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ISTEN LÉTÉNEK MEGISMERÉSE ÉS A MODERN
BÖLCSELET.
(Befejező közlemény. 1 )

3. A liberális protestantizmus. 2

A

SCHLEIERMACHER-és

Ritschl-féle liberális protestantizmus ujabb-

kori két főképviselője Sabatier Ágost és Réville, valamint
követői magukévá tették a Bergson-féle filozófia két alapelvét,
hogy Isten immanens bennünk és hogy intuíció és átélt tapasztalás útján konstatáljuk és erre a kettős alapra építették tanításukat, mely szerint Istent magunkban tapasztaljuk. «Aki nem érzi
szivében, sohasem találja meg kivüle.» 3 Istent nem ismerjük meg
magában, hanem csak velünk való viszonyaiban, amely viszonyokat szimbolikus nyelven fejezzük ki. Istenfogalmuk panteisztikus
színezetű, sőt egyenesen kijelentik, hogy minden vallás egyformán helyes és jó, még a panteizmus is, mert valamennyi egyformán igaz és téves : igazak, ha korunknak megfelelnek, tévesek,
ha más kor szemüvegén keresztül nézzük azokat.

4. A modernizmus. 4
A liberális protestantizmus teóriáját nagyon megközelíti a
modernizmusé. A modernizmus magáévá teszi az alsó öntudat
teóriáját, melyet röviden így lehet összefoglalni : «Vannak bizonyos
egyedekben visszaemlékezések, fogalmak, érzelmek, melyek a ren1

Az első közleményt 1. «Religio» 1924. II. füzetében, 129. s köv. old.
Sabatier, Esquisse d'une philosophie de la religion, 1898; Les religions
d'autorité et la religion de l'Esprit. 1903. Reville, Le protestantisme liberale:
sa nature, ses origines, sa mission, 1903. Michelet, Dieu et l'Agnosticisme
contemporaine, 1909.
3
Sabatier, E s q u i s s e. . . 382. oldal.
4
Loisy, Quelques lettres sur des questions actuelles et sur des événement recents, 1908. Programma dei Modernisti. «Pascendi» enciklika. Dr. A*
Qisler, Der Modernismus, 1912.
2

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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des öntudaton és perifériáján kívül esnek (melyeknek tehát az
alany jelenleg nincs tudatában), melyeket ennek dacára tudatos
tényeknek kell mondani, mert kétségbevonhatatlan jelek által
nyilvánulnak meg.» W. James, L'expérience religieuse, fordítás
angolból, 1902, 198. oldal. Mindezek egybefoglalva alkotják az
alsó öntudatot. Gyakran megtörténhetik, hogy ezek az elemek
váratlanul áttörik a két öntudatot elválasztó psychikai diafragmát
és betörnek a rendes öntudat mezejébe. 1
Már most, mondják a modernisták, ebben az alsó öntudatban felébred az Istennek szükségérzete, mely bizonyos érzést
támaszt az öntudatban és ebben az érzésben Isten kinyilatkoztatja magát az embernek. Istent tehát közvetetlenül érezzük
szivünkben, saját öntudatunkban tapasztaljuk és átéljük. Amaz
érzés Istent magában tartalmazza mint tárgyát és egyszersmind
mint okát és az embert valamiképen összeköti vele. Az ember
tehát saját énjéből meríti egy legfőbb lény létének bizonyítékát.
Közvetetlenül tapasztalja jelenlétét, mert benne van. «Az Isten
létének van egy főbizonyitéka, mely régibb a skolasztikus érvelésnél és ez a működő lelkiismeret bizonyítéka, amely a csalárd
élet esetlegességei közepette magában hordja az isteninek aggályos
szükségletét és nemesebb életet él pusztán azért, mert érzi ezt
a szükségletet és kielégíti abban a vallásos tapasztalásban, melyben a környezet és a történelmi alakulat, melyben épen él, részesítik.» «(így az ember) a saját szellemi létéből veszi bizonyítékát egy felsőbb valóságnak, melynek jelenlétét szemléli», «(mert)
a bennünk és a világmindenségben működő istenséget, mint
bennünk jelenlévőt tapasztaljuk». így az olasz modernisták
Programma dei modernisti-ja a 102—104, 97, 95. oldalon. És a
«Pascendi» enciklika ezeket mondja: «Hogy bölcseletükkel kezdjük, a modernisták a vallásos bölcselet alapjává azt a tanítást
teszik, amelyet közönségesen agnosticizmusnak neveznek.» «Ez az
agnosticizmus azonban a modernisták filozófiájának csak negatív
részét képezi, a pozitív részt — mint mondják — az immanentia
tana alkotja. Ezeknek egyikétől a másikhoz így haladnak előre. —
A vallásnak, akár természetes, akár természetfölötti, vagyis minden ténynek valamiképen megmagyarázhatónak kell lennie.
A magyarázatot pedig, mivel a természeti theológiát eltörölték,
1
Surbled, Le sous-moi, 1908. Weingärtner, Das Unterbewusstsein.
Untersuchung über die Verwendbarkeit dieses Begriffes in der Religionspsychologie, 1911.
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a kinyilatkoztatáshoz az utat, elvetvén a hitelreméltóság bizonyítékait (credibilitatis argumenta), elzárták, sőt minden külső kinyilatkoztatást is teljesen tagadnak, az emberen kívül hiába keressük.
Tehát az emberben keresendő ; és mivel a vallás az életnek bizonyos formája, csak az ember életében található meg. Ennélfogva
a vallási immanentia elvét hangoztatják. Továbbá, bármilyen
vitális tüneményt, amilyen a mondottak szerint a vallás is,
valamelyes szükséglet, vagyis lökés indítja meg, kezdete pedig,
ha az életet szorosabb értelemben vesszük, a szívnek bizonyos
megmozdulásába helyezendő, amelynek érzés a neve. Ennélfogva, minthogy a vallás tárgya Isten, azt kell mondanunk, hogy
a hit, mely bármely vallásnak kezdete és alapja, egy bizonyos belső
érzésben van, amely az isteninek szükségletéből ered. Az isteninek
ez a szükségérzete pedig, mert csak meghatározott és alkalmas
körülmények közt érezhető, a lelkiismeret köréhez magától nem
tartozhatik, hanem először az öntudat alatt rejtőzködik, vagy, ahogy
a modern bölcselet mondja, az alsó öntudatban, ahol is annak
gyökere rejtett és kifürkészetlen marad. — Kérdi talán valaki,
hogy az isteninek ez a szükségérzete, melyet az ember magában
észlel, mi módon fejlődik vallássá? Erre a modernisták azt felelik: a tudományt és a történelmet kettős határ zárja körül, egy
külső, a látható világ t. i. és egy belső, mely az öntudat. Midőn
e kettő közül valamelyiket elérik, nincs hova továbbhaladniok,
mert e határokon túl van az ismeretlen. Ezen ismeretlen előtt,
akár az emberen kívül és a látható világon túl legyen az, akár
benn az alsó öntudatban rejtőzzék, az isteninek szükséglete, a
vallásra hajló emberben, anélkül, hogy — miként a fideizmus
véli — megelőzné az értelem ítélete, bizonyos sajátságos érzést
kelt fel, ez pedig magát az isteni valóságot, úgy is mint tárgyat,
úgy is mint saját magának belső okát, magában foglalja és az embert
az Istennel valamiképen összekapcsolja. És ez az érzés az, amelyet
a modernisták hitnek neveznek és ez nekik a hit kezdete.»1
Az értelem munkája csak az Istennek bensőnkben való
közvetetlen érzése után következik. Hivatása azt az érzést megvilágítani, mert az Isten benne csak homályosan, zavarosan nyilatkoztatja ki magát nekünk, azután analizálni, értelmezni. Mindazonáltal ezek az értelmezések az igazságnak nem kijelentései,
megállapításai, hanem pusztán reflexiók a belső éleményekről,
1

Denzinger, Enchiridion Symbolorum 12 , 2072, 74. szám.
1*
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nem másai, másolatai a valóságnak, hanem csak szimbólumai az
önmagában megismerhetetlennek, tehát az Istennek is, mely
szimbolumok változhatnak és változnak is az alany szükségleteinek és az időkörülményeknek megfelelően. «Eddigelé, úgy láttuk,
az értelemnek semmi helye sincs. De azért a modernisták szerint
neki is van része a hit actusában. Hogy minő módon, jó lesz
megfontolni. — Abban az érzelemben, mondják, melyet gyakran emlegettünk, mivel érzés, nem megismerés, Isten az embereknek feltárja ugyan magát, de annyira zavarosan és homályosan,
hogy a hivő alanytól alig, vagy legkevésbbé sem különböztethető meg. Szükséges tehát, hogy azt az érzést valami fény megvilágítsa, hogy Isten onnan mindenképen kikerüljön és kiválasztassák. Ez persze az értelemhez tartozik, amely gondolkodik és
analizál, amely által az ember a benne támadó vitális tüneményeket először képekbe ülteti át, azután pedig szavakkal fejez ki.
Innét a modernisták közismert kijelentése: kell, hogy a vallásos
ember hitét gondolja. — Az ész tehát azon érzéshez hozzáférvén, arra rátekint és kidolgozza, mint a festő, aki valamely képnek elmosódott vonásait napfényre hozza, hogy tisztábban lássék:
u. i. körülbelül így magyarázza a dolgot az egyik modernista
doktor». «A bölcselő tudja, hogy a hit tárgyának ezek az értelmi
kijelentései csak jelképesen veendők.» «Pascendi» enciklika, u. o.
2078. stb. szám.
A modernistáknak adandó válaszunk részben a liberális
protestánsoknak is szól.
A modernizmus — amint láttuk — úgy magyarázza az Istenben való hit eredetét, hogy az alsó öntudatban felébred az
Istennek, a végtelennek szükségérzete,mely megfelelő érzést támaszt
bennünk. Midőn ezen érzés teljes tudatára ébredünk, az értelem
vizsgálat tárgyává teszi és értelmi (mentális) képekben fejezi ki.
Az Istenben való hit tehát nem egyéb, mint értelmi kifejezése
egy érzésnek.
Az alsó öntudat teóriájának megvitatása a lélektan körébe
tartozik, azért itt nem foglalkozunk vele. Ezt a kérdést tehát kikapcsolva a következőket jegyezzük m e g :
a) Amíg azt mondják, hogy az ember valamiképen érzi,
hogy elégtelen magának és szüksége van e'gy tőle különböző
dologra és hogy ez az érzés kezdetben zavaros, homályos, később
azonban világosabb lesz és erősebb, nincs kifogásunk ellenük,
de tagadjuk, hogy ez az érzés — bármennyire reflektálunk és
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analizálunk is — az Isten ideáját vagy állítását tartalmazza, mert
akkor azok a szerencsétlenek is, akik szintén érezték szivükben
azt az ürességet, rátaláltak volna a bennük megnyilatkozó Istenre
és nem vetették volna magukat kétségbeesetten a pesszimizmus
karjaiba.
b) Azután a panteizmus vádjával illetjük őket. Mert midőn
azt állítják, hogy Istent bensejükben érzik, tapasztalják, a legfőbb
lényt az emberrel azonosítják; bensőnkben u. i. csak azt tapasztalhatjuk, ami énünknek módosulása.
c) Továbbá, ha van Isten, súlyos kötelességek várakoznak
ránk, de természetesen csak akkor, ha biztos, hogy létezik Isten.
Tehát szükséges, hogy bizonyosak legyünk létéről. Ámde a
modernisták nem lehetnek bizonyosak róla, mert valamiről bizonyosságot szerezni, valamit erősen igaznak tartani nem lehet szivünkkel avagy akaratunkkal, hanem csak eszünkkel, mert nem a szív,
az akarat, vagy bármi más, hanem az ész az igazság megismerésére rendelt képességünk.
d) Öntudatunk tanúságtétele szerint Isten létét vagy a szülők,
tudósok stb., szóval olyanok állítása miatt, kik tekintéllyel rendelkeznek, vagy észérvek alapján, tehát objektív okok és nem —
miként a modernizmus állítja — szubjektív érzések vagy másvalami miatt fogadjuk el.
e) Megengedjük, hogy amaz érzésből kiindulva és a legfőbb észelvek alapján érvelve következtethetünk egy világfölötti
és végteleA lény létére, hasonlóan mint mikor a boldogság utáni
vágyból tesszük ezt, de az az érzés ebben az esetben csak kiindulópontul szolgál, Isten lényének állítása pedig formális észérven alapul.
f ) A modernisták és általában az immanentia filozófiája
gyakran hivatkoznak a legorthodoxabb katholikus misztikusokra,
egy szalézi szent Ferencre, szent Rodriguez Alfonzra, Keresztes
szent Jánosra, sőt a szigorúan intellektuálista aquinói szent
Tamásra is, kik hozzájuk hasonlóan nem egyszer beszélnek
Istennek bennünk való jelenlétéről, érzéséről, tapasztalásáról stb.
Azonban eltekintve attól, hogy egészen máskép fogják fel Istennek ezt a tapasztalását, a főkülönbség köztük és az immanentisták közt az, hogy a misztikusok Istennek bensőnkben való érzését, tapasztalását természetfölötti adománynak tartják és nem Isten
megismerése rendes módjának. Kitűnik ez abból, hogy gyakran
hangsúlyozzák e tapasztalás rendkívüli és ritka voltát, valamint
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hogy szembehelyezik az Isten megismerésének és az Istennel
való egyesülés rendes módjával. «Ebben az életben kétféleképen
lehet valaki — mondja szent Tamás — az egyik módon «secundum actum», midőn t. i. testi érzékeit használja s így semmiképen sem láthatjuk Isten lényegét; a másik módon lehet valaki
az életben «potentialiter et non secundum actum», amennyiben
lelke a halandó testtel, mint forma van összekötve, úgy azonban, hogy nem használja testi érzékeit, vagy képzelőtehetségét,
miként «in raptu», az elragadtatásban történik, amikor is eljuthat
az Isten lényegének látására.» Szent Tamás 2. 2. qu. CLXXX, n. 5.
g) Ha minden egyformán igaz, amit az egyes emberek
belső érzései, tapasztalatai az Istenre vonatkozólag mondanak,
akkor — mint csakugyan hangoztatják — igaz a monotheizmus
és politheizmus, a dualizmus és pantheizmus, a theizmus és
atheizmus is, vagyis egyszerre igazak a legellentétesebb állítások
az Istenről, ami nyilvánvalóan abszurdum.
h) Ezért mondják, hogy az Istenre vonatkozó különböző
kijelentések szimbolikus értelemben veendők, vagyis ezek az imént
felsorolt különböző állítások az Istenről szimbolikusan fejezik ki
ugyanazt az egy igazságot. De hiába keresnek kibúvót. Mert vagy
semmit sem jelentenek az ilyen kijelentések és akkor nem szimbólumok, vagy jelentenek valamit és akkor ellentmondanak egymásnak, következőleg nem szimbolizálják ugyanazt az egy igazságot.

5. Az immanentia módszere: Blondel és társai.1
Az immanentia filozófiájától meg kell különböztetni az
immanentia módszerét, amelyet a francia úgynevezett újkantiánusok : Blondel Móric, Laberthonnière, az olasz Sémeria stb. követnek Isten létének bizonyításánál.
A teoretikus istenérvek vagy teljesen elégtelenek nekik,
mert a spekulatív ésszel képtelenek vagyunk Istent megérteni
(Blondel), vagy csak részben célravezetők (Laberthonnière, Semeria).
Az elv, melyből Blondel kiindul az, hogy semmi sem lép be az
emberbe, ami nem származik tőle és ami nem felel meg valamiképen szükségleteinek; minden igazság és minden tökéletesség
1
Blondel, L'Action, 1893 ; öt cikke az Annales de philosophie chrétienneben, 1896. Laberthonnière, Essais de philosophie religieuse. Semeria, Scienza
e fede; Le vie délia fede és a Cultura sociale 1905 1. és 2. számában közölt
cikkei. Fontaine, Les infiltrations Kantiennes. Schwalm, Révue thomiste, 1897.
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az ember belsejéből ered, az embertől származik. «A modern
gondolkodás az immanentia fogalmát féltékeny érzékenységgel
a filozófia feltételének tekinti, vagyis, hogyha az uralkodó
eszmék között van egy eredmény, melyhez mint biztos haladáshoz ragaszkodik, úgy ez az az alapjában nagyon igaz eszme,
hogy semmisem léphet be az emberbe, ami nem belőle indul
ki és ami valamiképen nem felel meg bizonyos kiterjeszkedési
szükségletének és hogy nincs számára számottevő igazság és
elfogadható parancs, sem mint történeti tény, sem mint hagyományos tanítás, sem mint kívülről ráhelyezett kötelezettség, ami
valamiképen nem származna tőle és amelyre nem maga kötelezné
magát.» így Blondel az Annales de philosophie chrétienne-ben
a 33. kötet 600-ik oldalán.
A spekulativ ész egyedül belső lelkivilágunk tényeit a gondolatokat és akarásokat, vagyis pusztán a phaenomenákat ismeri
meg, melyek mint ilyenek immanensek és csakis a praktikus ész
képes kilépni a reális világba, melyet az akarat actiói útján ismer
meg, mivel ezek reális tárgyakat követelnek. Az actio (l'action)
Blondel szerint az akaratnak vágyódása minden jó után, ami a
tökéletes ember fogalmához szükséges. «E szó alatt (action) —
mondja elég homályosan u. o. a 34. kötet 144. oldalán — az
élő fogalmat kell érteni, melyet magunknak rólunk alkotunk,
vagyis a tökéletes ember eszméjét, anélkül azonban, hogy ezen
eszmének teljesen megfelelnénk, továbbá a törekvést, amelynél
fogva minden ösztönünkkel, kívánságunkkal és vágyunkkal ezen eszmény felé törekszünk, amit azonban tökéletesen nem érhetünk el.»
Bennünk nincs meg mindez, nem vagyunk elégségesek magunknak, hanem szükségünk van valami kívülünk levő nagyobb dologra.
Minden actusunkban szükségét érezzük egy transcendens, tökéletes, végtelen lénynek, amely aktivitásunk szükségleteit kielégíti.
«Mindaz, amit akarunk, föltételezi, hogy van ; mindaz, ami vagyunk,
követeli, hogy legyen... Ez az egyetlen szükséges minden út
elején vagy végén ott van, amelyekre az ember léphet ; a tudománynak és szellemünk kíváncsiságának, az ártalmatlan és gyilkos
szenvedélynek, a szenvedésnek és undornak, az örömnek és
hálának határán, akár magunkba mélyedünk, vagy felszállunk a
metafizikai spekuláció határáig, mindenütt feltámad, felébred
ugyanaz a szükségérzet. Semmi sem elégséges nekünk, amit megismertünk, amit bírunk, sőt ami alkotva van. Lehetetlen magunkat
tőle távoltartani, lehetetlen róla lemondani.» L'Action, 343. oldal.
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Röviden: Isten szükséges követelménye actiónknak, tehát
létezik. Ez a menete Blondel «istenérvének» és ebben áll immanentisztikus módszere, melyet «a cselekvés, az élet filozófiájának»
is neveznek.
Blondelhez hasonlóan vélekedik Laberthonnière is : Az igazságot egész természetünkkel kell felkarolnunk. Egész lelkünkkel
kell törekednünk Isten megismerésére, nemcsak eszünkkel. Isten
megismerése nem választható el akarásától. Isten az élő valóság,
akit azáltal ismerünk meg, hogy akaratunkkal hozzá hasonulunk.
«A morális dogmatismust — mondja az Essais de philosophie
religieuse 126. oldalán — azon állítás jellemzi, hogy az igazságot nem érhetjük el teljes mivoltunkkal, egy életactió által.»
És a 71. oldalon: «Hogy őt (Istent) megismerjük... kell, hogy
magunkban akarjuk... És Istent magában akarni nem bizonyítás
gyümölcse, nem logikai művelet, hanem actió, cselekvés.» Az
összes valódi misztikusok azt vallották, hogy Istent bennünk
találjuk meg. «Az összes elmélkedő lelkek, az összes igazi keresztény misztikusok, szent Ágoston, szent Teréz, Krisztus követésének szerzője, egyszóval mindazok, akik számára a gondolkodás
nem az abstractiókban és üres, levegőben függő formulákban
való gyönyörködést jelenti, nem ismételték-e mindenféle módon,
hogy Istent bennünk találjuk meg, hogy minden más csak eszköz,
mely minket rávezet arra, hogy magunkban keressük?» kérdi
u. o. a 169. oldalon. Mindezekért Istent egyedül az immanentia
módszerével ismerhetjük meg: Ráeszmélve akaratunk actióira,
meg kell állapítanunk, hogy szükségünk van isteni segítségre,
hogy akaratunk nyugtalan, elégtelen magának, hogy a végtelen
utáni vágy epeszti, egyszóval, hogy szükségünk van Istenre,
tehát létezik. «És... nemde szintén Isten az, aki működik bennünk
ezen nyugtalanság, ezen kinemelégültség és a végtelennek ezen
szükségérzete által... Nemde szüntelenül ismételjük, hogy magunkba kell szállni, hogy megtaláljuk Istent? És nem épen ez
az immanentia módszerének alkalmazása?» Lab. u. o. 170. oldal.
Végre Semeriának azért tetszik jobban az immanentia módszere, mert jobban megfelel a keresztény vallásnak, amennyiben
a hit és a vallás inkább az akarattól függnek. «Tagadhatatlan, —
mondja az 1905-i Cultura Sociale 20. oldalán — hogy a keresztény
tanítás először a görög plátói és azután az arisztotelesi bölcselet
szerint lett értelmezve és kifejtve... Mi nem kárhoztatjuk a megkísérelt házasságot... de komolyabb megfigyelés után ma már
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észrevettük a mélységes különbséget ezen két inkább egymás
mellé helyezett, mint összhangba hozott elem között. Ez a kíváncsian és terméketlenül megfigyelt elvont eszmék rendszere; a
kereszténység pedig az élő és átélt tanítások foglalata. A bölcseleti
eszméket amott egyszerűen megfigyelik, a tiszta értelem tárgyai...
Vallási szempontból azonban csak az az ember bírja az Isten
eszméjét, akinek Isten valóság, mely őt teljesen átjárja; az ember,
aki ily értelemben Istenből él, tapasztalja őt. Élő és éltető eszme».
A 21-ik oldalon pedig: «A természeti vallásrendszer matematikailag világos, a keresztény vallásrendszer azonban valami bensőleg titokzatos». «Itt az idő, hogy inkább felépítsük a kereszténységnek saját filozófiáját, minthogy ráerőszakoljunk bármely
mást. Jobb, ha ez a saját bölcselete összhangban van a ma uralkodó bölcseletnek bizonyos törekvéseiben, jobb: de mi a sajátját
akarjuk, a keresztényt.» «A legújabb bölcselet érdeme, hogy
lassacskán a kereszténység ezen fogalmához közeledett, amennyiben
több figyelemre méltatja a meggyőződéseknek akaratbeli elemeit
és tényezőit, még a pusztán tudományosaknak is.» Scienza e
fede, 177. oldal.
Ez az immanentia módszere. Megegyezik az immanentia
filozófiájával, mert szintén — hogy úgy mondjam — az emberből keresi az Istent. Különbözik tőle, mert míg az immanentia
filozófiája az emberben találja meg, addig Blondel és követői
egy transcendentális Isten létét állapítják meg. Az immanentia
eszerint náluk csak kiindulópont az Isten létének bizonyításánál.
Blondelnek ezeket válaszoljuk:
a) Megengedjük, hogy tökéletességre való természetes törekvésünkből, vagyis belső világunkból is, épúgy mint a boldogság
utáni vágyból, következtethetünk Isten létére, amennyiben belső
világunkban uralkodó rendből azt a konklúziót vonjuk, hogy
nem vagyunk abszurd módon megalkotva. Tehát természetes
törekvésünk tárgyának, vagyis Istennek kell léteznie. Azonban
helytelen Blondelnek amaz állítása, hogy egyedül az immanentia
módszerével, vagyis az akarat actiói útján ismerjük meg a külvilágot és a reális rendhez tartozó igazságokat. Mert öntudatunk
világosan tanúsítja, hogy érzékeinkkel egyenesen ismerjük meg
a dolgokat és ugyancsak közvetlenül ismerjük meg az analitikus
elveknek a reális rendben való érvényességét, de semmit sem
mond az akarat actióinak közvetítésével történő indirekt megismerésről.
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b) Továbbá következetlenséggel kell vádolnunk Blondelt.
A spekulatív ész — mondja ő — nem képes a külvilágot megismerni, mert megismerőképessége csak a phaenomenákra terjed
ki, ezeken pedig, mint szubjektív jelenségeken keresztül nem
léphet ki a reális rendbe. Ámde hogy teheti meg akkor ezt a
praktikus ész, hisz az akarat actiói, melyek útján a külső dolgokat megismeri, szintén szubjektivek. Azután a praktikus ész
mi egyébnek, mint az elégséges alap elvének vagy az oksági
elvnek alapján következtet az akarat actióiból az Isten létére.
Miért nem élhetne tehát ugyanezen elvvel a teoretikus is, amely
végeredményben azonos a praktikussal.
Hogy ezt az inkonzekvenciát kikerülje, az akarathoz folyamodik, a «pius credulitatis affectus»-ra hivatkozik és azt mondja,
hogy ez eszközli mibennünk az Isten létéről való meggyőződést.
Ámde helytelenül. Mert meggyőződni valamiről csak eszünkkel
lehet, nem pedig az akarattal és azonkívül így sohasem volna
bebizonyítva az Isten léte, már pedig ezt akarja, erről van szó
és nem Isten átélt tapasztalásáról. Ugyanis Blondel szerint is a
tapasztalás tárgya csak az akarat actiója lehet, nem pedig Isten,
aki nem immanens, hanem transcendens lény.
c) Laberthonnière-nek is igazat adunk, hogy akaratunknak
is fel kell karolnia Istent mint végcélt és hogy egész erkölcsi
életünket az Isten létéről való meggyőződésnek megfelelően kell
berendeznünk, de meggyőződni az Isten létéről csak eszünkkel
lehet és a teoretikus érvek egyedül is elegendőképen szolgálják
ezt a célt.
d) A misztikusok és az aszkétikus írók a fősúlyt mindenesetre az akaratnak Istennel való egyesülésére helyezik, de azért
egyikük sem tagadja, hogy Isten létét teoretikus eszünkkel teljes
bizonyossággal megismerhetjük.
e) Végre — és ez Semeriának szól — igaz, hogy a hit
mint szabad actus és a vallás mint hit szerinti élet az akarattól
függnek és hogy céljuk az akarat tökéletesítése, a teoretikus
filozófia azonban természeténél fogva az igazság keresése az értelem által, a filozófiában az értelemé az elsőség és azért ellenkezik
s spekulatív filozófia lényegével, ha az akarat filozófiájának
deklaráljuk.
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6. Az immanentia módszere: Balfour és Brunetière. 1
Blondelékhez hasonló nézetet vallanak Balfour Artúr angol
államférfiú és bölcselő és követője a francia Brunetière is. Balfournak az elméleti istenérvek ellen alaki szempontból ugyan nincs
nagy kifogása, de gyakorlatilag elégteleneknek tartja azokat, mert
a pozitivismust és agnosticismust — melyek ellen ő is küzd —
nem képesek meggyőzni. Van azonban egy másik érv, melyben
gyakorlati okokból következtetünk Isten létére: Az erkölcsi törvény megtartásának kötelessége, amiről lelkiismeretünk tanúskodik,
egy legfőbb törvényhozó nélkül érthetetlen ; meg vagyunk győződve, hogy a szépnek ideálja valami örök, kell tehát ily eszménynek lennie; tudni akarjuk, honnét jöttünk, hova megyünk,
mi hozott bennünket létre, mik vagyunk, mi a célja létünknek;
az agnosticizmus feleletei nem elégítenek ki, csak Isten létének
feltételezésével nyerhetünk ezen kérdésekre megnyugtató és kielégítő választ. Tehát van Isten. «Ha a naturalizmus (positivizmus,
agnosticizmus) igaz, vagy jobban, ha az egész igazságot tartalmazza, akkor az erkölcsiség nem volna egyéb, mint hasznos és
üdvös parancsok katalógusa, a szépség csak véletlen oka volna
a tovaillanó örömnek... mindaz, ami az életnek méltóságot
kölcsönöz, ami a munkának jutalma, hitvány semmiség... még
a tudásvágynak is, mely a lélek nemes törekvései közt a legerősebb, meg kellene szűnnie... a szabadság, a felelősség tudata,
az öntudat tekintélye, a szentség szépsége, az áldozathozatalban
rejlő heroizmus, mások szenvedései iránt érzett részvét, a vallásos
megyőződéseknek ez a hosszú lánca, amelyek nemes cselekedeteknek és nemes versengés kiindulópontjai, nem volnának egyebek,
mint mesterséges fogások, melyek, ha nem is az egyednek, de a
fajnak nagy hasznot hajtanak». Balfour, The foundations... 5 77,
79. oldal.
Az Isten létéről való meggyőződés eszerint nem elméleti
bizonyításon alapul, hanem az emberi természet szükségleteinek
megfontolásából ered és azért Isten létezését Balfour szerint
csak hisszük oly értelemben, hogy praktikus okokból, jelen ese1

Balfour, A defence of philosophical doubt, being an assay on the
foundations of belief, 1879; The foundations of belief, being notes introductory to the study of theology 8 , 1901. Balfour, The foundations stb. Les bases
de la croyance című francia fordításának előszava Brunetière-tôl és Brunetière,
La science et la religion. Fonsegrive, Le catholicisme et la vie de l'esprit2, 1906.
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tünkben az emberi természet szükségletei miatt tartjuk igaznak.
Tehát hiába szabadkozik Balfour, ő is csak magába szítta a
modern eszméket.
Hasonlóképen vélekedik Brunetière is, aki azonban hűségesebb követője Kantnak és, miként az immanentisták, többet
beszél Isten érzéséről.
Balfouréknak csak röviden válaszolunk. Azt mondják, hogy
az Isten létéről való meggyőződés, mivel «hiten» alapul, némiképen «irrationális». Ám ha irrationális, akkor nem valódi meggyőződés és nem lehet bizonyosságunk az Isten létéről, már
pedig ez okvetlenül szükséges.
Az felsorolt elméletek közös alapja — amint láttuk — a
téves elv, hogy megismeréseink alanyiak. Dolgozatunk elején
kitűzött célunkhoz híven téves alapjukat lehetőleg nem döngettük,
hanem csak «istenérveiket» vettük boncolókés alá és röviden
bár, de — azt hisszük — elegendőképen kimutattuk, hogy egytőlegyig tarthatatlanok. Ezzel természetesen nem bizonyítottuk be
egyszersmind a skolasztikus istenérvek helyességét. E célból a
modern filozófiát alapjában kellett volna megtámadnunk és a
skolasztika alapelvének igazságára rámutatnunk.
Mindazonáltal fejtegetéseink nem voltak haszonnélküliek.
Tudomást szereztünk ugyanis a modern filozófia immanentisztikus irányáról és minthogy ez magában véve nem tartalmaz
képtelenséget, figyelmünk felhivatott, hol és miként kell a modern
embert megközelítenünk. Mert a filozófia célja kettős: elméleti,
a filozófiai igazság megismerése és gyakorlati, az igazság közlése. Az igazság közlésénél pedig tekintettel kell lennünk a
hallgatók dispoziciójára. A modern filozófia inkább hajlandó
Istennek erkölcsi okokból való elfogadására. Tehát helyezzünk
nagyobb súlyt az erkölcsi istenérvekre. Nem mondom, mellőzzük —
hogy így fejezzem ki magamat — a spekulatív érveket, hisz az
erkölcsi istenérvek végeredményben szintén spekulativok, hanem
vigyük jobban előtérbe az erkölcsieket, amint a francia Kantianizmus elleni harcban Ollé Laprune és Fonsegrive is szüntelenül
hangoztatták. «A Kantianizmus — mondja Fonsegrive — azt a
meggyőződést szülte a lelkekben, hogy a metafizikai dolgok
létezése nem bizonyítható be. Isten léte nincs tudományosan
bebizonyítva, hanem csak a hit által szerzünk róla meggyőződést... Ilyen meggyőződésben él több kortársunk; valóban beteges
állapot... ezért az embereket olyanoknak kell vennünk, amilyenek
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és ha azt akarjuk, hogy megértsenek, oly nyelven kell velük
beszélnünk, amelyet értenek és oly elvekre építenünk, melyeket
elfogadnak... Kortársaink gyengeségéhez és betegségéhez alkalmazkodnunk kell... Következőleg oly elvekből kell kiindulnunk,
melyekben megegyezünk velük, akiket meg akarunk győzni.» *
Esztergom.
Dr. Felber Oyula.

A VALLÁSOS TAPASZTALAT

GONDOLAT-

ELEMEI.
Harmadik, befejező közlemény. 2

IV.

A jelkép valláspsychológiai szerepe.
A z ELVONT fogalmakból táplálkozó vallásosság, a filozofikus
i \ typus, ritka. Az «ens a se» eszméjének elvont tartalmához
a népáhitat, a primitiv lélek fel nem ér. És a legtöbb igazi
áhitat bizonyos értelemben primitiv. De azért mégis fogalmakból táplálkozik, t. i. szemléletes fogalmakból.
A szemléletes gondolat előtt Isten a hegy, melyen nem
lehet átrepülni, a völgy, melyből nem lehet kirepülni, a határ,
a szirt, a fészek, az anyamadár, a nap, az atya, a barát, a jegyes
és a «Deus ineffabilis» «édes Jézus» lesz. A symbolikus gondolkodás mindig frissítő hatású volt a vallásra. Ennek psychológiai okát adják Oense szavai: 3 «Da die Seele wegen der
Schwachheit des schweren Leibes dem lauteren Gute in bildloser Weise nicht allezeit anhaffen kann, so muss sie etwas
bildliches haben, das sie dahin leite».
A symbolikus gondolkodás psychológiai jelentőségét senki
jobban fel nem ismerte, mint az egyház, melynek szemléletekben gazdag áhitata a «mysteriumot», az «ineffabilét» akarja
szolgálni és keltegetni a lélekben olyféleképen, mint ahogyan
azt Izaiás szeráfviziójában (6. f.) találjuk, hol az isteni fönség és
minden értelmet meghaladó titokzatosság és erő, a «Sanctus»,
a templomra leereszkedő uszályban arcukat takaró szeráfokkal,
1

Fonsegrive, Le catholicisme et la vie de l'esprit 57, 58, 70, 77-ik oldal.
Az előző közleményeket 1. Religio 1923. III. f. 165. és köv., továbbá
1924. I. f. 8. s köv. old.
3
Briefbüchlein. IV., Ed. Bilhmayer. 991. old.
2
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a próféta néma csendjével van jelezve s ahol e képek a legmélyebb, legtitokzatosabb lelki tapasztalatok forrásai.
Ilyen jelkép az egész liturgikus élet, annak titokzatos
nyelve, a cselekvények, az egyházi zene, az egyházi ruhák és
szineik pompája, mely benyomásokhoz aztán hozzájárul a csönd
és homály, a tömjénillat, mely kivált a gótikus templomokban
vég nélkül száll az ég felé.
E jelképek nem mágikusán hatnak, vagyis nem úgy, hogy
a szavak és cselekmények az értelemtől függetlenül keltegetik
fel az irrationális, ősi vallásos érzést, valamiféle kozmikus élményt,
«a kozmos rithmikus titokzatosságát» — mint Mathiesseni véli —
hanem a jelekhez kapcsolt értelem révén, mely a jelen mögött
lappang. Az elvont fogalmak szemléletes alakban képezik itt az
élmény kiindulópontját. Nem akármilyen, akárhol, hanem a templomban felszálló tömjénfüst kelt bennem vallásos érzést, a füsthöz kapcsolt gondolat, ha nem is jelenik meg világosan a tudatban.
A liturgia hatása nem merő aestheticizmus, hanem a dogma
légkörében él, belőle táplálkozik. A liturgikus élmény egész
világosan mutatja az érzés és gondolat szükségszerű kapcsolatát.
Mert az érzés itt nem ok nélkül pattan ki és amit átélünk, az
nem egy elemi, másra vissza nem vezethető érzés. A liturgikus
cselekmény Isten végtelen fönségének, irgalmának, a megváltás
nagy titkainak drámai előadása, csupa szemléletes fogalom jelképe. 2 Az áhitat e képek értelméből táplálkozik. Ez értelmet
leghatásosabban, legérzelmesebben a művészi intuitio látja meg,
mert bennük az igazság egyúttal szemléletes szépség, de odavezet az elemző értelem, a fogalom, az egyszerű hit (raouç) is.
így pl. a nagyheti szertartások, Jeremiás siralmai, a Miserere
zsoltár, a denudatio crucis a hívő gondolkodását elragadják s
felkeltik benne a semmiség érzetét s a bűntudatot, azt az érzést,
melyről a modern emocionális elmélet azt hiszi, hogy ezeknek
a fogalmi ismerethez semmi közük.
Ezek a szemléletes fogalmak egészen egyéniek, az életből
valók, époly kevéssé tanulhatók el, mint az érzések. És nélkülük
a nagy tömeg számára nincs áhitat. Mert az elvont fogalmak
1

Das magische der Sprache im liturgischen Kirchengesang. Hochland,
1918. évf.
2
Ez a tény psychológiai magyarázata annak a reformmozgalomnak,
mely a beuroni bencésektől indul ki a liturgikus élet újra ébresztésére. L. az
«Ecclesia Orans» kiadványait, kivált Herwegen és Gardini műveit.
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számára nehezen megközelíthetők, intuitióik pedig ritkák vagy
egyáltalán nincsenek. Tény, hogy egy vallásnak szertartása sem
gyakorol a lélekre oly mély hatást, mint a katholikus szertartás,
egyik sem hozza oly közel a végest a végtelenhez, egy sem
érezteti meg úgy a «religio»-t, mint ez. Ennek íőoka a szemléletes gondolkodás, mely a liturgiában megvalósul. A protestáns és a zsidó áhítatnak psychológiai fogyatkozása az, hogy a
mysterium symbolikus megjelenítését nélkülözi. Ott minden csak
szó és tanítás ; az áhítat katechézise, a templom iskolája hiányzik.
V.

Az intuíció valláspsichológiai jelentősége.
A misztikus tapasztalatok intuitiv jellege, a fogalmi és
misztikus megismerés két typusa mindnyájunk előtt ismeretes.
Vájjon a látás, az az «absorptiva inspectio» (Areopagita
Dénes), «simplex intellectualis intuitus cum rapida dilectione»
(XIV. Benedek), 1 a «cognitio affectiva, sive experimentális» (szt.
Tamás),2 a képnélküli «csupasz lényeglátás, mely a lélek gyökeréig hatol» (Ruysbroek)3 — csak a szoros értelemben vett
misztikusoknak kiváltsága, charismája-e?
A rendkívüli intuíciók és a normál intuíciók között psychológiai szempontból nem lehet faji különbség, hanem csak fokozati.
Vallásos intuitiókra, kegyelemteljes meglátásokra, a hit titokzatosságának intellektuális tapasztalására minden aszketikus lélek
képes s így tágabb értelemben a misztika az egész hitéletet
jellemző vonás, ha tényleg bizonyos feltételek hiánya miatt nem
mindenütt jelentkezik is. Ha a misztikus tapasztalat minden
esetben charisma, akkor teljesen céltalan lenne bevezetéseket írni
a misztikába. A bevezetések az Isten jelenlétének átérzésére
vezető kalauzok, melyek a mi katholikus aszketikus irodalmunkban oly gyakoriak, mire valók, ha a misztikába bevezetni senkit
se lehet, a kiváltságosakat kivéve?
A kegyelem a lélekre hat és a kiváltott tapasztalat misztikus vagy nem misztikus a befogadó alany lelki dispoziciója
1

De beatificatione et canonisatione Sanctorum. III. 2. I. Zahn. Einführung in die christliche Mystik. 39. o.
'
2
S. Th. II. II. 17.
3
Der glänzende Stein. L. Dolezich. Ruysbroek : Theologie u. Glaube.
1921. 354. o.
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szerint. A tiszta szív, a test vágyainak kiirtása, a szeretet az isteni
dolgok iránt, a lélek benső összeszedettsége, a csend és magány
megnyitják az intuíciók csendes világát.
Ne felejtsük el, hogy az egész vallásos élet természetfeletti
légkörben mozog; hogy tehát a misztikus élmény kezdetleges
megnyilvánulásai, ha természetfölöttiek is, a természetfeletti
rendben természetesek. A hit világában egészen természetes,
hogy «közel van az Úr mindazoknak, akik hívják».1
Delacroix2—Müller—Reif a misztikus tapasztalatoknak három fokáról beszélnek. Az első fokon a tapasztalat kezdetleges,
pillanatnyi. Ilyen tapasztalatok jelentkeznek már a közönséges,
affectio imádság közben, mikor az isteni jelenlét édessége elönti
a lelket. Ezek mint pillanatnyi intuíciók jelentkeznek. Amit a lélek
ilyenkor tapasztal, az nem az Isten, hanem az ő hatása a lélekre
s e hatásból a lélek kiérzi azt, hogy ez az Úr ujja. Ez az, amit
Newman «illative sense»-nek és nyomában Fröbes «natürliches
Schlussverfahren»-nek, 3 a modernek intuíciónak neveznek. Ezek
képezik alapját a misztikus tapasztalatok többi fokainak, a szoros
értelemben vett misztikának, mely a kiváltságosak kincse.
David, v. Augsburg szerint: 4 «A tudósok értenek mindenhez, még a Iegszellemibb dolgokhoz is éles elmével hozzászólni
s azokat fogalmilag megkülönböztetni.
De az egyszerű jámbor lelkek az igazságot jobban látják,
mert bensőleg megtapasztalják. A tiszta szemlélet egyszerű fényénél (durch den Strahl des reinen Schauens) világosabban látnak
s bár nem tudják szabatosan kifejezni gondolataikat, ösztönszerűen jobban megkülönböztetik a dolgokat, mint az okoskodó ész».
És nagyon kifejező az, mit a vallásos élettel kapcsolatban
Joh. M. Sailer mond. «Az embereknek három fajtája van: Egyesek szavakon rágódnak és nem tudják megkülönböztetni a szót
a fogalomtól és a dologtól. Ezek csupa szó. Mások kiemelkednek a szóáradatból, de elvesznek a fogalmak hálójában. Csupa
ész lett belőlük. Amit fogalmakban kifejeznek, csak az létezik
számukra és amit nem értenek, az nem létezik. És van egy
harmadik csoport, kik szemléleteiket (Anschauungen) maguktól
1
2
3
4

Ps. 144.
L. Fröbes : Lehrbuch d. exper. Psychologie. II. 502.
Zur Psychologie der myst. Persönlichkeit. 1922.
L. Zahn i. m. 89. o.
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a dolgoktól merítik és nem már meglevő fogalmakkal közelítenek
ismerethez... Ezek csillagok... kik magukból élnek,
közvetlenül pillantanak a dolgok méhébe s gyermekkedéllyel
csüngenek az igazságon", mint a gyermek anyja ölén.» 1
A lelkiélet oly kiváló ismerője, mint Denifle,2 írja:
«Mindnyájan hivatva vagyunk Istennel való bensőséges,
kimondhatatlan, minden értelmet meghaladó egyesülésre. És
ehhez a tapasztalathoz nem a studium és tudomány segít, hanem
a Szentlélek iskolájában fennálló meglátás. És e csönd és alázatos hallgatás iskolájában többet tanulunk, mint amennyit az
emberek a világ kezdetétől annak végéig nekünk mondhatnak». 3
Ha e nyilatkozatokat, melyeket az aestetikus írók az ember
rendes lelki életéről vallanak, szemügyre vesszük, azt kell mondanunk, hogy van a vallásos megismerésnek a fogalmon kívül
egy nem fogalmi, hanem közvetlen tapasztalati, intuitiv módja,
mely a konkréttól halad a konkréthoz.
Ide tartoznak elsősorban azok a tapasztalatok, melyeket az
isteni jelenlét és gondviselés érzete hat át. A hívő lelkek sokféleképen érzik, hogy jelen van, vagy hogy eltávozott az Úr! 4
Az öröm és béke, melyet a világ nem ismer, majd meg a szomorúság, a szárazság és elhagyottság éjszakája, ahogy Lisleux
Teréz nevezi, a kisérő érzelmek. A jelenlétérzet sokféle lehet.
Néha csak átvitt értelmű. Néha valóságosnak vélt, de később
kiderül, hogy nem egyéb, mint izomérzés vagy érzelemasszociáció.
Néha azonban semmi kétség, hogy az Úr tényleg jelen van egy
pillanatra vagy tovább. Mint az alkonyatkor a napsugár bíborában fürdő természet, úgy fürdik a lélek az isteni jelenlét fényében, mint a melódiában a vezető hang, úgy uralja ez a jelenlétérzet a többi érzést. Mintha egy jóbarát állna oldalunkon és
hol szól hozzánk, hol mély csönd van. És ami jellemző, a jelenléttudatot nem kiséri egy határozott phantasma és nem gondolunk
Isten valamely tulajdonságára; ez egy nem szemléletes tudat1
Hogy a megismerésnek ez a harmadik módja emberben nincs, az
előttem világos, azért én semmi olyast nem fogadok el, ami a dolgok mélységének ezt a közvetetlen látását tartalmazza. Ez azonban nem tartott engem
vissza attól, hogy érdemes munkatársam dolgozatát közöljem. Alkalmat adhat
ez arra, hogy ehhez a tárgyhoz mások is hozzászóljanak s ezzel a kérdés
tisztázásához hozzájáruljanak.
A szerkesztő.
2
Nachfolge Christi. 6. kiad. 1825. XXV.
3
Das Geistliche Leben. III. X. tartalom szerint.
4

Ez képes beszéd.

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.

(A

szerkesztő)
2
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állapot, melyet nem lehet közelebbről meghatározni. Villanásszerű meglátása és érzése annak, hogy ime valóság az, amit
eddig csak hittem. Bizonyításokkal nem lehet mást ily tapasztalatokhoz vezetni, sőt ha elemezni próbáljuk a tapasztalatot, eltűnik
az Úr és nem látunk semmit. Csak az tudhat róluk, ki átéli őket.
Ide tartoznak másodszor azok a tapasztalatok, melyeknek
lelkiismeretvizsgálat és tökéletes bánat a neve. Amikor az ember
egy pillanat alatt, egy szempillantással átlát önmagán, lelke gyökeréig és megragadja azt a kedélyállapotot, ami a lényeg s
amiből a többi folyik. Nem okoskodik, nem elemez és ha ezt
teszi, sokszor hiába teszi, csak a lélek peremén, a tudat szélén
mozog. De egyszerre, mikor nem is akarja, minden emlékezés
és elemzés nélkül, spontán módon, in ictu oculi megragadja
önmagát és ez a lényeget érő látás, ez az intuíció, a bánat, a
sóhajok, a «de profundis», a «miserere» forrása. Ez a tökéletes
bánat. Amit részleges lelkiismeretvizsgálatnak nevezünk, az már
ez egységes élménynek sokféleségre bontása, az intuíció elemzése, ezek a bűnös léleknek «bűnei».
Ide tartoznak harmadszor a megtéréseket megelőző periódusokban bizonyos feltűnő lelki élmények. A megtérést itt legtágabb értelemben vesszük, tehát értjük alatta nemcsak a hitetlenségből a hitbe, hanem a lanyhaságból a tevékeny életbe való
térést is. A kiindulópont egy kifejezhetetlen hangulat, egy vágy,
mely kikívánkozik a régi én megszokott korlátaiból és valami
nagyobbnak, kölönbnek karjaiba akar dőlni. A megtérő maga
nem tudja, merre tart, de sejti, hogy van számára megnyugvó
pont; imádkozni kezd, de nem talál szavakat; egy cél felé tart,
melyről még nincsenek fogalmai. Mindenütt homály dereng még.
Csak érzéseikről tudnak számot adni. De az érzések mögött egy
határozott ismerettartam lappang, t. i. az intuíció. E lelkiállapotokat
írja le Suso : «Édes Uram, kedélyem (mein Gemüt) apró gyermekkorom óta keresett valamit telhetetlen szomjúsággal és nem
tudtam biztosan, mi az ; lázas nyugtalanság hajtott utána és nem
tudtam elérni. Mert nem tudtam, mi az, pedig valóság az, mi
szívemet, lelkemet vonzza s nélküle nem lelek nyugalmat. Bármihez fordulok, azt érzem: ez nem az, amit keresek. És tudom,
mi nem az és nem tudom, mi az. Mi tehát az, Uram, mi oly
titokzatosan küzködik bennem ?»i
1

Büchlein der ewigen Weisheit. Ed. Rauchenbichler. 1832. 4. o.
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Ide tartoznak negyedszer a teremtménytudatbői folyó állapotok: a radikális semmiségérzet, hogy Ö (Isten) a Minden és
én a semmi, azaz ábrahámi vallomás: «En por és hamu vagyok».
Ez a tapasztalat kétféleképen jöhet létre: elemzéssel, a mi esetlegességünk elemzésével, melyből az oksági elv alapján következtetünk a teremtőre. És ez az általánosabb, logikailag igazolt
mód. A discursiv typus ezen az úton halad. De emellett, vagy
tőle egészen függetlenül az esetlegesség, a függésérzet a közvetlen tapasztalatban, intuitive is adva lehet. Sokszor az intuitiv és
a discursiv út egyszerre lép fel, egymást áthatják. És nehéz
megmondani, hol kezdődik az egyik és végződik a másik.
Nekem úgy tűnik fel, mintha az a hirtelen előtörő érzés, mely
a kevélyt a porig sújtja és önmagát és a világot egy kis ponttá,
sőt semmivé zsugorítja össze a Mindennel szemben, az a megsemmisülni vágyás és a vele kapcsolatos unifixatio — mely a
mysticában eléri tetőpontját — ez a viszonylátás intuitiv és tőle
meg kell különböztetni a creator és creatura viszonyának elemző,
discursiv ismeretét. Ez utóbbi ismeret már adva lehet, mikor a
hozzá csatlakozó intuitiv ismeret a lelket új életre indítja.
Gondoljunk itt arra az élményre, mely assisi Ferenc lelkében felragyogott a Foligno-felé vezető úton, mikor betegágyából
először ment a szabadba, 1 gondoljunk a fiatal Gratry 2 meglátására egy nyári éjszakán, gondoljunk a köznapi életben azóta
annyiszor megújuló meglátásra, mely annyi lélekben lesz a megújulás forrása: hogy minden üres, semmi, creatura és egyszerre
csak felvillan az Isten, az egyedüli igazság és szépség, felvillan
a kereszt értelme és az élet múlandósága — azaz «ictus trepidantis aspectus», az a «rapida cogitatio», melyről szent Ágoston
tesz említést. 3 Ezek a kegyelemteljes meglátások a lélek ösztönszerű felvillanásai, melyektől világosan meg lehet különböztetni
a fogalmi ismeretet. Emennek felidézése hatalmunkban áll,
amazé nem.
Ide tartoznak ötödször a hit esztétikai mozzanatainak,
a
vallás szépségének szemléletei, melyek a liturgiánál, az egyházművészeteknél és zenénél mélyen misztikus tapasztalatok kiinduló
pontjai. 4
1
2
3
4

L. Järgensen : Der heilige Franz von Assisi. 83—10. old.
Souvenirs de ma jeunesse. 1920. Paris, 10. k. 5. fej.
Conf. VII. 10. IX. 10.
Ez mind nem intuitio.
(A

szerkesztő.)
2*
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És ide tartoznak végül mindazok a tapasztalatok, melyek
az áhítat perceiben mint odaadás, túláradó öröm és szeretet törnek elő, mikor a szív túlárad és gerjedez a lélek, mint az egyház
hymnusa mondja:
Nec lingua valet dicere
Nec littera exprimere,
Expertus potest credere
Quid sit Jesum diligere. 1

A felhozott példák arra utalnak, hogy a vallásos megismerés nem mindig halad az általánostól az egyeshez s hogy
a hívő lélek tudatát oly elemek is jellemzik, melyek nem fogalmak és nem Ítéletek, hanem ítéletszerű magatartások, az igazságok,
tények közvetlen tapasztalatai. Az egyszerű hívőknél nem ritka
eset a hit dolgaiban való csodálatos világos látás. Ezeket a jelenségeket a tanításból és nevelésből maradék nélkül levezetni nem
lehet. 2 Itt a hívő tudás spontán megnyilatkozásáról, közvetlen
tapasztalatról van szó.
Az a másik világ miért ne hathatna a lélekre közvetlenül,
hogy róla ne csak fogalmunk, de tapasztalásunk is legyen.3
A hívő lélek csodálatosképen lát; realitást lát ott, ahol a nem
hívő semmit ~se lát. Nem Istent s nem az ő titkait szemléli, hanem
Istent az ő titkos látogatásainak képeiben. A szemlélet nem éri
a dolgot és a nyelv nem éri el a szemléletet. E látások nem
tiszta szemléletek, mert ilyenek az életben nincsenek. E látások
pillanatnyiak, mert képzetek, szemléletek, ítéletek járják át őket.
A látások annyira természetes megnyilatkozásai a hívő tudásnak,
hogy hitünk tanítása szerint egyedül marad meg, teljesen megtisztult és felmagasztosult formában a másvilágon : «quid est
quod non videant qui videtetem omnia vident». E tapasztalatok
subjective közvetlenebb bizonyosság érzését keltik, mint a
fogalmi tudás. Ugylátszik, hogy a hit rendkívüli ereje és biztossága belőlük táplálkozik és hiábavaló a hitetlenség minden
dialektikája, ha intuitióink a tapasztalat ellen vannak. És ahol az
1

Ez mind nem intuitio.
(A szerkesztő.)
Én azt hiszem, hogy ezekből, a saját elgondolást s mindenben Isten
segítő szent malasztját hozzászámítva, lehet.
(A szerkesztő.)
3
Ez a halandó ember ismerőképességének nem felel meg. Amíg ebben
a halandó életben vagyunk, távol járunk az Úrtól. (Kor. II. 5, 6.) Most, a jelen
életben, mint tükörben és rejtvénykép látjuk Istent, akkor ellenben, a jövő életben
színről-színre fogjuk őt látni. (Kor. I. 13, 12.)
(A szerkesztő.)
2
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intuitiók csendes világa ismeretlen, ahol a lélek benső látogatásokról semmit se tud, ott a hit nem is élet, hanem legtöbbnyire
«parancs», melyet «tenni kell».
Összefoglalom gondolataimat. A vallásos tapasztalat gondolatelemei elsősorban fogalmak és nélkülük vallás nem képzelhető. A theologiai hármas ismeret útja: a via affirmationis
negationis és eminentiae objektiv mozzanatokra, a lényegre
utalnak és az tan, hogy Istenről való ismeretünk analóg, igaz.
De igaz az is, hogy Istent a lélekben is felismerjük titkos látogatásainak közvetlen tapasztalat által. Az intuicio is eszköze a
vallásos megismerésnek. Az «espril fin» és az «espril de geometrie» közötti különbségnek, ha valaha, úgy az isteni dolgok
megismerésénél van igazi értelme. Akinek nincsenek tapasztalatai — annak nincsenek igazi fogalmai sem, mint szent Bernát
mondja: «Qui non crediderit, non experietur, at qui non experietur, non intelligit».
Hogy kiben mily mértékben van meg az intuitiv ismeret
s hogy általában kiben mily gondolatforma a túlnyomó, azt a
typuzáló valláspsychologia törekszik kimutatni. Heiler osztályozása: profetikus és mystikus typusokra; Prath felosztása: észvallásra, tekintélyhitre, szokástól, akarattól, mystikus tapasztalatból és intuitiv ismeretből élő typusokra; továbbá az affectiv, ethikai és intellectuál — metafizikai typus, a gondolkodás,
a kedély és az akarat mystikusainak typusa — e különbségtételek csak nagy általánosítások. Tiszta typus nincsen, mert az egyéni
vallásosság végtelen gazdag és sokszínű: mystikus és profetikus,
fogalmi és intuitiv, affectiv és activ egyszerre. 1
A vallásos tapasztalat tárgyának, az Istennek, a «Szent»-nek
racionalis és irracionális mozzanataival foglalkozik a protestáns
vallásfilozofusnak, Ottonónak könyve: Das Heilige. Kant, Fries,
Schleiermacher nyomán a vallás lényegét az irracionalisban
keresi. Szerinte az Istennek tulajdonságai, a racionalis Istenfogalmak nem az ő lényegére vonatkoznak, hanem az emberi elmének a priori fogalmai, melyek az isteni lényeghez synthetice
járulnak hozzá. A vallás tárgya irracionális és a róla való ismeret is az. Az istenit intuícióval, divinatióval lehet csak megközelíteni, az intuició pedig egy homályos sejtelem, a priori.
És ennek az irracionális intuíciónak racionalis fogalmakkal való
1

De fide T r i n i t a t i s , c. 2.
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kifejezése már meghamisítása az eredeti élménynek, «schematizálás», melyben elpárolog az, ami a vallásban eredeti, ősi.
A vallásos tapasztalat tiszta intuíció, 1 mely objective nem igazolható, meg nem tanulható. De azért mégsem izlés dolga, mert
van az igazolásnak, az érvénynek, a bizonyosságnak egy sajátos
módja: a megértetés, az érzések átvitele. «Man kann zu Gefühl
bringen, was und wie man fühlt; man kann sich bilden im
Sinne des'echten und wahren Fühlens und andere darin letzen.»
Csakis így ismerhető meg az, ami a vallás lelke: «durch blosses
Gefühl, d. h. von einem dunklen Prinzip a priori». 2
És ily intuíciókon épül fel az egész kereszténység. Krisztus
Istenségének racionális érvei az ő messiási öntudatának elemezése «terméketlen és kínos vállalkozás». Az Evangélium, a «tan»
az semmi, ez már csak akkor érték, ha előzőleg Krisztusban az
istenfiúságot kiéreztük, a spontán előtörő érzés, az intuícióból
eredő tapasztalat által, hogy ő a messiás.3 Krisztus történeti fellépése nem ok, hanem alkalom volt arra, hogy a tanítványok
lelkében az Istennek a priori élő kategóriája előtörjön.
Egy ilyen psychologistikus vallásfilozófia megölője a vallásnak, kivált pedig a kereszténységnek. Mert itt a dogmatika az
exegézis, a történelem helyét az egyéni élmény, a tiszta intuíció
foglalja el. Már pedig az intuíció subjektiv bizonyossága csak
annak lehet értékes, aki átéli. Mindenki a maga látását, érzését
tarthatja igaznak. De tudjuk, hogy vannak egészen ellentmondó
intuíciók. És ez esetben hol van az igazság? És minthogy az
intuíció el nem tanulható, mit csináljon az, akinek ily intuíciói
nincsenek? Meg kell azokat éreztetni másokkal — feleli Ottonó.
De lehet-e megéreztetni az intuíció igazságát, mikor az érzés,
még homályosabb, mint az intuíció s mikorj az érzésekben nincs
világosság és biztosság? Ha az intuíciót igazolni, meghatározni,
vagyis fogalmi kifejezésre juttatni már csak hamisítás által lehet,
akkor elvész a vallás lelke: az igazság.
Az igazság a psychologiától és minden psychologismustól
független objectiv adat. A vallás objective igazság, tehát intuíciókból meg nem élhet. Mert Isten tárgyi bizonyossága, Krisztus
életének történeti bizonyossága nélkül az egész kereszténység
érthetetlen és az egész justificatió, a megigazulás tana a levegőben lóg. A racionalis elem a dogma, a történelem és nem
1 I. m. 175. o.

2

I. m. 176. o.

3

I. m. 188. o.
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az intuíció az, mely a hívő lélek hitének és reményeinek
alapja.
A vallás-psychologusnak ügyelnie kell arra, hogy az intuicionizmus ködében el ne vesszen s ne lásson intuíciókat ott,
ahol azok nincsenek. Mert nem minden hirtelenül felvillanó
meglátás intuíció. A meglátás sokszor homályos képzeteknek és
ítéleteknek eredménye, melyeket a meggyőződés rendkívüli ereje
és érzése kisér. Az érzelmek ködébe burkolt ítéletek a háttérben vannak, de nem veszik őket észre. Az intuíciók ez esetben
fáradságos munka és tanulás eredményei. Ezek az elraktározott
ismeretek betörnek a tudatba, új beállításban, új érték gyanánt,
meglepő, egyszerű formában, életünkre nagy hatással vannak.
Ezeket a bonyolult folyamatokat azonnal hajlandók vagyunk
intuicióknak minősíteni. A valóságban pedig régi «lomtárunk»
tudatbatöréséről, régi elemek új kapcsolatáról van szó. A lelki
élet figyelmünkön kívül eső mechanizmusáról van itt szó, melyben új benyomások felkeltik a régieket s az új kapcsolatok hirtelen, szokatlan erővel hatalmunkba kerítenek. A megtéréseknél
élesen megfigyelhető ez az eset. Huysmans saját megtérését a
kegyelemből eredő intuíciónak nevezi első pillanatra, de aztán
rámutat gyermekkorának emlékeire, arra a megszámlálhatatlan,
éles benyomásra, melyet ifjú lelke befogadott; a művészet iránti
rajongására, az átöröklés erejére, az élet ezer tapasztalatára, melyeket nem tud eléggé egységbe hozni. És végül azt írja: II
n'était pas surprenant que ces sensations deformées par le temps
eussent laissé en lui des infiltrativus d'idées pienses qui se
creusaient alors qu'il les embellissait en y sougent; tout cela
pouvait dvoir sourdement fermenté pendant trente années et ex
lever mainsenant». «En Route.*
Eger.
Dr. Hetényt Gyula.
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AZ ERÉNY ERKÖLCSBÖLCSELETI FOGALMA
AQUINÓI SZENT TAMÁS SZERINT.
(Második, befejező közlemény. 1 )

V

még azokat a vonásokat szeretném felsorolni, amelyekkel Szent Tamás az erényes ember lelki világát, cselekvési
módját megrajzolja. 2 Miután az erény az erkölcsi törvénnyel
megegyező cselekedetek gyakorlásából felődik ki, az erényes
ember első jellemvonása a következetesség, a jóravaló állandó
készség. Az állandó gyakorlat folytán kifejlődik az emberben a
morális érzék, melynek következtében töprengés, habozás nélkül,
könnyedséggel, szinte ösztönszerűen teszi azt, amit a törvény
tőle megkíván. így már vérré válik, természetébe felszívódik az
erkölcsi norma szerinti cselekvési mód. 3 Az embert mindig kedv
és öröm tölti el, ha természetének ösztönzését követheti, ha énjének teljét cselekedetébe beviheti s így bizonyos életkedv és
vidámság kiséri az erényes ember minden cselekedetét.
Természetesen, a kellemes, jó érzés csak kisérő sajátsága
s nem célja az erénynek. Az erény Szent Tamás szerint nem
öncél, nem kellemes hangulatok felkeltésére irányul, hanem az
élet lendítő kereke a végső cél, a «bonum essentiale» felé.4
Ha már most Szent Tamás nézeteit összehasonlítjuk az aristotelesi etika tanításával, sok tekintetben kétségtelen a megegyezés. Megegyezést találunk Szent Tamás és Aristoteles között a
pszichológiai előföltételek megállapításában, a cselekvés lélektanának a megrajzolásánál. Mindkettőjük szerint az ember képességei természetüknél fogva nincsenek a közelebbi tevékenységre
meghatározva, hanem a gyakorlat által szerzett készségek adnak
nekik bizonyos irányú hajlandóságot. Megegyeznek abban, hogy
az erényt mindketten a képességek természet szerinti kifejlődésének tekintik, amelyek következésképen az embert boldoggá, szerencséssé teszik.
Azonban felületes és könnyelmű birálat lenne — amint az
ÉGÜL

1

Az első közleményt 1. Religio 1924. II. f. 138. s köv. old.
III. Sent. dist. 33. q. 1. art 2. qutc. 6.
3
«Consuetudo est altera natura.» De virtut. art 8. ad 16.
* De virtut. art 2. ad 17.
2
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gyakran megtörténiki — a megegyező vonásokra való hivatkozással Szent Tamást Aristoteles szolgai lemásolójának tartani s
az angyali doktornál kikristályosodott keresztény erkölcsbölcseletet az aristotelesi etika függvényének tekinteni. Szent Tamás
alakító munkájának kellő méltatására vegyük figyelembe a megegyező vonásokkal szemben álló, mélyen járó ellentéteket is.
Aristoteles mint egész rendszerében, úgy etikájának megalkotásában is, Platon idealizmusával szemben, a realizmus képviselője. Platon szerint a lélek az ideák világából szakadt el a
földi élet nyomorúságába, azért egész erkölcsi életét az a sóvárgás és törekvés tölti el, hogy ismét visszatérhessen az istenséghez, kit Platon a jónak fogalmával azonosít. Aristoteles ezzel
szemben nem deduktive, a legfőbb jó objektív fogalmából kiindulva, hanem empyrikus úton haladva, az emberi természet
megfigyelése nyomán, iparkodott az emberi élet célját meghatározni. Mivel pedig az istenséget nem tartja a megismerés közvetlen tárgyának, éles szétválasztást tesz a voûç és a világ kőzött,
de a szétválasztás által keletkezett ürt nem képes betölteni, ami
azután az etika számára végzetes következményekkel jár. Az
anyagi léttel szemben — mely Aristoteles szerint öröktől való —
a voôç ugyan természeténél fogva elsőbbséggel rendelkezik, de
közte és a világ között nem igen tud közvetlen kapcsolatot
találni; az istenség éli a legmagasabb szellemi működésnek, a
kontemplációnak életét, mely által önmagát teljesen boldogítja
s épen azért nincs szüksége valamely tőle különböző valóságra.
Mindenesetre Aristoteles is hangoztatja, hogy a világegyetem a
lét teljessége felé tart s hozzá hasonulni törekszik, 2 ez azonban
1
így Luthardt «Die Ethik des Aristoteles in .ihrem Unterschied von der
Moral des Christentums» című művében ezt írja: «Beim Thomas Aquinas,
dem grossen Ethiker des Mittelalters und Begründer der wissenschaftlichen
Ethik in der Theologie, liegt das Abhängigkeitsverhältnis von Aristoteles auf
der Hand. Der psychologische Ausgangspunkt, die bloss formale Einheit der
Ethik im einheitlichen Wesen des menschlichen Geistes, der Begriff der Tugend
u. s. w. das ist alles aristotelisch. Zu dieser Grundlage tritt dann das Christliche in der Moral nur als zweites Element hinzu. Seitdem beherrscht Aristoteles die Ethik der abendländlichen Kirche. Und zwischen beiden war auch
eine natürliche Verwandtschaft der sittlichen Denkweise. Denn wie die Ethik
des Aristoteles eine Ethik des Handelns ist, ebenso war die Moral der römischen Kirche eine Werklehre». 8. 1. Hasonlóképen Frohschammer : Die Philosophie des Thomas von Aquin. Leipzig, 1889. 454. 1.
2
Metaph. L. 6, 1071. b. 4.
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nem jelenti az értelmes lények részére a legfőbb jóval való egyesülés lehetőségét, amit a lélek halhatatlanságáról tett homályos
nyilatkozatai után nem is várhatunk tőle. Isten inkább csak mint
a tökéletesség mintaképe él az ember elgondolásában s ehhez
a mintaképhez hasonlóan iparkodik az ember épúgy, mint minden más lény, a maga nemének megfelelő tökéletességre jutni.
De ez a mintakép sohasem lehet az ember számára elérhető
objektív valósággá, épen azért nem is lehet vágyódásának adäquat tárgya. Nem is helyezi Aristoteles az ember boldogságát
az istenség látásába, hanem a boldogság megvalósulását a «npáxTixov áyaSóv», az emberi cselekvés immanens korlátai között
keresi. Ezáltal az erkölcsi jó megszűnik transcendentalis fogalom
lenni s a cselekvő alany lényének szűk korlátai közzé szorul.
Nincs is az emberiség számára közös életcél, az erkölcsi tökéletességnek egy általános eszménye. Az egyetlen erkölcsi eszmény
az értelem szerinti életmód, amelynek legtökéletesebb neme a
bölcselő elmélyedő gondolkozása, az istenség kontemplativ életének emberi hasonmása. 1
Az ember törekvéseit átfogó, egyetemes erkölcsi eszmény
híjján, az erkölcsi törekvés súlypontja a mindenkori tevékenységre irányul s az erény lényege a cselekvésnek az okosság által
megszabott mértékhez való alkalmazkodásban merül ki. 2 A szándék, az erkölcsi érzület, magában véve Aristotelesnél nem sok
méltánylásra talál. Fő a cselekvés, az erőknek természetszerinti
kifejlesztése.
Miután pedig Platon transcendentalis felfogását elveti s a
teremtés fogalmát nem ismeri, nem képes az ember lelkében
valamely feltétlen kötelező erkölcsi normára találni, amilyent
Szent Tamásnál a természetes erkölcsi törvény alakjában láttunk.
Aristoteles szerint az értelmi belátás a cselekvés irányításának
mértékadó eleme. Ha azt kérdezzük, mi a kritériuma az értelmi
belátás helyességének, akkor a közvéleményre, a törvényekre
hivatkozik, melyeket a nép legkiválóbbjai hoztak.3 Ezáltal azután
az erkölcsi rend függő viszonyba jut a mindenkori társadalmi
szokásoktól, nyitva az út a moralrelatívizmus számára, nem marad semmi abszolúte kötelező ; nem az ember igazodik az etikához, hanem az etika az emberhez.
1 Eth. Nie. A. 6 ; K. 7, 1177. a. 15.
2
Eth. Nie. B. 5, 1106. a. 22.
a Eth. Nie. K. 2, 1172. b. 36.
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De nemcsak a közvéleménnyel, hanem sok más esetleges
körülménnyel szemben is függő viszonyba kerül az erény. Ahhoz
ugyanis, hogy az ember erényes életet élhessen, Aristoteles szerint szükséges előfeltétel a testi egészség, a jómód, az emberek
tisztelete. 1 Ily módon azután az erényt kisajátítja egy kiválasztott osztály számára s homlokegyenest ellentétes nézeten van a
keresztény gondolattal, mely ugyan szintén hangsúlyozza az emberhez méltó élethez az anyagi javak jelentőségét, de még inkább
bízik a lélek teremtő, alakító erejében, amely képes mindazt,
ami nyomor és szenvedés enyhíteni s magasabb erkölcsi célok
szolgálatába állítani.
Végeredményben tehát, Aristoteles szerint, az erény nem
más, mint a józan észnek megfelelő tevékenység s az ennek
nyomában jelentkező megelégedettség érzete az «eùScqjiovia», a
boldogság teljessége.2 Miután pedig a boldogság az erényes
cselekedet szükségszerű velejárója, immanens tulajdonsága, az
erény öncél, nemcsak objektíve, amennyiben magában hordja
tökéletesen a cselekvés végső célját, hanem szubjektíve is, amenynyiben a cselekvő alanyt tökéletesen kielégíti.
Mindezt figyelembe véve, azt hiszem, hogy senkisem állíthatja azt, hogy Szent Tamás az Aristoteles szubjektívizmus és
egoizmus örvényei felett keringő etikai felfogásával magát minden
további nélkül azonosította volna. Aki az etika történetét ismeri«
könnyen észreveszi, hogy Aristoteles és Szent Tamás között áll
Szent Ágoston, a keresztény gondolat legnemesebb lelkű magyarázója. Szent Ágoston Platon rendszerét tartotta a legmegfelelőbbnek a keresztény gondolatvilág bölcseleti kifejezésére. Figyelmét sok más keresztény gondolkodóval egyetemben megragadta
Platon etikájának transcendentalis vonása : az embernek a legfőbb jóhoz való rendeltetésének a hangsúlyozása s ennek megfelelően, a mindennapi élet szükségletein felül emelkedő erkölcsi
eszmék tisztelete és követése. Platon mindenesetre a transcendentalis valóságok hangsúlyozása által erősebb motívumokkal
volt képes az erkölcsi rend abszolút tiszteletét és az erkölcsi
törvény feltétlen kötelező erejét alátámasztani, mint Aristoteles,
de viszont metafizikája és pszichológiája, amely pedig minden
rendszerben szerves összefüggésben áll az etikával, nem mindenben felelt meg a tapasztalati élet valóságainak.
1
2

Eth. Nie. A. 9, 1099. a. 31.
Eth. Nie. K. 4, 1174. b. 31 ; K- 7, 1177. a. 22.
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Szent Tamás éles elméje a XIII. század forrongó szellemi
világában, melynek hátterében voltaképen Platon és Aristoteles
szembeállítása izgatta a kedélyeket, felismerte a veszélyt, mely
a plátói metafizika és pszichológia egyoldalú alkalmazása által
a keresztény bölcseletet fenyegette volna. Ezért iparkodott a
keresztény etika számára, mely a valóságos élet művészetének
kíván alakító ereje lenni, azt a kincsestárt hozzáférhetővé tenni,
mely Aristoteles józan realizmusában s természeti megfigyeléseiben el van rejtve. Aristotelesnél talált egy alkalmas vázat,
melyet azután keresztény élettartalommal iparkodott telíteni.
Az aristotelesi etikában az ember tisztára természeti lény,
teljesen összenő a çuaiç-sel, a yuyí) még szunnyadozik benne,
nem képes a látható természeten felül álló erkölcsi valóságok
felfogására; az ember kizárólag mint «Çoôv nolitixov» szerepel,
ki készséggel illeszkedik be az államgépezetbe, de nem ébred
egyéniségének értékére s nem ápolja magában egy magasabb
rendeltetés tudatát.
Szent Tamás a teremtés tényéből kiindulva, mely Aristoteles előtt még ismeretlen fogalom, az ember lelkében Isten
képmását látja s az Istenhez való törekvést ismeri fel. Az Istenhez való jutásnak eszközét az erényben találja, mely a Teremtő
által lelkünkkel közölt hajlamoknak, a természetes erkölcsi törvény által megvilágított értelem útmutatása szerinti következetes
gyakorlat után szerzett kialakítása. Az erény tehát nem öncél,
hanem csak eszköz a célhoz s a «recta ratio» nemcsak a közvetlenül adott cselekvési lehetőség helyes irányítását célozza,
hanem az életcélból táplálkozó s az életcél felé törekvő nemes
érzület kifejezője.
Metafizikai hasonlattal élve, úgy gondolom, hogy Aristoteles etikája úgy viszonylik Szent Tamás alakító művészetéhez,
mint a lények anyagi princípiuma a végső tökéletességet adó
formai tényezőhöz. Aristotelesnél a természettel érintkezést kereső»
józan, fegyelmezett görög lélek elgondolásában találta meg Szent
Tamás azt az alkalmasan diszponált anyagot, amelybe belevitte a
kereszténység gazdag szellemi tartalmát s így az aristotelesi etikát megnemesítette, kereszténnyé, igazán emberivé tette.
Végeredményben tehát Szent Tamás erénytanában jellegzetes kifejezését találjuk annak az ő egész munkáját jellemző
hatalmas szellemi szintézisnek, amelyben a lángész rendszerező
erejével harmónikus összhangba tudta egyesíteni Aristoteles mé-
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lyenjáró metafizikáját s finom természeti megfigyeléseit Szent
Ágoston nagy keresztény lelkének fenkölt gondolataival.
Befejezésül vessünk még egy rövid pillantást a modern
etikának Szent Tamás erénytanával szemben elfoglalt álláspontjára. Nagy általánosságban a modern etika a keresztény erkölcsbölcseletnek tisztán történelmi jelentőséget tulajdonít. Úgy tekint
reá, mint letűnt korok emlékére s mint ilyent különböző elbírálásban részesíti, végeredményben azután arra az egységes nézetre
jut, hogy a keresztény etika képtelen arra, hogy a mai embert
az őt érdeklő nagy problémákban eligazítsa. Ezzel szemben a mi
álláspontunk az, hogy az erkölcstan bizonyos metafizikai és pszichológiai igazságokban keres megalapozást s találja meg érveinek végső igazolását. A metafizika tárgyát a létezés, az egyéni
változásokon felülálló, maradandó, transcendentális valóságok, a
pszichológia tárgyát pedig a maradandó emberi természet képezik. Miután tehát mindkét tudomány a változatlan, maradandó
valóságok világában kutat, képes olyan biztos eredményekhez
jutni, melyeket azután az etika a gyakorlati élet számára értékesíteni képes. Föltételezve tehát a metafizikai és pszichológiai
törvények állandóságát, azt valljuk, hogy a reájuk épített etikai
igazságok is koroktól és egyedektől függetlenül, maradandó
valóságot fejeznek ki s így az emberi életnek mindenkori irányítói.
Azonban a modern bölcselet részéről épen az etika megalapozásához szükséges metafizikai és pszichológiai feltételek
tekintetében velünk szembenálló nézetek teszik lehetetlenné a
megértést.
Az etikai törvények állandóságához ugyanis szükséges előfeltétel lenne annak a ténynek az elfogadása, hogy a közvetlenül
adott, tapasztalati jelenségek felett, maradandó valóságok léteznek, amelyekhez az erkölcsi világrend is tartozik. Kant megingatta a hitet a metafizikában, felidézte a kísértés szellemét s
ez a szellem nem engedi nyugodni az elméket. A mai bölcselet
sokféle irányú nézetei voltaképen két ősforrásra vezethetők vissza:
az egyik az empyrizmus, a másik a túlzó idealizmus. Az empyrizmus szerint csak közvetlenül tapasztalható valóságok vannak,
az általános, legfeljebb csak összefoglaló, gyűjtő fogalom, melynek nincsen lénytani alapja. A túlzó idealizmus pedig tagadja a
lehetőséget annak, hogy fogalmaink tárgyi helyességről meggyőződést szerezhetnénk. Mindkét rendszer tagadja a metafizika
lehetőségét, tehát tagadnia kell következetesen az etika meta-
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fizikai megalapozásának lehetőségét s így meginog a hit minden etikai postulatum valóságában, amilyen Isten léte, a hozzá
való teleologikus törekvés ténye, az erkölcsi törvény állandósága és feltétlen kötelező ereje. Valóban, «tout est remis en
question» I1
Hasonlóképen nem talál talajra a keresztény etika a modern
bölcseletben a szükséges pszichológiai előfeltételek tekintetében
sem. Mert ahhoz, hogy az emberben a Charakter, az erkölcsi
képzés végső célja kialakulhasson, szükséges lenne a lélek állagiságának s a cselekvő személy metafizikai állandóságának a vallása. Azonban a modern aktualizmus és evolucionizmus tagadja
a lélek állagiságát, tagadja az egyéniség maradandó voltát, következésképen nem adja meg a lehetőségét annak, hogy a lélekben
kialakuljon egy maradandó, jóra irányuló lelki készség, amelyet
mi erénynek nevezünk.
A metafizikai és pszichológiai előföltételekkel szemben tanúsított előitéleknek teljesen megfelelően, a modern etika nem is
törekszik többé már arra, hogy a cselekvő ember számára maradandó elveket állítson fel, hanem megelégszik azzal, hogy a
természettudományokhoz hasonlóan, a korszellem megfigyelése
nyomán összegezi azokat a feltételeket, amelyek az illető kor
nyugodt gazdasági és kulturális fejlődését biztosítják. Még Paulsen is, aki pedig az újabb erkölcsbölcselők között a mérsékeltebb irányhoz tartozik, még ő is csak olyan természetű jelentőséget tulajdonít az etikának, mint amilyent a megfigyelő, a tényeket leíró, egészségtannak vagy biológiának tulajdonítanak. 2
Azonban ez az eljárás az erkölcsbölcselet teljes csődjét
jelenti. Az erkölcsbölcselet végső célja transcendentalis jellegű,
irányt mutató a végesség és mulandóság korlátait túlszárnyaló,
magasabbrendű valóságok felé törekvő ember számára. Az emberi
lélek ezen örök vágyát csakis a Szent Tamás hatalmas rendszerében kialakult, biztos metafizikai és pszichológiai alapokon
nyugvó keresztény etika képes kielégíteni.
Budapest.
Dr. Kecskés Pál.
1
2

Fouillée Critique des systèmes de morale contemporains. Préface.
System der Ethik. 4. Aufl. I. Bd. 24. 1.
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AZ

A XVI. országos katholikus nagygyűlés I. nyilvános ülésén 1924 október 12-én
tartott előadás.

Mélyen tisztelt katholikus nagygyűlés!
Az Országos Katholikus Szövetség azt az utasítást kapta,
hogy az országos katholikus nagygyűlések tárgysorozatába aktuális kérdéseket vegyen föl. Azért adta nekem a megbízást,
hogy a magyar katholikus egyház jogi helyzetére az interregnum kihatását tárgyaljam. Bizonyos elfogódással nyúlok a tárgyhoz, tekintve annak nehézségét és az érthető érdeklődést, amelyet
a katholikusoknál és másoknál is természetszerűen kivált. Azonban a tárgynak életbevágó fontossága megkívánja a magyar
katholikus közvélemény nyilvános állásfoglalását, a magyar
katholikus lelkiismeretnek megszólalását s annak az erkölcsi
erőnek mozgósítását, amely a katholikus álláspont védelmére kész.
Néhány világos mondatban szólni óhajtok a királyi főkegyúri jogkör gyakorlásáról az interregnum idején.
1. A magyar katholikus király a magyar királysággal egyidős magyar katholikus egyházzal a legszorosabb kapcsolatban
élt s egyházi jogterületen a jogok egész sorát gyakorolta, amelyeket összefoglalóan főkegyúri jogkörnek nevezünk. Természetes
tehát, hogy az aktiv királyi kormányzás megszakadása a magyar
katholikus egyházat mélyen érintette. Fölmerült a kérdés: fennáll-e a főkegyuraság király nélkül is s ki pótolhatja a királyt a
főkegyuraság gyakorlásában ?
A kérdések megoldása a királyi főkegyuraság helyes fogalmából folyik.
A főkegyuraság a magyar királynak mint katholikus uralkodónak az egyház pártfogása címén az egyháztól szerzett egyházjogi személyes kiváltsága. A kiváltság eredete a pártfogói
szándékkal tett tényleges intézkedések egyházi jogterületen,
amelyeket az egyház maga hálásan vett s amennyiben szükséges
volt, a maga joghatóságával kiegészített és megerősített. Ismételt intézkedések folytán beállt az elbirtoklás abban a jogkörben, amely ellen az egyház nem tiltakozott. A jogkör maga pontosan körül nem írható, vagyis a királyi főkegyúri jogosítvá-
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nyok pontosan föl nem sorolhatók. Van ugyan félhivatalos jegyzék a jogosítványokról, de ez a jegyzék egyszerűen felsorolja
azokat az intézkedéseket, amelyeket az apostoli magyar királyok
a történelem folyamán egyházi jogterületen tettek s nincs figyelemmel az elbirtoklás szükséges előföltételeire, sem egyéb körülményekre,' amelyek miatt a konkrét intézkedéseknek sokszor
nincs is összefüggésük a fő kegy urasággal. A jogtartalom meg
nem határozható semmiféle egyházi okmánnyal, sem általános
egyházjogi szabállyal. A kegyuraság (jus patronatus) az általános
egyházjog szerint pontosan megállapított kiváltságok és kötelességek összege. A főkegyuraság eltér ettől a szabálytól s szorosan véve nem is foglalható az egyházjogi kegyuraság általános fogalma alá, mert ez nem terjedhet ki püspökségekre, másrészt pedig jogi kötelességet is involvál. A főkegyuraság kötelességi része pedig semmiesetre sem jogi, legfölebb erkölcsi.
Tehát a főkegyuraság az általános egyházjogban nem tárgyalt
speciális magyar királyi privilégium. Még pedig személyes s
nem egyszerűen reális privilégium, mint amely a magyar királyi
méltósághoz, a magyar államfői tisztséghez vagy a magyar állami
szuverenitáshoz volna kötve. Szűkebb értelemben csak úgy volna
reális privilégiumnak mondható, amennyiben minden magyar
katholikus királyt megillet, aki a magyar katholikus egyház
pártfogója is egyúttal. Hiszen a főkegyuraság jogcíme nemcsak a
királyi elődök adományaiban, hanem a tényleges király pártfogói minőségében, az egyház iránt jóhajlandóságában, védő és
támogató készségében gyökerezik. Az egyházjogi reális kegyuraságnál, amellyel világosan körülírt kötelességek járnak, az
egyház pozitív intézkedéssel megengedte, hogy a reáljognak
nemkatholikus képviselői is bizonyos korlátolt kegyúri kiváltsággal bírjanak. De a főkegyuraságnál ilyen egyházi intézkedés
nincs s az analógia nem is áll fenn, mert a főkegyuraság egyházjogi értelemben nem reáljog.
Mivel a főkegyurasági kiváltság az egyháztól szerzett jogosítványok foglalata, ezek a jogosítványok állandóan egyháziak
maradnak s nem válhatnak egyszerűen visszavonhatatlan államjogokká. Az egyház bizonyos jogkört fontos okból, az egyház
javának szem előtt tartásával kiváltságképen átruházhat valakire,
de arról örökre le nem mondhat, sőt azt, ha az egyház java úgy
kívánja, visszavonhatja. A főkegyuraság kiváltság s nem szerződéses jog.
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A szerződéses jognál a megszűnés okait a szerződés pontjai
mondják meg, a kiváltságnál a megszűnés okait az adományozó
egyház mondja ki vagy itéli meg. Amint az átruházás hatályát
veszti, a jogosítvány az átruházóra száll vissza, amelyben mint
jogforrásban állandóan nyugszik.
A főkegyuraság fogalmának helyes megismerése után a
magyar katholikusok könnyen megítélhetik az interregnum viszszahatását és következményeit.
Amikor az októberi forradalom után bizonyos elemek népgyűlésen proklamálták a magyar népköztársaságot, akkor nem
maradhatott fenn kétség, hogy a népköztársaság vagy annak
elnöke vagy kormánya nem igényelhette a főkegyúri jogkört.
Nem vehettük komolyan, hogy a köztársasági elnök Hock Jánost
fogja kinevezni váci püspökké, sem azt az igyekvést, amelyet
Vass János vallásügyi miniszter kifejtett, amikor Valfré di Bonzo
bécsi nuncius előtt megjelent, hogy az Apostoli Szentszék előtt,
bizonyítsa a köztársaság jogát a királyi főkegyurasághoz.
A Szentszék ez álláspontot el nem fogadhatta s a komoly
konfliktus csak azért maradt el, mert nem volt rá idő. Az irányzat Magyarországon gyorsan balfelé haladt s csakhamar már
nem a főkegyuraság volt az ütközőpont, hanem az egyház és
állam szétválasztása, majd az egyház üldözése és a pozitív vallástalanság lett a programm.
Gyökeresen megváltozott a helyzet, mikor a proletárdiktatúra bukása után az ideiglenes kormány a forradalmi tények elvetésével a teljes jogfolytonosság és az ősi magyar királyság
alkotmányának álláspontjára helyezkedett, amelyet a megválasztott nemzetgyűlés is szankcionált az 1920:1. t.-cikkben. Mivel a
király távol volt s a királyi hatalmat nem gyakorolhatta, a nemzetgyűlés az alkotmány szellemében kormányzót választott az
ideiglenesség tartamára. A főkegyuraság szempontjából a helyzet a következőleg alakult: az alkotmány jogfolytonosságának
helyreálltával a főkegyurasághoz való igény jogfolytonossága is
beállott. Ugyanis az alkotmány értelmében a magyar király, a
szent korona viselője csak katholikus ember lehet. A katholikus
apostoli magyar királyt pedig megilleti a főkegyuraság.
Mivel azonban a főkegyuraság s annak gyakorlása csak a
királyt illeti meg s a király által kifejezett főkegyúri akarat
is csak a király által megnevezett, általa megbízott szervek útján
hajható végre, azért az interregnum alatt — a jogfolytonosság
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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fennállása mellett is — a főkegyuraság gyakorlásának kérdése követelően föllépett.
A jogfolytonosság alapján álló interregnum idején tehát
két föladat várt az illetékesekre: 1. a főkegyúri jogfolytonosság
megóvása, 2. a főkegyúri jogkör ideiglenes gyakorlásának megoldása.
Csak az Ítélheti meg a megtörtént intézkedéseket igazságosan, aki mindkét föladat fontosságát elismeri. Minden magyar
katholikus ismeri a nagy jótéteményeket, amelyeket a katholikus
egyház az apostoli királyoknak, a főkegyuraknak köszönhet s
bizonyára szívből kívánja, hogy a magyar király továbbra is az
egyház kegyura legyen, mert ebben az ő katholikus voltának a
biztosítéka is rejlik. A főkegyúri kiváltság a magyar királyságra
fényt és dicsőséget árasztott, a szent korona viselőjét különös
nimbusszal övezte és tekintélyét fokozta. A főkegyúri intézmény
volt évszázadokon keresztül az egyház és állam barátságos együttműködésének záloga. S a két hatalom kölcsönös támogatása az
az ideális viszony, amely úgy az egyház, mint az állam javának
megfelel. A főkegyúr az egyház lelkipásztori és kulturális munkáját az állam eszközeivel igyekezett minél sikeresebbé tenni,
viszont az egyház a polgárok megnevelésével az állami rendet
szilárdította s az állami szervek munkáját könnyítette. Végtelenül fájdalmasan érintené azért az egész magyar nemzetet, ha a
jogfolytonosság megszakadna az interregnum idején.
A jogfolytonosság megóvásának nagy célja is szükségessé
tette, hogy a főkegyuraság hibásan ne magyaráztassék s az
ideiglenes gyakorlás terén olyan intézkedések ne történjenek,
amelyeket az Apostoli Szentszék tudomásul nem vehet s nem
tűrhet.
A nemzetgyűlés a fő kegyuraságot nem ruházhatja át, mert
a főkegyuraság nem a nemzet kiváltsága, a kormányzó nem
gyakorolhatja, mert ő nem apostoli magyar király. Azért az 1920.
évi I. t.-c. nem rendelkezik, hanem igen helyesen megállapítja,
hogy a kormányzó a főkegyuraságot nem gyakorolhatja.
Az ideiglenes kormányzás tartama alatt a királyi főkegyurat semmiféle állami szerv nem pótolhatja.
Ebből az következik, hogy azoknak a főkegyúri jogoknak
gyakorlása, amelyeket a király mindig személyesen gyakorolt,
ideiglenesen szünetel, vagyis ebben a jogkörben ideiglenesen az
általános egyházjog szerint illetékes egyházi szervek intézkednek.
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Viszont a jogfolytonosság szempontjából igen káros és
veszedelmes volna az apostoli királyok által szentesített törvények és rendeletek érvényét megtámadni, amelyek főkegyúri
jogterületen mozognak és állandó jellegű királyi megbízást tartalmaznak.
Az ideiglenesség folyamán ugyanis csak. ebben a megbízásban él tovább a főkegyuraság s a királyoktól nyert állandó
megbízás és átruházás alapján a magyar állam bizonyos szervei,
elsősorban a vallás- és közoktatásügyi miniszter bizonyos főkegyúri jogosítványokat gyakorolnak. Valami jogi űr természetesen megmarad most az interregnum alatt. A király ugyanis az
általa kinevezett és megbízott szerveket vonta bele a főkegyuraság bizonyos jogosítványainak gyakorlásába, akiknek működését
ő maga ellenőrizte és fölülvizsgálta, sőt ebben a joggyakorlásban bizonyos ügyekben a közvetlen jelentést megkívánta és a
döntést magának fenntartotta. A mostani főkegyúri területen
működő szervek már nem közvetlenül a királytól nyerték megbízatásukat s bizonyosan nem abban a teljes jogkörben, amelyben ma szerepelnek. Itt tehát nincs más hátra, minthogy az
egyház maga pótolja kifejezetten vagy hallgatagon a szükséges
megbízást. Az élet nem állhat meg. S a szükségletek szerint a
kormánynak és a püspöki karnak együttesen kell megállapodásokat létesítenie. S a püspöki karnak tudnia kell, mikor kell az
Apostoli Szentszékhez fordulnia. Egész jogrendszerünkbe beleszövődött a főkegyuraság úgy, hogy annak kibogozása igen jelentékeny változásokat hozna. Ilyen gyökeres változás most, amikor
a főkegyúri hatalmat senki nem gyakorolhatja, igen nehéz volna
s jelentékeny megrázkódtatást jelentene. Szükségessé tenné előzetesen az egyházzal való megegyezést konkordátum útján s"
azután annak törvénybeiktatását. Sokkal tanácsosabbnak látszott
esetről-esetre ideiglenes megállapodásokkal a bizonytalan ideig
tartó interregnum alatt az ügyek vitelét biztosítani.
A magyar katholikusok fontolják meg jól mindazokat az
érdekeket, amelyek az egyház és állam egyetértéséhez fűződnek
s a végtelenül kényes részletkérdésekben Ítéljenek objektive és
a legmagasabb szempontokból, az egyház és az állam jól fölfogott érdekéből.
Viszont mindenütt elismerésre kell találnia annak a kétségtelen ténynek, hogy a főkegyuraság jogforrása az egyház s
azért az egyház illetékes szervei pótolhatják csak a joghatóságot
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ott, ahol az apostoli király mint főkegyúr most nem intézkedhetik s intézkedni hivatott volna. A főkegyúri jogterületre tartozó egyházi ügyekben minden ügyet az egyházzal történt megállapodás alapján kell elintézni, akkor nem kell attól tartani,
hogy az ügyek joghatóság híán intéztetnek. Akkor az egyház
érdeke és joga kellőleg érvényesül s az egész főkegyuraságot
veszélyeztető zökkenők nélkül mehetünk át az ideiglenességen
keresztül abba az időbe, amikor az apostoli magyar katholikus
király trónját elfoglalván, a főkegyuraság hagyományos gyakorlását átveheti.
A beszédem elején fölvetett kérdésre így felelek:
A főkegyuraság apostoli, tehát katholikus magyar király
nélkül nem állhat fenn.
Amíg az apostoli királyság jogfolytonossága tart, az ideiglenes kormányzás idején a főkegyuraság virtuális jogfolytonossága is fennáll s a hiányzó királyi főkegyúri joghatóságot az
illető jogterületen az egyház pótolja illetékes szervei által esetről-esetre történő részleges vagy generális megállapodás útján.
Dr. Lepold Antal.
Esztergom.

A HÁZASSÁGI AKADÁLYOKRÓL, A C O D E X
JURIS C A N O N I C I VILÁGÁNÁL.
I. A házassági akadályok felosztása.
Az A R L E S i püspök kézdezte III. Incétől, hogy a siketnéma kött \ het-e házasságot? 1198. júl. 15-én adott feleletében a pápa
ezt írja:
Mindenki házasságot köthet, akit a jog ettől el nem tilt. 1
Ugyanezt az elvet iktatja törvénybe a C. J. C. 1035. can.
Azt a körülményt már most, amelynek alapján a jog vala1
Deer. IV. k. I. c. 23. fej. Már IV. Hadrián 1154—9. közt Eberhard
salzburgi érsek kérdésére : miként Krisztus Jézus előtt nincs sem szabad, sem
szolga, aki a szentségektől eltiltandó volna, úgy a szolgák közt sem kell a
házasságot eltiltani, (u. o. 9. c. 2. fej. 1. Jaffé : Regesta Pont. Rom. 7068.) és
III. Sándor 1159—81. közt a beauvaisi püspöknek: a bélpoklosnak is, ha nem
akar megtartóztásban élni s talál valakit, aki hozzá megy, szabad házasságot
kötni. (U. o. 8. c. 2. fej. Jaffé i. m. 8848.)
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mely házasságnak vagy érvényes, vagy megengedett megkötését
megtiltja, nevezzük házassági akadály-nsk és pedig azt az akadályt, melynek alapján a jog a házasságkötést oly hatállyal tiltja
el, hogy az annak ellenére kötött házasság nem is érvényes : bontó
akadály-na.k; azt ellenben, amelynek alapján a jog a házasságkötést tiltja ugyan, de az annak ellenére kötött házasságot nem
tartja érvénytelennek: tiltó akadály-nak.
E műkifejezések persze eleinte nem használatosak. Qratián
még csak körülírja a fogalmat: a titkos házasság — úgymond a
II. r. 30. eset. 5. kérd. 4. részben — törvény ellenére köttetik,
de ha megköttetett, felbonthatatlan; Roland mester már a Summában azt írja: az ünnepélyes fogadalom akadályozza a kötendő
házasságot s felbontja a megkötöttet, az egyszerű ellenben akadályozza a kötendőt, de nem bontja fel a megkötöttet; amihez
a Sententiákban hozzáteszi: minden, ami felbontja a megkötött
házasságot, akadályozza a kötendőt, de nem megfordítva. Még
világosabban fejezi ki magát paviai Bernát: törvényesnek mondjuk az összeköttetést, ahol nincs semmi, ami a házasságot nemcsak akadályozza, hanem a megkötöttet is felbontja. Azután azt
kérdi: mily értelemben mondják, hogy valamely akadály felbontja a megkötött házasságot, mikor ott nincs házasság? s azt
feleli: tényleg és nem jogszerint neveztetik házasságnak ez a
férfi és nő közt házasság formájában való összeköttetés. Roland
mester azután, mint pápa (III. Sándor) is szentesíti e műkifejezéseket, ugyanígy használja azokat III. Coelestin, VIII. Bonifác,
XXII. János, a tridenti zsinat s ezt tartja fenn az új codex is.
Az 1894: XXXI. t.-c. is bontó és tiltó akadályokat állapít
meg; az előbbieket «nem köthet házasságot», az utóbbiakat
«tilos házasságot kötni» kifejezés használatával különböztetve
meg. A bontó akadály ellenére kötött házasság érvénytelen s a
polgári tisztviselő, aki akár szándékosan, akár gondatlanságból
ily házasság megkötésénél működött közre, fogházbüntetéssel
és hivatalvesztéssel büntettetik; ugyanígy, ha tiltó akadály
ellenére szándékosan működik közre a házasságkötésnél, míg
ha ezt gondatlanságból követi el, pénzbüntetéssel ; maguk a felek,
akik szándékosan akár bontó, akár tiltó akadályok ellenére kötnek házasságot, fogház- és pénzbüntetéssel büntettetnek. A C. J. C.
csak a nemkatholikus lelkész előtt házasságot kötő katholikust
sújtja a püspöknek fenntartott kiközösítéssel ; a fennálló házassági
kötelék ellenére második házasságkötést] kisérlőket becstelen-
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seggel, makacsság esetén kiközösítéssel ; a felmentes nélkül vegyesházasságot kötő katholikust az egyházi jogi cselekmények és
szentelményekből való kizárással; az egyházi rend s ünnepélyes
fogadalom ellenére házasságot kötőket a püspöknek fenntartott
kiközösítéssel; a nőrablót az egyházi jogi cselekményekből való
kizárással s a püspök belátása szerint kiszabandó más büntetéssel, — míg a szándékosan vagy gondatlanságból bontó vagy
tiltó akadály ellenére eskető pap büntetéséről nem rendelkezvén,
arra csak a hivatalos hatalommal való visszaélés, illetőleg a hivatali kötelességek elhanyagolásáról szóló szakasz volna alkalmazható.
Ugy az akadályok alól való felmentés, mint az érvénytelen
házasság utólagos törvényesítése szempontjából fontos, hogy az
akadály nyilvános-e. vagy titkos? III. Sándor 1170 vagy 71-ben
Theobald amiensi püspöknek adott feleletében írja, hogy a rokonság akadálya nyilvános, ha első vagy másodfokú unokatestvérek
s ez esetben a házasság érvényét hivatalból kell megtámadni.
III. Ince pedig a hirdetésekről szóló decr. kimondja, hogyha
házasságkötés előtt egy szavahihető tanú bizonyítja a rokonságot, a házasságkötés eltiltandó. A C. J. C. 1037. can. szerint
nyilvánosnak tekintetik az akadály, mely a külső fórumban bebizonyítható, máskülönben titkos. Az akadály pedig a külső fórumban bizonyítható vagy okmányok, vagy tanuk által: okmányok
által a korhiány, a fennálló házassági kötelék, a valláskülönbség,
az egyházi rend, az ünnepélyes fogadalom, a vérrokonság, a sógorság, az érvénytelen házasságból származó köztisztesség, a lelki
rokonság és a törvényes rokonság, ezek az akadályok tehát nem
tekinthetők titkosaknak; a többi akadályokra nézve házasságkötés után valamely akadály fennforgását legalább két tanúnak
kell bizonyítani, míg házasságkötés előtt egy tanú is elégséges:
az akadály tehát csak akkor tekinthető titkosnak, ha arról házasságkötés előtt a feleken és gyóntatójukon kívül senki, házasságkötés után legfeljebb egy titoktartó egyén tud.
Ami az emberi értelem által felismerhető természeti törvénynyel vagy Krisztus tanításával ellenkezik, azt maga Isten tiltja ; ha
épenséggel a házasság céljával és lényeges tulajdonságaival ellenkezik: az ily isteni tilalom ellenére kötött házasság érvénytelen.
Azonban az 1038. can. értelmében egyedül a legfőbb egyházi tekintély van hivatva hitelesen kijelenteni, hogy mely tiltó vagy bontó
akadályok alapulnak isteni jogon. Maga a Codex csak a vegyes

A HÁZASSÁGI

AKADÁLYOKRÓL

39

vallásból folyó hitveszélyt nevezi az 1060. can.-ban isteni jogon
alapuló tiltó, 1 a nősztehetetlenséget az 1068 can.-ban természetjogon alapuló bontó akadálynak; az Egyház gyakorlata isteni jogon
alapuló tiltó akadálynak tekinti a fogadalmat, 2 bontónak a fennálló
házassági köteléket, 3 az egyenesági és az elsőfokú oldalági vérrokonságot. 4 Az isteni jogon alapuló, tehát a nemkeresztények házasságára is vonatkozó akadályok alól a pápa sem adhat felmentést,
maga Isten is csak azért engedhette meg az ószövetségben a
többnejűséget, mert az a házasságnak nem első, hanem csak
második céljával ellenkezik. 5
Hasonlóképen a legfőbb tekintély kizárólagos joga az 1038.
kán. 2. § értelmében az isteni jogon alapuló akadályokon kívül
egyházi jogon alapuló akadályokat felállítani. Annak a tagadását,
hogy az Egyháznak joga van az isteni jogon alapuló akadályokon kivül úgy tiltó, mint bontó akadályokat felállítani s ' a z
utóbbiak ellenére kötött házasság érvénytelen: a tridenti zsinat
24. ülésnek 3., 4., 9. can. kiközösítéssel sújtják s a pistojai zsinat
ezzel ellenkező 59—60. tételeit, melyek ezt az államhatalom jogának állítják, VI. Pius 1794. aug. 28. Auctorem fidei konst. mint

)

1
Ha a hitveszély el van hárítva, maga a vegyes vallás alól az Egyház
felmentést adhat, de ha a felmentés anélkül adatott, hogy a hitveszély elháríttatott volna, a felmentés érvénytelen ; a hitveszély azonban, bár isteni jogon
alapuló, de csak tiltó akadály lévén, a házasság mégis érvényes. Ellenben a
keresztény és nemkeresztény közti valláskülönbség egyházi jogon bontó akadály, ha tehát a hitveszély isteni jogon tiltó akadálya már el is háríttatott, az
egyházi bontó akadály alóli felmentés még mindig érvényességi kelléke a
házasságkötésnek.
2
És pedig úgy az egyszerű, mint az ünnepélyes fogadalmat, az utóbbi
azonban, valamint a Jézus-társaságában tett egyszerű fogadalom egyházi jogon
bontó akadály.
3
III Ince deer. IV. k. 19. c. 8. fej. : Nec ulli unquam licuit insimul
plures uxores habere, nisi cui fuit divina revclatione concessum. Tridenti zsinat
24. ülésszak 2-an : Siquis dixerit licere christianis plures simul habere uxores
et hocnulla lege divina esse prohibitum, anathema sit. Szent Officium 1865.
máj. 31. : Neque enim dubitare fas est polygamiam simultaneam atque ipsum
adeo divortium non modo christianis, verum etiam infidelibus divino jure
prohiberi, expresse id docente Innocentio III. in cap. Oaudemus, De divortiis.
U. a. 1866. jun. 20: Exploratissimum princípium est matrimonium infidelitatis
tempore a viro cum femina celebratum vivente alia cum qua anteriori se conjugio
obstrinxerat, nullum et irritum esse tum lege divina tum naturali.
4
Az utóbbit természetesen csak miután az emberi nem elterjedt, mert
az első házasságok szükségkép testvérek közt köttettek.
5
V. ö. XIV. Benedek De Synodo dioecesana 13. k. 21. fej. 9.
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eretnekséget ítéli el. Az egyházi jogon alapuló akadályok azonban csak a keresztények (katholikusok és nem katholikusok) házasságára vonatkoznak, míg a nem keresztények házasságára vonatkozólag az isteni jogon alapuló akadályokon kivül az államhatalom joga úgy tiltó, mint bontó akadályokat felállítani. A nem isteni,
hanem csak egyházi jogon alapuló akadályokat a változott időkhöz képest az Egyház, ha szükségesnek vagy hasznosnak látja,
módosíthatja 1 vagy eltörölheti, 2 sőt módosíthatja azt is, hogy a
házassági akadályok felállításának és eltörlésének jogát az egyházhatalom mely szervei által gyakorolja: a XII. századig ugyanis
saját egyházmegyéjére nézve e joga minden püspöknek megvolt,
IX. Gergely törvénykönyve óta azonban ez fenntartott pápai
jognak tekintetik s a tridenti zsinatmagyarazó bizottság 1628.
dec. 2. döntv. ki is mondja,' hogy sem a püspök, sem a tartományi zsinat új bontó akadályt nem hozhat be, hanem ehhez
az egyetemes zsinat vagy a pápa legfőbb tekintélye szükséges.
A tiltó akadályokra nézve ez eddig kifejezetten nem volt kimondva,
a C. J. C. 1038. can. 25. §. és 1040. szerint úgy tiltó, mint bontó
akadályokat felállítani, eltörülni vagy módosítani akár egyetemes,
akár részleges törvény útján a legfőbb egyházi tekintély, tehát a
pápa vagy az egyetemes zsinat kizárólagos joga.'3 Joga van azonban a püspöknek egyes adott esetekben az 1039 can. értelmében
saját területén bárkinek, saját híveinek pedig bárhol kötendő
házasságát letiltani, de csak igaz okból és addig, míg ez az ok
fennáll; a tilalmat büntető szankcióval is elláthatja, de érvénytelenítő hatállyal e tilalmat csak a pápa ruházhatja fel 4
1
Non debet reprehensibile judicari, si secundum varietatem temporum
statuta quandoque varientur humana, praesertim quum urgens necessitas vei
evidens utilitas id exposcit : az 1215-iki IV. laterani zsinat 50. can.
2
De nem visszaható erővel. Ha tehát a Codex el is törölte a protestáns
vagy görögkeleti és nemkeresztény közti valláskülönbség ; a negyedfokú vérrokonság, a harmadfokú sógorság, a törvénytelen sógorság, az eljegyzésből
származó köztisztesség ; a keresztszülők s a megkeresztelt szülői, a bérmaszülő
és a megbérmált közti lelki rokonság akadályait : a codex életbelépte előtt ily
akadály ellenére kötött házasság a codex életbelépte által még nem lett érvényessé, hanem újra megkötendő, de most már nem szorul a többé nem létező
akadály alól felmentésre.
3
L. Sanchez i. m. 7. k. disp. 9. XIV. Benedek De Synodo dioecesana.
12. k. 5. fej. Freisen i. m. VI. sz. 76. §. Wernz i. m. I. c. 2. §. 179. jegyz.
4
L. Gonzalez Tellez: Commentaria perpetua. IV. k. 16. c. 3. fej. XIV.
Benedek i. m. 8. k. 14. fej.; 12. k. 5. fej.; 13. k. 23. fej. Schulte: Handbuch
d. kath. Eherechts I. r. 39. §.
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Kétségtelen, hogy az irott jogon kivül a szokás is hozott
be, módosított és törült el házassági akadályokat. Paviavi Bernát a fennálló kötelék akadályánál jegyzi meg, hogy bár erre
nézve különböző az egyházak szokása, mégis jobb a római egyház szokását követni; 1 III. Sándor a lelki rokonság akadályának
kiterjedesére a tartományi szokásjogot rendeli figyelembe venni ; 2
XIV. Benedek 1749. febr. 9-iki Singulari const, megállapítja,
hogy a valláskülönbség bontó akadályát az egyetemes egyházra
kötelezőleg nem a kánonok, hanem az általános szokás hozta b e ; 3
az általános jog alapján tilos idő alatt csak a házasság ünnepélyes, azaz mise alatti megáldása tilos, sok helyütt azonban, így
hazánkban is szokásjog alapján tilos a házasság egyszerű misén
kivüli megáldása is; 4 maga a tridenti házasságkötési forma is
sok helyütt, ahol a Tametsi decr. nem lett kihirdetve, mégis
szokás alapján lett kötelezővé,s viszont VII. Pius 1803. okt. 8.
Dalberg maintzi érsekhez írt levele értelmében szokás alapján el
is veszthette kötelező erejét; 6 Spanyolországban az eljegyzésre
nézve a szokásjog tette az írásbeli formát kötelezővé, mi által a
köztisztességi akadály is módosítva lett; — jövőre nézve azonban a codex a házassági akadályokra vonatkozólag az általános
joggal ellenkező szokásjog képződését lehetetlenné teszi, az 1041.
cart.-ban elveíve minden új akadályt behozó vagy a fennálló akadályokkal ellentétes szokást.
X. Piusnak a római kúriát reformáló 1908. jun. 29. Sepienti
const, a külső fórumban való felmentéseket — a valláskülönbség és vegyes vallásakadálj okat kivéve — a szentségi fegyelem
bizottságára bizván, a szept. 29-én ehhez csatolt különös szabályok VIII. fej. III. szak. megkülönbözteti a kisebb- és nagyobbfokú akadályokat, az előbbiekre nézve kimondván, hogy az azok
1

Laspeyres i. m. függelék : Bernaidi Summa de matrimonio. III. 8.
Decr. IV. k. 11. c. 1. és 3. fej.
3
Bullarium. 3. k. II.
* Rituale Strig. VII. c. 1. fej. 17. A pécsi egyházmegyében tilos időben hirdetni sem szabad : Sipos, Pécsegyházmegyei határozmányok. IV. fej.
VIII. 2. b. ; a kalocsai egyházmegyében tilos délután esketni : Haynald Statuta
V. 26. és 36.
5
Scherer i. m. 112. §. 210. jegyz. és Schnitzer i. m. II. sz. 22. §. 4.
jegyz. szerint ez a szokás a kihirdetés megtörténtét bizonyítja, Wernz i. m.
III. c. 3. §. 160. szerint pótolja.
6
Ennek a szokásnak azonban emberemlékezetet meghaladónak kell
lennie. Wernz i. h. 108. jegyz.
3

DR. HUSZÁR

42

ELEMÉR

alól adott felmentések úgy érvényesek, mintha saját elhatározásból s biztos tudomásból adattak volna, azért valamely körülmény elhallgatása vagy téves feltüntetése alapján többé meg nem
támadhatók. E kisebbfokú akadályok: a harmadfokú oldalági
vérrokonság vagy sógorság; elsőfokú törvénytelen sógorság;
lelki rokonság; köztisztesség. A codex az 1042. can.-ban fenntartja e megkülömböztetést, azonban a törvénytelen sógorság
többé egyáltalán nem képez akadályt és a másodfokú oldalági
törvényes sógorság, valamint a házassági Ígérettel vagy kísérlettel kapcsolatos házasságtörésből származó bűntény akadálya is
a kisebbfokú akadályok közé soroltatik, ellenben a köztisztesség
akadálya is csak a második fokig tartozik a kisebbfokú akadályok közé.

II. A valláskülönbség akadálya.
Már Mózes V. k. 7. fej. 3. v. eltiltja az izraelitáknak a kánaáni 7 pogány nemzetbeliekkel való házasságkötést : leányaidat
ne add az ő fiaiknak, se az ő leányaikat ne vedd el fiaidnak,
mert eltévelyítik fiaidat, hogy ne kövessenek engem, hanem
inkább szolgáljanak idegen isteneknek.
Tehát a hitveszély az oka az isteni tilalomnak. S valóban
Salamon pogány feleségei kedveért engedte meg a bálványimádást, amiért elvesztette Isten kegyelmét. 1 Azért a fogságból
való visszatérés után fölkele Esdrás pap és mindnyájan a férfiak,
kik idegen feleségeket vettek, kezüket adák, hogy elűzik feleségeiket. 2 XIV. Benedek 1749 febr. 9. Henrik yorki hg. bibornokhoz írt Singulari levelében azonban a valláskülönbséget az ószövetségben nem bontó, hanem csak tiltó akadálynak s Esdrás
rendelkezését nem a házassági kötelék felbontásának, hanem
ágy tói-asztaltól való elválasztásnak fogja fel.3
1

Királyok III. k. 11. fej. 1. v.
Esdrás 10. fej. 3. v.
3
Bullarium III. k. II. 3—69. Minthogy az isteni tilalom oka: az igaz
hittől való eltévelyítés veszélye épúgy fennáll más nemzsidó népekkel szemben,
azért maga az isteni tilalom ezekre is épúgy vonatkozik, az 1895. októberi
országos rabbigyülés tehát kimondta : Vegyesházasság, jóllehet annak érvényét
polgári vonatkozásaiban teljesen elismerjük, sem esketéssel, sem áldással, sem más
vallásos szertartással meg nem szentelhető. Lásd : Klein : A vegyespárok megáldása. r. fej. 280. jegyz. Ez a felfogás szigorúbb a katholikus egyházénál, mert
a hitveszély elhárítása esetén sem nyújt módot az akadály alól való felmentésre.
2
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Szent Pál is inti a keresztényeket, hogy hitetlenekkel házasságot ne kössenek 1 szent Cyprián a hitetlenekkel kötött házasságot
prostitúciónak nevezi2 s szent Ambrus is inti a keresztényeket,
hogy se pogánnyal, se zsidóval, se eretnekkel házasságot ne
kössenek. 3
Mindamellett pogány férfi és keresztény nő közti házasság
elég gyakori volt, mert mindig több keresztény nő volt, mint
férfi s megvolt a remény arra, hogy a hitetlen férfi meginentettetik a hívő asszony által, mint Patritius szent Monika altal ;
zsidókkal és eretnekekkel szemben a veszély nagyobb volt, mert
ezek kevésbbé voltak engedékenyek, azért a 306-ban tartott elvirai
zsinat 15 can. megtiltja ugyan, hogy keresztény leány pogány
férfihez menjen nőül, de a tilalom áthágóira nem szab büntetést,
már a 16. can. a szülőt, aki a leányát zsidóhoz adja, 5 évre,
aki bálványimádó paphoz adja, életfogytiglan zárja ki a szent
áldozásból. 4
Az 553-ban tartott orleansi zsinat 19. can. már a keresztény
és zsidó közt kötött házasságot kiközösítés terhe alatt felbontani
rendeli, úgy látszik tehát, hogy azt érvénytelennek tartja. Gratian
deer. II. r. 28 eset. 1. kérd.-hez fűzött diktumában azt mondja:
elválasztandók egymástól, akik Isten vagy az egyház törvénye
ellenére házasodtak, úgymint hitetlenek hívőkkel vagy vérrokonok
vérrokonokkal, sógorok sógorokkal. Gratian tehát — épen a VI.
századbeli franciaországi zsinatok alapján — a valláskülönséget
csakúgy, mint a vérrokonságot vagy sógorságot már bontó akadálynak tartja, épúgy Roland mester és paviai Bernát is: a VI—
XII. század közt a valláskülönbség törvényerőre emelkedett általános
egyházi szokás alapján bontó akadállyá lett az egyetemes egyházban. A japánok és kinaiak megtérésének kezdetén Lessius
atya azon az alapon, hogy ez akadályt csak a szokás hozta be,
már pedig Japánban és Kinában e szokás nem terjedt el, azt
vitatta, hogy ez akadály ott nem is áll fenn: a szent officium
nem döntött e kérdésben, hanem IX. Kelemen 1669 január 23.
1
Menjen férjhez akihez akar, csakhogy az Úrban (azaz csak igazhitű
keresztényhez). I. Kor. 7. 39. Ne vonjatok egy igát a hitetlenekkel. II. Kor. 6.14.
2
Az elesettekről 6. fej. : iungere cum infidelibus vinculum matrimonii,
prostituere gentibus membra Christi.
3
Ábrahámról I. k. 9. fej. felvéve Gratian deer. II. r. 28 eset. 1. kérd.
15. can.
4
Hefele i. m. I. k. 13. §.
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engedélyt adott a hittérítőknek, hogy súlyos okból ott, ahol több
hitetlen van, mint keresztény s a keresztény fél vagy gyermekei
eltérítésének veszélye nem forog fenn, a valláskülönbség akadálya alól felmentést adjanak. Még ugyanazon évben a hittérítők
kifejtvén, hogy az akadály kihirdetése Japánban a térítés akadályául szolgálna, kérdést intéztek, hogy szabad-e ez akadályt
dissimulálni s az így jóhiszemben kötött házasság érvényes-e
vagy érvénytelen? a szent officium azonban július 17-én ismét
csak a január 23-iki engedélyre utalt, ami világosan mutatja,
hogy az akadály ott is fennállónak tekintendő, ahol azt a részleges szokás nem hozta be. 1
A trullai zsinat 72 can. a katholikus és eretnek közti valláskülönbséget is bontó akadálynak nyilvánította, amit azonban a
nyugati egyház sohasem fogadott el, hanem a valláskülönbséget
a keresztelt és nemkeresztelt közti házasság akadályául fogta fel,
nem téve különbséget, hogy a keresztény fél keresztségét a kath.
egyházban vagy eretnek felekezetben nyerte-e, mert az érvényesen kiszolgáltatott keresztség által a megkeresztelt alá lett vetve
az egyház törvényeinek. Ez alapon mondja ki XIV. Benedek
idézett Singulari konst. a zsidó és protestáns közti házasságot
érvénytelennek. Ezt az álláspontot az új codex megváltoztatja,
kimondván :
1070. can.
Semmis a nemkeresztelt személy által a katholikus
Egyházban keresztelt vagy abba az eretnekségből vagy
szakadárságból megtért személlyel kötött házasság.
A codex életbelépte óta tehát a valláskülönbség csak a
katholikus és nemkeresztény egyének közt képez akadályt: protestáns és görögkeleti 1918 május 19. óta zsidóval, mohamedánnal
vagy pogánnyal kötött házassága érvényes. Az Egyház ezáltal
természetesen nem adta fel azt az álláspontot, hogy a keresztség
által minden megkeresztelt alá van vetve az Egyház törvényeinek, hanem, miként az 1099 can. a házasságkötési forma kötelező
volta, úgy a jelen can. a valláskülönbség akadálya alól a nemkatholikus keresztényeket kiveszi. Ez a rendelkezés a némely
keresztény felekezetek kétes érvényű kereszteléséből származó
nehézségek nagyrészét kiküszöböli, míg a codex életbelépte
1

XIV. Benedek id. lev. 19. §. De Sacramentis V. c. 6. fej. Juris pontifie» de propaganda fide II. r. CCCV.
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előtt érvénytelennek kellett ítélni egy kétes érvénnyel és egy
érvénytelenül keresztelt protestáns házasságát, 1 addig a mai jog
szerint ez a házasság érvényes.
Az 1014. can. értelmében (a házasság jogkedvezménynek
örvend), másrészt a szent officium VIII. Pius által jóváhagyott
1830 nov. 17. szabálya (a házasság érvényessége szempontjából
a kétes keresztség érvényesnek tekintendő) értelmében a házasság
valláskülönbség alapján csak akkor tekinthető érvénytelennek,
ha be van bizonyítva, hogy az egyik fél meg van, a másik nincs
megkeresztelve. Az 1070. can. 2 §-a ezt így fejezi ki:
Ha a fél a házasságkötés idején általában kereszteltnek tartatott, vagy keresztsége kétes volt, az 1014. can.
megfelelőn, a házasság érvényesnek tartandó, amíg be nem
bizonyíttatik, hogy az egyik fél meg volt keresztelve, a
másik pedig nem volt megkeresztelve. 2
Ha tehát kath. házasok közül akár az egyiknek, akár mindkettőnek keresztsége felől kétely merül is fel, a házasság mindaddig érvényesnek vélelmezendő, amíg be nem bizonyíttatott,
hogy az egyik fél tényleg nincs érvényesen megkeresztelve, a
másik pedig vagy a kath. egyházban kereszteltetett, vagy ha
eretnek vagy szakadárfelekezetben keresztelték is, de a házasság
kötésekor már a kath. egyházba visszatért. Kath. és prot. közt
kötött házasság valláskülönbség alapján csak akkor lesz érvénytelennek kimondható, ha a prot. fél keresztsége bizonyult érvénytelennek. Kath. és nemkeresztény közt kötött s valláskülönbség
alapján érvénytelennek tartott házasság ellenben tényleg érvényes, ha akár az bizonyul be, hogy a nemkeresztény fél meg
volt keresztelve, akár hogy a kath. fél keresztsége nem volt
érvényes. 3
1
Az ezt kimondó ítélet alapján tehát mindkét fél új házasságot köthetett ;
ha már most a kétes érvényű keresztség érvénytelennek bizonyult, akkor az
Ítélet téves volt s az ennek alapján kötött új házasság érvénytelen.
2
Lemkuhl : Quaestiones morales 59. old. e §-t úgy értelmezi, hogy az
kétes érvénnyel keresztelt nemkath. és nemkeresztény közti házasságra vonatkozik, mely tehát e szövegmagyarázat szerint szintén érvénytelen volna, ha a
nemkath. fél keresztsége érvényesnek bizonyul ; holott az 1. §-sal egybevetve,
világos, hogy itt katholikusnak kétes érvénnyel keresztelt nemkatholikussal való
házasságáról van szó.
3
Gasparri i. m. I. k. 598. p. Scherer i. m. IV. k. II. fej. 123. §. Schnitzer
i. m. I. 51. §. Wernz i.m. XXII. c. Huszár : Egyházjog I I . k. I. r. 8. §. 16. és
függ. IX. c. 16. §.

46

D R . HUSZÁR

ELEMÉR

Az 1071. can. értelmében a vegyesházasságokra
vonatkozó,
az 1060—64. can.-ban foglalt előírások a val.áskülönbség akadályával terhelt házasságokra is alkalmazandók. Ennélfogva:
1. Ha a valláskülönbségből származó hitveszély fennforog, a
házasságot maga az isteni törvény tiltja, mely alól felmenteni
nem lehetséges. 2. Ha a nemkeresztény fél biztosítékot nyújt,
hogy kath. házastársát nem fogja hitében háborgatni, mindkét
fél pedig az összes gyermekek kath. keresztelése és nevelésére,
akkor igaz és súlyos okból a pápa, illetőleg a szent officium
felhatalmazása alapján, valamint casus perplexus esetén a megyéspüspök, halálveszedelem esetén az eskető pap a most már nem
a szokásjog, hanem a C. J. C. 1070. can. alapuló bontó akadály
alól felmentést adhat. A biztosítékok rendszerint írásban kívántatnak, rendkívüli esetben azonban a biztosítékok betöltésére vonatkozó erkölcsi bizonyossággal is meg lehet elégedni. 3. A katholikus fél köteles a nemkeresztény fél megtérítésére okosan törekedni. 4. Nem szabad sem az egyházi házasságkötés előtt, sem
utána a házasságkötő nyilatkozatokat akár személyesen, akár
meghatalmazott által a nemkeresztény felekezet lelkésze mint
olyan előtt is nyilvánítani; szabad ellenben, ha a nemkeresztény
lelkész csak mint állami közeg szerepel. Nagyon súlyos okból
s a botrány elhárítása mellett a püspök az esketést akkor is
megengedheti, ha tudja, hogy a felek e törvényt át fogják hágni
vagy már áthágták. 5. A lelkipásztorok, amennyire tudják, tartsák
vissza a híveket a nemkeresztényekkel kötendő házasságtól; ha
nem tudják megakadályozni, legalább arra törekedjenek, hogy a
házasság ne az isteni és egyházi törvény ellenére köttessék s
gondosan őrködjenek, hogy a házasok a tett ígéreteket híven
betöltsék, ö. A házasságkötésnél való közreműködésre vonatkozólag az 1102. can. előírását kell betartani, azaz a házasságkötő
nyilatkozatot a papnak kell a felektől kivennie, de minden szent
szertartás tiltva van, ha azonban e tilalomból előreláthatólag
nagyobb bajok származnának, a püspök a szokásos egyházi szertartásokat is megengedheti, kivéve a nászmisét. Ha tehát a valláskülönbség akadálya alól felmentés adatott, ez a házasság is nem
passzív, hanem aktiv asszisztenciával kötendő.
Luther ugyan elvetette ez akadályt, de hívei ebben nem
követték ; a valláskülönbséget a protestáns felekezeti jogok is
bontó akadálynak tekintik. Az állami trvhozások a 19. században
kezdik az akadályt mellőzni, behozva erre az esetre a polgári
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házasságkötési formát; az 1824. weimári s 1856. meiningeni tv.
az ily házasságokra is egyházi házasságkötést rendelt, amit azonban az evangélikus egyházi tvhozás megtagadott. 1
Ma mindazon állami törvényhozások, melyek a kötelező
polg. házasságot rendelik, mellőzik ez akadályt, egyedül az
osztrák polg. tvkv. 64. § mondja ki, hogy keresztények és
olyanok közt, akik nem vallják a keresztény vallást, házasság
érvényesen nem köthető, az akadály tehát nem a keresztelt és
nemkeresztelt, hanem valamely keresztény felekezethez tartozó
és keresztény felekezethez nem tartozó egyének közt forogván
fenn, az izraelitával házasságot kötni akaró keresztények magukat
felekezetnélkülinek szokták vallani; viszont katholikus és felekezetnélküli Ausztriában egyházi felmentéssel sem köthetnek
házasságot.
A spanyol polg. tvkv. ugyan a valláskülönbség akadályát
nem ismeri, de a 42. § értelmében a katholikusok kötelesek
egyházi házasságot kötni, a katholikusokra nézve tehát az akadály
fennáll.
Az orosz polg. tvkv. 85—87. §. szerint érvénytelen görögkeletinek vagy katholikusnak nemkereszténnyel, protestánsnak
pogánnyal való házassága, protestáns és izraelita vagy mohamedán közti házasságot az evang. vallás szertartása szerint kell
kötni. Ha azonban a gyermekek gör. kel. vallásban való nevelése
írásban biztosíttatik, a valláskülönbség akadálya alól felmentés
nyerhető. 2
A magyar törvénytárban a valláskülönbségre vonatkozó első
rendelkezés Szent László kir. az 1092. máj. 20. szabolcsi országgyűlésen hozott tv., amely azonban még nem tiltja feltétlenül a
keresztények és zsidók közötti házasságkötést, hanem csak azt
rendeli, hogyha keresztény szülők leányukat annak akarata ellen
pénzért zsidóhoz adták nőül, az szabadságba helyezendő, az eladók pedig a vételárt elveszítik. 3
Ellenben Kálmán kir. az 1099—1103. közt tartott vencsellői
zsinaton hozott decr. 4 azt rendeli, hogy az izmaeliták ne merjék
1

L. Friedberg i. m. V. k. 3. fej. 3. sz. 149. §.
V. ö. Oiobbi i. m. II. k. II. m. I. c. VII. fej. IV. §.
3
V. ö. Péterfy: Concilia. I. k. 19. old. Batthyány: Leges Eccletiasticae.
L1V. Roszner: Régi magyar házassági jog. IV. fej. 44. §. Huszár: De potestate Ecclesiae. 5. §.
4
Hogy ez nem országgyűlés, hanem egyházi zsinat volt, fényesen mutatta
ki Csemegi : Kálmán kir. törvénye a házasságkötésről c. tanulmánya.
2
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leányaikat saját nemzetségükbeli, hanem csak magyar emberhez
nőül adni. A zsinat tehát nemcsak a valláskülönbség akadályát
nem hozta be, hanem ellenkezőleg, a mohamedán vallású bolgár
nemzetiséget keresztény magyarokkal való házasodásra kényszerítette, aminek rövid idő alatt azoknak a magyar nemzetbe való
teljes beolvadása s keresztény hitre térése lett a következménye. 1
Törvényerőre emelkedvén az egyetemes egyházban a valláskülönbség akadálya, az hazánkba is behozatott s II. Endre az
1283 aug. 12. beregi egyezményben keresztényeknek zsidókkal
vagy pogányokkal kötött házasságait jószág- és szabadságvesztéssel bünteti. 2
1883-ban a képviselőház ugyan elfogadta a keresztények és
zsidók házasságát megengedő javaslatot, a főrendiház azonban
azt visszautasította. Az 1894 : XXXI. t.-c. az akadályt nem említi
ugyan, mindazonáltal a 108. § értelmében nemkeresztény osztrák
állampolgár és keresztény magyar állampolgárnő közt házasság
nem jöhetett létre, mert e § szerint a házasság érvényességét
mindkét fél hazájának tv. szerint kell megítélni. Az 1902. hágai
egyezmény 1907- ben történt becikkelyezése az ily házasságkötést
lehetővé tette, kimondva, hogy a házasság érvényességét mindkét
félre kizárólag saját hazai tv. szerint kell megítélni. 3 A Statisztikai Havi Közlöny szerint 1922. esztendőben (az összes házasságkötések száma 85.000) 1000, 1923 első negyedében 216, II.
negyedében 255, 1924 első negyedében 185 keresztény-zsidó
házasság köttetett.
Budapest.
Dr. Huszár Elemér.
1
2
3

L. Huszár: De potestate Ecclesiae cca Matr. II. r. 5. §.
L. Knauz : Monumenta eccl. Strig. I. 293.
L. Huszár : Enyhítés a házassági jogban. (Magyar Hirlap 1907. II. 27.)

EINSTEIN ELMÉLETE BÖLCSELETI SZEMPONTBÓL

49

EINSTEIN ELMÉLETE BÖLCSELETI SZEMPONTBÓL
Bevezető,

M

ÁS az Einstein-féle fizikai elmélet és más az einsteinizmus.

Amaz tudomány, emez világnézet. Amaz előzmény, ez a
következtetés. A bölcseletben lehetséges helytelen előzményekből helyes következtetést levonnia. Sőt lehetséges helyes előzményekből is helytelen következtetésre jutnunk. Azért fontosak
a szillogizmus szabályai.
Igazak-e Einstein fizikai és világtani feltevései, nem tudom.
Az idő meghozza az ítéletet. Tény azonban, hogy az einsteinizmus, mint végső következtetés, a kor szellemével rokon. Talárt
nem is volna Einsteinnek oly nagy híre, ha ő maga az új szellem élén nem lovagolna. Talán nem is üldöznék őt annyira, ha
elméletéből kifolyólag 1914 októberében, tehát a háború harmadik hónapjában Q. F. Nicolai, W. Foerster és O. Boeck társaságában ki nem adja az Aufruf an die Europäer című háborúellenes felhívást. Mert akkor élt az einsteinizmus; már akkor
voltak politikusok, tudósok, művészek, írók, akik más világnézletből néztek a létre, a mindenségre, a kozmoszra és más körben
látták az egyén szerepét és értékét; más szögből ítélték meg a
történelmi fejlődést, az ember hivatását és célját. A millitarizmus, a kapitalizmus, a materializmus helyén fejlettebb, boldogabb és szellemibb emberiséget akartak látni. A jelenségek világa mögött a lényegek világát; a mulandók mögött az örök
törvények és az isteni rend szépségeit hangsúlyozták.
Az amerikai költő, Walt Whitmann ; német drámaírók Georg
Kaiser és Walter Hasenclever széttörik a régi elméletek formáit
és az énnek a világhoz, a világnak az énhez való viszonyát mélyebbé és bensőbbé teszik. Az én, mondják, elhagyta az ősi lényegeket, az ősi alapokat és elmerült a jelenségek, az értéktelen látszatok
világába. A cél most az, hogy az én felszabaduljon a jelenségektől és megtalálja az örök lét-ereket; részese legyen a kozmosznak és az egyetemes rendnek. Mert az én mindenhez hozzátartozik és minden az énben virágzik ki. De nem csak bennem,
vagy benned, vagy őbenne, hanem mindenkiben, mert mindannyian egyformák vagyunk, minannyiunkat egyenlő kapcsok
fűznek a mindenség mélységeihez. Ez a meglátás világos ráeszReligio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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mélés arra, hogy amit eddig szerettünk, az mind csak relatív jó
és a nyomorúságnak a forrása. Az abszolút léthez és az abszolút
jóhoz kell fordulnunk, mert csak ott lelhetjük meg az igazságot,
a boldogságot és a szépséget.
íme, ezen nézőpontból kiindulva Einstein bebizonyítani
törekszik, hogy a régi fizika teljesen relatív; a régi matematikai
és geometriai törvények is mind relatívek; sőt azok az elemek,
amelyekre a régi fizika támaszkodott, mint tér, idő, anyag, energia, mozgás stb. szintén mind relatívek.
A régi fizika és a régi fizikai fogalmak helyébe, mint látni
fogjuk, saját fizikáját, az abszolút fizikát állítja akkor, midőn a
mai fizikát relatívvé teszi.
De ha megváltozik fizikai szemléletünk, akkor szellemi
világunknak is meg kell változnia. Walter Hasenclever írja
Pásztor Árpádnak:
«A drámaírónak, aki a világot mozgó állapotban látja, kötelessége, most inkább, mint valaha, hogy a világ lényegéről megváltozott felfogásának a színpadon érvényt szerezzen. A századéves hagyományok törvényei megdőltek. A kémia kísérletei,
hogy minden elemet egy elemre vezessen vissza, közelebb járnak
az alkimiához, mint a közvélemény gondolná. Az idő és a tér
felbomlása, az energia és az anyag a fizikában, a negyedik koordináta felfedezése a matematikában, a titkos tudományok tanításait igazolják. Az orvosi tudományok kutatásainak eredményei
a médiumlátás és szomnambulisztika terén jelzik, hogy nincs
már messze a nap, amikor a megváltozott testi világnak egy
megváltozott szellemi világ fog megfelelni.
A negyedik dimenzió küszöbén állunk. Ha igaz, hogy a
mozgó térben nem lehet egyenes vonalat képzelni, ha minden
test megjelenésében csak relatív és nem abszolút, akkor a hasonló megismerések érvényesek a tragédia világában is. Akkor
a drámaíró is az előtt a kényszer előtt áll, hogy az események
relativitását a maga szempontjából be kell ismernie és a történések egyes pontjait az egész történéshez való vonatkozásukban
fogja tárgyalni. A dráma kísérleteket folytat, hogy az új dimenziót a színpadon érzékeltesse. Többé nem csak az egyes embereknek van sorsuk, mindenki sorsa az ember sorsa,
íme Einstein fizikai gondolatai dióhéjban!
Kell-e tehát mondanom, hogy az új drámai szemléleti mód
Einstein eszméiből fakad?
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És ez a nagy gondolat: «Többé nem csak az egyes embereknek van sorsuk, hanem mindenki sorsa az ember sorsa»,
ez az új politikai és társadalmi eszméknek is az alapgondolatuk.
Dr. Karl Jellinek, danzigi fizikus, das Weltengeheimnis című
nagy művében 428. o. írja: «Der Weltkrieg soll die Menschheit
aufrütteln zum Geistigen. Die Opfer des Weltkriegs sind nicht
allein zu ihrer eigenen inneren Entfaltung gefallen, sondern sie
sind für die Entwickelung der ganzen Menschheit gefallen. Die
Menschheit muss, wie Jesus von Nazareth, gekreuzigt werden,
damit sie durch Leid hindurch im Geiste strahlender Liebe
wieder auferstehen kann. Der Geist der Bergpredigt muss in
die Beziehungen der einzelnen Staaten, die sich zum Staatenbund, zum Menschheitsstaat zusammenschliessen sollen, hineinkommen. Alle Völker sollen sich die Bruderhand reichen, sie
sind alle in der Menschheitsentwickelung nötig, sie schaffen
alle die Menschheitskultur.»
Talán nem érdektelen, hogy Jellinek is művében töviről
hegyire ismerteti Einstein nézeteit. Rokonszenvez az okultizmussal és vallja, hogy a jelenségek mögött van az igazi valóság és
abba kell begyökerezni.
Van tehát einsteinizmus; van oly világnézet, amely új hitet,
új művészetet, új fizikát, új kozmológiát, szóval egészen új világot remél.'
Mindezt bevezetéskép mondom el, hogy Einstein fizikai
világképének bölcseleti jelentőségét korunk szellemébe és szellemi törekvéseibe beillesszem. Kérem olvasóimat, ne riadjanak
vissza, ha fejtegetéseim talán nehezek. Mindent megtettem, hogy
lehetőleg világos, lehetőleg könnyed legyen. De a tárgy nehézségeit teljesen leküzdeni lehetetlen.
I. R É S Z .
Einstein

fizikai

elmélete.

1. A klasszikus mechanika relativitás-elve.
Már Galilei és Newton is tudták, hogy a jelenségek a
nyugvó koordinata-rendszerben ép úgy folynak le, mint az egyenesvonalú egyenletesen mozgó rendszerben.
Ez a két rendszer és a hozzájuk tartozó terek tehát egyenértékűek.
4*
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A régi mechanika azt is tudta, hogy egy égitest mozgását
csak úgy állapíthatjuk meg, ha azt egy másik égitesthez viszonyítjuk. Tehát egy égitest mozgása viszonyban van egy másik
égitesthez és azért a mozgás is viszonylagos, relatív.
Ha egy égitestet nem tudok egy másik égitestre vonatkoztatni, akkor annak mozgását sem tudom megállapítani. A mozgás
tehát feltételez valamit, ami nyugalomban van, a nyugvás pedig
feltételez valamit, ami mozgásban van ; más szóval a nyugvás utal
a mozgásra és a mozgás a nyugvásra. A kettő relációban van,
kettő egymáshoz viszonyítva relatív. Sem a nyugvásról, sem a
mozgásról máskép nem győződhetünk meg.
A mindennapi életben is tapasztalhatjuk a klasszikus mechanika relativitásának elvét.
Egy kocsin, mely egyenes vonalban egyenletesen mozog,
ép úgy lapdázhatunk, mint a szilárd földön. És itt is, ott is a
lapda merőlegesen esik le a földre.
Pedig ez az esés nem is oly egyszerű jelenség.
Különösen a szabadon eső kőnél észlelhetjük az esés természetét. Tegyük fel, hogy kocsin utazunk és egy követ feldobunk. Mi, akik utazunk, természetesen a kocsira, tudományosan szólva a kocsival szilárdan egybefüggő koordináta-rendszerre vonatkoztatjuk a kő mozgását. Ezt jelenti az a ténymegállapítás, hogy a kő egyenes vonalban esik lefelé, vagyis merőlegesen a kocsi fenekének síkjára.
Egészen máskép ítéli meg azonban a dolgot az, aki az x út
szélén áll és aki előtt kocsink elhalad. Az ő számára a leeső kő
útja egy sajátságos görbe vonal, t. i. parabola. Az Ő számára,
kinek koordinata-rendszere szilárdan áll az úton, a kő egyszerre
kétféle mozgást végez: először az esést függőleges irányban,
másodszor az egyenletes sebességű tovahaladást a kocsival együtt.
Ez a két mozgás a mechanika egyik fontos elve alapján egy
mozgássá tevődik össze a szem számára és az így egybeszövődött mozgás pályája, mint a számítás előre is megmondja, a
megfigyelés pedig igazolja, a parabola lesz.
Míg tehát mi, a kocsin utazók, azt mondjuk, hogy a kő
egyenes vonalban esik lefelé; addig az út szélén álló megfigyelő
parabolaalakban látja a követ leesni. Kérdés, kinek van igaza?
Mind a kettőnek ! Mind a két megállapítás teljesen összhangban
van a mechanika alaptörvényeivel. A kő pályája relatív fogalom !
A mozgó kocsihoz viszonyítva az eső kő pályája egyenes vonal ;
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az úthoz viszonyítva parabola. Mind a két megállapítás egyformán jogosult és nincs semmilyen ellentmondás közöttük.
De elemzésünkben tovább is mehetünk. Földünk a mozgó
kocsihoz viszonyítva nyugalomban van. Mégis a kocsin ép úgy
lapdázhatok mint a földön. A lapdázást illetőleg tehát van-e
értelme a nyugvó, illetőleg a mozgó térnek ? És feltéve, hogy egy
pompás vasúti kocsiban utazok, anélkül, hogy tudnám, milyen
járművön utazom, észreveszem-e azt, hogy tényleg előre haladok ? Nem érzem-e magamat úgy, mintha nyugalomban volnék ?
S ha ablakomon kinézek és a vidéket szemlélem, nem úgy tűnik-e
fel^a dolog, mintha a vidék haladna tovább?
Vagy ha világjáró hajón egyenletes mozgásban haladok
tova a tengeren és lemegyek a hajó zenetermébe, észreveszem-e,
hogy mozgok.
Észreveszem-e a földön, hogy a másodpercenkinf 30 kilométer sebességgel rohanok tovább a világűrben? Gondolok-e
arra, hogy egy más csillagról nézve, (ha ugyan ez lehetséges
volna) én úgy viszonylom ama csillaghoz, mint a kocsi a «szilárd» földhöz ?
A klasszikus mechanika is tudta, hogy fixpont a mindenségben nincs. Minden mozog és minden mozgást megmérhetek,
ha egy más «álló»-ponthoz viszonyítom a mozgást. De az az
«álló» egy másikkal szemben ismét mozog.
Nyugvó tér, egyenletesen mozgó tér tehát relatívfogalmak
és bennük a jelenségek egyformán folynak le.
Van-e tehát abszolút tér? Van-e oly mozdulatlan tér, mely
mint hatalmas láda mindent magában foglal?
Newton szerint van abszolút tér, melyben minden benn van.
Sőt ez a tér valami isteni. Az abszolút tér nem annyira fizikai,
mint metafizikai tárgy, amelynek segélyével Isten a világban
végbemenő történésekről tudomást szerez!
Mások máskép képzelték el az abszolút teret, de annak létezését nem tagadták. Ez az abszolút tér azonban misztikus elemeket tartalmazott, oly elemeket, amelyek a fizikai gondolkodás
kereteit áttörték. Idővel a misztikus érzés elgyöngült s akkor
természetesebb alakban merült fel a kérdés: mi is az az abszolút tér ? A felelet most már egyre tárgyilagosabb, fizikaibb lett,
míg végül Einstein egész radikálisan vetette fel a problémát.
Ennek azonban megvan a maga története.
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2. Michelson és Morley kísérlete és H. A. Lorentz
magyarázata.
A klasszikus mechanika relativitás tana szerint lehetetlenség
különbséget tenni a nyugvó tér és olyan tér között, mely egyenesvonalú egyenletes mozgásban van, mert mind a kettőben a
jelenségek ugyanazon módon folynak le. A tér tehát relatív, bár
a térnek e relatív mivolta csak a szigorúan mechanikai és fizikai
tüneményeknél lép előtérbe. (A Föld és a Nap mozgásait is csak
azért tudták fizikai és csillagászati megfigyelések révén megállapítani, mert a mechanika törvényei nem érvényesültek szigorú
pontossággal a velük szilárdan összekapcsolt koordinata-rendszerben.) De ha a fizikai világ nem nyújt elég bizonyosságot és
anyagot az abszolút tér létezéséhez, nem lehet-e a fizika mögötti
világban keresni az abszolút tér létezését? És nem lesz-e ez a
fizika mögötti világ az a tér, az az ágy, amelybe a fizikai világ
kering, mozog és pályafutását végzi?
Ilyen fizika mögötti valóság az éter. Az éter ugyanis az az
abszolút nyugvó, mindenütt jelenlévő anyag, mely az egész világmindenséget a legkisebb hézag nélkül betölti. Az éter az az anyag,
amelyen áthaladnak a testek anélkül, hogy azt a legkisebb mértékben is magukkal vinnék. íme, mily közelfekvő a gondolat,
hogy az éter az abszolút nyugvó tér és ha az éterbe leszögezünk egy koordinata-rendszert, akkor az minden más koordinátarendszer fölött áll, bármelyik égitesttel kapcsolnók is azt egybe.
A kérdés már most csak az, tudunk-e valami kapcsolatot
találni a föld és az éter között? Meg tudjuk-e állapítani, hogy
a föld az éterrel szemben valóban mozog?
Fizeau ugyanis 1851-ben megcáfolhatatlanul bebizonyította,
hogy az éter nyugalomban van. Nyilvánvaló tehát, hogy az éterben a fénynek mint hullámszerűen terjedő állapotváltozásnak,
minden irányban egyforma sebességgel kell terjednie.
Vájjon mikép terjed az éterhez viszonyítva a fény a mozgó
földön?
Elméletileg a mozgó földön a fénynek másfélekép kell terjednie a föld mozgása irányában és másfélekép a föld mozgásával ellentétes irányban. És pedig a föld mozgása irányában,
mivel a föld a fénnyel együtt fut, a fény az első másodperc
végén 300.000—30=299.970 kilométernyire van, vagyis a fény
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terjedési sebessége "-kint 299.970 km. A föld haladásával ellentétes irányban pedig fénysugárnak "-kint 300.030 kilométernyi
utat kell megtennie.
Igaz-e ez?
Michelson és Morley amerikai fizikusok, kísérletileg igyekeztek ez elméletet beigazolni, de bármily gondos és pontos
volt is igyekezetük, kísérleteik az elméletet nem igazolták. Sőt
a kísérletek bebizonyították, hogy a fény a mozgó föld minden
irányában egyforma sebességgel (300.000 km) terjed.
Most tehát már azt kellett magyarázni, miért terjed a fény
a föld minden irányában egyenlő sebességgel?
Az első magyarázatot Lorentz hollandi fizikus adta, de ez
a magyarázat az éternek különben is titokzatos mivoltát még
rejtélyesebbé tette. Lorentz ugyanis azt teszi fel, hogy a föld
az éterben való mozgásának irányában összenyomódik és megrövidül, így azután a fény terjedési sebessége a föld mozgása
irányában mégis csak 300.000 km. Viszont az ellentétes irányban
is ép ez oknál fogva 300.000 km lesz.
A Lorentz-féle magyarázattal Einstein nem tudott megbarátkozni.

3. Einstein speciális relativitás-tana.
Einstein tény gyanánt fogadta el a Michelson—Morley-féle
kísérleteket és azokat a lehető legegyszerűbben igyekezett megmagyarázni. Magyarázata ezúttal kiegészítése volt a klasszikus
mechanika relativitása tanának.
A klasszikus mechanika ugyanis így állítja fel tantételét :
Minden tisztára mechanikai jelenség teljesen függetlenül folyik
le annak a koordinata-rendszernek a mozgásától, melyet választunk, ha az a koordinata-rendszer nyugalomban, vagy pedig
egyenesvonalú egyenletes mozgásban van. így tehát pusztán
mechanikai kísérletekkel sohasem dönthetjük el, hogy nyugvó,
vagy egyenesvonalú egyenletes mozgásban levő koordinátarendszerben vagyunk-e, mert mind a két rendszerben a jelenségek úgy játszódnak le, mit az abszolút térben.
Einstein ezt az elvet alkalmazta a Michelson—Morley-féle
kísérletekre és kimondotta, hogyha a fény a földön minden
irányban ugyanazon sebességgel terjed, akkor ebből a szempontból a föld semmiben sem különbözik egy oly égitesttől, mely
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teljes mozdulatlansággal nyugszik az éterben. Más szóval a Michelson—Morley-féle kísérletek alapján rejtély, hogy a föld az
éterrel szemben nyugalomban van-e, vagy tovább mozog.
Sőt Einstein ezek alapján még tovább ment. A klasszikus
mechanika relativitás elvét általánosabbá tette és így fogalmazta
meg. Minden természettünemény — tehát nemcsak a mechanikaiak, hanem az elektromos, a mágneses és fénytani tünemények is egyformán folyik le, akár nyugvó, akár egyenes vonalú
egyenletesen mozgó koordinata-rendszerre vonatkoztatjuk.
Ezt a végkövetkeztetést Einstein 1905 ben mondotta ki és
ezt nevezzük ma a speciális relativitás elvének.
Ez a tétel tehát két elvből áll. Az első elv szerint : a természettörvények, amelyek a természet jelenségeinek lefolyását
szabályozzák, függetlenek attól, hogy nyugvó, vagy egyenes vonalban egyenletesen mozgó koordinata-rendszerre vonatkoztatjuk
azokat. Sem a nyugvás, sem a mozgás a természettörvények működését nem érintik. A második elv, a fénysebesség állandóságának elve, vagyis: a fénysugár az üres térben állandó sebességgel halad, függetlenül attól, hogy a fénysugár nyugvó, vagy
mozgó rendszerből indul-e ki.
Ez a szövegezés azonban még nem volt végleges. Einstein
ugyanis felvetette a kérdést, mi az a nyugvó tér? Különbözik-e
az végeredményben az egyenesvonalú egyenletes mozgásban levő
tértől? Vagy van-e valamely tér önmagában való mozgásának
értelme ? Einstein ezt tagadta, hisz a kísérletek is, főleg a fénytani, a mágneses és az elektromos jelenségek is ezt bizonyították. Valamely tér önmagában való mozgását mi sem nem észleljük, sem definiálni nem tudjuk. Egy bizonyos teret csak valamely más térre vonatkoztatva lehet mozgónak mondani, de ekkor
is ugyanoly joggal mondhatjuk az utóbbit nyugvónak és a másikat relative mozgónak. A mechanika, a fénytani kísérletek
legalább ezt bizonyítják és a régi relativitásban is ezt látta be.
Einstein most már tételét bizonyos behelyettesítés után így
is megfogalmazhatta:
A természeti tünemények lefolyását szabályozó természeti
törvények teljesen függetlenek attól, hogy két egymáshoz relative mozgó egyenesvonalú egyenletes mozgásban levő koordinata-rendszer közül melyikre vonatkoztatjuk a tüneményeket.
Ezen elv több szempontból érdekes. 1. Ez az elv implicite
azt is kifejezi, hogy a természettünemények önmagukban is való-
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ságok, saját léttel bírnak és függetlenek a mozgás, illetőleg a
nyugvás állapotaitól. Ez a természettörvényeknek önmagukban
való és minden külső körülményektől mentes szemlélete. A természettörvények ily szemszögből nézve igenis abszolutak. De
ha mi ezen természettörvényekkel szemben mozgásban, vagy
relative nyugalomban vagyunk, akkor bizonyos eltolódással észlelhetjük csak az abszolút természettörvények hatásait. Ezekről
az eltolódásokról, mint mindmegannyi relativitásról azonnal szólni
fogunk.
2. Einstein fölöslegesnek tartja az étert. Az éter eddig is
kisegítő fogalom volt, pótolta a nyugvó teret. De a nyugvó tér
— mint láttuk — magában véve titok. Nyugalom és mozgás
relatív fogalmak, illetőleg oly körülmények, amelyek a természettörvény lényegét nem érintik. És mi a természettörvényeket
különben is csak akkor értjük meg igazán, ha a nyugalom, illetőleg a mozgás korlátain túl önmagukban szemléljük azokat. Az
éter tehát, mert a nyugvó tér alapja, felesleges a természettörvény helyes és önmagában való megértése szempontjából.
Mi azonban — sajnos — a természettörvényeket önmagukban nem ragadhatjuk meg. A gondolkodás eljut ugyan a tiszta
természeti törvények fogalmához és értelméhez, mert a gondolkodó lélek — hogy úgy fejezzem ki magamat — a világ fölé
tud helyezkedni és olyan fölényes magaslatról is képes a törvények erejét és értékét szemlélni. De mi egyúttal természeti lények
is vagyunk; az idő és a tér kereteiben élünk, mozgunk és észlelünk; bizonyos szűk rendszernek elemei vagyunk és ebből a
korlátolt és határolt világrészből látunk és tapasztalunk. Ezek a
látásaink és ezek a tapasztalataink azonban már nem világfölényesek, ezekhez sok látszat, csalódás, relativitás tapad; ezek a
látások a koordinata-rendszerek milyenségétől függnek.
Csak ezen előzmények után értjük meg, mit jelentenek
Einstein mondásai: nincs egyidejűség, nincs ugyanegy időtartam, nincs ugyanegy távolság két adott pont között sem.
Einstein nem azt mondja, hogy önmagában és ontologice
nincs egyidejűség; nincs egy bizonyos időtartam; nincs egy
bizonyos önmagával azonos távolság. Hanem azt mondja, hogy
a fizikában (tehát nem a metafizikában), ahol azt nézzük, hogy
egy jelenség mikép folyik le, csak akkor van egyidejűség, akkor
van egy bizonyos időtartam, akkor van egy bizonyos távolság,
ha ezeket egy és ugyanazon koordinata-rendszerben szemléljük.
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Más koordinata-rendszerben az egyidejűség már nem ezidejűség; az időtartam is különbözhetik ; a két pont térbeli távolsága
mint jelenség is különböző lehet, sőt a testek alakja is más lehet.
Másszóval, ha a magukban levő valóságokat csak mint
jelenségeket észleljük, észleleteinkbe tévedés csúszhatik be és
tévedéseinket bizonyos átszámításokkal (Einstein-féle matematikai
formulákkal) kell kijavítanunk.
Végső eredményeink tehát, hogy más-más koordinata-rendszerből nézve a jelenségeket (nem magukat a dolgokat), csupa
relativitást kapunk és a fizika, a mechanika tényleg ily relativitások szolgálatában áll. Relativek: a mozgás, a nyugalom, az idő,
a tér, tehát az egyidejűség, az időtartam, a hosszúság; a testek
alakja. Sőt ha egy test, mint bizonyos térben fekvő kiterjedés,
saját maga mentén a fény sebességével mozogna, akkor hosszúságának mint jelenségnek számunkra a zérusra kellene összezsugorodnia.
"Sajnos, sok elme a jelenségeket a valóságtól nem tudja megkülönböztetni, megzavarodik és ily túlzó szavakba tör ki : «Világszemléletünk legmélyebb gyökereiben inog meg. El kell tűnnie
a mozdulatlan, éterrel telt ládának, amelyben a természettüneményeket játszattuk le. El kell tűnnie a változhatatlan, valódi
idő fogalmának, amely mindig szimbóluma volt az események
egymásutánjának. Nincs többé értelme a térbeli távolságnak és
időtartamnak, a merev testnek, az események egyidejűségének.
Mindent csak relative szabad értelmezni. Csak akkor van mindezeknek értelmük, tartalmuk, ha megadjuk azt a koordinátarendszert, melyre vonatkoztatjuk.»
Vagy halljuk csak Wegl szavait: «Az ember életfolyamatát
joggal hasonlítjuk össze egy óra járásával. A lefolyása tehát
annak a koordináta-rendszernek a mozgásától függ, amelyben
az illető ember van. Képzeljünk el már most két ikertestvért, akik
egy szép napon elválnak egymástól. Az egyik otthon marad, azaz
egy megfelelő koordináta-rendszerben nyugalomban marad.
A másik útra kél és az otthonához viszonyítva, lehetőleg jó nagy
sebességgel utazik. Ha azután sok év múlva visszatér otthonába,
akkor a nyugalomban élő testvérénél jóval fiatalabb lesz».
íme, ezek az idézetek mutatják, hogy Einstein relativizmusa
mily elhamarkodott gondolatokat szül. Ide iktattam e furcsaságokat, egyrészt, hogy az álokoskodásokra, a téves általánosításokra már most rámutassak; másrészt pedig, hogy olvasóim
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lelkét azokra a bölcseleti nehézségekre előkészítsem, amelyeket
meg kell oldanunk.

4. Einstein általános relativitás-tana.
Einstein nem állott meg azon az úton, amelyen elindult.
Speciális, vagy mondjuk inkább részleges relativista tanát mihamar kiterjeszteni és általános érvényre juttatni igyekezett.
Már mondottam és erősen hangsúlyoztam, hogy Einstein
a természettörvényeket lehetőleg önmagukban megragadni és
kifejteni törekszik és azokat függetleníteni igyekszik a világban
uralkodó esetleges változásoktól. Mégis Einstein a speciális
relativitás elvének alapján még csodálatosan különleges előnyt
biztosít az egyenesvonalú egyenletesen mozgó koordináta-rendszernek. De miért legyen ily előnyük ép ezen rendszereknek, a
sokkal nagyobb számú görbevonalú és egyenlőtlen sebességgel
mozgó kordináta-rendszerrel szemben? íme itt az átmenet egy
sokkal egyetemesebb nézőponthoz! A természettörvényeknek
érvényeseknek kell lenniök nemcsak az egyenes vonalban
egyenletesen mozgó rendszerekben, hanem általában minden
koordináta-rendszerben. Ebből pedig az következik, hogy a természeti tünemények leírásánál minden koordináta-rendszernek
egyforma jogosultsága van, akármilyen természetű mozgásban
vannak is azok egymáshoz.
Ezen elv érvényes ép úgy az euklidesi, mint a nem-euklidesi geometria alapján elgondolt világban. Érvényes oly szerkezetű világban, amelyek koordináta-rendszereinek elemei a
síkok; de érvényes oly világban is, amelynek alkotó elemei nem
síkok, hanem U, V, W. felületek, vagyis a Gauss német matematikusról elnevezett Gauss-féle koordináták. Sőt ezen elv érvényes a Minkovszky-féle négy dimenziós világban is.
Milyen ez a négy dimenziós világszemlélet?

5. Einstein relativitás-tana ésMinkovszky négydimenziós
világa.
Sokáig a világot az euklidesi geometria szemüvegén néztük
és ez a szemlélet helyes volt. Bolyai, Gauss, Riemann nem
euklidesi geometrián keresztül vizsgálták a világot és az ő
látásuk is helyes volt. Euklidesi vagy nem-euklidesi geometriák
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mindmegannyi fogantyúk, mindmegannyi célszerűségi szempontok, szóval módszerek arra, hogy a természet jelenségeit
minél egyszerűbben leírhassuk. A mindenség olyan, mint az
alma, amelyet a legkülönbözőbb módon szeletelhetünk fel.
Minkovszky négydimenziós világa a felszeletelésnek egészen új módja; a természet szemléletének új módszere.
Nem tudom, észrevették-e a mathematikusok, hogy Minkovszky nézőpontja mennyire megfelel a természet eleven, belülről
kifejlődő, organikusan kialakuló meglátásának és megvalósulásának ? Csak ily szempontból van értelme Minkovszky felfogásának.
Minkovszky négydimenziós világképében a tér és idő
fogalmai legbensőbb kapcsolatba lépnek egymással. Ebben a
a világban minden fizikai jelenség eleven jelenség és minden
jelenség ép úgy egy bizonyos tér, mint egy bizonyos idős jelenség is. A természet minden tüneménye a tér és az idő bizonyos
együvé tartozó feltételeihez van csatolva. A természet jelenségeit
ugyanis nem logikai, abstrakt, hanem egymással elválaszthatatlanul összecsatolt konkrét idői és téri mozzanatok határolják
körül; más szóval «történéspontok», vagy tér-időpontok koordinátái határozzák meg. Ezeket a pontokat Minkovszky «világpontoknak» is nevezi. És ebben a világban egy világpontnak
helyzetét négy koordináta határozza meg, melyek közül három
térbeli és a pont térbeli helyzetének meghatározója és egy időbeli,
az illető történés időpontjának a meghatározója. Ily alapon már
most a rendes háromdimenziós világból négydimenziós «jelenségtan», vagy, fizika lesz. Ezekután talán megérthetjük Minkovszky
híres kijelentését: «Mostantól kezdve el kell tűnnie a tér és az idő
önmagában való fogalmának és csak a kettőnek valamely kapcsolatát tarthatjuk fel önállóan».
Bár Minkovszky és Einstein más-más területen mozognak,
mégis rendszereik egymással összhangban vannak és Minkovszky
saját vizsgálódásai körében Einstein relativitás tanának hasznát
is vette, Einstein relativitás tana Minkovszky négydimenziós
világában is érvényesült, de erre még később kitérünk.

6. Einstein új világképe.
Einstein általános relativitás tanának igen fontos következményei vannak.
Mielőtt azonban ezekre a különös eredményekre áttérnék,
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szükségesnek tartom élénken szemléltetni azt a világképet, amely
most Einstein szemei előtt lebeg. A nem matematikus ugyanis
a matematika száraz nyelvét úgy érti meg, ha képekkel él,
képekben gondolkodik.
Említettem már, hogy Einstein az étert kiküszöböli, a
mindénséget gömbalakúnak képzeli, amelyben nem vonalak és
síkok, hanem Gaass-féle görbék és görbe felületek vannak. Képzeljünk már most el egy csillagászati térképet és nézzük azt
kívülről. Nézzük úgy, mintha tényleg az volna a világ. Talán
láttunk is már ilyen képzeletbeli térképet. De minden térkép a
csillagos égboltnak csak egy kis részét vázolja. Már most gondoljunk el ezer és ezer ily térképet, amelyen földünk is rajta
van és relativ nagyságának megfelelő helyet foglal el. Micsoda
kis pont az a mindenségben! És most tegyük fel, hogy ezek a
képek megelevenednek és mozogni kezdenek, amint mozog a
mindenségben minden. Milyen picike mozgási köre van e nagy
mindenségben földünknek. És hasonlítsuk össze ezeket a mozgásokat egymással és helyezzünk képzeletben egy pontos órát hol
erre a csillagra, hol amarra, mi lesz az eredmény? A gyorsabban
mozgó égitesten az óra lassabban jár; a lassabban mozgón gyorsabban jár. Tehát egy és ugyanazon eseményt ugyanazon óra
más-más sebességű rendszerben más-más időmutatással mér le.
De a testek hosszúsága is más-más sebességgel mozgó rendszerben más-más lesz, sőt a fénysebesség erejével haladó rendszerben zéró lesz. Kaufmann szerint pl. a napban 90 cm oly
nagy, mint a földön 60 cm. Egy esemény pedig, amely nálunk
72/3 óra alatt folyik le, a napban IOV2 óráig tart. Idői és téri
méréseink tehát csak ugyanazon rendszerben egyeznek.
De a mindenség nemcsak csillagokkal teleszórt űr. Űr
nincs is. Az anyag pedig csak jelenség. A láthatatlanság homályából előbukkant tömeg. Az energiáknak, az elektromos anyagnak stabil, megszilárdult alakja. A mindenség óriási elektromos
energia-tartály, amelyben az égitestek, mint megszilárdult elektromos energiák úsznak. De ezek az elektromos töltések és szilárd testek egymáshoz tartoznak és érzéki szemeink elől elrejtett
kölcsönös erőéletet élnek. A gravitáció is ily erőnyilvánulás, amely
a mindenség minden porcikájának összetartozását jelenti. A gravitációs mezők és a mezőkben mozgó tömegek maga a mindenség.
A gravitáció ereje pedig a tömegek elhelyezésétől függ.
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Mivel a tömegek nincsenek egyenletesen elhintve, a gravitáció
ereje sem mindenütt egyenletes.
Ha ily szempontból nézzük a nagy mindenséget, mondhatjuk-e, hogy a földön uralkodó téri és idői megállapításaink
más égitestek téri és idői-szerkezetével egyenlők? Van-e oly
téri és idői számítás, mely az egész mindenségben mindenütt
érvényes? És ha nincs, van-e abszolút tér és abszolút idő? Ily
szempontból mondja Einstein, hogy a tér és az idő elvesztik
«utolsó fizikai jelentőségüket». Ha tehát a természettörvényeket
önmagukban és egyetemes érvénnyel akarjuk megszerkeszteni,
a tér és idő ingatag szemléleteiből ki kell azokat emelni és
abszolút alakba kell azokat öltöztetni. Mivel pedig a különböző
erejű gravitációs mezőkben minden szokásos tér- és idő-koordináta elveszíti értelmét, mert egyrészt a gravitáció ereje folyton
változik, másrészt a mindenség titokzatos, láthatatlan élete is
minden idő és téri mozzanatban más és más, azért Einstein a
Minkovszky-féle világképre tekint, mikor az általános relativitás
tanát véglegesen ily alakba önti: Az általános természettörvények formulázására minden négydimenziós Gauss-féle koordináta-rendszer teljesen egyforma értékű. A természettünemények
leírására egyforma joggal használhatjuk akármelyik tetszésszerinti
Gauss-féle koordináta-rendszert. Az egyik rendszerből a másikba
való áttérés alkalmával a négydimenziós tér-idő kontinuumnak
meghatározott módon különböző szerkezetet kell tulajdonítanunk.
Mivel pedig az euklidesi szerkezet a nem euklidesieknek csak egy
speciális esete, ha valahol a mindenségben a gravitáció minden
nyoma eltűnnék, akkor az általános relativitás elvének a speciálisba kellene átmennie. Mert az általános relativitás tanának ép
az az alapgondolata, hogy a mindenség szerkezeténél a főszerepet nem a síkok, hanem a gravitáció hatása alatt görbülő felületek alkotják, mely felületi viszonyokat a Gauss-féle gördülő
koordináták fejezik ki.
És most végül még egy fontos tényt kell kiemelnem. Mivel a tér és idő viszonyai a gravitációktól, a gravitációk pedig
a tömegek elosztásától függnek, az általános relativitás tanában
nemcsak a tér és idő fogalmai kapcsolódnak össze elválaszthatatlanul, hanem a tér, idő és anyag fogalmai is. Minkovszkynak
szavait tehát így kellene tökéletesebben megfogalmazni: Mostan
tói fogva el kell tűnnie a magában levő tér, idő és anyag fogalmainak és csak a három egybekapcsolásának lesz önálló értelme.
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7. Einstein új fizikája.
Bár mint bölcselő foglalkozom a relativitás tanával, mégis
nem mulaszthatom el, hogy legalább igen röviden ne utaljak
azokra a fizikai jelenségekre, amelyeket Einstein a maga elméletével megmagyarázni, illetőleg amelyekkel ő saját elméletét
igazolni törekszik.
Einstein tehát a világmindenséget úgy tekinti, mint a
különböző erősségű gravitációs mezők rendszerét. O szerinte a
klasszikus mechanika tehetetlenségi törvénye csak akkor érvényes, ha egyáltalán nincsenek gravitációs mezők. De ilyen mezők
nemcsak elméletben vannak és ép azért a tehetetlenségi törvényt
úgy kell megszerkesztenünk, hogy tekintettel vagyunk a gravitációs hatásokra is.
Einstein a gravitáció elméletét tehát kibővítette és a régi
Newton-féle gravitációs törvény, amely azelőtt a világegyetem
törvénye volt, most már elveszti általános érvényét és csak
meglehetősen gyönge gravitációs mezőkre terjed ki. Sőt úgy
látszik, Kepler törvénye, amelyet Newton törvényéből matematikai úton vezethetünk le, erősebb gravitációs mezők esetében teljes
pontossággal szintén nem érvényesül. Kepler törvénye egyébként
is ingadozó és Einstein ezeket az ingadozásokat a saját elméletéből igyekszik kiszámítani.
Az eddigi elmélet szerint nem igen tudták megmagyarázni,
miért tolódik el idő folytán a Merkur pályájának az a pontja,
amely legközelebb esik a Naphoz (perihelium) mindjobban és
jobban a világtérhez képest. Einstein ezt a jelenséget azzal
magyarázza, hogy a nap közelében a Merkur aránylag erős
gravitációs mezőben végzi mozgását és úgy az eltolódás, mint
a sebesség függ a gravitáció erejétől. Einstein ezt a feltevést
számításaival is igyekezett igazolni.
Ám hasonló okból a fénysugárnak is erős gravitációs
mezőkben görbe vonalban kell haladnia (ezt a jelenséget napfogyatkozások alkalmából figyelik), mert a gravitáció a fényt
egyenesvonalú mozgásából kitolja.
Végül még egy gondolatot kell kiemelnem. Giordano Bruno
óta úgy a bölcselet, mint a természettudomány a világról azt
tanította, hogy végtelen. Einstein, aki a világot nem-euklidesi
rendszerben szemléli, hanem gömbfelületekre tagozza, azt
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mondja, hogy a világ (mint a gömb is) határtalan ugyan, de
nem végtelen.
A képzelet ezen megállapításokat is megnagyítja és csodálatos szemléleteket alkot magának. Úgy beszélnek Einsteinről,
mint új Newtonról, mint forradalmárról, aki új fizikát, új bölcseletet alkot, sőt a bölcseletet egészen megszünteti.
Új fizikát alapított. Mi ez az új fizika?
1. A fizikának kibővítése. Forradalmi hatású Einstein
fizikája, mert igazán a világegyetem fizikáját igyekszik megalapítani. A Newton-féle fizika az Einstein-féle egyetemes fizikának
ép oly fejezete, amint a Föld fizikája az egész nagy mindenségnek egy szakasza. A mindenség élete gazdagabb, mint a Föld
élete, tehát amannak fizikai lehetőségei is számosabbak. Ily értelemben a mi mechanikai törvényeink elveszítik kizárólagos, különösen kitüntetett, vagy akár abszolút értéküket is és helyi érdekűekké válnak.
2. Fontos megállapítás az is, hogy a mindenség anyagi
szerkezete nem abszolúte ugyanaz. A tömegek a mindenség
különböző pontjain különbözőkép oszlanak meg és ennek megfelelőleg különböző erősségű gravitációs mezőket létesítenek.
De a tömegeknek egy bizonyos időpontban való eloszlása nem
marad örökké ugyanaz, mert a világegyetem összes tömegei
állandóan mozognak és ezzel állandóan változtatják a világegyetemnek belső szerkezetét, gravitációs mezőit is. Ebből pedig az
következik, hogy Newton gravitációra vonatkozó törvénye (hogy
két pontnak egymásra gyakorolt vonzóereje a távolság négyzetével fordítva arányos) szintén helyi érdekű és érvényességű és
bár eddigi észleleteink csak gyenge eltéréseket mutatnak, mégis
ezen észleletek is bizonyítják, hogy nem abszolút értékű.
3. A világ geometriai szerkezete és ezzel együtt a rendes
háromdimenziós térnek a szerkezete is függ az összes anyag
elosztásától, illetőleg a gravitációs mezők erősségétől. Mivel
pedig úgy az anyag elosztása, mint a gravitációs mezők erőssége a világegyetem folytonos mozgása miatt folyton változik,
azért a tér szerkezete is változni fog. Változó geometriai szerkezet változó nem-euklidesi geometriák érvényességét hozza
magával, vagyis azokét, amelyekben görbületek és nem egyenesek uralkodnak és ezek a térgörbületek is hol erősebbek, hol
gyengébbek. Einstein még azt is hangsúlyozza, hogy a görbületek mértéke véges nagyságú térre enged következtetni. Mind-
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ezekből következik, hogy «szó sem lehet arról, hogy az euklidesi
geometria a mi világunkban pontosan érvényes. Az azonban
elgondolható, hogy a mi világunk csak kevéssé különbözik
egy euklidesi világtól».
4. A világegyetem változó téri szerkezete azt bizonyítja,
hogy önmagában levő abszolút tér nincs. Csak fizikai terek,
csak relativ terek vannak.
5. Ám a fizikai idő megint a fizikai tér szerkezetétől függ
s azért egyrészt sem a tér, sem az idő önmagukban nem léteznek, amennyiben pedig, mint jelenségek, léteznek, csak együtt
léteznek.
6. Abszolút mozgás sem létezik. Csak mozgók és mozgások vannak, amelyek megint más-más feltételektől függnek.
7. Az anyag az energiának állandó alapja. Sem az anyag,
sem az energia nem állandó. Ha az elefántcsontgolyót elektromos
ívlámpa sugárzásának tesszük ki, akkor a golyónak nemcsak
energiamennyisége, hanem a tömege is megszaporodik.
Az anyag megmaradásának elve is tehát csak megközelítő
érvényességű törvény.
Sőt az energia átváltozásának tana is relativ. A modern
felfogás szerint — mondja Haas, leipzigi fizikus — egyáltalán
nincs energia átváltozás, mert hiszen csak egyfajta energia van,
az elektromágneses mező energiája. Nem az energia változik át,
hanem legfeljebb az ember nézőpontja, aki érzékszerveinek segítségével figyeli a fizikai tüneményeket.
8. Mindezekből látjuk, hogy az ú j fizika finomabb elemekkel dolgozik, mint a régi. Az új fizika állandó elemei: a fény
terjedési sebessége a légüres térben, elektromos töltése, az
elektromos tömeg nyugalmi állapotban és a gravitáció. Ezek abszolút jelentőségűek a relativisták szerint is és nem függnek a megfigyelő mozgási állapotától.
Budapest.
Dr. Trikál József.
(Vége következik.)

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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Dr. Johannes Herrmann: Hebräisches Wörterbuch zu den
Psalmen. (Einzelwörterbücher zum Alten Testament, 4. Heft.)
Gieszen, 1924. — 58 oldal. Ára T40 aranymárka.

»
A vállalat, melynek első termékét mutatom be a Religio
olvasóközönségének, egyaránt jele a németek gyakorlati érzékének és tudományszeretetének. A mostani nehéz viszonyok Németországban is lehetetlenné teszik, hogy a szentírási tudományokkal foglalkozó egyetemi ifjúság megszerezze azokat a nagy
héber szótárakat, amelyek nemcsak az ismeretlen szavak jelentését adják meg, hanem a tanulót a héber nyelv szellemébe is
bevezetik. Ezen a nehézségen akart segíteni Baumgärtel Frigyes
rostocki tanár, midőn több más professzorral együtt (a hallei
Bauer H., Eiszfeldt A., Hempel J., a bázeli Eichrodt W., a münsteri Herrmann J. és a tübingai Rudolph W.) megindította azt
a fentnevezett vállalatot, mely egyes füzetekben az egyes ószövetségi szent könyvek teljes szótárát adja az olvasók kezébe.
Elsőnek a zsoltárok könyvéhez készített szótár jelent meg 1924
szeptember havában, de még az 1924. év folyamán meg fog
jelenni Mózes I. könyvének és Izaiás próféta könyvének szótára (mint a vállalat 1. és 2. füzete). A tizenkét kis próféta szótára (Dodekapropheton, 3. füzet) szintén már előkészítés alatt van.
A zsoltárok könyvének szótára nemcsak az egyes szavak
jelentését adja meg, hanem ahol szükséges, azokat meg is magyarázza; jelzi, hogy a ritkábban előforduló vagy egyébként
jellegzetes szavak hol találhatók meg, figyelemmel van a Qerêés Kethíb-rt, valamint a régi görög, szír és latin fordításra és
a Targumra is.
Kívánatos, hogy Baumgärtel professzor vállalata minél szélesebb körben terjedjen el. A füzetek a gieszeni Töpelmann
Alfréd kiadásában jelennek meg.
Budapest.
Dr. Pataky Arnold.
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Das Problem der sittlichen Freiheit nach Spinoza und
Thomas von Aquin. Dargest, von Paul Kecskés. Budapest, 1923.
Spinoza bölcseletének méltatása körül három korszakot
különböztetünk meg. Életében ugyancsak ráillik Altkirch új
Spinoza-könyvének a megállapítása: «Benediktus — Maledictusy>.
Száz éven át hallgatással mellőzték. 1877-ben Hágában, halálának 200 éves fordulóján Renan mondotta a beszédet. És ez idő
óta nagyon sok monografia foglalkozik egyéniségével és filozófiájával.
Kecskés könyvének tárgya címe szerint az erkölcsi szabadság problémája Spinozánál és aquinói szent Tamás szerint. A könyv
ennél többet tartalmaz — felöleli úgyszólván az erkölcsi probléma valamennyi kérdését a két bölcselő rendszerében.
Spinoza metafizikája pantheisztikus monizmus. Plotin pantheizmusa az egyik áramlás, mely beletorkollik a kartezianus
mederbe. Spinoza erkölcsbölcseletének kezdetén Isten áll őrt,
az abszolút, határtalan és személytelen lény, ősök, mely öröktől
fogva föltétlen természeti kényszerűségnél fogva hozza létre a
látható valóságot, amely vele egyenrangú, egyállományú. Az állományfogalom helytelen meghatározásából úrnőre geometrico»
vezeti le, hogy a világ kiterjedt és lelkes Isten-természet. Szent
Tamás dualista, az aristotelesi képesség és ténylegesség (potentia
és actus) tanára épít. Isten tiszta ténylegesség, aktus, mert lényege
és létezése szükségszerű. Minden egyéb, mit teremtő erejénél
fogva szabadakaratból létesített, lehelő és valóságos létezésből
szőtt lényegiség. A lényegi és teremtő létezés s a teremtmény
között azonosság nem lehet. A teremtés ténye folytán a teremtmény kettős viszonyba jut Istennel, t. i. mint Teremtőjéhez, kinek
létezését köszönheti és mint végcéljához, kinek hasonlóságára
törekszik.
Spinoza a lélektanban a parallelizmust hirdette. Már a legfőbb s alapvető kérdésben tátongó örvény választja el a kettőt —
az emberi lény fogalmában. Spinoza bölcseletében az ember
az isteni természet muló tüneménye. Az emberi lélek Isten végtelen értelmében rejlő örök eszme, melynek tárgya az emberi test.
Az isteni tulajdonságok és ezek módjai ugyanazok, tehát lélek
és test csak gondolatilag különböznek, lényegre azonosak. Szent
Tamás realisztikus és idealisztikus egyezményes bölcselete szerint
test és lélek különálló állományok egységesített kompozitum5*
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ban és úgy viszonylanak mint lehetőség és tény — potentia és
actus, mint anyag és állományi alak. A psycho-fizikai parallelizmus alapjait Spinoza az emberben lefolyó tünetek önfenntartó
ösztönének egységére vezeti vissza. Szent Tamás a különböző
tevékenységek szerint észt, akaratot, vágyótehetséget, az érzéki
észrevevés erőit és a tenyészélet képességeit a lélek reálisan
különböző képességei gyanánt fogja föl. Spinoza az embert a
természet mechanikus vasláncába zárja, minden cselekedetét
meghatározott determinizmusba kovácsolja. Szent Tamás a személyiség erejénél fogva öncélnak veszi. Spinoza ismeretelméletében a gondolkozás mennyiségtani processus, a szabadakarat
tagadása folytán cselekvésünk teljes determinizmus. Szent Tamás
szerint a lélek különböző képességekkel él. Akaratunk csupán
a legfőbb jó irányában determinált, értelmi erejénél fogva azonban az esetleges javak választásában szabad. Az érzéki észrevevés Spinozánál inkább gátló, mint segítő eszköz a gondolkozó
tevékenységben. Szent Tamás bölcseletében az érzéki észrevevés
az alap — omnis cognitio incipit a sensu — az ismerés kapuja,
melyen át új tartalommal gazdagodik az emberi értelem.
i
És e nyilt ellentét a két felfogás közt széles örvénnyé szélesedik az erkölcstani problémában. Minthogy Spinoza szerint
az Isten-természet jelensége az ember, az ethikának egyetlen és
főcélja az Isten-azonosság fölismerése és öntudata. Mindenben
az isteni lét ágaskodik. Szent Tamás az önfenntartás ösztönének
anyagelvű és erkölcstelen túlzásától óvakodik. A természet kényszere, determinisztikus része nem lehet az ethika központja.
Az erkölcs végső célja a személyes Isten. Az ember veleszületett
képessége az abszolút jóra irányzottság. És az embernek erkölcsi kötelessége szabad önelhatározással képességeit, hajlamait
ezen végső célnak megfelelőleg kifejleszteni. Ezen erkölcsi
kifejlődésre a rejtett erkölcsi potentiálék aktualitása útmutatónk :
a természeti erkölcsi törvény — a lelkiismeret és a syntherezis.
Az erkölcs lényegének ellentétes felfogásából következik az
erkölcsi alapfogalmak ellentétes meghatározása. Jó és rossz
Spinoza erkölcstanában a hasznos és káros fogalmaival födik
egymást; az Aquinói bölcseletében jó a telivér-cselekedet, mely
a lényeget a létezéshez közelebb hozza; rossz, mely a lét kellő
mértékét ki nem tölti és az embert erkölcsi végső céljától eltávolítja. Erény Spinozánál erő, az egyéni hatalom érvényesülése.
Az erény önmagáért van. — szent Tamásnál nem mennyiségi,
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hanem a potenciák valóságteljes cselekvésre képesítő készsége.
Az erény nem öncél, hanem az abszolút jó elérésének szükséges
eszköze. Az erkölcsi szabadság Spinozánál az isteni öntudat, az
isteni azonosság fölismerése; szent Tamás elismeri ugyan az
értelem jogait, de nem a tiszta elméleti tudást, hanem a gyakorlati értelem helyes rendszerét csak akkor ismeri el erénynek,
ha cselekvésben nyilvánul.
Alapos forrásmunka e könyv : az összehasonlító bölcselettörténelem lelkiismeretes fejezete. Kár, hogy ez alapos és kiváló
doktori értekezés keretein túl nem lépett és a két rendszer
kritikai méltatásába nem bocsátkozott. A szerző tudása, bölcseleti
képzettsége bőséges bizonyság.
Röviden megállapítja, hogy Spinoza rendszerében az erkölcsi
szabadság problémájának megoldása tökéletesen értelmetlen.
Még az erkölcsi szabadság ismerete is ellentmond rendszerének.
Az absolut véges és esedékes létezés öntudatára jut egyszerre.
Istennek, mint absolut lénynek kettős létezése van; egyik az
absolut, másik mint esedékes. Következőleg nem marad azonos
önmagával. Az erkölcsi haladás, javulás nála tökéletesen ki van
zárva. Világossá lenne előttünk a dolgok szükségszerű oksorába
zárolásunk. Rabszolgasorunkban, elképzelt látszatszabadságunk
tudatos szolgaságába és tompultságába sülyedünk. Mert mit ér
az elméleti tudás, ha azt akaratszabadságunl? fogyatékával cselekedeteinkre nem alkalmazhatjuk, ha szellemi világunk lefolyása
hasonló természeti szükségszerűséggel történik, mint a külső
tünemények iramlása. Spinoza a szemlélő-intuitiv tudás révén
akarja az embert a dolgok fölé emelni és ezáltal fölszabadítani,
míg valójában a természeti hatalmak rabszíjára fűzi.
Spinoza bölcselettőrténeti szempontból az azonossági bölcseletek első fecskéje. Gyakorlati erkölcstana tökéletesen hasznavehetetlen. Egyoldalú okossági erkölcstan erkölcsi cél, törvény
és lelkiismeret fogyatékával, mely szükségképen önzésre és egyéni
szeszélyakaratra vezet a magán- és a közéletben, — a «bellum
omnium contra omnes», az anarchia programmbölcselete.
Erkölcstan abszolút — egyéni szeszély fölé emelkedő kényszer — norma nélkül nem gondolható. És ez a priori synthetikus
itélet alakjában nem subjektiválható. Föltételezi az ember fölött
álló törvényhozót. És ez a törvényhozó szent Tamás erkölcstanában a személyes Isten, kinek alá vagyunk rendelve. Istentől
nyert erkölcsi tulajdonságaink, hajlamaink, erkölcsi erényeink
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alapja az emberi szabadság és tökéletesség. A keresztény erkölcstan és fölvilágosodás erkölcstanának itt az ütközőpontja. Spinoza
az előfutár, úttörő a keresztény ethikaellenes áramlás ostromának hadjáratában.
Kőszeg.
Kozári Gyula.
P. König Kelemen: Küldj Uram, munkásokat ! Budapest,
1924. 95 old.
Szerző szép, nemes, hasznos munkát végzett! Könyvével
Diogenesként elindul, hogy keressen embereket és ifjakat, kikben van érzék a lelkiek iránt egy élet odaadásában és hogy
hívja, vonzza, lelkesítse, szeretetével mintegy kényszerítse őket
fölkelni és felelni : Uram, ime készen állok. Megyek szolgálatodra.
P. König minden oldalról megvilágítja, kidomborítja és
kívánatossá teszi a papi és szerzetesi pályát.
Epizódokat rajzol, példákat rögzít, elbeszél, panaszkodik,
leleplez, segítségért kiált, csakhogy valahogy meggyőzze az
olvasót, milyen égbekiáltóan szüksége van a világnak papokra
és talán épen az olvasóra.
Hellyel-közzel az apostoli tettreszólításnak valóságos harsonája e könyv.
Ha tőlem függne, minden kath. vallású középiskolai tanulóval elolvastatnám e Krisztus szándéka szerint, apostoli lelkesedéssel írt igazságokat.
Hogy őszinte vallomást tegyek, a könyv olvasása még
bennem, a papban is élesztette a hivatás tüzét. Különösen a
«Pásztor» című fejezet alkalmas rá, hogy hangossá és lendületessé tegye a lélekben a papi érzést.
A könyv egyik-másik adata megdöbbentően sivár képet
nyújt a pásztor és más kath. vezető nélkül álló községek, sőt
vidékek elhanyagolt lelki állapotáról.
«Vannak — olvassuk benne — nagyközségek, melyek teljesen nélkülözik a lelkipásztori gondozást; községek, ahol a protestáns lelkész keresztel, temet, sőt esketi a kath. híveket. Egyik
helyen 50 kis és nagy gyermek közül egyetlenegynek sem volt
még halvány fogalma sem Jézusról; gyermekeket, szülőket és
nagyszülőket tanítani kellett a keresztvetésre.»
Szinte kedve kerekedik az embernek odarepülni és segíteni,
tenni, cselekedni valamit. De ha már magunk nem mehetünk,
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hát terjesszük e könyvet. Vizsgái jutalmul, karácsonyi ajándékul
vagy más címen juttassuk az ifjúság közé. Apostoli munkát
végzünk vele!
Kőszeg.
Tower Vilmos.
Dr. Karácsonyi János, Szent Ferencz Rendjének Története
Magyarországon 1711-ig. A Forster-Scitovszky díjjal jutalmazott
pályamunka, kiadva néh. Várady L, Árpád kalocsai és bácsi érsek
támogatásával. I. kötet. Alapár 25 korona. Budapest, 1923.
A Magyar Tud. Akadémia kiadása.
Karácsonyi János 1906-ban kapta a Magyar Tud. Akadémiától a megbízást, hogy írja meg a Szent Ferencrend történetét
Magyarországon 1711-ig. A mű megjutalmazására és kiadására a
Forster-Scitovszky alapítvány 1905—1914. évi kamatát tűzte ki
az Akadémia. A szerző egyéb hivatalos elfoglaltsága s a közbejött világháború miatt csak 1919-ben készült el a nagyszabásúra
tervezett műnek első kötetével. Ennek kiadását néhai Várady
L. Árpád 300.000 K-ás adománya tette lehetővé 1923-ban.
A szerző tervbe vette a mariánus, a salvatoriánus, a stephanita, a ladislaita, a bosnyák ferencrendűek, a bosnyák-horvát
(horvát-krajnai), a minorita és a kapucinus ferencrendű tartomány
történetének, valamint a magyarországi Klára-szűzek és a magyarországi beginák történetének megírását 1711-ig és végül a
magyarországi ferencrendűek működésének ismertetését az irodalom, az építészet és a művészet terén. E tervezetből nagyszabású egyház- és művelődéstörténeti monográfia keretei bontakoznak ki. A jelen kötet ennek egy részét adja a mariánus
és a salvatoriánus rendtartomány történetének megírásával 1711-ig.
A ferencrendűek története Magyarországon még 1229-ben
kezdődik, mikor a németországi provinciális testvéreit hazánkba
küldi. A németül és franciául beszélő ferencesek, kik elsőknek
jöttek Magyarországba, letelepedési helyeikből négy év alatt
Magyarországon külön ferencrendi kerületet, őrséget alkotnak,
mely egyelőre a nyugatnémetországi tartományfőnök felügyelete alatt áll. Újabb négy esztendő multán 1238-ban a magyarországi ferencrendűek elválnak a németországi tartománytól és
megalakul a külön magyarországi tartomány. (I. fejezet.)
A fiatal rendtartomány házait elpusztítja a tatárjárás, de a
franciskánus szeretet és vigasztalás igyekszik enyhítő írt hozni a
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szörnyű vész okozta csapásainak és pusztításainak sebeire. A tatárjárás után következett nagy fellendülés idején királyaink szeretetükkel és bizalmukkal tüntették ki a rendet, számos jómódú
főúr, vagy város sietett meghívni a ferencrendűeket és számukra
kolostort építeni. Főpapok és főurak lemondva rangjukról és
vagyonukról, belépnek a szerzet tagjai közé. Az Arpád-ház utolsó
évtizedeiben a magyar ferencrendi tartomány teljesen megalakult,
belső és külső alkotmánya kiépült. Volt legalább negyven kolostora, nyolc őrségbe osztva. A tartományi főnök az őrökkel és
az egyes kolostorok választottjaival rendes közgyűléseket (capitulum provinciale) tartott. (II. fejezet.)
Az 1301—1382-ig tartó időszak a mariánus ferencrendűek
virágkora. Az Anjouk dicsőséges uralkodása alatt a mariánus
ferencrendűek rendtartománya fejlődött és növekedett. I. Lajos
királyt ifjú korában a magyar ferencrendűek egyik nagytehetségű
és jámbor tagja nevelte. A király és királyné, valamint az egyes
főurak a ferencrendűek közül kértek maguknak gyóntatóatyát.
Anjou-királyaink ferencrendi kolostorok és templomok építtetéséről gondoskodnak. A nyugati nagy egyházszakadás idején a
ferencrendűek egyetemes közgyűlésüket magyar földön tartják
meg, Esztergomban. A virágzó életnek és lelkületnek jele ebben
az időben, hogy a magyar ferencrendűek két szép és nagy feladatra vállalkoznak. Az egyik volt a krimi tatárok megtérítésének megkísérlése, mely vállalkozásban közülük többen vértanúságot szenvedtek. Eredményesebb munkakör volt számukra a
magyarországi kunok tanításának munkája. A ferencrendűek
tették a kunokat a magyar nemzet igaz testvéreivé és előkészítették az utat, hogy a híres nemzet megmenekült tagjai a magyar
nemzetbe beolvadjanak. E virágzási korszak végén 1379-ben a
magyar rendtartomány 10 őrségből és 50 kolostorból áll.
(III. fejezet.)
Az Anjou-ház örököseinek idejében, 1382—1440 a mariánus
ferencrendűek életében a lanyhulás jelei mutatkoznak. Jól épített
és kellőképen javadalmazott házaikban bizonyos kényelemre tettek szert, szerzett jogaikat és megélhetésre szolgáló jövedelmeiket
sikeresen védelmezték, de nagyobb ügyek véghezvitelére nem
vállalkoztak. A lanyhulás jele, hogy ez időszakban immár nem
csupán az egész szerzet számára igyekeznek szabad tevékenységet biztosító kedvezményeket szerezni, hanem az egyes tagok
is keresnek maguk számára kitüntetést, kiváltságot, befolyásos
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helyet a pápától és a főuraktól. Többen közülök püspöki méltóságra emelkednek. A jövendőbeli szomorú események előjelei is
kezdtek már mutatkozni; délen a törökök, északçn a husziták
kezdték tördelni a szerzet fáját. (IV. fejezet.)
A Hunyadiak és a Jagellók kora, az 1440—1517. tartó
időszak a mariánus ferencrendűek történetében a küzdelem korszaka. Küzdeniök kellett az egyházi és világi főuraknak elhidegülése, ezeknek a salvatoriánus ferencrendűek iránt megnyilvánuló pártolása ellen és küzdelmet kellett folytatniok a saját rendjükben a szigorítás keresztülvitele érdekében. A pápai követek,
az ország főpapjai és urai arra a meggyőződésre jutottak, hogy
a török hatalom ellen vívandó élet-halálharcban a keresztény
vallás védelmére sokkal alkalmasabbak a teljesen szegény salvatoriánusok, mint az elkényelmesedett, nehezen mozduló mariánusok. Ellenük fordultak, több kolostorukat elvették s a salvatoriánusoknak adták át. A legjelesebb kolostorok elvesztése a mariánusok tartományát már végenyészettel fenyegette, mikor Igali
Fábián és Segösdi Lukács tartományi főnökök újjászervezték
üdvös és szigorú rendszabályaikkal a tartományt, elfogadtatták
Szent Ferenc szabályait a szigorúbb értelmezés szerint és az
«előbb megjavított, most pedig szabálytartó (reguláris observantiae)» magyar ferencrendűek tartományát ezentúl hivatalosan
Provincia Sanctae Mariae in Hungaria Ordinis Minorumnak
nevezik. (II. szakasz.) A szigorított életmód behozatala és a
salvatoriánusokkal való békesség helyreállítása után új életnek
kellett volna kezdődnie a mariánus ferencrendűek házaiban, de
a következő korszakban (1517—1606) három szörnyű veszedelem
szakadt a ferencrendűekre : a török hódítás, a hitújítás és hazánknak 2—3 részre szakadása. Kolostoraik egyikét a másik után
a törökök kirabolják, lakhatatlanná teszik és az el nem menekült
testvéreket megölik. A szétszakadt országban megmaradt testvérek is elszakíttattak egymástól, s a Zápolyaiak országrészén levő
ferencrendűek nem jöhettek össze közgyűlésre sem a Ferdinándpártiakkal. A hitújítók is rágalmakkal, majd erőszakkal üldözték
a ferencrendi testvéreket. Fráter Oyörgy meggyilkolása (1541)
hírére a hitújítók dühe a szerzetesek ellen fordult s a mariánusok elvesztvén a keleti Magyarországon házaikat, egészen az
ország nyugati részére szorultak. «Szétszóródunk és leöletünk»,
kiált fel az egyik provinciális, a másik pedig ekként panaszkodik: «megkisebbedtek és nagyobbrészt elöregedtek a ferenc-

74

IRODALMI

ÉRTESÍTŐ

rendűek, ki is fáradtak már a hálátlan kemény munkában és a
sok gyalázattűrésben, mert ha a néphez fordulnak alamizsnáért
nem csupán .kinevetik, hanem meg is verik őket». Volt év, midőn
már csak három kolostorban húzódtak meg. Nem csoda, ha a
17. század elején sokan a mariánus ferencrend teljes kihalását,
szétoszlását számítgatták. Mégis mutatkoznak biztató jelek, melyek
egy új élet és felvirágzás előhírnökei. Előkelő egyházi és világi
férfiak öltik fel Szent Ferenc szegény ruháját, a kath. főurak
újra hajlandók lesznek a hit .védelmére és terjesztésére némi
áldozatot is hozni, s 1606-tól kezdve új ferencrendi kolostorok
építései mutatják a lelkekben végbement gyökeres változást.
(III. szakasz.) Ebben az időszakban (1606—1711) a mariánusok
megvalósítják abbeli igyekezetüket, hogy Szent Ferenc szerzetének azon ágától elszakadjanak, mely magát observansnak nevezte.
Ez az elszakadás nemzeti szempontból is kívánatosnak látszott.
Miután a mariánusok szabályaikat teljesen az utolsó részletig
hozzáalkalmazták a reformáltak szabályaihoz, 1659-ben megtörtént az ünnepélyes kihirdetése annak, hogy a magyar mariánus
rendtartomány a reformált kerületekhez csatlakozik s ezzel fel
lett mentve azon kötelesseg alól, hogy a külföldi nemzeti biztosok beleszólásait a tartomány benső ügyeibe továbbra is elviselje. Amint az ország fokozatosan felszabadult a török uralom
alól, a ferencrendiek a felszabadított városokban a régi kolostorok helyén új székházakat alapítottak. A heves viszályokat,
melyek a felszabadított helyekre való visszatelepedés joga körül
a mariánus, salvatoriánus és ladislaita rendtartományok között
folytak, Lazari Antal dekretuma 1689-ben igyekezett méltányos
felosztással elsimítani. A nehéz 60 esztendő alatt a magyar
mariánus ferencrendűek sokat szenvedtek, koplaltak, szegénységben, egyszerűségben éltek, 15.450 lelket vagy az eltévedésből,
vagy a pogányságból a keresztény kath. hitre vezéreltek és több
ezer kath. léleknek vigasztalást, tanítást nyújtottak s míg az időszak kezdetén a rendtartomány a megsemmisülés szélén állott,
a végén Budapesttől Pozsonyig 16 konventben és 6 székházban
áldották az Urat. (IV. szakasz.)
Az első könyv második részében a mariánus rendtartomány
történetét azzal fejezi be a tudós szerző, hogy az egyes kolostorok, összesen 82 rendház rövidrefogott történetét mondja el.
(2. rész.)
A második könyv a salvatoriánus rendtartomány általános
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történetét foglalja össze. 1339-ben alakult meg a bosnyák rendtartomány, melynek a Száván innen, a nevezetesebb dunaparti
városokban, Krassó- és Temesmegyékben, majd Havashelyen is
épültek kolostorai. Ezekben a kolostorokban Szent Ferenc szegénységi szabályainak szigorúbb betartása honosodott meg (observatio),
azért e tartomány tagjai magukat fratres observansoknak nevezték, a magyar nép őket szürke kámzsájukról cseri barátoknak
nevezte el (cseri szlávnyelven szürkét jelent). (I. szakasz.)
1448-ban a Száván innen lakó szigorú ferencrendűek elváltak a bosnyák rendtartománytól és külön magyar helytartóságot
alkottak, melynek határai a Száva folyótól a Kárpátokig, kelet
felé pedig egész a Fekete-tengerig nyúltak. Az új helytartóság
megszervezése és őrségekbe való beosztása hamarosan megtörtént. A kolostorok száma az új megalakulás után gyorsan növekedett, a testvérek száma is gyorsan gyarapodott. Hazánk főurai
pártolták őket s pártfogásukra több kolostort megkaptak és átvettek a mariánusoktól. A külön magyar salvatoriánus helytartóság első idejébe esik Kapisztranói Szent János dicső működése
Magyarországon. 1458-ban tízévi fennállása után átmenetileg
1502-ig a tartomány ki volt vonva az általános helytartó kormányzósága alól és közvetlenül a generális kormányzása alá volt
helyezve. Ezzel elérték, hogy semmiféle más ferencrendű előljáró nem avatkozhatott ügyeikbe, hanem egyesegyedül saját helytartóik, őreik és guardiánjaik vezetése alatt élhettek. De viszont
azt az aggodalmat vették magukra, hogy a mariánusokkal való
egyesülésre kényszerítik őket. Ezért azután 1502-ben ismét visszatértek a generális közvetlen hatósága alól az olasz általános
helytartó felügyelete alá. Megkezdődtek ekkor a mariánusokkal
való viszálykodások, melyekkel szemben vigasztaló jelenség a
magyar helytartónak, Varsányi Istvánnak fáradozása Kapisztranói
Szent Jánosnak szenttéavatása érdekében, a ferencesek buzgó
tevékenysége a pápai búcsúk hirdetésében a török ellen, és több
rendtagnak, főként Temesvári Pelbártnak tudományos és irodalmi működése. Sokat szenvedtek az 1510. évi nagy pestis járványban, az 1514. évi parasztlázadásban. 1515-ben szabályzatukat kiegészítették és kifejtették szigorúbb értelemben. (II. szak.)
A következő korszak, 1517—1605, mondja a szerző, a salvatoriánus ferencrendűekre a gyász, a hanyatlás, a külső és belső
pusztulás időszaka. A korszak elején 10 őrség 70 kolostorában
legalább 1500 szerzetes testvér élt, 90 év múlva pedig mind-
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össze öt omladozó kolostorban 70 szerzetes éldegélt rettegve a
külső és belső ellenségtől. A korszak szép reménytkeltően indult.
Mivel a mariánusok is elfogadták a szigorúbb szabályzatot és
ők is az observansok nevével éltek, az eddigi observans tartomány felvette a salvatoriánus elnevezést. A mohácsi vésztől
kezdve a nagy szenvedések egymást követik, mennyit szenvedtek a testvérek a törökök üldözésétől, a magyarságnak két pártra
való szakadása és a hitújítók kegyetlensége miatt! Sok rendház
elpusztult, sok testvér életét vesztette. Voltak köztük bátor, áldozatkész lelkek, kik a törökök hatalmába került keresztény katholikus híveket nem akarták tanítás, istentisztelet és vigasztalás
nélkül hagyni, hanem inkább velük szenvedtek s ha kellett, értük
haltak. A magyar katholikus nép megmentése lett e másfél századon folytatott küzdelmes, gyötrelmes életnek jutalma s ez maga
jobban beszél a legékesebb szavaknál a salvatoriánusok érdemeiről. A pártoskodásnak vallási térre is átvitt dühe lerombolta azt,
amit Erdélyben és Tiszántúl a századok kegyelete és jámborsága
létrehozott. A Bocskay-féle felkelés idején elpusztult a szakolcai
kolostor, a magyar király egyenes hatalma alatt álló területen
nem volt a salvatoriánusoknak egy kolostoruk sem, Szeged és
Gyöngyös a török hódoltságban, Csiksomlyó az erdélyi, Bocskaynak hódolt fejedelemségben volt s ekkor úgy látszott, hogy vége
a salvatoriánus ferencrendűeknek Magyarországon. (III. szakasz.)
1606-tól kezdve a megmaradt rendtagok hozzáfogtak ahhoz,
hogy a háborúk, a zaklatások és a megélhetés miatt nem annyira
elhanyagolt, mint inkább félretett szerzetesi szabályokhoz visszatérjenek. Megindult az a fokozatos és áldásos haladás a rendtartomány életében és kisebb-nagyobb bajoktól már vissza nem
vehetőleg tartott ez időszak végéig, 1711-ig. A kuruc háborúk,
I. Rákóczy György és Thököly Imre felkelése muló veszedelmeket hoztak a rendre. A tagok száma folyton emelkedőben van.
1629-ben a közgyűlésen elhatározták, hogy csatlakoznak a ferencrendűek azon ágához, amely még szigorúbban akarta megtartani
Szent Ferenc szabályait s azért magát nem reguláris observantiae, hanem strictioris observantiae-nak, másként javított (reformata) ferencrendűnek nevezte. A Lazari-féle döntés (decretum
Lazarianum) 1689-ben úgy intézte el a törököktől visszafoglalt
kolostorok elosztása körül kitört nagy viszályt, hogy Szakolca,
Galgóc és Vác irányában megvonta a határvonalat s kimondta,
hogy az ettől délre eső kolostorok a mariánusokéi, az északra
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és keletre esők pedig a salvatoriánusokéi. Magyar nemzeti szempontból nem volt szerencsés ez a döntés, mert a salvatoriánusoknak 10 kolostoruk esett tiszta tót vidékre, kettő tót határszélre. Magyar vidékre csak nyolc jutott és egy a magyar határszélre. így a salvatoriánusokat az a veszedelem fenyegette, hogy
vagy eltótosodnak, vagy legalább is ügyeikben főleg a tót
anyanyelvűek határoznak. Ezt a csapást a salvatoriánusok úgy
igyekeztek kiheverni, hogy új kolostorok építésével a magyar
kolostorok számát emelték. Szép fejlődésnek indult e korban a
rendben a bölcseleti és a hittudományi oktatás. Újabb baj volt,
hogy a Rákóczi Ferenc-féle felkelés a provinciát kettészakította.
Ha ez sokáig így tartott volna, könnyen az lett volna a vége,
hogy a magyarok más provinciálist választanak és a tót anyanyelvűektől elválnak. Azonban a teljes kettészakadás csak három
hónapig tartott. Rákóczi hadai mindjobban hátraszorultak s a
háború mérge a salvatoriánusokat sem kimélte. A szatmári béke
megkötése (1711 május 1.) után a salvatoriánusok azonnal hozzáfogtak a rendtartomány háborús bajainak lehető orvoslásához.
Kiállották a több, mint százados rettenetes próbát, méltán megérdemelték, hogy végre csendesebb, békésebb idők következzenek rájuk. A rendtartomány külső történetének előadása után a
szerző röviden szól a rendtartomány belső életéről, a szerzetesek életrendjéről, a rendhez csatolt jámbor társulatokról, a rendtagok hitszónoklati tevékenységéről és az oktatásügyükről. Névmutató és tartalomjegyzék egészíti a könyvet. Monográfiák, mint
az Analecta Franciscana; Holzapfel: Geschichte des Franciskanerordens; Gonzaga: De origine ordinis s. Francisci Prov. Hung.;
Balázsovits: Brevis história conventuum o. s. Francisci; Fridrich
Orbán: História provinciáé F. M. S. Salvatoris; Czeizel Gábor:
A szent ferencrendűek Nyitrán; A szent ferencrendűek Trencsénben; Farkas: Scriptores prov. s. Mariae; Knaisz: Chronologico Provinciale O. F. Minorum Conventualium Hungáriáé ;
Maszárik: A pozsonyi szent ferencrendű zárda története; Fermendzsin : Chronicon observantis provinciáé ; Acta Bosnae ; Agricola: Liber de origine et progressu prov. Hung. ss. Salvatoris;
Blahó: Annales, Regestrum fratrum interfectorum ; Losteiner:
Annales stb., azután oklevéltárak és oklevélgyűjtemények, mint
Fejér: Cod. Dipl.; Wenzel: Árp. Okm.; Monu. Vatic. Hungar. ;
Cod. Dipl. Croat. Daim, et Slav.; Anjoukori Okm.; Gyöngyösi
levéltár ; A ferencrendűek pozsonyi levéltára ; Hevenesi, kéziratok az
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egyetemi könyvtárban stb. szolgáltatták az anyagot a munkához,
mely az illusztris szerzőt jellemző alapossággal és világos, magyaros előadásban tárja elénk a két ferencrendű tartomány történetét
1711-ig és méltó emléke a két tartomány egyházi, művelődési,
tudományos és hazafias érdemeinek.
Budapest.
Dr. Martin Aurel.
Codicis Juris Canonici Fontes cura Emmi Petri Card. Gaspard editi. Volumen I. Concilia Generalia-Romani Pontifices
usque ad annum 1745. N. 1—364. Romae, 1923. Lex 80 X V I +
953. Lira 45.
Mindjárt az új egyházi törvénykönyv megjelenésekor híre
ment, hogy mindazoknak az egyházjogi forrásoknak gyűjteményét is közzéteszik, melyekből a kódex kánonjait merítették. Ilyen
forrásgyűjtemény kiadásának szükségessége nyilvánvaló. Nemcsak az egyes kánonok létrejöttének, hanem értelmének megismerése szempontjából is. A kódex nem akart teljesen új jogot
teremteni, hanem — a szükséges változtatásokkal — nagyjából
a régi disciplinât tartalmazza. Épen azért most is nagyfontosságúak a régi törvények, nem ugyan mint a ma érvényes jogunk,
hanem mint értelmezésének forrási. A 6. kánon 2. pontja szerint ugyanis a régi joggal megegyező kánonok a régi jog szerint magyarázandók. A 3. pont szerint a régi joggal csak részben megegyező kánonok a megegyező részekben értelmezer.dők
a régi szerint. A 4. pont szerint pedig, ha kétség van afelől,
hogy valamely új jogszabály különbözik-e a régi jogtól, nem
kell eltérni a régitől.
Ezért fontos, hogy az új jog értelmezője előtt ott legyenek
a régi források, mert azok nélkül igen sok esetben nem tudja
az új jogszabályok helyes értelmezését adni. Nagyjelentőségűek
voltak e tekintetben már a Gasparri-féle forrásutalások a Codex
J. C. jegyzetes kiadásaiban, melyek minden egyes kánonnál jelzik a régi törvényhelyeket, ahonnan az illető kánont merítették.
De persze igazán értékkel csak arra nézve bírtak e jegyzetek,
akinek egész könyvtár állt rendelkezésére, hogy a kérdéses törvényszöveget kikereshesse. A most megindult corpus documentorum kiadása rendkívül meg fogja könnyíteni a jogászok mun-;
káját s könyvtárakat képes pótolni számukra.
Az egész gyűjtemény öt kötetre van tervezve. Egyáltalában
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nem nyernek felvételt a régi Corpus Juris Canonici-ben levő
források, a trienti dekretumok s a négy szertartáskönyvfcen (Pontificale Rom., Missale Rom., Caeremoniale Episcoporum és Rituale
Rom.) található joganyag, mert — mint az I. kötet előszava
mondja — ezek olyan könyvek, melyekkel minden jogász illik,
hogy rendelkezzék.
Az imént megjelent az I. kötet összesen 364 dokumentumot tartalmaz. Az első 10 egyetemes zsinati határozat, mind
olyan, melyek nincsenek benn a Corpus Juris Canonici-ben.
A többi pápai ügyletével, római Szent Kelementől kezdve XIV.
Benedeknek 1745 november 5-én kelt «Ab eo tempore» kezdetű
enciklikájáig. Valamennyi a legjobb forrásokból van véve s gondosan közölve. Túlnyomóan Mansiból, a Bullarium Romanumból és XIV. Benedek Bulláriumából. Minden egyes dokumentum
végén jelezve van a hely, ahonnan a szöveg vétetett. Az eredetileg §-ra nem osztott ügylevelek is könnyebb kezelhetőség kedvéért számozott pontokra vannak osztva.
Ebben az első kötetben magára XIV. Benedekre 62 ügylevél esik, pedig csak az 1745. évig jutott el a kötet. Ez is mutatja, hogy milyen korszakos jelentősége van XIV. Benedek
pápának az egyházjog terén.
A következő kötet folytatni fogja a pápai ügyleveleket, a
további három pedig a kongregációk aktáit tartalmazza majd.
Kár, hogy a lapok fején nincs jelezve az ügyirat száma.
Jelentékenyen könnyebb volna akkor a keresés.
A vatikáni polyglott nyomda szép és tiszta kiállításában
jelent meg a hatalmas kötet, melyet bár minél előbb követnének a többiek is.
Pécs.
Dr. Sipos István.
Dr. Várady L. Árpád kalocsai érsek : Lonovics József római
küldetése. Budapest, 1924. Kiadja a Szent-István-Társulat. (278 1.)
— Ára?
Mint ismeretes, a mult század 30-as és 40-es éveiben erősen foglalkoztatta a magyar közvéleményt a vegyesházasságok
ügye. Nemcsak a megyegyűlések termei voltak hangosak e kérdéstől, hanem az országgyűlésen is — sokszor szenvedélyesen —
vitatták. A főpapoknak és a kormánynak is igen sok gondot
okozott a kérdés megoldása. Ilyen körülmények közt fordultak
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XVI. Qergely pápához instrukcióért, akinek Quas Vestro kezdetű brevéje és a vele kapcsolatos Lambruschini-féle
instructio
a kérdést egyházjogi szempontból elintézte és Magyarországon
partikulárjogot teremtett.
A vegyesházassági vitáknak és tárgyalásoknak kiemelkedő
alakját, Lonovics József csanádi püspököt és működését mutatja
be a megboldogult kalocsai érsek úr e posthumus művében.
Mikor 1907-ben a Ne temere rendelet újból kavarodást idézett
elő a vegyesházasságok terén, a megboldogult épen vallásügyi
referens volt a kultuszminisztériumban. E minőségében kellett
tanulmányoznia a vegyesházasságok magyarországi történetét
és e tanulmányai ébresztették fel Lonovics küldetése iránt való
érdeklődését.
Rövid bevezetés után (3—5. 1.) előbb az I. fejezetben
(6—44. 1.) vázolja a vegyesházasságok történetét az 1831/6
országgyűlésig. Ezen az országgyűlésen tűnik föl először Lonovics
mint az egri káptalan követe. A Beöthy-Tagen-incidens után 1
József nádor rávette a káptalanok követeit, hogy ne vegyenek
részt a vallásügyi vitákban személyesen, hanem bizzák meg maguk
helyett az egri káptalan követét, Lonovicsot, akit már ekkor
higgadt megfontoltsága, világos okfejtése, talpraesett érvelése és
tapintatossága az alsóház legtekintélyesebb szónokai közé emelt.
Az 1832/6. országgyűlés után még jobban elmérgesedik a
helyzet. A püspökök (Lajcsák Ferenc, Scitovszky János) megtiltják papjaiknak, hogy a biztosítékokat megtagadó jegyeseket
áldásban részesítsék és csak a passiv assistentiát engedik meg.
Viszont a megyék ebben az 1790 : XXVI. t.-cikk megsértését
látják és az áldást megtagadó lelkészeket 600 forint bírsággal
sújtják. Ilyen puskaporos hangulatban ül össze az 1839/40 ki
országgyűlés, amelynek protestáns meg szabadelvű többsége
zajosan követeli a passiv assistentia eltörlését, az ellenszegülő
lelkészek, sőt püspökök megfenyítését és a nemkath. lelkész
előtt kötendő házasságok törvényességének elismerését. A püspöki kar ilyen körülmények közt elhatározza, hogy Rómát a
helyzetről követe útján tájékoztatja és a magyar vegyesházas1

A tudós Bunyitai Vince váradi kanonoktól hallottam ezelőtt 20 évvel,
hogy Tagen nem azt mondotta Beöthy vádjaira, hogy «kereken tagadom»,
hanem reprodukálhatatlan, drasztikus kifejezéssel utasította vissza a bihari
követ vádaskodását. Innen érthető az a nagy kavarodás, amelyet ez az affér
okozott.
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ságok kérdését egyházi szempontból rendezi. E célra legalkalmasabbnak az időközben csanádi püspökké lett Lonovicsot tartják. De a birodalmi kancellár, Metternich hg. is látja az egyházellenes hangulat feltartóztathatlanságát, azért örömmel veszi Lonovics küldetését, sőt az osztrák tartományokra nézve is megbízza Lonovicsot a tárgyalással. (II. fejezet, 45—82. 1.)
Lonovics 1840. november 14-én érkezik Rómába és a következő év május 24-én hagyja el az örök várost. A III. fejezet
(82—125. 1.) Lonovics római tárgyalásait részletesen adja elő új
okmányok, főleg Lonovics feljegyzései alapján. Ez a mű legérdekesebb része, amely a magyarországi vegyesházasságok jogtörténetéről már megjelent műveket (dr. Hanuy Ferenc) értékes
új adatokkal egészíti ki.
Lonovics és megbízói előre látják, hogy az országgyűlés
többsége keresztülviszi annak törvénybeiktatását, hogy a nemkath. lelkész előtt kötött házasság is érvényes. Azért nem elégszik meg azzal, hogy a passiv assistentia elismerését és a biztosítékokkal jövő vegyesházasságok megáldásának engedélyezését
kérje, hanem minden erejével arra törekszik, hogy a Tametsi
rendeletet a Szentszék feloldja és a klandesztin-házasságok érvényét elismerje — és pedig mindezt úgy Magyarországra, mint
az osztrák tartományokra nézve.
Segítőtársai gróf Lützov osztrák vatikáni követ és dr. Jarcke
tanácsos. A kérdést előbb rendesen a Szentatyával beszéli meg, majd
Lambruschini «statustitoknok»-kal, valamint Bruneiii prelátussal,
akinek ezt az ügyet tanulmányozásra kiadták. A pápa mindenkor
nagyon kegyes volt Lonovicshoz, bár nem egyszer keservesen
panaszkodik az egyházellenes jozefinista törvényekre, a császári
udvarnak Los von Rom törekvésére, amellyel a püspököket
valósággal elzárják a Szentszéktől, sőt még a biborosi méltóságra sem ajánlanak senkit. Lonovics azzal nyugtatja meg a
pápát, hogy épen az ő küldetése mutatja, hogy Metternich változtatni akar az udvar eddigi jozefinista politikáján, különösen
ha ez a tárgyalás a kívánt eredményre vezet.
Azonban a Szentszék eleinte hallani sem akar a klandesztinházasságok érvényes elismeréséről. Ausztriára vonatkozólag pedig,
amelynek lakossága túlnyomóan katholikus, teljesen indokolatlannak látja az általános egyházjog előírásától való eltérést.
Azonban Lonovics nem ijed meg a nehézségektől. Kimutatja,
hogy a trienti forma Magyarországon — főleg a protestánsok
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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közt — nem volt kellőképen kihirdetve, másrészről azt vitatja,
hogy a protestáns jegyes közli mentességét a katholikus jegyessel, de meg Magyarország viszonyai épen úgy sürgetik a trienti
forma alól való felmentést, mint más országoké (Hollandia stb.),
ahol a Szentszék hasonló felmentést adott már. Mikor pedig a
pápai döntést halogatják, hivatkozik a magyarországi állapotok
fokozatos elfajulására, a kedélyek izgatott voltára, a passiv assistentiával való megoldás gyűlöletes és elégtelen voltára stb.
így végre 1841. április 30-án megjelenik a Quas Vestro
kezdetű breve és az azt kísérő Lambruschini-féle instructio,
amely a kérdést Lonovics előterjesztése szerint oldja meg, de
csak Magyarországra nézve. Római tartózkodásának utolsó éveiben azon fárad Lonovics, hogy az osztrák örökös tartományokra
nézve is hasonló döntést eszközöljön ki, de ez — a passiv assistentia engedélyezésén kívül — nem sikerült. A IV. fejezet (126—171.
1.) leírja a pápai breve alkalmazását és a vegyesházasságok
további történetét az 1844:111. t.-c.-ig, amely valóban kimondotta — amint előrelátható volt — hogy az akatholikus lelkész
előtt kötött (klandesztim) vegyesházasságok is érvényesek.
A Függelék (172—278.1.) közli Lanovics utijegyzeteit, amelyeket hűséges udvari papja, Hopf János (f 1902. mint kalocsai nagyprépost) őrzött meg számunkra. A napló elején latin nyelven, 1840.
november 24-étől magyarul írja le Lonovics nemcsak látogatásait és tárgyalásait, hanem igen érdekes uti benyomásait is.
Nagymajtény.
Dr. Scheffler János.
Jablonkay OáborS.J. A katholikus fölfogás irányelvei: « Regu 1 ae
sentiendi cum Ecclesia» Loyolai szent Ignác szerint. Szeged, 1924.
«Katholikus öntudat» címmel füzetsorozat van folyamatban,
mely a mély és állandó katholikus öntudat mibenlétéről, szükségességéről, alapjairól, irányelveiről, fejlődéséről és érvényesüléséről akarja tájékoztatni s e téren buzdítani a katholikus embert.
Szerkeszti, sőt eddig megjelent 8 füzetét egymaga írta Jablonkay
Gábor jézustársasági atya Szegeden. Az előttem fekvő füzet a
katholikus fölfogás következő irányelveit ismerteti: Mindenben
engedelmeskednünk kell Krisztus Urunk jegyesének, a katholikus
egyháznak. Helyeselni, dicsérni és gyakorolni kell a katholikus
hitélet forrásait, főkép az Oltáriszentség vételét, a szentmisehallgatást, a papi zsolozsmát s az egyház egyéb imáit. Dicsérni

83 IRODALMI ÉRTESÍTŐ

kell a szerzeteséletet s az evangéliumi tanácsokat. A katholikus
hitélet egyéb szokásos és törvényes nyilvánulásait is dicsérettel
kell illetni. A katholikus hitéletet gyakorolni kell. Készeknek
kell lennünk elüljáróink rendeleteit és szokásait helyeselni és
dicsérni; egyes elüljárók tökéletlenségei és hibái miatt nem
szabad az engedelmességet megtagadni vagy az egyesek gyarlóságát általánosítani. A katholikus tudományt, névleg a katholikus
bölcseletet, nagyon kell becsülni. A katholikus tanokról okosan
és tisztelettel kell beszélni. ítéletünket az egyháznak hivő és
engedelmes lélekkel alá kell rendelnünk. Korszerű kérdéseket
vigyázatosan, okkal-móddal kell tárgyalni s nem kell felülni
gyakran hallható hamis szólamoknak, pl. «mindegy, mit hisz
vagy mit mond az ember, csak becsületes legyen», «a cserkészet
maga is vallás», egy i-betű nem a világ, azért nem érdemes
hévvel vitatkozni arról, vájjon a Fiú az Atyával homuzios vagy
homojuzios, egyállagú vagy hasonló állagú. A katholikus erkölcstan szabványaihoz szorosan kell ragaszkodni. «Légy bensőleg,
szívből-lélekből katholikus, légy egészen katholikus s légy tiszta
katholikus fölfogásodban, beszédedben és tetteidben», így serkent a szerző befejezésül.
Nagy tárgyismeretből és gazdag élettapasztalatból származó,
meggyőző és szívhez szóló tanítások és buzdítások ezek. Mindenkinek melegen ajánlom e könyvecske megszerzését, olvasását és
terjesztését. A «Katholikus öntudat» című vállalat többi füzetét is
ajánlom.
A szerzővel szemben mégis megjegyzem, hogy a magyar
himnusz templomi használatára vonatkozó aggodalmát nem osztom, az a «megbűnhődte» költői nagyítás, amit senki sem vesz a szó
teljes értelmében (13. old.); a magyar hiszekegyet tudtommal nem
templomban szokás mondani és énekelni (u. o.) ; azt meg nem mondanám, hogy akinek katholikus meggyőződése nincs, hagyja el
nyíltan az egyházat, mert ez még nagyobb rossz az előbbinél.
Budapest.
Dr. Kiss János.
Tower Vilmos alezredes-plébános Kőszegen, a Szent István
Akadémia tagja. A fegyelmezés természetes eszközei. Előszót írt
hozzá dr. Weszely Ödön egyetemi tanár. Budapest, a Sz.-IstvánTársulat bizománya. Kapható itt és a szerzőnél. Ára 3500 K.
A szerző igen szép, kedves és tanulságos munkácskát írt
nevelők részére. Mint a címe is megmondja, a fegyelmezés ter6*
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mészetes eszközeiről akar felvilágosítást és útbaigazítást adni.
Igen szép és tartalmas mindjárt első fejezete, melyben a fegyelmezés alapjául a vallásosságot jelöli meg, az erkölcsnek ezt az
egyetlen állandó biztosítékát. Meggyőző okoskodás és igen alkalmas példák nagyon tanulságossá, sőt megkapóvá teszik ezt a
fejezetet; maga ez megérdemli a mű megszerzését és terjesztését. Az alapvető fejezet után a fegyelmezés művészetének alfáját,
azaz első feltételét állapítja meg a fegyelmező egyéniségében,
legyen az maga fegyelmezett, erényes, tartalmas, okos, figyelmes
és a rábízottak lelki fejlődése és boldogulása iránt minél lelkesebb ; ezt ismét igen szép példákkal világítja meg. Továbbá azt
kívánja, hogy a tanító maga legyen élő szemléltető eszköz,
magatartásában megtestesült fegyelem s emellett fukar a szóban,
ellenben példakép tettben, eljárásban, cselekvésben, ruházkodásban és járás-kelésben. A «nádpálca» című fejezetben a testi
fenyítés ellen foglal állást, feltűnő kihágásoknál ritka kivételkép
mégis megengedi, de hitoktatónak soha. Erre felsorolja azokat a
büntetéseket, melyeket az iskolában megengedhetőknek tart, kezdve
a komoly szemrehányó tekintettől egész a bezáratásig éheztetés
nélkül és éheztetéssel. Figyelmeztet arra, hogy a büntetés kiszabásánál nagy bölcseséggel, igazságossággal és szeretettel kell
eljárni s minden részrehajlástól, valamint indulatosságtól óvakodni kell. Gondos tárgyalását itt is sok megfelelő példával
világítja meg. «Azon a nézeten van ugyan ő, hogy a tefmészetfölötti alapon kezelt fegyelmezés a büntetéseknek úgyszólván
egyikére sem szorul rá», ám mégis jól teszi, hogy a büntetési
módokat letárgyalja, mert a természetfölötti okok előtárása sem
éri el mindenkinél a kívánt eredményt. Igen helyes észrevételeket tesz a vigyázóról írt fejezetében. Befejező fejezetében elmondja, mikép kell bánni gyermekekkel és serdülőkkel, miként
kell az utóbbiak önérzetét felhasználni s miként kell mindenkire
hatni szeretettel, miként kell a nevelési rendszerek közül azt
alkalmazni, amelyik úgy a nevelő, mint a nevelés alatt állók
egyéniségének legjobban megfelel. Mindezt szép példákkal világítja meg, Borcsa esete épületes, vonzó, megható. A szeretet
mindent legyőz.
Vedd, olvasd, fontolgasd és az életbe ültesd át ezt a tartalmas, szép kis könyvet: tapasztalt nevelő lelkesedés szülte
művét.
Budapest.
Dr. Kiss János.
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Theodor Ziehen. Das Seelenleben der Jugendlichen. Langensalza, (Pädagogisches Magazin H. 916.) 1923. 8-adrét 90 1.
Ziehen gyakorlati irányú kis műve eleven példa arra, hogy
a valóságos emberi élet komoly vizsgálata és a jövőben reménykedő hazaszeretet mily közel hozza egymáshoz még azokat is,
akiket elméleti szempontok és egyoldalúan beállított laboratóriumi
vizsgálatok ellenfelekké tettek. Elméleti téren az asszociációs
lélektan klasszikus képviselője. Híres és nagyon elterjedt tankönyvében (Leitfaden der physiol. Psych. 11. kiadás) a gondolkodás csak a képzetkonstelláció hatása, az Ítélet magasabbra fejlett asszociáció, az érzelemvilág az érzetek egyik tulajdonsága
s végül az akarat a képzetek és érzelmi tónusok különböző mennyiségű eloszlása.
Gyakorlati kis művében a jeles orvos és lélekgyógyász
nem vonja le gépies rendszerének következményeit, hanem tapasztalatokban gazdag élete arra bírja, hogy határozottan elitélje a
modernnek bélyegzett törekvéseket. Freudizmust, coeducatiót,
nyilvános nemi felvilágosítást és követendő elvként állítja fel :
«Wenn es auch modern ist, es ist doch ein Unsinn!»
Saját bevallása szerint 30 éve gyűjt már adatokat az ifjúság lélektanához és évek hosszú során tartott előadásokat róla,
de most is csak általános sürgetésre közli előadásainak foglalatát, mert a gyűjtést még nem tartja befejezettnek és nem hajlandó követni az eddigi művek példáját, melyek alapos tárgyismereten nyugvó elemzések helyett inkább tárcákat írnak. Az
alaposság tényleg megérzik minden során és harminc éven át
szerzett tapasztalatainak eredményével minden nevelőnek érdemes megismerkednie.
Szerinte a gyermek és az ifjú jobban különböznek egymástól, mint általában fel szokás tüntetni. Nemcsak a gyermeklélek
folyamatainak mennyiségi változásai fordulnak itt elő, nemcsak
gyorsulás és fejlődés, hanem bonyolult minőségi átalakulások
mind az ismeret és érzelem terén, mind az akaratvilágban. Ezért
a nevelés nem szüntethető be a pubertás beálltával, de módosítani kell rajta a fejlődő kor igényeinek megfelelően; miért is a
nevelőnek tisztában kell lennie az eddig megfigyelt tényekkel.
A pubertás korát jellemző lelki változásokat három tényezőre vezeti vissza: 1. a központi idegrendszer, az agy fejlődésére; 2. a nemi érésre; 3. a jobban megismert életfeltételek
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átalakító hatására. Ezekhez sok szó férhet, de szerencsére kevés
szerepet játszanak.
Anyagát három fejezetben tárgyalja. Foglalkozik: 1. a fejlődő ifjú képzet- és gondolatvilágának változásaival; 2. az érzelem és akarat körébe tartozó tünetekkel; 3. gyakorlati jelentőségük miatt külön fejezetben a nemi érzelmek lélektanával.
Szellemi fejlődés terén figyelemre méltók a következő megállapításai. l . A pubertás a szellemi tevékenységet általában elősegíti, a teljesítmények görbéje emelkedik; de ettől az általános
szabálytól igen gyakori az eltérés, anélkül, hogy különös ok
forogna fenn akár túlerőltetés, akár a tiszta erkölcs elleni bún
alakjában, a gyermek fejlődése egyszerűen megáll. Qyakran történik ez az erővel érett, koraérett csodagyermekeknél, akik kortársaikat 12—14 éves korukig messze túlszárnyalják, de ekkor
hirtelen megállapodnak és húszéves korukban az átlagemberek
színvonala alá sülyednek.
2. A pubertás kora a terhelt egyének, az átörökölt beteges
hajlamok próbaköve. Ekkor jelentkezik a dementia precox, az
epilepsia, a hisztéria, iszákosság és minden psychopathikus konstitúció.
3. A rendkívüli tehetségek itt kezdenek leginkább nyiladozni, így még a korán jelentkező zenei talentum is többször
csak a tizenötödik év után ismerhető fel.
4. Ritkábban, de megtörténik, hogy az eddig fejletlennek
látszó gyermek egyszerre megembereli magát és túlszárnyalja
kortársait.
Ebből a négy tényből levonja a következtetést, hogy a
szellemi képességek vizsgálatát általában nagyon korán kezdik
és így sok esetben nagyon kedvező vagy nagyon hátrányos
eredményt tüntetnek fel.
A megismerés terén leszögezhető, hogy az érzékszervi felfogás és a gépies emlékezet már a gyermekkorban elérik teljesítőképességük magaslatát. A logikus emlékezet jobb a serdülő
korban, de gyakran meghamisítja a figyelem fokozottabb elszórakozása. Jellemző vonása a kornak a képzelet beteges túltengése,
a hyperphantasia s mindemellett csodálatos, hogy az igazi termékeny, teremtő képzelet kisebb, mint a gyermekkorban. A figyelemnél a gyermeket az érzetek és a közvetlen emlékek szórakoztatják el, a serdülőt inkább a távolabb eső emlékek és a fantázia játéka.
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Az elfáradás nagyobb fokú ebben a korban, mint akár
előtte, akár utána, azért a serdülőkre a szülőknek legalább annyira
kell tekintettel lenniök, mint a gyermekre; gyengébb tehetségek ilyenkor legkevésbbé alkalmasak magasabb iskolákba.
Az elvont fogalmak számosabbak és tisztábbak, különösen
feltűnő haladás észlelhető a következtetésben.
A serdülő kor érzelmi világát a következőképen jellemzi.
A gyermekkor inkább az indulatok kora. Az érzelmek itt még
olyanok, mint a fénycsóvák: erősek, de átmérőjük kicsiny, könynyen változnak. A gyermek mindent erősen érez, de hamar
felejt; indulatainak kitörése rövid. Az ifjúkor a hangulatok kora;
érzelmei nem oly erősek, mint a gyermeké, de tartósak. Heves
indulat hirtelen kitörése, öngyilkossági kísérletek és hasonlók
inkább csak hibás idegalkatúaknái fordulnak elő.
A tanácstalanság, a habozás is jellemzi az ifjút, nagyon sok
újat tapasztal, új képzeteket szerez és nem tud elkészülni a logikai
feldolgozással.
Az ifjúkor az erős benyomások, a komplex hatások kora.
Ezek oly érzelmekhez, tettekhez vezetik, melyeket az ifjú maga
sem ért, nem helyesel és amelyek csak mint erős benyomás utóhatásai magyarázhatók. Freud ellenére kimutatja, hogy kis töredék tartozik belőle nemi térre.
Sokan a hangulatok változandóságát hirdetik, Ziehen azonban ezt nem látja igazoltnak, ellenkezőleg, veszedelmes mániaszerű jelenségek mutatkozhatnak, mint a dohányzás, ivás, nemi
eltévelyedések, rajongás egy költőért, egy színészért, lelkesedés
egy íróért az ú. n. filozófiai intoxikáció, hol Schopenhauer,
Nietzsche, Buddha állnak homloktérben ; Kant vagy szent Tamás
intoxikáció nem fordul elő, mert nem hatnak a képzeletre. Minél
radikálisabbak a gondolatok, annál könnyebben lesznek uralkodó eszmékké, így pl. a zavaros, minden kritika nélkül fogadott
kommunizmus. Ilyenekkel erősen befolyásolható minden ifjú, mert
csak a hangzatos szólamokra hallgat, az eszmékben rejlő ellenmondásokat nem veszi észre. ,
Legszebb jellemvonása az ifjúkornak a hősök tisztelete,
melyet a véres csatamezők regébe illő tettei világítanak meg
legfényesebben.
Az érzelmek főtárgyai: 1. A barátság. A szülőket és a régi
játszótársakat megszokta már, valami újat akar és így ezek helyét
a jóbarát foglalja el. Freuddal szemben utal arra, hogy a nemi
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vonzalom ritkán játszik szerepet az ifjúkori tartós barátságokban.
2. A barátságot kiegészíti a baráti kör, kisebb csoportokba, egyesületekbe tömörülés. Szinte érzi az ifjú, hogy maga még éretlen
és gyámoltalan, rászorul a támogatásra. 3. A barátság mellett
nagy hajlamot érez a magányra, időt kiván arra, hogy sok zavaros fogalmába rendet teremtsen, némi világosságot gyújtson.
Végül 4. főhajlama az önzés, egocentrikus nála minden, szerepet
akar játszani, mindenáron érvényesülni s ez vezeti gyakran tévutakra, szélhámosságra, lopásra, sikkasztásra.
A jellemnevelésnél a vallásos indító okok nagyarányú fogyását, mint ezt Schäffer statisztikái mutatják, nem látja igazoltnak;
szerinte az eredmény különböző vallások és a különböző életpályák szerint nagyon különböző. Véleménye szerint a jellemnevelés tulajdonképeni alapvetése «präpuberal», a fejlődéskor
előtt történik, itt már csak az egyes jellemvonások élesebb kidolgozása következik be. Jól különböztessük meg az alapjellemet
és a köznapi jellemet (usuelle Charakter). Az alapjellem az ethikai érzelmek állandó irányát szabja meg, míg a köznapi jellem
a mindennapi cselekvés tényleges inditóokait nyújtja. Az ifjú a
mai szomorú viszonyok között hajlandó a rosszban való haladásra, de ez szerencsére inkább a köznapi jellemben következik
be; meghiggadás után a gondosan nevelt alapjellem visszatérítheti még a nemesen érző lelkek útjára.
Hasonló értékes szempontokat nyújt 3. fejezetében a nemi
élet lélektanához. Nyomatékosan figyelmeztet pl. arra, hogy a
jobbmódú városi ifjúságnak legalább 5—6<>/o-a hyperhedoniás és
már ebből az okból is kész veszedelem volna a coeducatio a
10—18 éves korig.
Az egész mű, de főképen az utolsó fejezet olvasásakor(
eszünkbe jut szerencsére, a mi kegyelmi életet élő ifjainknál
mégis jobb a helyzet, Ziehen nem ezeket figyelte meg. Egyébként
a kis mű minden során meglátszik a tapasztalt szakember s az
ifjúságért, a hazája jövendőéért aggódó nemes lélek. Megfigyelései méltók arra, hogy minden szülő, minden nevelő ismerje.
Nagy távlatokat nem nyújt, az ifjú lélek szervezetét nehéz meglátni benne, de a legjobb leíró jellegű összefoglaló munka.
Budapest.
Dr. Mester János.

*

EGY ÚJONNAN FÖLFEDEZETT
K R Ó N I K A N A B O P O L A S S AR

BABILONIDEJÉBŐL.

A «Religio» folyó évi áprilisi számában a «Revue Biblique»
alapján újabb teli el-amarnai leletekről számolhattunk be, melyek
érdekes kiegészítését képezik az 1887—1892-ben történt fölfedezésnek. Ámde «nulla dies sine linea». A «Revue Biblique» ezidei
áprilisi száma még sokkal fontosabb fölfedezésről értesít: Nabopolassar babilon királynak (626— 604.), Ninive meghódítójának
és az asszír birodalom legyőzőjének egy eddig ismeretlen krónikájáról, mely az új babilon dinasztia megalapítója uralkodásának tizedik és tizenhetedik évei között (616—609.) történt eseményeket beszéli el. 1 Az új fölfedezésnek különös fontosságot
ad, hogy Nabopolassar tette Babiloniát világhatalommá, megsemmisítve régi ellenfelét, Asszíriát, és hogy az ókori világtörténelemnek ez a döntő eseménye épen abban az időben történt,
melyről az újonnan fölfedezett krónika szól. Minden biblikus
tudja, mily roppant horderejű esemény volt az ószövetségi történelem szempontjából Asszíria bukása. Ezért is azt hiszem, hogy
mindenki, akit az ószövetségi szentírástudománynak, vagy az
ókori világtörténelemnek kérdései érdekelnek, szivesen fogja
venni, ha ezt az újabb, oly érdekes és fontos ékíratos emléket
a «Religio» hasábjain is ismertetjük. Adataink forrásául a «Revue
Biblique» említett cikke szolgált.
Az újonnan nyilvánosságra bocsátott okmány a londoni
British Museum kincsei közül került elő és B. M. 21.901. szám
alatt található meg a British Museum asszíriologiai gyűjteményében. Felfedezője és feldolgozója C. J. Gadd. Az okmány
75 soros feliratú agyagtábla, melyet Gadd fényképpel, átírással,
angol fordítással és bevezetéssel adott ki.
1

P. Dhorme, La fin de l'empire assyrien d'après un nouveau document.
Revue Biblique, 1924. II. 218—234. I.
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Hogy olvasóink jobban követhessék a nevezetes krónika
adatait, szükségesnek látjuk néhány szóval vázolni Asszíria és
Babilónia viszonyát a Kr. e. VII. század derekán.
Ebben az időben Asszíria trónján az utolsó hatalmas asszír
uralkodó ült, Assurbanipal (668—626.), Egyiptom legyőzője,
Thebe elfoglalója (663 ). De II. Sargonnak (722—705.) és főleg
Senacheribnak (705—681.) erőszakos hódító szándékai már régen
alapjában megrendítették Asszíria hatalmát. Főleg Babilónia
törekedett teljes függetlenségre. Sargon ellen Marduk-apal-iddin
(a bibliai Merodach-Baladan), Assurbanipal ellen pedig saját
testvére, az általa Babilónia fejedelmévé tett Samas-sum-ukin
támasztott lázadást. Assurbanipal 648-ban leverte lázadó testvérét, ki öngyilkossággal kerülte el a győztes asszír király haragját. Babilónia trónjára ekkor Kandalanu, a Ptolemaios-féle kánonból is ismeretes KivrjXaSavoç került, mint Asszíria vazallusa. Assurbanipal és Kandalanu egy évben haltak meg, 626-ban. Assurbanipal utóda fia: Assur-etil-ilâni, kit négy évi uralkodása után
bizonyos Sin-sum-lisir nevű trónbitorló váltott fel (622—621.),
de csakhamar a törvényes király, Sin-sarra-iskun (Berosusnál
Sapaxoç) jutott a trónra (620—612.). Berosus a BaßuXwvixa-ban
őt mondja Asszíria utolsó királyának, de a Oadd által nyilvánosságra bocsátott krónikából kitűnik, hogy még egy utóda volt :
Assur-uballit, ki azonban már nem uralkodott Ninivében. Mindezek gyönge fejedelmek voltak, épen akkor, amikor Babiloniában Kandalanu halála után az erőskezű Nabopolassar új dinasztiát alapított és az ária néptörzsek, nevezetesen a médek és a
szkíthák támadása Asszíria ellen egyre hevesebb lett.
A British Museum B. M. 21.901. számú agyagtáblájának
elbeszélése Nabopolassar uralkodásának 10. esztendejével (Kr. e.
616.) kezdődik. Nabopolassar Ijjar hónapban (április második és
május első fele) az Eufrát folyó mellett halad el és Suhi s Hindani országokba 1 jut, melyek adóval hódolnak neki. A babilon
király ott megtudja, hogy az asszír hadsereg Qablini várost védi.
(Ennek a városnak fekvése ismeretlen.) Nabopolassar tehát
Qablini ellen vonul, Ijjar 12-én megütközik az asszír hadsereggel és elfoglalja Qablini-t; de ugyanekkor megveri a Man-na-a-a
népet is, Asszíria szövetségeseit. 2 A babilon király ezután Harran
1
2

Aram néptörzsek területei az Eufrát partjain.
A Van és Urmiah tó vidékén lakó nép.
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felé tart és ennek vidékén három várost pusztít el, melyeknek
nevei : Manê, Sahiri és Balihu, — és csak Elul hónapban (augusztus második és szeptember első fele) gondol hazatérésre. A visszavonulás Hindani városán keresztül történik, melynek isteneit
Nabopolassar Babiloniába hurcolja.
Ámde még a következő hónapban, Tisri havában az egyiptomi sereg siet Asszíria segítségére. Egészen Qablini városáig
hatol, de közte és a babilon sereg közt nem kerül ütközetre a
dolog, sőt úgy látszik, hogy Egyiptom vissza is vonta seregét,
mert Adar hónapjában (615. január második és február első fele)
Nabopolassar Madanu-nál, az Araphu-nak nevezett vidék egyik
városánál csak az asszír sereggel mérkőzik meg. A babilonok
győznek, az asszírokat a Zab folyóba szorítják, nagy zsákmányt
ejtenek, számos fogollyal átkelnek a Tigris folyón és így térnek
vissza Babiloniába.
Nabopolassar 11. évében (615.) Babilónia serege ismét Aszszíriára támad. Ijjar havában már Assur városát (a ma Qalá-atSergat) veszi ostrom alá, de sikertelenül, sőt az asszír védősereg
Nabopolassart Takrîtaïn városáig veti vissza folytonos üldözés
között. (Ez a város a mai Tekrit, és a Tigris jobb partján fekszik.)
Nabopolassar serege elsáncolja magát Takrîtaïnban, hol győzelmesen ellenáll az asszír sereg tíznapos támadásának, melyet
nagy veszteségei végre is visszatérésre kényszerítenek, de Nabopolassar sem gondolt újabb támadásra. Ez az év tehát nem
mozdította volna elő Nabopolassar terveit, ha segítője nem akadt
volna a Ma-da-a (méd) népben. A médek Marheswan hónapban
(október második és november első fele) Araphu területe ellen
vonultak és győzelmesen megütköztek az asszírokkal. Sajnos,
hogy a város neve, ahol a csata lefolyt, az emléken olvashatatlan.
Nabopolassar 12. évének (614.) Ab hónapjában (július második és augusztus első fele) a méd hadsereg Umakistar (Kyaxares) vezetése alatt Tarbis városát foglalta el, mely már csak
öt kilométerre fekszik északra Ninivétől. De Tarbis elfoglalása
után a médek nem Ninivére, hanem Assurra vetették magukat.
A babilon sereg dél felől segítségére sietett a médeknek, de
már csak akkor érkezett Assur alá, midőn a médek a várost már
bevették és kifosztották. Umakistar és Nabopolassar szövetséget
kötöttek egymással, majd mindkét hadsereg hazavonult.
613-ban, uralkodásának 13. évében, Nabopolassar Suhi országa ellen vonult. A hadjárat Ijjar hónapban vette kezdetét.
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Sivan hó 4-én (május 20. körül) a babilon sereg elfoglalta Rahilû városát, mely az Eufrát egyik szigetén feküdt. Ezután Anat
(a mai 'Ana) ellen támadt, de bár a babilon krónika különböző
hadigépekről beszél, az ostrom nem járt sikerrel; ezért is, midőn
Nabopolassar hírét vette annak, hogy az asszír király az ostromlott
városnak segítségére siet, dolgavégzetlenül visszatért országába.
A következő 612. év, Nabopolassar 14. esztendeje, döntő
fontosságú Asszíria történetében, mert végre meghozta Ninive
bukását. Nabopolassarnak új segítője támadt az Umtnan-Manda
(szkítha) népben, mely vele és Kyaxaresszel szövetségre lépett.
A három hadsereg a Tigris mentén vonult Asszíria fővárosa
ellen. Ninive ostroma Sivan hónapjában kezdődött és Ab hónapban ért véget, tehát két hónapig tartott. Bár a szöveg az ostrom
részleteinek elbeszélésében (40—46. sor) némileg hiányos, annyi
bizonyosan kivehető, hogy a védő és támadó seregek közt három
ütközet .folyt le és egy negyedik «heves küzdelem» a város
ellen, mely ekkor elesett. A várost Sin-sarra-iskun király védte.
A sor, mely halálát adja elő, szintén hiányos ; a görög történetírók egyhangúlag azt mondják, hogy Ninive utolsó királya a
lángok közé vetette magát. A védősereg egy része el tudott menekülni; ennek romjait Assur-uballit szedte össze. Elul hó 20-án
(szeptember elején) a méd király és serege hazatért; Nabopolassar Ninivében maradt, serege azonban Assur-uballit hadát
Nasibini-ig (Nisibis) és más irányban Rusapu vidéke felé üldözte.
Az asszír sereg Harran-ba vonult vissza (ma Eski-Harran), hol
Assur-uballitot Asszíria királyává tette.
A 612. év végének eseményeit a krónika szövege nem
őrizte meg olvasható alakban.
Nabopolassar 15. éve (611.) portyázásokkal telt el azon a
területen, amely ekkor még Asszíriához tartozott. Szövegünk
név szerint megemlíti Rugguliti város elfoglalását Marheswan
28-án (november közepe táján). Rugguliti az Eufrát nagy kanyarulatának vidékén feküdt.
Assur és Ninive bukása után Asszíriának már csak egy
nagyobb városa élt függetlenül: Harran. Ezt a függetlenséget
szüntette meg a 610. év (Nabopolassar 16. éve) hadjárata. Nabopolassar észak felől támadt Harran ellen, és Marheswan hónapban egyesült szövetségeseivel, az Umman-Manda nép seregével.
Harrant Assur-uballit védte, de nem tudott ellenállni a két szövetséges együttes támadásának, és végre is serege romjaival
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elmenekült a városból, mely a babilonok és szkíthák kezébe
került. .Adar hónapjában (609. február második és március első
fele) Nabopolassar seregének egy részét Harranban hagyja, ő
maga pedig visszatér Babiloniába.i
\
Nabopolassar 17. évének (609.) Tammuz havában (június
közepétől július közepéig) Misir (Egyiptom) sietett segítségére
Assur-uballit-nak. Az egyiptomi serep átkelt az Eufráton, valószínűleg egyesült az asszír sereggel, és Harran felé vonult, útközben legyilkolva egy babilon helyőrséget. (A város neve, ahol
ez történt, olvashatatlan.) Az asszír és egyiptomi haderők Elul
haváig (augusztus közepétől szeptember közepéig) sikertelenül
ostromolják Harrant, míg végre maga Nabopolassar felmenti az
ostromolt várost, és a megvert asszírokat és egyiptomiakat Izalla
vidékén át (Harrantól északkeletre) Urartu-ig;(Örményország)üIdözi.
A 75'sorból álló szöveg befejező sora így hangzik: «Aki
Nebot és Mardukot szereti, tartsa meg ezt és ne engedje ki kezéből».
Nabopolassar krónikájának olvasásakor valósággal megelevenedik szemünk előtt Asszíria összeomlásának egész tragédiája.
Az ószövetségi szentírás-tudomány és az ókori keleti történelem
szempontjából legfontosabb adat az, hogy Ninive bukásának esztendeje immár teljes bizonyossággal megállapítható. Ez a világesemény nem Kr. e. 606-ban történt, mint eddig gondoltuk,
hanem már hat évvel régebben, Nabopolassar uralkodásának
tizennegyedik esztendejében, 612-ben.
Budapest.
Dr. Pataky Arnold.

THOMISZTIKUS BÖLCSELETTUDOMÁNYI KONGRESSZUS RÓMÁBAN
1925 április hónapjában.

A keresztény szellemű bölcselettudomány művelésére XIII.
Leó pápa által alapított római Szent-Tamás-Akadémia 1923 novemberében, Rómában, egy hétre terjedő sorozatos előadásokat
tartott, melyek az érdeklődő szaktudósokra igen üdvös hatással
1
Egy Nabunaid babilon király uralkodásának első évéből, 555-ből származó emlék azt mutatja, hogy az Umman-Manda népet csak ebben az esztendőben verte ki Harran vidékéről Kyros, miután királyukat, Istumegu-t (Astyages) legyőzte és fogságba hurcolta. Harran tehát ötvennégy éven keresztül
szakadatlanul a szkithák fennhatósága alatt maradt.
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voltak. Ezek végeztével XI. Piusz pápa az akadémia tagjai előtt
azt a kívánságát nyilvánította, hogy 1925-ben, a szent év keretében, nemzetközi thomisztikus kongresszust rendezzenek. Ezt a pápai
kijelentést a római Szent-Tamás-Akadémia annál inkább valóra
váltandónak itélte, mert értesült arról, hogy jelenleg szent Tamás
bölcseletének világszerte sok követője van, akik erőiket a méltán
maradandó bölcselkedésnek nevezett thomizmus művelésére és
terjesztésére összevetni óhajtják, aminek egyik kiváló alkalmául
a szent év önként kínálkozik, amikor az ájtatosság sokakat az
örök városba vezet s amikor a római utazás költségei a rendesnél kisebbek lesznek. Ezekhez a szempontokhoz hozzájárult az
a tény, hogy a szent Tamásra vonatkozó tanulmányok az 1924
májusában Nápolyban tartott nemzetközi bölcselettudományi
kongresszuson igen nagy figyelemben részesültek, ami azt mutatja, hogy ez a szellemi irány a mi korunkban gyors ütemben
és nagy arányokban hódít.
A szentatya által használt kifejezés: «thomisztikus kongresszus», megjelöli a vállalkozás szellemét, irányát.
Az ügy megvalósításával foglalkozóknak az a felfogása,
hogy ebben a kongresszusban a rendezők és a résztvevők ne
annyira ünnepiességre, mint tudományos értékre törekedjenek.
Nem sok haszna volna annak, ha jól ismert és általában elfogadott tanokat szép előadásokban fejtegetnének; ellenben nagyon
kívánatos azon fáradni, hogy a még nem eléggé tisztázott kérdések minél teljesebb megoldást nyerjenek.
A kongresszus megtartására 1925 április 15—20. napjait,
melyek húsvét ünnepe után következnek, tűzték ki s e hat napra
mintegy tíz ülést terveznek. Az előkészítő-bizottság felkéri a
bölcselet művelésével foglalkozó intézményeket és magánosokat,
csatlakozzanak tagul a kongresszushoz s jelentsék be, mily részt
kívánnak abban venni. A beérkezendő csatlakozások és bejelentendő közreműködések alapján nyer majd megállapítást a kongresszus részletes tervezete, melyet aztán az összes csatlakozóknak meg fognak küldeni.
A kongresszus tagsági díja 30 olasz líra, melynek fejében
a tag mind megkapja a felolvasandó s előre kinyomtatandó előadásokat. Minden kongresszusi ügyben ily címhez tessék fordulni : Monsignore Salvatore Talamo (via dell'Umiltà, 46 —
Róma 1.), aki a Római Szent-Tamás Akadémia titkára s a kongresszust előkészítő bizottság elnöke.
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Minden külföldi kedvezményes utijegyet kap, ebben a
tárgyban ily címre tessék írni: Comitate» Romano per l'Anno
Santo. (Via Gregoriana 24. Roma 6.)
A kongresszust előkészítő-bizottság az érdeklődők figyelmébe ajánlja a következő tervezetet.
I. Tárgyalásra ajánlatos tételek.
1. Az emberi megismerés bírálata.
a) Miként kell a kérdést feltenni. Melyek a feladat részei
s ezek viszonya egymáshoz. Részszerint: mi a viszony az érzéki
ismeret értéke és az értelmi ismeret értéke közt; mi a viszony
a lélektan és az ismerettan, továbbá a metafizika és az ismerettan közt.
b) A nemscholastikusok és a scholastikusok által eddig
adott elméletek ismertetése és értéke.
c) Vájjon nincs-e szükség új megoldásra.
d) Mit kell tartani az eszmeelvűségről (idealizmus). A thomizmus viszonya a kantizmushoz.
2. A ténylegesség és képesség (actus et potentia) tana.
a) Ennek a tannak eredete és történeti kifejlődése.
b) Az ezekre vonatkozó fő tételek. Részszerint: a ténylegesség határoltsága képesség által, a magában véve egy lény
mibenlétéről.
c) A ténylegesség és képesség tanának alkalmazásai a természeti tudományban és a metafizikában, főkép az állag és a
járulékok, az anyag és az alak, a lényeg és a létezés közt levő
különbség.
d) A cselekvő ok fogalmáról, az okság elvéről s annak
következményeiről úgy általában, mint különösen a testekre
nézve; az Isten létét bizonyító érvekről; hogy kell azokat ma
előadni.
3. A természetbölcselet viszonya a tapasztalati
tudományokhoz és a mennyiségtanhoz.
a) A természeti törvények és a természettudományi elméletek értékéről. Azok használatáról a bölcseletben.
b) Összeegyeztethető-e az ősanyag és állagi alak elmélete
(hylemorphismus) az újabbkori természettudományi elméletekkel.
Részszerint: az állagi változásokról, az anyag szaggatottságáról.
c) A térről, a mozgásról és az időről. Különösen a mértan
alapjairól, az erőműtan első elveiről, a viszonylagosság (relativitás) elméletéről.
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d) A tapasztalati szervélettan felhasználása a metafizikai
lélektanban és az ismerettanban.
t
S•
II. A tárgyalási módról.
,
•
1. Rövid előadásban előterjesztik 1 az illető kérdés mibenlétét, a főbb nehézségeket és megoldásokat, Ezt hozzászólások
(communicationes) követik, melyekben az elhangzott előadás egy
>vagy több pontjához új megoldásokat ajánlanak vagy észrevételeket tesznek a felolvasók. Minden egyes hozzászólást vita követi.
2. Hogy a tárgyalás rendeá és eredményes legyen, a) a
hozzászólások felolvasására vagy összefoglaló előterjesztésére egy
negyedóránál több nem fordítható; ß) hozzászólásokat két példányban jóhamar be kell küldeni a római bizottsághoz, mely
azokat, a dolog fontosságához képest, vagy nyomtatásban az
összes tagoknak megküldi, vagy kéziratban közli valakivel, aki
arról a vitatkozást meg fogja kezdeni. A hozzászólásokat legkésőbb február elejéig tessék a bizottsághoz beküldeni. A kongresszusban teendő észrevételek és válaszok egyenkint legfölebb
5 percet vehetnek igénybe.
3. Úgy a hozzászólások, mint az észrevételek a művelt
emberek közt nagy elterjedésnek örvendő nyelvek bármelyikén
történhetnek; legajánlatosabb mégis a latin nyelv használata.
Budapest.
Dr. Kiss János.
Fizetések nyugtatása.
1921—24-re 200.000 K-t fizet dr. Szúnyogh Ferenc sz. Benedek-r. tanár,
Kőszeg. — 1915—24-ig 39.000 K-t: dr. Qaál Sándor. — 18—23-ig 14.200 K-t:
Bán János. — 20—24-ig 40.000 K-t : dr. Szabó Vendel. 30.000 K-t : Hoffmann
Kálmán, Plébániahivatal, Zákány. — 20—24-ig 30.000 K-t: Székely Gyula,
29.400 K-t: Labancz György. — 21—24-ig 27.400 K-t: Linka Ferenc és
Takács György, 21.000 K-t: Fővárosi könyvtár. — 22 és 23-ra 5600 K pótlást: br. Forster Gyula, Podolszky Ferenc. — 22 és 24-re 50.000 K-t:
dr. Mosonyi Dénes. — 23 és 24-re 22.200 K - t : Iványi János, 22.000 K-t:
Plébániahivatal, Zalaszántó, 20.000 K-t : dr. Tóth Tihamér, Winter György,
19.000 K-t : Nóvák István. — 1923-ra 600 K-t : Rechner Konrád. — 1922—
23—24-re 100.000 K-t: Dedek Crescens Lajos, Főegyházmegyei könyvtár, Esztergom, 35.000 K-t : dr. Vértesi Frigyes, 30.000 K-t : Nagy Károly, 25.400 K-t :
Matkovich Sándor, 25.000 K-t : Plébániahivatal, Csepel, 20.520 K-t : Chobot
Ferenc. 24.000 K-t: Sz. Imre-Kör Budapest, 23.800 K-t: Loschert Kázmér,
23.200 K-t : gr. Mikes János, 20.520 K-t : Szegedi katb. kör, — 25 végéig
200.000 K-t : dr. Horváth Győző. — 1924 re 302.200 K-t : Pobozsny István,
2 dollárt : Köller Endre, dr. Sántha Pál, dr. Nagy Dezső, 80.000 K-t : Egri
papnev.-int. 4 tanterem, 50.000 K-t : dr. Ambrus István, Bán Frigyes, dr. báró
Vécsey Aurél, Tanítóképző, Szeged, 30.000 K-t : Dicenty Gyula, Emsberger

József, dr. Kosztka László, dr. Lötz Antal, Ulviczky Ferenc, 25.000 K-t : Huchthausen Lajos, 22.000 K-t : Központi Katholikus Kör, 20.640 K-t : Egyetemi
Mária Congregatio, 20.400 K-t : Faludi Ádám, 20 000 K-t : dr. Felber Gyula,
Kaszás Márton, Premontrei székház Csorna, Szabó Frigyes, dr. Szentes Anzelm,
a Zirci konvent, Szokol László, 19.600 K-t: Follmann Géza, 17.700 K-t: Tudományegyetemi Könyvtár, Budapest, 17.200 K-t: dr. Csárszky István, Domonkoszárda Vasvár, Plébániahivatal, Zalacsatár, 17.000 K-t: Major István, 16.400
K-t: dr. Margitai Antal, Müller István, 16.000 K - t : Radnai Győző, 15.000 K-t:
Csokonay Zsigmond, dr. Ivánovich Emil, Kirschbaum Lajos, Plébániahivatal
Nagyperkáta, szent Ferencrendi-zárda, Budapest-Belváros, dr. Zoltvány Irén,
15.000 K-t : Haverda Fer. Ferdinánd, 12.000 K-t : dr. Boda János, 7000 K-t :
dr. Fehér Gyula, dr. Krammer György, 4500 K - t : Szent-István-Társulat, 4000
K-t: dr. Krajnyák Gábor, — 1925. év I. felére dr. Nagy Dezső 3 dollár.

A «RELIGIO» MEGRENDELŐIHEZ.
Összes igen tisztelt megrendelőimet nagyon kérem, szíveskedjenek a megrendelési díjat, évi 40.000 = negyvenezer koronát
a jelen füzethez mellékelt befizetési lapon mielőbb beküldeni. En vagyok az országban a legolcsóbb kiadó, az általam
nyujtottért bárkinél kevesebbet számítok, én nem is tudok nagy
pénzmennyiséget kérni, hogy a bevételezett csekély díjakért
mégis adhattam az eddigi ívszámot, azt részint a hozzájáruló
jótevőknek, részint a méltányos árakat számító Stephaneum
nyomtatóintézetnek köszönhetem. 1924-ről a bevételekből maradt
valami pénz, de nem annyi, hogy abból egy füzet kitelt volna;
remélem, hogy ennek felhasználásával 1925-ben többet nyújthatok, mint az előző évben. Akik hátralékban vannak, szíveskedjenek azt törleszteni. 1924 folyamán kétszer, több százezer korona
költséggel levélben felszólítottam a hátralékosokat, hogy fizessenek s ha nem akarják tovább járatni a folyóiratot, jelezzék ezt
levelezőlapon, de fizessék meg azt, amivel eddigre tartoznak.
Akik még most is, akár csak a jelen, akár több évre hátralékban
vannak, azok folyószámai, melyek a címszalagon olvashatók,
a következők: 4, 30, 31, 32, 38, 49, 63, 70, 77, 80, 83, 99, 104,
123, 141, 146, 157, 160, 163, 173, 176, 182, 192, 214, 219, 236,
237, 238, 239, 240, 254, 272, 338, 359, 360, 369, 377, 405, 415,
420, 428, 434, 439, 442, 450, 456, 457, 463, 478, 492.
A külföldieket szabad legyen arra figyelmeztetnem, hogy
minden egyes példány szállítása az ő címükre sok ezer koronába
kerül. A külföldi legjobban teszi, ha saját pénzéből ajánlott levélben megfelelő papírpénzt vagy nem ajánlottban csekket küld.
Minden megrendelőmet felkérem, hogy esetleges címváltozását velem haladéktalanul közölje.
Budapest, 1925 január 1.
Dr. Kiss János,
a «Religio» szerkesztője és kiadója.

H I R D E T É S I ROVAT.
Amióta a 22, nagy 8-rét vastag kötetet kitevő, Weisz János
(gráci egyetemi tanár) által írt és Szabó Ferenc (nagybecskereki
apátplébános) által németből magyarra fordított és kiadott remek
Világtörténelem példányai elfogytak, nálam számosan keresték.
Most rendelkezésemre jutott 15 teljes példány, a bekötő könyvkötőnél vannak Nagybecskereken, Jugoszláviának mondott területen. Most legutoljára felhívom azokat, akik e kitünö nagy világtörténelmet meg akarják szerezni, hogy nálam jelentkezzenek, a
megrendeléseket a jelentkezés sorrendjében fogom teljesíteni, de
majd csak akkor, ha mind a 15 példányra találkozott megrendelő,
mert a könyveket egyszerre szándékozom Nagybecskerekről elszállíttatni, a felmerülő költségek méretei szerint fogom eldönteni, hogy az egész készlet előbb hozzám jusson-e s innen az
egyesekhez vagy mindegyik Nagybecskerekről egyenesen az
illető megrendelőkhöz. Ha nálunk nem jelentkezik elég megrendelő, akkor jugoszláv területen nyer a mű elhelyezést.
Az egyes példány árát magyar koronában most nem tudom
pontosan meghatározni. Az ár magyar koronában nagy lesz, de
értékben nem fogja elérni a békebeli árat; békében a 22 nagy
kötetből álló mű kötve és bérmentes szállítással 200 = kétszáz
korona volt.
A Weisz-Szabó-féle Világtörténelem magyar kiadásának
megszerzésére ez az utolsó alkalom, a német kiadás jóval többe
kerülne. Ez a remek mű más művel nem pótolható. Budapest,
IX., Mátyás-utca 18.
,
Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv minden rendű
katholikus hivők számárá, 4 szép képpel, 120 énekkel. Ez az
imakönyv a szerző kiadásában rövid idő alatt tízezer példányban
kelt el. Most másodszor a Szent-István-Társulat, az apostoli szentszék könyvkiadója adta ki új hivatalos imák hozzáadásával.
Ennek a kiállítása még szebb, mint az elsőé volt. Egészvászonban 8 K, szorzószám most 7000. Tessék érte a mondott társulathoz fordulni, Budapest, Szentkirályi-u. 28. vagy Kecskeméti-u. 2,
továbbá Szeged, Pécs, Cegléd vagy Balassagyarmat vagy bármely könyvkereskedésben; én is készséggel közvetítem.

Stephaneum nyouida éo koi.yvkiadó r. t. Budapest. — Nyjradaigazgatô : Kohl Ferenc.
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É - R T E K E Z É S E K

A Q U I N Ó I S Z E N T TAMÁS

THEOLOGIÁJA.

Az ELSŐ évezred mesgyéjén vívott harcok s szenvedett zavarok
/ v után végre Európára is az öneszmélés korszaka hasadt s
azzal együtt a spekulativ munkáé is. Ez a spekuláció első sorban a hit tanai felé fordult. Nem is csoda, hogy a theologia
került az érdeklődés gyúpontjába; hiszen a legtöbb meggondolni s megfontolni valót csakis ő adta, míg a természetről,
annak erőiről s törvényeiről a problémák még nem érlelődtek
meg. Ezért a dialektikai s szisztematizáló hajlandóság a theologia
felé tartott.
Sőt a XI. században megmozdult már a racionalizmus is,
Berengár s Abaelard személyében; ez azonban, azt mondanám,
nem annyira spekulativ, mint inkább dialektikai volt. Akkor u. i.
a filozófia inkább csak mint dialektika szerepelt; de az eredmény itt is bizonyos racionalista irányzat volt a dogmák magyarázásában.
Tudjuk, hogy az egész kereszténységben, úgy a nyugatiban
mint a keleti egyházban, a spekuláció s a rendszeresítő munka a
görög filozófiába kapcsolódott bele. Hellas fölött nyúlt égbe az a
hűvös, tiszta légoszlop, melybe az üdvösség tanának, az Evangéliumnak meleg s termékenyítő erőkkel s életcsirákkal telített légárama
ütközött s ott nyerte fogalmi, spekulativ s dialektikai formáját.
Ezt a munkát végezték a szentatyák, kik átlag a görög műveltség fegyverzetét öltötték magukra s ugyanezt végezte később a
skolasztika is.
A keresztény gondolkozásban is két irány szerepel: a plátói
s az aristotelesi. A szentatyák platonikusok voltak s Aristotelestől elfordultak; ilyen volt, ki leginkább érdekelte a nyugati egyházat, szent Ágoston is. De teljesen hamis beállítás az, mellyel
hellyel-közzel találkozunk, mintha Nyugatra Aristotelest csak az
arabok és zsidók hozták volna. Ez teljesen hamis állítás; hiszen
szent Ágostont tartották Aristoteles a kategóriákról szóló műve
fordítójának. Alarich gót király híres minisztere, Cassiodorus,
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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azután Marcinnus Capella, mindketten írtak az aristotelesi logikáról. A fizikai s metafizikai aristotelesi művekből kivonatok
keringtek kézen, állítólag szintén Cassiodorus fordításában.
Alcuin biztosan ismerte Aristoteles «De interpretatione» című
művét Boëthius fordításában. 935 körül kommentálta Reginhard,
a würzburgi szent Burkhard-kolostor skolasztikusa a kategóriákat.
Notker Labeo a X. század végén a kategóriák s a «De interpretatione» műnek német kiadásán dolgozott, ami meg épen
korát megelőző kiindulás volt. Azt kell tehát mondanunk, hogy
a keresztény Nyugat is áthozta mindkét görög filozófiának, a
piátóinak s az aristotelesinek tradícióit, de szent Ágoston tekintélye volt az, amely háttérbe szorította az aristotelesi filozófiát,
úgy hogy mikor az Izlam s az akkor is már mindennel, tehát az
aristotelesi filozófiával is üzérkedő s az arabs filozófiai termékeket Galliába s Itáliába szállító zsidóság az aristotelesi filozófiával megjelent a piacon, ez mint valami újság s mint kultúrdivat s újdonság festett a Nyugaton.
Kultúrdivatot említek s ezzel jelzem azt a varázslatot is,
melyet az akkori új-eszmék gyakoroltak Rogernek sziciliai,
II. Frigyesnek délolaszországi császári udvarára, akárcsak a
' XVII. században a francia napkirály s a francia szellem az akkori
világra. A leghíresebb egyetem a X. században a cordovai volt ;
oda mentek tanulni, kik a műveltség s tudomány tetőfokára
iparkodtak. Gerbert is, ki később mint II. Szilveszter pápa szent
Istvánnak küldte a szent koronát, szintén ott tanult; Abaelard
is. A clugny-i apátság nagyon érdeklődik az arabs nyelv iránt s
Petrus Venerabilis elmondja, hogy mily sokba kerültek neki az
arabs művek Aristoteles filozófiájáról. Toledóban 1130 körül
Raimund érsek elnöklete alatt a «fordítók» egylete alakul meg,
kik az arabs műveket latinra fordítják s nagyon is érthető, hogy
az akkori kombattans rendnek, a dominikánusoknak nagykáptalanjai gondoskodnak róla, hogy legyenek mindig rendtagok, kik
arabul tudjanak.
A zsidó szellemi világ az ázsiai diasporában élénkült meg
s annak is voltak gondolkozói s voltak szelíd, tiszteletreméltó
képviselői, amilyen pl. Maimonides. De eredetiség kevés volt a
zsidó diaspora spekulációjában s azért nem csodáljuk, hogy az
arabs filozófok, nevezetesen Averrhoes, Avicenna, Avicebron
nagy befolyással voltak a zsidó spekulációra s a zsidó theologiát
képtelen eretnekségekbe hajtották bele. A spanyol zsidók meg
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épen elfogadták az averrhoizmust s eltértek a valláshoz ragaszkodó filozofálástól.
A XIII. században tehát szövetségben álltak az arabok és
zsidók a kereszténység ellen a pseudoaristotelesi filozófia fegyverzetében. A támadás, mely nemcsak mint tan, hanem mint fölényes kultúra, mint kultúráram s higiena, mint finomabb életforma s könnyebb s bájosabb életmód irányult a még csak
ébredező s feudális formák közt lekötött nyugati kultúra ellen,
nagy veszedelmet jelentett. A kereszténységet s kultúráját alacsonyabbnak s elmaradtnak s a keresztény dogmát képtelenségnek
jelentette ki. Az aposztaziát magáévá tette II. Frigyesnek s utódának, Manfrédnek udvara, mely az alázatos hittel s a fegyelmezett élettel szemben a tudomány és művészet, a kellem s
élvezet uralmát s az élnitudás emancipációját hirdette. Ily
körülmények közt dacára a pápai hatalomnak, a kultúra presztízsével mégis csak a nem-keresztény, sőt keresztényellenes arabs
irányzat dicsekedett s ez visszahatott magára a keresztény gondolkozásra is.
Sőt az arabs filozófia, az averrhoizmus bevonult az iskolákba is s már auvergne-i Vilmos, párisi püspök, küzd ellene.
O, mint utódja, Tempier, cenzúráz tételeket. Az averrhoizmusra
itt ki nem térek, csak azt jegyzem meg, hogy az ismeretelméletben magát Istent teszi meg a minket megvilágító «intellectus
agens»-nek, melyből minden értés és tudás fényözöne árad a
világba s ezzel szemben áll a «intellectus possibilis» bennünk,
mely a kész fényözönből el-elkap valamicskét. Ez a tan Piátóra
emlékeztet s szent Ágostonra is.
Roger Bacon szerint ez a tan Oxfordban, a franciskánus
egyetemen tradicionális volt s ő dicséri az arabs aristotelesi bölcsészeket, az arabs paripatetikusokat s köztük Averrhoes elébe
első helyre állítja Avicennát.
Az arabs filozófia megzavarta a párisi egyetemet, mint
auvergne-i Vilmos s Tempier cenzúrázásaiból is világos s behatolt a rendekbe is s ott sok zavart okozott. Azt nem úgy kell
értenünk, mintha a doktorok tudva s akarva tagadták volna az
egyházi tant, azt nem tették; de a spekulációban oly irányokra
tévedtek, melyeket nem lehet vagy csak nehezen lehet megegyeztetni az egyházi tannal. Erre példa Meister Eckhard, aki a
pantheizáló filozófia behatása alatt áll s az megérzik miszticizmusán. Sok jelesebb doktor esett ily hibákba, kiknek tévedését
7*
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esetleg mindjárt észre sem vették s ünnepelt férfiak lettek belőlük. Ide számítanám a jó germán Füger-t is, kiből Dante a
Paradiso X. énekében (134. v.) «dottore Figieri»-t csinál. Ez is
híres tanár volt Párisban, de erősen hajolt az arabok felé.
Mialatt a spekuláció világában filozófiai ingadozásokat (
addig a közvélemény s a közhangulat világában is érdekes
tüneteket látunk a XIII. században. Ezt is sokféle áramlat boronálja. Az egyház hatalma tetőpontján állott; püspökei közül
sokan inkább csak feudális nagy urak, mint lelkipásztorok voltak. Kolostoraiban, melyek gazdag földbirtokkal s jövedelmekkel
rendelkeztek, nem mindenütt uralkodott a fegyelem s főleg a
szegények botránkoztak a szegénységet fogadalmukban valló,
tényleg azonban azt a gyakorlatban megtagadó életen. A szegényekből kritikusok és irigyek lettek, kik az evangéliumi nagy
eszményeket s igazságokat a gazdag egyházakban megcáfolva
látták. Dogmatikusok is lettek s reformot sürgettek. De mivel
a hatalom, mellyel szemben állottak, túlnagy volt s azzal
nyilt harcba szálini veszedelmes lett volna, azért először csak
titokban szervezkedtek s szították az ellenkezést s a gyűlöletet
egész a hittagadásig. Sok ily egyesületből szekta és eretnekség
lett, mely nemcsak a «Waldenses» protestációjává, hanem spekulativ manicheista gnózissá nőtte ki magát.
Az egyházi vezetők érezték a veszélyt s komoly öntudatára
ébredtek kötelességüknek, hogy azzal szembeszálljanak; nevezetesen pedig átérezte azt az a rend, mely spanyol földön keletkezett s a XIII. században épen oly «vitézkedő» volt s épen oly
óriási fegyvertényt állított a világba az arabs-zsidó eszmeáramlattal szemben, mint ahogy azt a XVI. században Loyolai szent
Ignácnak — mint Káldy Oyörgy mondja — egy Jézus neve
alatt vitézkedő «társasága» tette. A dominikánusok a XIII. századot véve épen oly harcias rend volt s Spengler Oszvald, ki a
katholicizmus markáns képviseletét épen a spanyol rendi katonás
fegyelmezettségben s szervezkedésben látja s paradigmául szent
Ignácot állítja elénk, e történeti reflexióját bátran visszatolhatta
volna három századdal előbbre; érdekesnek legföljebb az érdekes, hogy mindkét harcos katonás rendet a katholikus harcos
spanyol géniusz adta.
Az l ^ ö - i lateráni zsinat ugyanúgy tartotta, hogy a pápa
ne approbáljon már több szerzetes intézményt, szem előtt tartva
természetesen az eddigi típust s nem gondolván el, hogy lehetne
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abban más alakulat is; de az egyház életösztöne győzött s megérezte, hogy új időkben új eszközökre van szükség s szükség
van új szervezetekre, melyekben épen az volna meg, ami a
patriarkális s a maguk életét élő apátságokban nincs meg, a könynyebb mozgékonyság s az élettel való kapcsolódás. A «lyoni
szegények» s a többi elkeseredett kis és nagy szekta nem is állt
szóba oly «szegények»-kel, kik gazdag apátságokban laktak s
azért tért szent Ferenc is s szent Domonkos is a valóságos
szegénység útjaira. Szent Domonkos azonkívül a szellemi fegyverzetet, a tudományos készültséget is szükségesnek tartotta. Ily
kiindulás mellett azután mindketten, a Poverello di Dio s a
spanyol kemény, de szegény, kolduló vitéz is, találkoztak az
akkori elkeseredett, lázongó s okoskodó néppel s találkozásuk,
bár később a kereszteshad s az inkvizíció is járt nyomaikban,
az Evangélium szellemében esett meg s nagyon áldásos volt.
Szent Domonkos az értelem tudományos készültségét s az
akarat és kedély keresztény tökéletességben való iskolázottságát
kívánta meg fiaitól. Ez volt a fegyverzet, melyet föl kellett ölteniök. A dialektikát már a noviciátusban tanulták s ott dőlt el a
a tehetségeknek osztályozása is. Humbertus a Romanis, ki a
studiumot a rendben ismerteti, kiemeli, hogy a filozófia studiuma
a rendben szükséges a hitvédelemre, mert a pogányok épen ezt
a dárdát szegezik neki a hitnek. Szükséges a filozófia azután az
írás jó megértésére is, mert anélkül némely helyeit megérteni
nem lehet; emeli a rend tekintélyét is, mert a világ nem becsüli
a tudatlan «frátereket». Végül arra is jó ez a studium, hogy
kizárólag ezzel a lelkek megtérítésében sokra nem mehetünk.
Vannak ugyanis, kik a filozófiát nem ismervén, csoda nagy dolgot csinálnak belőle, ha pedig tüzetesebben megismerték, sokkal kevesebbre kényszerülnek azt tartani, mint a theologiát. így
ír Humbertus a Romanis a dominikánus studiumról, aki keményen korholja a stúdiumoknak kárhoztatóit s összehasonlítja a
gáncsolókat azokkal a régi zsidókkal, kik a «Királyok könyvei»
szerint nem akartak vasmunkásokat Izraelben, nehogy a zsidók
kardhoz, lándzsához jussanak. (De erud. praedic. II. tr., Dr. Kari
Werner. D& hl. Thomas I. 32. 1.)
Ilyen világban született 1227-ben a Roccasicca-várban Tamás,
kiből aztán az egyházban Aquinói szent Tamás lett. Landulf,
aquinói grófnak s Teodóra, theatei grófnőnek fia. Anyai részről
normann volt ; atyai részről pedig, mint az ősök nevei mutatják
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(Antenulf, Landolf, Adenolf, Pandolf) longobard, tehát germán
vér. Tizenhatéves korában a szent Domonkos-rendbe lépett.
Kölnben Nagy Albert tanítványa volt s Párisban is tanult;
azután pedig Párisban, Bolognában, Rómában s Nápolyban tanított s írta meg műveit, melyek a skolasztikus filozófia s theologia fénypontját jelzik.
Életére ki nem terjeszkedem, csak theologiáját szeretném
jellemezni, melynek kidolgozásában s rendszerré való kialakításában az aristotelesi filozófiát használta föl. Ez volt organuma.
A skolasztikus theologiának három célja volt: először is
ki akarta emelni a szentírásból s hagyományból a keresztény
tant, másodszor spekulációval ki akarta azt dolgozni s harmadszor egységes szisztémába akarta hozni.
Természetesen szent Tamás theologiai tevékenysége is ebbe
a három irányba indult.
Ami az elsőt illeti, óriási tanulmányokat végzett a szentírástudomány terén s elsőrendű kommentárokat írt, melyekben
magyarázza az írást s kiemeli a keresztény tant, még pedig
nem aszketikus s épületes írásmódban, hanem elsősorban mindig az értelmi tartalmakat méltatja. Szent Tamás e művének
«Continua Expositio» nevet adta; de az elismerés s nagyrabecsülés csakhamar «Catena aurea»-nak hívta. Mintegy 80 egyházatya s egyházi írónak magyarázatai s kommentárjai szövődnek
itt egybe s a tanuk e felhőjében mindig a nagy exegetikus
tradíciók uralkodnak s vezetnek. E nagy műben, melyet IV. Orbán
pápa kívánságára írt meg s melynek bevezető részét, a szent
Máté evangéliuma kommentárját Orbán pápának ajánlja, a görög
szentatyáknak s íróknak műveire épen úgy kiterjeszkedik, mint
a latinokéra. Amelyek már le voltak fordítva, azokat fölhasználta, másokat pedig külön lefordíttatott görögből latinra, hogy
a Catenába fölvehesse. Ez bizonyára akkor nagy tudományosságot jelentett, ha nem is jelentette azt a filológiai készültséget s
az elmélyedésnek azt a szubjektív sajátosságát, mellyel a mai
exegeták dolgoznak.
Szükségesnek tartottam e pozitív theologiai irányzat kiemelését, mert az emberek átlag, mikor skolasztikáról van szó, absztrakt
fogalmi játékokra s agyafúrt, értéktelen okoskodásokra s a fogalmak
hiposztatálására gondolnak. Volt ebből is, de ez már a dekadencia korszakába, nem pedig a szent Tamás képviselte skolasztikába tartozik.

AQUINÓI SZENT TAMÁS THEOLOOIÁJA

103

A skolasztikának óriási föladat jutott, melyre nézve bármely korszak értelmi munkateljesítményével mérkőzhetik. Ezt a
föladatot így jellemezhetem: meg kellett alkotni először a keresztény hittannak, azután a hittudománynak szisztémáját. Mindezen,
mondhatni, századok dolgoztak és annak valamiféle nyélbeütésével sokan próbálkoztak; de szent Tamás előtt a legsikeresebb
összefoglalását a keresztény hit tanításnak Petrus Lombardus
adta «Libri sententiarum» című művében. Manapság talán inkább
ilyen címet adnánk neki «Libri thesium» vagy «Libri doctrinae
christianae».
írtak ily összefoglalásokat mások is, mint Robertus Pullus,
Petrus Pictaviensis, Alexander Halesius. Ezek közt a Halesius a
kiválóbb; ő az első, ki Aristotelesből szélesen merít; citál
Aristoteles minden művéből. Ö kezdi az aristotelesi pszichológiát s morálist is a theologiába átültetni, melyre azután szent
Tamás építette rá az ő theologiai morálisát. Volt tehát, mint
említettem, több ily hittani összefoglalás, de azért a leghasználatosabb mégis Petrus Lombardus összefoglalása volt, mely
túlterheltség s fölöslegesen sok kitérés nélkül foglalta össze
a tant s a biztos, nyugodt előadás nemcsak tudnivalót adott,
hanem megéreztette az olvasóval a középkori misztikának mélységeit is.
Szent Tamás is megpróbálkozott a «Libri sententiarum»
magyarázatával, mint sokan mások előtte s utána s bár e művében is előadta már felfogását s tisztázott sok nézetet a lélekről,
a bűnről, a hypostatikus egyesüléséről Krisztus emberi természetének az Igével, továbbá a kegyelemről, azért ez mégis csak
alapvetés volt az ő tudományos törekvései s theologiai célkitűzése részére. Az önálló rendszer ugyanis a maga kidolgozott egységességében még nem volt meg, ahhoz
a kérdések dialektikai kidolgozása s azután azoknak
rendszerbe való csoportosítása s az egésznek kikerekítése
kellett.
Hogy ezt helyesen értsük, gondoljunk arra, hogy mily
óriási munkába került a csoda s az áteredő bűn fogalmának
dialektikai kidolgozása vagy az isteni akaratnak az emberi szabadsággal való összeegyeztetése vagy annak a tételnek szétszedése, hogy
lehetséges-e, hogy a világ öröktől fogva legyen s hogy az Isten
azt öröktől fogva teremtette-e? Mennyi ily kidolgozott fogalom
s alaposan tárgyalt kérdés mered felénk a keresztény theologia
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páratlan szisztémájából, mindmegannyi kidolgozott s finom
erezetű levéldíszben álló homokkő-darabja a középkori szellemi
világ dómjának.
Ezt a dómot kellett fölépíteni s magának a hittudománynak
szisztémáját megalkotni. Jól értsük ezt meg. Petrus Lombardus
még csak összefoglalását adta a hittannak s kommentátorai többkevesebb elmélyedéssel dolgoztak e tárgyakon, de a hittudománynak összefoglaló spekulativ rendszere még nem volt meg ; ehhez
még több munka, még sokoldalú dialektikai s spekulativ kidolgozás kellett.
Ez az igény a kerekded szisztémának megteremtésére annál
sürgetőbben jelentkezett, minél tovább haladt a tudományos
munka, mely szinte természetszerűen követeli a maga befejezését, a rendszert. Hogy azonban megint magát a spekulációt
jól győzze s a fejlődés és haladás ingadozásain át is célt érjen,
ahhoz egy megbízható s az anyagot s a spekulációt célszerűen
szolgáló orgánumra, egy filozófia rendszerre volt szüksége s ezt
az orgánumot szent Tamás az aristotelesi filozófában találta meg.
Szólok most röviden először az orgánumról, azután a hittudománynak szent Tamás által történt rendszerbe foglalásáról.
Szent Tamás, mint gondolkozó teljesen az aristotelesi
filozófia alapjára állt; azt alaposan tanulmányozta, annak egyes
részeit, milyenek az ontológia alapvető tételei, az ens per se s
az esse participatum, az analógia entis, azután az ismeretelméletet hatalmasan kifejtette; egyes téves nézeteit a Philosophusnak — ki alatt mindig Aristotelest érti — kijavította s nagy
súlyt fektetett arra, hogy az aristotelesi filozófiát magát ne arabs
forrásból,;hanem görögből készült latin fordításokból megismerje.
Ő volt az első, ki a XIII. században ily fordítást használt s ily
szöveget kommentált, mialatt más híresek, mint pl. Albertus
Magnus s Beauvais-i Vince arabsból készült latin fordításokkal
bíbelődtek.
Szent Tamás ezt az orgánumot úgy használta, hogy
magukra a metafizikai, pszichológiai és morális tanokra, tehát
nemcsak Aristoteles logikájára, hanem a műveiben nyújtott tartalmakra fektette a súlyt. Tette azt azért, mert a logikával előtte
már sokan bíbelődtek s az eléggé volt már közkincs ; de Aristotelesnek többi műveiből merített metafizikai, pszichológiai s
morális tételek magának a spekulációnak adtak tápot s termékenyítőleg hatottak tárgyi vonatkozásaik miatt a theologiára.
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Az aristotelesi filozófiának s a katholikus theologiának egymásra hatásában tisztultak meg a nézetek s alakultak ki azok a
preciz, tiszta fogalmak, melyek a szisztéma kifogástalan fölépítésében úgy rakódnak egymásra s csukódnak össze ívekké s
boltokká, mint az egykorú dómépítők faragott, precízen kimért
homokkődarabjai emelkednek s ívelődnek dómokká. A fogalmak
e tiszta kialakítása által sikerült szent Tamásnak az averrhoesi tévtanoknak is útját állani, melyek a teremtést tagadták, dualizmusukban a jónak őselvét a rossznak elvétől megkülönböztették, naturalizmusukban a sokadalommal s a sok felé szétszaladó valósággal
nem birtak s azt egy elvre visszavezetni nem tudták ; a szellemi
világot voltaképen tagadták, mert azt is materiából s formából
állónak gondolták; végre naturalizmusuk a pszichológiában tisztára mint szenzualizmus jelentkezett, mert az embertől az értelmi
tehetséget eltagadták s az «intellectus ágenst», mely végre is maga
az értelmi erő, kizárólag Istennek tulajdonították.
Meg kell azonban jegyeznem, hogy voltak, kik az aristotelesi
bölcseletnek behozatalát s annak a theologiában való alkamazását
ellenezték s féltették tőle a kereszténységet. így mortagne-i
Walter, ki a szent Victorról nevezett párisi iskola hive, Petrus
Lombardust azon négy doktor közé számítja, kiket dialektikai
kedvteléseik miatt Franciaország négy labyrinthusának nevez;
ezek Petrus Lombardus, Abaelard, Petrus Victoriensis és Gilbertus Porretanus (de la Porrèe). De ezekkel a kifogásokkal
szemben is győzött végre az irányzat, melynek úgy tetszett, hogy
amint az aristotelesi művek valóságos encyclopaediáját adják az
akkori tudásnak s ugyanazokkal az elvekkel rávilágítanak a lét
minden országára, úgy kell ez elvek s ez adatokkal megtermékenyíteni a theologiát is s úgy a dialektika, mint a spekuláció
segítségével egységbe hozni a hittudományt.
Szent Tamás ezt az időben is első szisztematikus összefoglalását a «Summa Theologicában» adta, melyet megelőzött mindaz
a sok kisebb-nagyobb mű, melyet ő maga írt, s mely ugyanakkor betetőzése s megkoronázása volt háromszázados tapogatózásnak s májusfa-űnnepe annak a munkának, melyet előtte sokan
végeztek. A «Libri sententiarum» tömérdek kommentárja, az
egyes filizófiai s theologiai kérdéseknek, a «Quaestiones disputatae» — mellesleg említem, szent Tamás mély spekulativ tehetségének fényes emlékei vannak megörökítve e név alatt — kidolgozása, a nézetek s kisiklások őserdejébe a biztosabb utak
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kijelölése, azt mondanám, kicölöpözése, rengeteg erőt s munkateljesítményt jelentenek. Ezek a munkálatok folyton-folyvást több
kérdésre terjedtek ki, úgy hogy szemlátomást dagadt föl a tárgyalás folyama a három század nyomában. De jóllehet ezt a
munkát elismerjük, azért maga a nagy tény, a tannak a Summa
Theologicában való bőséges, korrekt és kerekded szisztematikus
összefoglalása elvitázhatlanul szent Tamásnak műve és érdeme.
A fölépítés szép vonala párosul diszkrét mértékekkel s a
finom izlés tapintatával, mely a tárgyak kiválasztásában s a tárgyalás bőségének meghatározásában nyilvánul. Jól mondja Kari
Werner, hogy szent Tamás a szisztéma-alakító — mondjuk —
a szisztémát teremtő művészt, az architektussal, az építőművésszel szereti összehasonlítani, de a Summa Theologicáról
szólva, igazán méltán mondhatni, hogy a jellege architektonikus s magát a nagy művet dómhoz hasonlíthatjuk. Szent
Tamás idejében még nem állt a kölni dóm, de láthatta a nagy
Albertnél a dóm tervezetét s megszánhatta e fölséges mű tervezetének látásánál a vágy, hogy bár építhetne föl ő is ily kimért
s egybevágó dómot a theologiai kőbányák s kőfejtések szerteszéjjel fekvő kődarabjaiból. Ez a vágya teljesült; ő lett a hittudomány szisztémájának fölépítője.
A Summa Theologica három részből áll. Az első szól
Istenről, önmagában véve az isteni lényeget s műveiről, tekintve
őt mint teremtőt és gondozót. A második rész szól az emberről
mint Isten képéről s Isten utánzójáról s előadja azt a nagy tendenciát, amit végre is erkölcsnek hivunk, a «motus creaturae in
Deum». Ez a második rész a legértékesebb s szent Tamás
géniuszának legbecsesebb ajándéka, melyet az emberiségnek
adott. Ha az egész művet a theologia rendszerének nevezhetjük,
úgy a második részben a katholikus morálisnak megteremtését
látjuk és élvezzük. Itt tündöklenek tiszta, korrekt kidolgozásban
az egyes kérdések s nem hiszem, hogy ezekről tisztább fogalmakat bármi más könyvből meríteni lehetne.
A Summa harmadik része szól Krisztusról, személyéről,
művéről s érdeméről. Itt tárgyalja az egyes szentségeket is.
A harmadik részt szent Tamás már nem fejezhette be. A 90.
quaestióig folytatta írását; a többit a Libri sententiarumhoz írt
kommentárjából vették s azzal egészítették ki.
A skolasztika e hegycsúcsáról nézve az évezredes fejlődését
a theologiának, vagyis az ész küzködésének a kinyilatkoztatással,
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az Isten gondolataival, szándékaival s akaratával, hogy azokat
valamiképen felfogja s kategóriáiba belegyúrja, azt látjuk, hogy
bizony soká tartott, míg az ember valahogyan úrrá lehetett a
nagy adottságok felett. Egyszersmind látjuk azt is, hogy más-más
orgánumokká], vagyis filozófiákkal dolgozva, különböző szerencsével járt el munkájában. E részben különösen szent Ágostonra
gondolok, kinek lelke mélységesen világított bele a kinyilatkoztatásnak csodás, gomolygó világába, de valamint a többi
görög szentatya, úgy ő sem adott rendszert a theologiában.
Szent Anzelm zseniális tehetsége s filozofáló készsége szent
Ágostoni alapokon s elveken elindulva adott először nyugaton
egy összefüggő hittant, ha ugyan az «Elucidariumot» művei
közé számíthatjuk. De a patrisztikus korszak s szent Ágoston
ilyet nem adott; de nem is adhatott a plátói filozófiának, főleg
pedig a plátói ismeretelméletnek s pszichológiának alapján.
Az értelmi ismeretnek objektiv tartalmát, tehát az igazságot s
az igazságot fölismerő tehetséget, az emberi értelmet természetesen szent Ágoston is állította s védte ; de nála az ismeret felülről, isteni megvilágításból jött, az aristotelesi ismeretelméletben
pedig a látható valósággal való érintkezésből.
Az arabs filozófiával szemben ezt a plátói felfogást vallani,
kész veszedelem lett volna, mert okvetlenül az averrhoizmus
malmára hajtotta volna a vizet az, aki az értelmi ismeretet isteni
megvilágítással akarta volna magyarázni; Averrhoesnek egyik
legveszedelmesebb tana épen az volt, hogy az «intellectus ágens»
valóságban csak egy s az maga az Isten s bennünk csak az
«intellectus possibilis» van meg, mely befogadja az isteni fényeket. Szent Tamásnál ezzel szemben az érzékin épül föl az értelmi
ismeret is s az ész a minket környező valóságból emeli ki a
fogalmat.
Tekintsük meg már most szent Tamás harcait, az ellenséges mór kultúra s a kereszténység kebelében támadó szekták
ellen.
Ki kell emelnünk, hogy mikor Keleten a sok christologiai
eretnekség tüzei elhalóban voltak, ugyanott a VII. századtól
kezdve a szaracének ellen kellett küzdenie az egyháznak. Nem
mintha a szaracének a keresztény hitet azzal a szemmel nézték
volna mint hajdan a keresztény üldözéseket megindító rómaiak,
de a szaracének is tagadták a hit igazságait s lehetetlenségeknek jelentették ki azokat, nevezetesen a Szentháromságot, a meg-
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váltást s az eucharisztiát s úgy bántak el a keresztényekkel, mint
akiket mint kultúrájúkban alsóbbrendűeket kezelni, félretolni
vagy elnyomni érdekük volt. Ez volt a helyzet Afrikában s
Spanyolországban is ; a véres, foglaló s pusztító s keresztényeket
irtó harcok után, a mórok fölényes türelmességet gyakoroltak a
keresztények iránt, de megéreztették kulturális hatalmukat s ha
rajtuk múlik, akkor a mór géniusz biztosan elsorvasztja Európát
alsóbbrendű kultúrájával s babonának kijelentett vallásával, a
kereszténységgel együtt. Érdekes az Izlamnak ez a kulturális
támadása s annak expanzív ereje, mely mikor kimerült, másoldalról lett ellensége a kereszténységnek. Gondoljunk arra a
támadásra, mely az európai társadalmat mohamedán részről érte,
mikor a XV. századtól kezdve a fegyver erejével akarta megtörni
Európát s ezt a támadást nagyrészben Magyarország verte vissza.
De az első támadás Európát a félhold részéről Spanyolországon
s Szicílián át érte, még pedig úgy fegyver által, mint a mór
kultúra előnyomulása révén. Említettem már a mórok érintkezését a Nyugattal, a cordovai iskolát, melyet érdeklődő s tudományszomjas frankok s olaszok látogattak, hogy az európait
messze túlhaladó tudást, kivált a mathematika, a higiéna s az
asztronómia terén elsajátítsák; de érdekes megállapítanunk azt
az érdeklődést is, mellyel szentek s hitbuzgó egyházi férfiak a
mór kultúra s az izlam vallás iránt viseltettek. Petrus Venerabilis,
clugny-i apát 1141-ben Spanyolországba utazott, hogy a korán
latin fordítását megszerezze. A fordítást megküldi szent Bernátnak is. Ő maga írt a korán ellen s egy Summula brevis-ben
fölsorolja s cáfolja a saracéneknek, kiket Izmaelitáknak is hív,
tévtanait a Szentháromság, a megtestesülés s a megváltás körül.
Az izlam mint vallás ellen szent^ Tamás is ír a «Declaratio
quorundam articulorum contra Graecos, Armenos et Saracenos
ad Cantorem Antiochenum» (Opusc. 3.) című művében, melyben föltárja a szent dogmákat Istenről, az Igéről, a megtestesülésről, a megváltásról, az isteni gondviselésről s előrelátásról. Fölsorolja az ellenvetéseket s azokra felel s megvilágítja az egész
keresztény tant.
A «Summa contra Gentes» című művében is a saracének,
zsidók s korának különböző heretikusai ellen küzd s természetesen belevonja az arabs filozófiát is, melyben a tévelyek csomópontját az az igazi, tősgyökeres filozófiai probléma, s az ismeretelmélet képezi. Ennek averrhoista megszerkesztéséből való az
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emanációs panteizmus, tehát az Istennek, azután a szenzualizmus,
tehát az emberi értelemnek tagadása.
Szent Tamást az ő irataiban s abban a vitában is, melyet
két tudós rabbival személyesen folytatott, az a monumentális
távlat jellemzi, melybe az Isten műveit, a világot s a kegyelmet,
a megtestesülést s a megváltást nagyszerűen beállítani tudja.
A világ teremtése, azután a kegyelmi rend, azután a megtestesülés s a megváltás a végtelenségnek szabad áramlásai s kiáradásai, nem ugyan mint emanációk, hanem mint teremtések s
közlések, melyekben a végtelen tökély a szeretet mint «ens per
se» az «esse participatumnak» sokféle s véges kiadásaiban adja
magát. A Szentírás azon szava szerint: «én a bölcsesség, öntöttem ki a folyóvizeket. Én, mint a mérhetetlen folyóvíz ága, mint
a folyóvíz árka». (Eccli. 24, 40.) A skolasztikusok a teremtést, a
kegyelmi rendet, a megtestesülést, a végtelen isteni lényegnek,
annak az Ecclesiasticus által emlegetett Fluvius, Dioryx, rapidus
nagyszerű kiáradásainak tekintették, mely a teremtésben Istentől
kiindul, hogy azután a megtestesülésben, vagyis Istennek a természettel, Krisztus Urunk személyében való egyesülésében Istenbe
visszakapcsolódjék. Ez a «Fluvius rapidus», a rohanó s ragadó
folyam, mely ezernyi világoknak s a természetfölötti világnak
a világok fölé való teremtésében kiárad, a megtestesülésben
kapcsolódik vissza Istenbe.
Ennek a felfogásnak nagyszerűségét nem illusztrálhatom
jobban s megdöbbentőbben, mintha rámutatok arra a törpe s
esztelen felfogásra, amelyet a modern blazírt ember csinál magának a kereszténységnek e tanairól. így például Le Bon «La
psychologie du nouveau Temps» című művében, melyet magyarra
is lefordítottak, a megtestesülés dogmájáról nem tud mást mondani, mint azt, hogy az a tan, mely szerint Isten Fia ember lett
s minket tanítani jött, nem különb, mintha valaki mondaná,
hogy egy majom van megbízva, hogy minket algebrára tanítson
s mi hozzá tesszük, vagy mintha Le Bon urat bíznák meg, hogy
minket értelmes nézetekre s a blazirtságon innen fekvő tisztességre, hogy ne mondjuk, theologiára tanítson. E szerencsétlenül
fogalmazott állításnak alighanem az az értelme, hogy az Isten
nem ember s következőleg, hogy isteni gondolatokra csak úgy
nem taníthat, mind ahogy egy állat nem taníthat minket algebrára.
Ez az értelmezés azonban azért téves, mert a végtelennek a
teremtésben számtalan utánzata, mondjuk analógiája van s ezek-
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kel tenger fényt áraszthat lelkünkbe, s ugyancsak megtaníthat
mindenre. Mily jó volna, ha egy újkori pszichológ a psziché
theologiájában is legalább tűrhetően tájékozva volna; mert ha
így fest a «psychologie du nouveau temps», mit fognak e nagyképű locsogásról mondani a szellemi világban jobban orientált
korok, melyek ennyi blazirtságban csak a dekadenciának szánalmas s rothadt posványát fogják látni. Hol jár, mily magaslatokon a skolasztika a modern epigonok e békabrekegése fölött!
Mint említettem, szent Tamás küzdött az akkori saracén
földön lakó intellektuell zsidóság ellen is. A zsidók elleni küzdelmében fölvetődik a kérdés, hogyan jutottak ezek is az arabs
filozófia bűvkörébe?
Bagdadi kalifák uralkodása alatt alakult korábban egy zsidó
akadémiaféle, mely az arabs filozófia befolyása alatt elhelyezkedést keresett a zsidó vallásnak s felfogásnak. A spanyol zsidók
még inkább belejutottak az áramokba, sőt a XI. században
annyira averrhoisták lettek, hogy szinte szakítottak vallási hagyományaikkal. Ekkor írta meg Juda Halevy «Khozasi» című könyvét
minden aristotelesi és saracén nézet és zsidóromlás ellen, mely
nagy mozgalmat támasztott és sok zavart csinált. Viszont meg,
hogy e zavarokban biztos utat jelöljön meg s egyrészt a vallási
nézeteket is mentse, másrészt pedig Aristotelesi s a filozófiát ki
ne átkozza, írta meg Mózes Maimonides a «More Nebuchim»,
a «doctor perplexorum», a kételkedők doktora című művét.
Maimonides itt az averrhoizmusra támaszkodó s annak
hibáit s tévelyeit osztó, zsidó vallásbölcseletet adja elő Istenről,
lélekről s az emberi értelemről, mely az isteninek valamiféle
emanációja. Vallja az emberi lélek szellemi állagát s halhatatlanságát is. Szerinte a tudás az ember végcélja s annak művelése
Istentisztelet. A kinyilatkoztatás segíti az egyszerű emberben a
természetes ismeretet. A prófécia csak fokozása az észnek s a
képzeletnek. Tanítványai később fölhagytak az emberi lélek külön
állagának s halhatatlanságának tanával s a XIII. század közepén
auvergne-i Vilmos megjegyzése szerint a saracén országokban
élő művelt zsidók közt kevesen voltak, kik a világ örökkévalóságát s a többi aristotelesi tévelyt ne osztották volna.
így a zsidók is a mórokkal egységes frontot képeztek a
keresztény kulturával szemben. Ezért érdeklődtek úgy szent
Tamás, mint az akkori skolasztikusok a zsidó filozofálás, nevezetesen Maimonides iránt. Kellett is, mert a zsidó filozófia
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gyökerében averrhoizmus volt s amint nem adott önálló, független világnézetet, úgy mégis a keresztény tanoknak Istenről, lélekről, gondviselésről tagadását jelentette.
Szent Tamás sokszor reflektál ezekre; cáfolja, javítgatja a
helytelen nézeteket s mikor velük szemben a szentírásra hivatkozik, sokkal magasabb s nemesebb értelmezését adja magának
a mózesi tőrvénynek is, mint az elgyötört, betürágó s babonával telített talmudi írásmagyarázat. Minden olvasó érezheti, hogy
itt magasabbról néznek s felsőbb igazságok világításában látnak
s ítélnek, mint azok, kik a félbemaradt kinyilatkoztatás kezdetlegességében tapogatóznak.
Szent Tamás azonban nem írt külön a zsidók ellen, hanem
mint a «Summa contra Gentiles» című művének bevezetésében
írja, nem különböztet ellenfelei közt, hanem a tévelyeket tartja
szemmel s azokkal szembe szegezi az igaz tant, támadjanak bár
azok bármely részről. így harcol arabok, zsidók ellen épenúgy,
mint az akkori szekták ellen, melyek annyi zavart okoztak nemcsak a vallási, hanem a társadalmi világban is.
A politikai Írásait s a keleti egyháznak a nyugatival, szent
Péter székével való egyesülésére vonatkozó irodalmi tevékenységét csak épen hogy említem; hiszen a szent e kérdéseket
is, főleg az utóbbit, teljesen dogmatikai alapon kezeli, s így
azok szent Tamás tanának arculatát új oldalról meg nem világítják.
Azonban sehogy sem mellőzhetem azt a nagyszerű theologikus s áhítatos emléket, melyet szent Tamás az Oltáriszentség tiszteletére állított föl az egyház liturgiájában s e páratlan
emlékben emléket magamagának is. Az Oltáriszentség a küzdő,
herezisektől gyötört, averrhoizmustól s szektáktól sanyargatott
egyháznak a legnagyobb kincse volt, amint minden időben az
s annak tudatára jutni s azt magába fölszívni, erőt és vigaszt,
bizalmat és örömöt is jelentett Krisztus misztikus testének, az
anyaszentegyháznak. A theologusok ezt a tant is alaposan kidolgozták s szent Tamás azt a Summa Theologica III. részében
gyönyörű s mondhatjuk végleges formában örökíti meg. De az
igazán nagy theologusok szentek is, nemcsak Istenttudók, hanem
valamiképen Istentlátók és megérzők is s így azoknak s jelesen
szent Tamásnak e nagy mysteriumot a világnak nemcsak magyaráznia, hanem, azt mondom, előimádnia s előénekelnie kellett.
S így is történt; ő lett az Officium in Festum Corporis Christi
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megalkotója s a szeretet misztériumának megéneklője. A «Lauda
Sion Salvatorem», a «Sacris solemniis juncta sint gaudia», a
«Pange lingua gloriosi» kezdetű himnuszokban fölcseng a középkori kereszténység lángoló hite s buzgalma s 700 év óta visszhangoztatják e himnuszokat dómok és lelkek. A hit nem lohadt
le s az ének nem némult el. IV. Orbán pápa, a volt lüttichi
archidiákonus, magával hozta a pápai székre b. Juliannának
(Julienne du Mont Cornillon) látomása s buzgólkodása nyomában megindult mozgalmak indulatát, hogy az Oltáriszentségnek külön ünnepe legyen. Mondják, hogy azok közül, kik a
pápától az ünnep elrendelését kérték, a pápára a legnagyobb
befolyással a lüttichi reclusa, Eva s szent Tamás voltak, őt bízta
meg tehát az Officium megszerkesztésével.
Ki is lett volna alkalmasabb megénekelni az isteni gondolatoknak e misztériumban ki-kitörő fényeit s himnuszokba foglalni
a magát adó szeretetnek mélységeit, mint az, ki e fényeket legbőségesebben vette s e mélységeket alázattal s pietással járta?
Szent Tamás az Officium megszerkesztésével fényesen felelt meg
megbizatásának. Összefoglalta az Officiumban a szentírásnak,
ó- és új-szövetségnek e misztériumra vonatkozó adatait, s az
antifonákban s responzóriumban meghúzta a nagy kinyilatkoztatásnak s Istenkérdésnek fölséges vonalát. Az ó-szövetségben
típusok, az újban boldogító valóságok szerepelnek. Ott a halmok, itt a hegyek ascensiója, — ott az égből eső manna, itt az
ég s az Isten maga, — ott is oltárok s füstgomolyok emelkednek, itt az utolsó vacsorának asztala áll s rajta lobog a krisztusi
szív szeretetének tüze. Helyes volt s időszerű volt, hogy mikor
az egyház hatalma tetőpontjára jutott, akkor liturgiája is a legszebb kivirágzásban bontakozzék ki, s hogy mikor theologiájából
tudományos szisztéma lett, akkor adjon ez a theologia ünnepélyes
tanúságot a hit misztériumáról («mysterium fidei»), mely körül
a spekuláció fölfonódik mint repkény a tölgy körül. Illő s meglepően időszerű volt, s hogy amiről theologusok disputálnak s
amit végre tézisekbe s foglalnak, s hogy amit Juliannák a szeretettől
ittasult szemekkel látnak s élveznek, annak a legnagyobb theologus legyen megéneklője, amint volt egyszersmind meglátója
s élvezője is. Fölséges volt az isteni gondviselésnek az a rendelkezése, hogy mikor 1200 év múlva a theologiának, mint tudományos rendszernek napja százados próbálkozások s előkészületek
ködéből szent Tamásban kisütött, az Oltáriszentség misztériumára
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öntötte az imádás s elragadtatás sugárkévéjét, előtte borult le s
neki énekelt.
Ebben a synthesisben jut kifejezésre a theologia szelleme,
föladata s hivatása is: amennyiben a «credo, ut intelligam», az
«intelligo, ut credam», a «credo, utdiligam», a «diligo, ut credam»,
a «credo et diligo, ut beatus sim et salvus fiam», ezek az egymást hívogató s egymásra szoruló részletlelkiségek, egymásba
kapcsolódva, s egymásba folyva adják csak a hitnek s szeretetnek égbetörő struktúráját.
Összefoglalva szent Tamásnak mint theologusnak szerepét,
méltán mondhatom, hogy munkája a legnagyobb szellemi munkateljesítmények sorában áll, hogy küzdelme az európai keresztény
kultúra védelmében legalább is oly fokon áll, mint Martell
Károlynak, a Cid s Roland lovagoknak a saracén előnyomulást
megakasztó csatája, s hogy ami a lelkületet s a kedélyt illeti,
ez a munka a legnagyobb misztériumnak egy győzelmi énekében csendült ki, mely ének el nem némult, hanem a kereszténység imájává s himnuszává lett s azzá a theologiává, mely szeret
és boldog.
Székesfehérvár.
Dr. Prohászka Ottokár.
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ÁR sokat és sok alkalommal írtak az alázatosságról. Ezen
erény irodalma már a szentírással kezdődik, olyan régi,
mint maga a kereszténység, ezért specifikus keresztény erénynek
is szokták nevezni. Hisz csak a szentírásban találjuk az alázatosság eszményét egész nagyságában. Teljes alárendeltségünk a
Teremtő alá, mint az alázatosság sajátos jellemvonása ismeretlen
dolog volt a pogányok előtt. Csak az alázatosság biztosítja a
teremtmény megfelelő helyzetét a Teremtőhöz, ezért egy alappillére a keresztény vallásnak.
Eltekintve a skolasztikus és erkölcstani művektől, melyekben az alázatosság mint erkölcstani részletkérdés csak röviden
van tárgyalva, nincs a mai napig sem rendszeres szakmunkánk
az alázatosságról. 1 Igaz ugyan, hogy terjedelmesebben tárgyal1

Még a legújabb munka az alázatosságról : Cathrein, Die christliche
Demut sem tekinthető rendszeres műnek, miként azt a szerző az előszóban
írja : «Es wendet sich nicht an Fachgelehrte, sondern an alle gebildete Christen».
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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nak róla a hitéleti munkák, de inkább csak fontosságára és nagy
jelentőségére vannak tekintettel.
Nincs tiszta fogalom az alázatosságról. Ha kérdezzük, hogy
mi az alázatosság, a legkülönbözőbb feleleteket fogjuk hallani.
Szalézi szent Ferenc mondja: «az alázatosság kicsinységünk szeretete». 1 Szent Bernát szerint az alázatosság önmagunk megvetése
a helyes önismeret alapján. 2 Szent Ágoston az alázatosságban
alárendeltséget lát Isten alá.3 Míg szent Tamás szerint az alázatosság kiváltság utáni vágyunknak mérséklése,4 s igy tovább.
Rendszerint a különböző meghatározások és leírások együttesen
szoktak előfordulni a legto^p írónál. Joggal írhatta ezért P.
Weiss: «Kaum gibt es irgend einen Gegenstand des sittlichen
Lebens, über den die Begriffe so unklar sind, wie dies bei der
Demut der Fall ist. Und das trifft nicht bloss jene, welche mit
dieser Tugend überhaupt nichts zu schaffen haben, sondern auch
jene, die sich schmeicheln sie zu besitzen. 5
Ezért jogosan tehetjük fel a kérdést : mi is az alázatosság erényének tulajdonképeni lényege? Vájjon a különböző leírások az
alázatosságról megegyeznek-e ezen erény lényegével? Összeegyeztethetők-e a különböző meghatározások? Hiányosak-e?
Avagy vannak olyanok, is melyek az alázatosság lényegét helytelenül fogják fel.
Ezekre a kérdésekre akarok jelen tanulmányomban feleletet
adni és pedig Aquinói szent Tamás munkái alapján.
Szent Tamás szerint az alázatosság erény, melynek sajátos
tárgya van. Egy dologról csak akkor van teljes képünk, ha
ismerjük összes okait (alaki-, anyagi-, ható- és célok). Amidőn
az alázatosság lényegét keressük, csakis az alaki okát (causa
formális) kell kimutatnunk. Ez adja meg sajátos jellegét és ez
különbözteti meg az összes többi erényektől. Egy erény, mint
minden dolog alaki okát legközelebbi neme és a faji különbség
adja meg. 6
1
II faut aussi chérir l'abjection, se qui se fait par la vertu de l'humilité.
Introduction a la vie dévote III. 6.
2
Humilitas est virtus, qua homo verissima sui agnitione sibi ipsi
vilescit. De gradibus humilitatis c. 1., 2.
3
Enar. in Ps. 141. 5 ; Com in loan. Ev. tr. 26. cp. 6.
4
II. II. q. 161. a. 1. et ad 3.
5
Apologie des Christentums B. V. S. 420.
6
Causa namque formális virtutis sicut et cujuslibet rei, accipitur ex
genere et differentia I. II. q. 55. a. 4.
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Minél magasabb a nem, annál általánosabb egy dolog meghatározása. Az alázatosság legmagasabb neme a habitus (szilárd
készség), közelebbi nemek: az erény, a mértékletesség, még
közelebbi a szerénység (modestia).1 Legközelebbi neme a tárgya
(materia circa quam), melynek sajátos meghatározása az ész törvényeinek megfelelően alaki tárgyát (obiectum formale) képezi.
Szent Tamás szerint az alázatosság tárgya a bonum arduum, 2
vagyis a csak nehezen elérhető jövőbeli jó, mely a remény
tárgyát is képezi. 3 Azonban nehezen elérhető jó csakis nagy jó
lehet.
Szent Tamás a nagy javak közt a gazdagságot, a tiszteletet,
a dicsőséget, a hatalmat, az élvezetet, továbbá a benső lelki
javakat sorolja fel, vagyis azon teremtett javakat, melyek a boldogság egyik feltételét magukban foglalják. 4 A boldogsághoz
három feltétel szükséges: a) a tökéletesség, b) a megelégedettség és c) az öröm. 5 Ha egy teremtett jó egyiket a három feltételből magában foglalja, könnyen törekedhetik utána az ember,
mint végcél után.
Az alázatosság a nagy javak közt csak azon javak utáni
vágyat szabályozza, melyek a boldogság első feltételét: a tökéletességet valami módon tartalmazzák, vagyis a bona excellentia
tárgya az alázatosságnak. Mert ugyanaz egy erény és a vele
ellentétes bűnös hajlam (vitium) tárgya. Már pedig az alázatossággal ellentétes bűnök tárgya a kiváló javak (bona excellentia).
A felsorolt javak közt ezekhez tartoznak a tisztelet és a dicsőség.
Az aquinói szent az alázatosságról szóló quaestioban (II.
II. q. 161.) az alázatosság tárgyát közelebbről nem határozza
meg. Világos azonban, hogy a legkiválóbb jó, t. i. Isten nern
lehet tárgya az alázatosságnak, mert csakis a theologiai vagyis
isteni erények tárgya Isten. 6 Az alázatosság tárgyát tehát a
bona ardua creata, vagyis a teremtett kiváló javak képezik.
*

1

II. II. q. 160. a. 2.
II. II. q. 161. a. 1.; Virt. q. un. a. 12. ad 26.
3
Circa objectum spei quattuor conditiones attenduntur primo quidem
quod sit bonum . . . secundo ut sit futurum . . . tertio requiritur quod sit aliquid arduum cum difficultate adipiscibile... quarto quod illud arduum sit
possibile adipisci I. II. q. 40. a. 1. cf. ib. ad 2 ; I. II. q. 25. a. 1. ; Verit. q. 26.
a. 4.; 3 d. 26 q. 1. a 1. ad 1.
4
I. II. q. 2. a. 1—8. ; Contra Qent. 3. c. 27. 36.
5
I. II. q. 84. a. 4. ; Contra Qent. 3. c. 27.
6
I. II. q. 62. a. 2. ad 3.
2

8*
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Ha ehhez hozzáadjuk a specifikus különbséget, megkapjuk
az alázatosság formális tárgyát (objectum formale). Az alázatosság erényénél a specifikus különbség a kiváló jóra irányuló
vágy mérséklése és fékezése a józan ész törvényeinek megfelelően. 1 Ez a moderatio appetitus in excelsa az alázatosság főjellemvonása, formális tárgya, amiáltal különbözik a többi erényektől.
Azonban egy erénytől, a nagylelkűségtől (magnanimitas),
melynek ugyanaz a tárgya van, mint az alázatosságnak,2 ez a
formális elem egymagában nem tudja megkülönböztetni, jólehet
a nagylelkűségnél a specifikus különbség a kiválóság utáni
vágyunk erősítése a kétségbeeséssel szemben. Az alázatosságot
a nagylelkűségtől csak indítóokaik különböztetik meg. Mert az
alázatosságnál elsősorban Isten iránti legmélyebb tiszteletünk és
hódolatunk (reverentia divina) és nem saját érdekünk késztet
arra, hogy a kiválóság utáni vágyunkat fékezzük, míg a nagylelkűségnél ennek a vágynak erősítése saját javunk érdekében
történik. Ha nem volna meg ez a kétféle indítóok, akkor a két
erényt egynek kellene tartani és úgy az alázatosságot, mint a
nagylelkűséget egy és ugyanazon erény két működési körének
tekinteni. Ezt látjuk a lelki erősségnél is, mely bátorságunkat a
félelem ellen erősíti és merészségünket a veszélyekkel szemben
fékezi.3 Az ilyenféle erénymegkülönböztetések mélyebb oka az
erény természetében rejlik. Az erény u. i. olyan jót jelent, mely
a cselekvési rendben van. Lényegét nem egy inhaerens forma
adja meg, mint a létezési rend dolgainál, hanem többféle külső
1
Circa appetitum boni ardui necessaria est duplex virtus, una quidem
quae temperet et refrenet animum, ne immoderate tendat in excelsa 'et hoc
pertinet ad virtutem humilitatis II. II. q. 161. a. 1.; humilitas reprimit animum, ne tendat in magna praeter rationem rectam. ib. ad 3. ; cf. ib. a. 2. ad
3. ; a. 6.
2
Magnanimitas et humilitas in materia conveniunt II. II. q. 161. a. 4.
ad 3. cf. II. II. q. 161. a. 1. ; ib. ad 3. ; q. 162. a. 1. ad 3. Virt. q. un. a. 12. ad 26.
3
In fortitudine invenitur eadem ratio refrenandi audaciam et firmandi
animum contra t i m o r e m . . . sed in refrenando praesumptionem spei, quod
pertinet ad humilitatem, et in firmando animum contra desperationem, quod
pertinet ad magnanimitatem, est alia et alia ratio. Nam ratio firmandi animum contra desperationem est adeptio proprii boni, ne scilicet desperando
homo se indignum reddat bono quod sibi competebat ; sed in reprimendo
praesumptionem spei, ratio praecipua sumitur ex reverentia divina, ex qua
contingit, ut homo non plus sibi attribuat quam sibi competat secundum
gradum quem est a Deo sortitus. II. II. q. 161. a. 2. ad 3.
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vonatkozásai. így megkülönböztetjük az erényeket tárgyuk, formális okuk, egyes különös nehézségeik, indítóokaik és céljaik
különbsége szerint.
Indítóoka révén az alázatosság közelebbi viszonyba kerül
a vallásosság erényével. Mert az Úr mély tisztelete (reverentia
divina) az utóbbinak is indítóoka.i Ki kell emelnem, hogy az
alázatosság formális tárgyának összekötése a vallásos motívummal az aquinói szent tipikus egyéni felfogása.
Ennek okát csak úgy értjük meg, ha tisztában vagyunk a
reverentia divina tulajdonképeni okával. Ez pedig nem más, mint
Isten kiválósága.2 A saját kiválóságunk utáni vágy, legközelebbi
vonatkozásba kerül Isten legnagyobb kiválóságával vagy fenségével. Ennek az isteni kiválóságnak szemlélete azonban egész
természetesen szent félelmet és mély tiszteletet ébreszt fel az
értelmes teremtményben Teremtője iránt.
Ezek után az alázatosságot szent Tamás szerint a következőképen határozhatjuk meg: az alázatosság erkölcsi erény,
mely kiválóság utáni vágyunkat Isten iránt érzett legmélyebb
tiszteletből a józan ész törvényeinek megfelelően mérséklik Eszerint az alázatosság nem véglet, nem jelenti kiválóság utáni
vágyunk elnyomását, csak annak mérséklését, illetőleg megfékezését. Ha több is benne a fékezés,4 mégis a többi erkölcsi erényekhez hasonlóan az alázatosság is a helyes középúton van két
ellentétes véglet között.
Mégis mint lelkiállapot, nem mint erény, végletet is jelent,
amennyiben fő sajátsága a csekélység, kicsinység és alacsonyság, miként ezt a neve is kifejezi (humilis = alacsony, humilitas =
alacsony állapot). A kicsinység és csekélység eleme azonban
nem lényege ennek az erénynek, hanem csak egy sajátsága, mely
1
Ad religionem pertinet facere aliqua propter divinam reverentiam II.
II. q. 81. a. 2. ad 1. — A magyar «tisztelet» szó nem fejezi ki teljesen a latin
«reverentia» és a német «Ehrfurcht» fogalmát.
2
Deo debetur reverentia propter ejus excellentiam. II. II. q. 84. a.
Î. ad 1.
3
Humilitas reprimit appetitum, ne tendat in magna praeter rationem
rectam. II. II. q. 161. a. 1. ad 3.; quorum unum est motus animi ad aliquam
excellentiam, quam moderatur humilitas ; II. II. q. 160. a. 2. ; in reprimendo
praesumptionem spei (quod pertinet ad humilitatem) ratio praecipua sumitur
ex reverentia divina. II. II. q. 161. a. 2. ad 3. ef. ib. q. 161. a. 1.; a. 6.
4
Humilitas plus reprimit spem vei fiduciam de seipso quam ea utatur.
II. II. q. 161. a. 2. ad 3.

118

DR. S C H Ü T Z BALÁZS

az alázatosság lényegéből következik. Az igazi önlekicsinylés
abban az alakban, hogy teljesen alárendeljük magunkat Istennek
és Istenért az embereknek, ezen erény tulajdonképeni aktusa,1
mely a kiválóság utáni vágyunk helyes fékezésének és mérséklésének eredménye. Ebben a tiszteletteljes alárendeltségben Isten
kegyelmében bízva és nem saját erejében keresi az alázatos
ember tökéletességét.
A szentírás számos helyein találjuk az alázatos lelkület ilynemű leírását. «Isten malasztjából vagyok, ami vagyok,» 2 vagy
egy másik helyen: «Mit vagyon, amit nem vettél? Ha pedig
vetted, mit dicsekszel, mintha nem vetted volna?» 3
Ezt a felfogást megtaláljuk a szentatyáknal is. így pl. szent \
Ágostonnál: «A gőg saját akaratát teszi, az alázatosság Isten
akaratát».4 Nagy szent Vazul szerint: «az alázatosság nem abban
áll, hogy az ember saját erejéből akarja becsületét gyarapítani,
hanem Istentől óhajtja azt». 5
Az alázatosságnak ilynemű főaktusa általi leírása szokásossá vált napjainkig, de nemcsak mint kiválóság utáni vágyunk
mérséklésének eredménye, hanem különösen a XII. század óta
egy másik felfogással kapcsolatban, mely az augustinianus-thomistikus alázatosságfogalomtól teljesen különbözik. Ez a bernhardinus alázatosságfogalom.
Szent Bernát az alázatosság lényegét az önmegvetésben és
a bennünket ért gyalázások feletti örömben látja.6 Bernhardinusnak mondhatjuk ezt a felfogást, nem mintha szent Bernát lett
volna ennek első képviselője. Előtte is találkozunk ezzel a felfogással egyes szentatyáknál, mint nagy szent Gergelynél, 7 szent
1 Humilitas secundum quod est specialis virtus praecipue respicit subjectionem hominis ad Deum, propter quern etiam aliis humiliando se subjicit
II. II. q. 161. a. 1. ad 5. cf. ib. a. 3. ; 4 d. 33. q. 3 ad 6; Sermo dorn. 124.
2
1 Kor. 15, 10.
3
1 Kor. 4, 7. V. ö. még 2 Kor. 4, 7 ; 10, 13; 13, 4 ; Róm. 5, 5; 11,
36; Eph. 2, 8 ; János 13, 3—15.
4
Superbia quippe facit voluntatem suam, humilitas voluntatem Dei
Com in loann. Ev. tr. 26. cp. 6.
5
IIspl Tanetvócppoauvv);.
6
Humilitas est virtus, qua homo verissima sui ipsius agnitione sibi
ipsi vilescit. De gradibus humilitatis c. 1., 2. Jellemző következő mondása:
verus humilis vilis vult reputari, non humilis praedicari et gaudet de contemptu sui. Sermo 16. super Cant.
7
Humiles opera etiàm parva aliorum aestimant et sua etiam magna
despiciunt. Mor. 26. cp. 40. cf. Mor. 28. cp. 46.
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Ambrusnál, 1 szent Benedeknél, 2 az anzelmianus hetes alázatosságlétra szerzőjénél Eadmerusnál.3 Hanem azért nevezhető bernhardinusnak, mert szent Bernát vallotta legvilágosabban és leghatározottabban azt a felfogást és különösen azért, mert az ő alázatosságfogalma a legnagyobb befolyást gyakorolta és még máig
is gyakorolja az utána jövő egész theologiai irodalomban. Különösen aszketikus munkáinkban nyilvánul meg erősen a bernhardinus hatás, mint pl. szent Bonaventuránál, 4 a XIV. század
misztikusainál, 5 Kempis Tamásnál, 6 Rodrigueznél ;7 az újabbak
közül Saudreaunál 8 és Surinnél.9
Mai napig sem vették észre, hogy a két alázatosságfogalom
nem egyeztethető össze, ezért keverték össze a két felfogást,
mint pl. Granada, 10 Scaramelli, 11 Grundkötter, 12 Cathrein 13 és
Tanquerey. 14 Ez a körülmény is nagyban hozzájárult az alázatosság fogalmának elhomályosításához.
1
lile justior, qui sibi abjection De poenitentia lib. 1. cp. 10. cf. Expos,
in Ps. 118—20.
2
Sextus gradus (humilitatis) : credere et pronuntiare se ominibus viliorem
septimus : ad omnia indignum et inutilem se confiteri. Regula mon. cp. 7.
3
Septem humilitatis gradus : quorum primus est, contemptibilèm se
esse cognoscere, secundus de hoc dolore, tertius hoc confiteri, quartus hoc
persuadere, quintus ut patienter sustineat hoc dici, sextus ut patiatur contemplibiliter se tractari, septimus ut hoc amet. Lib. s. Anselmi de similitudinibus cp. 100—110.
4
Ama nesciri et pro nihilo reputari. De procesu relig. c. 22.
5
Der vollkommene Demütige freut sich sogar, dass er verschmäht
wird, ohne dass er dazu die Ursache gibt. Denifle, Das geistliche Leben.
6
Haec est altissima et utilitissima lectio, suipsius vera cognitio et
despectio, Im. Christi lib. 2. c. 2.
7
Der welcher wahrhaftig demütig ist und sich wirklich verachtet und
geringschätzt, muss sehr froh sein, wenn ihn auch die anderen verachten und
geringschätzen. Übung der christlichen Vollkommenheit B. III. S. 195.
8
Les degrés de la vie spirituelle I. p. 360—361.
9
Les Fondements de la vie spirituelle p. 18.
10
Traité de l'amour de Dieu 1. ch. 4.
11
Anleitung zur Askese B. III. 11. Abschnitt S. 462—530.
12
Anleitung zur christlichen Vollkommenheit S. 279—327.
13
Die christliche Demut.
14
Synopsis theologiae morális 4. II. p. 628—632. — Elsősorban aszketikus munkákra kellett hivatkoznom, mert a theologiai morális, jólehet ebben
volna helye az alázatosság rendszeres tárgyalásának, ezt az erényt különösen
a XVII. századtól kezdve nagyon mostohán kezeli. A jogi irányú morális az
alázatosságot vagy teljesen kiküszöbölte az erkölcstanból vagy csak nagyon
röviden, egy-két oldalon tárgyalja. Noldin pl. csak ennyit ír róla : modestiae
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Két dolgot akarok e helyen különösen kiemelni: a) a két
felfogás nem egyeztethető össze, b) szent Tamás nem fogja fel
az alázatosságot bernhardinus értelemben, ellenkezőleg teljesen
elveti ezt az alázatosság fogalmat.
a) Saját csekélységünk szeretete az önmegvetés értelmében,
az alázatosság lényegével, amint azt szent Tamás kiválóság utáni
vágyunk mérséklésének tartja, összeegyeztethetlen. Mert önmagunk megvetése, a nekünk okozott gyalázások és becsmérlések
feletti öröm már nem jelenti a kiválóság utáni vágy fékezését
és mérséklését, hanem ennek teljes feladását, teljes lemondást
minden becsülésről és hírnévről.
Feltéve, de meg nem engedve eme felfogás helyességét,
nem alkalmazhatjuk az alázatosság minden fajánál, mint Krisztus,
a Boldogságos Szűz és az angyalok alázatosságánál. Csakis a
bűnös ember alázatosságánál volna értelme, de akkor is csak
bizonyos értelemben vett (secundum quid) önmegvetésről lehet
szó s mint ilyen inkább bűnbánati, mint alázatossági aktus.
Továbbá saját megvetésünk és a gyalázások feletti öröm
természetellenes is, mert mindegyikünknek természetében van a
kiválóság, nagyság utáni vágy.
Mindkét felfogásban van helye az önlekicsinylésnek, de
más és más módon. Szent Tamásnál csak a gőggel szemben
jelent lekicsinylést, a valóságban az ember normális helyzetét
Isten és embertársai előtt, míg bernhardinus felfogásban a szó
valódi értelmében lealacsonyítást jelent az alázatosság.
Másként értelmezik a szentírás klasszikus helyeit az alázatosságról a kétféle felfogás hivei. «Aki magát megalázza, felmagasztaltatik», i vagy «Ti pedig ne hivassatok rabbiknak, mert egy
a ti mesteretek». 2
A bernhardinus felfogás szerint Krisztus idézett soraiban
arra tanít bennünket, hogy kerüljünk minden emberi becsülést
és tiszteletet. 3
sunt quattuor species : humilitas, studiositas, modestia morum et modestia
cultus (Summa theologiae morális. I. De principiis p. 319.).
1
Luk. 14, 11.
2
Math. 23, 9—11. V. ö. még 20, 26—27; Luk. 9, 4 8 ; 14. 8—10;
Márk 9, 34.
3
Die erste Sprosse (zur zweiten Stufe der Demut) besteht darin, dass
wir Ehre und Achtung vor der Welt nicht bloss nicht suchen, sondern sie
im Oegenteile sorgfältig fliehen. Rodriguez. Op. cit. S. 164.
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Krisztus Urunk fenti helyeken csak arra figyelmezteti az
embert, hogy ne keresse kiválóságát múló földi dolgokban, mint
a gazdagságban, hírben és dicsőségben Óv a farizeusok példájától, kik az emberi elismerést és tiszteletet hajhászták. Ezeknek
magukban nincs erkölcsi értékük, azért hiúság azoknak oly nagy
jelentőséget tulajdonítani, mint azt a világ gyermekei teszik.
Ezáltal azonban nincs megtiltva ezen világi javak elfogadása vagy
azokra való törekvés, amennyiben az ember végcéljával összhangban vannak. 1
Thomisztikus felfogásban törekedhetik az alázatos ember
elismerés és hírnév után nem ugyan saját erejével, hanem Isten
kegyelmére támaszkodva. Önmagát, saját gyengéit tekintve, méltatlannak tartja magát mindenféle becsülésre, Isten kegyelmével
erősödve azonban nem. 2 Az embernek nemcsak szabad, de kötelessége is megszerezni mindazon javakat, melyek úgy egyéni
(anyagi javak) mint szociális fennmaradásához (külső tisztelet és
becsület) szükségesek. 3
Az első, aki erélyesen állást foglalt a bernhardinus felfogással szemben, tudomásom szerint Hirscher volt. Jogosan
írhatta: «Der Christ muss notwendig die Würde, wie solche
ihm in all den genannten Beziehungen zukommt, vor sich
selbst zumal allen Niedrigen und Unwürdigen gegenüber
fühlen und festhalten und auch von anderen anerkannt wissen w o l l e n . . . da seine Würde in Wahrheit nichts anderes
ist, als das Göttliche in ihm, im Selbstgefühle lebend, so
müsste er, sollte er von der Selbstachtung oder Achtungs1

Quod aliquis bonum suum cognoscat et approbet non est peccatum . . .
similiter etiam non est peccatum, quod aliquis velit bona opera sua ab aliis»
a p p r o b a r i . . . ideo appetitus gloriae de se non nominat aliquid vitiosum. II.
II. q. 132. a. 1.
2
Magnanimitas facit, quod homo se magnis dignificet secundum considerationem donorum, quae possidet ex D e o . . . humilitas autem facit, quod
homo seipsum parvipendat secundum considerationem proprii defectus. II. II. q,
129. a. 3. ad 4. cf. q. 161. a. 2. ad 4.
3
A külső nagy megtiszteltetésekre vonatkozólag csak a szerzetesek kivételek. A szerzetes u. i. miként a nagy anyagi javakról (gazdagság), épúgy a
nagy világi elismerésekről és kitüntetésekről is teljesen lemond. De itt sem az
önmegvetés ennek oka, hanem a nagyobb tökéletességre, nagyobb kiválóságra
és tiszteletre való törekvés. Ez a teljes lemondás a világ nagy megtiszteltetéseiről nem általánosan kötelező erkölcsi parancs, hanem Krisztus tanácsa és
benne foglaltatik az önkénytes szegénység evangéliumi tanácsában.
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forderung lassen, das Selbstgefühl des Göttlichen in sich ertöten». 1
Másként viselkedik az alázatos ember a bántalmakkal és
becsmérlésekkel szemben bernhardinus és thomisztikus felfogásban. Előbbi nézet szerint az alázatos minden becsmérlést és
megszégyenítést nemcsak türelemmel, hanem örömmel is fogja
elviselni.
Míg az utóbbi álláspont szerint orvoslást fog kérni az
okozott sérelemért és ha becsületének helyreállítása nem sikerülne, türelemmel és Isten akaratában való megnyugvással fogja
ezt a csapást mint egy áldozatot elviselni.
b) Szent Tamás főmunkáiban seholsem vallotta a bernhardinus felfogást. Olyan leírásokat is, melyek bernhardinus felfogásban értelmezhetők, helyesen magyaráz meg.
így arra a kérdésre, vájjon kötelessége-e az embernek
magát összes embertársainak alávetnie alázatosságból, igennel
felel egy zseniális megkülönböztetéssel. Azt mondja: az emberben két dolgot tekinthetünk, gyengéit és tökéletességeit. Tőle
vannak összes gyengeségei és hibái, Istentől azonban minden
jó, melynek birtokában van. De nemcsak önmagában kell magunkat Istennek alárendelnünk, hanem teremtményeiben is. Épen
ezért gyengeségünknek megfelelően felebarátaink tökéletességeit
szem előtt tartva, alá kell magunkat nekik rendelnünk. Ez azonban nem tartozik az alázatossághoz, hogy saját előnyeinket, melyeket Istentől kaptunk, embertársaink előnyeinek alárendeljük,
épúgy nem kívánja az alázatosság, hogy gyengéinknek és hibáinknak megfelelően embertársaink gyengeségeit szemelőtt
tartva, magunkat nekik alárendeljük, máskülönben mindenkinek
a legnagyobb bűnösnek kellene magát tekintenie. 2 Míg bernhardinus felfogásban mindenkinek, még a legnagyobb bűnösnek
is alá kell magunkat rendelnünk. így érthető csak egyes szentek
1 Christliche Moral S. 113.
2
In homine duo possunt considerari scilicet id quod est Dei et id quod
est hominis. Hominis autem est quidquid pertinet ad defectum, sed Dei est
quidquid pertinet ad salutem . . . quilibet homo secundum id quod suum est,
debet se cuilibet proximo subjicere quantum ad id quod est Dei in ipso, non
autem hoc requirit humilitas, ut aliquis id quod est Dei in ipso, subjiciat ei,
quod apparet esse Dei in a l t e r o . . . Similiter nec hoc requirit humilitas, ut
aliquis id quod est suum in eipso, subjiciat ei quod est hominis in proximo,
alioquin oporteret ut quilibet reputaret se magis peccatorem cuiuslibet alio.
II. II. q. 161. a. 3.
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kijelentése, akik magukat a világ legnagyobb bűnöseinek tartották. 1
Helyesen értelmezi szent Tamás a szent Benedek-féle 12-es
fokú és az anzelmiánus 7-es fokú alázatosságlétrát.2
De a leghatározottabban és mondhatjuk a legerélyesebben
foglal állást a bernhardinus alázatosságfogalommal szemben a
Contra Gentilesben. Hangoztatja, hogy az alázatossághoz tartozik ugyan lealázó dolgok készséges elfogadása, de csak okkalmóddal, amennyire szükséges, mint pl. ha magasabb indítóok,
mint a felebaráti szeretet késztet erre. Minden lealázó dolog
szíves elfogadása szerinte nem alázatosság, hanem dőreség.3
így világosan kitűnik, hogy a két alázatosságfogalom nem
egyeztethető össze. Ennek mélyebb oka a kétféle szeretetelmélet, amelyre a két felfogás támaszkodik. A thomisztikus alázatosságfogalom a fizikai unio-, a bernhardinus felfogás pedig a
platonikus-dualisztikus szeretetelméletet tételezi fel. Előbbi elmélet szerint, valamit csak akkor szerethetünk, ha ez a mi javunk, 4
utóbbi felfogás szerint a szeretet lényegében jóindulat más iránt. 5
Miként a lényegben, úgy következményeiben is eltér a két
szeretetelmélet. Szent Tamásnál a helyes önszeretet mértéke a
többi szeretetnek, sőt Istent sem szerethetnők, ha nem volna a
mi javunk, a dualisztikus felfogásban (főképviselői szent Bernát
és a XIV. század misztikusai) az önszeretet bűn, azért nem az
önszeretet, hanem az öngyülölet (odium sui) mértéke a szeretetnek.6
Összehasonlítva a kétféle alázatosságfogalmat az itt csak
1

Chron. s. Francisci p. 1. lib. 1. c. 68. Rodriguez munkájából idézve
p. 234.
2 II. II. q. 161. a. 6.; ib, ad 1. et ad 3.
3
Ea vero quae abjectionis sunt sponte assumere ad humilitatem pertinet, non quidem simpliciter sed secundum quod necessarium est ; quum
enim humilitas sit virtus, nihil indiscrete operatur. Non est igitur humilitatis
sed stultitiae, si quis quodcumque abjectum assumpserit, sed si id quod necessarium est fieri propter veritatem, aliquis propter abjectionem non récusât,
puta si Caritas exigat quod proximis aliquod abjectum officium impendatur,
hoc propter humilitatem aliquis non recuset. Contra Gentiles 3. cp. 135.
4
Unum quodque amamus inquantum est bonum nostrum Div. nom. c.
4. lec. 9. ; ef. I. II. q. 26. a. 1. et a. 2.
5
Minus quam inter duo Charitas haberi non potest. Gregorius In evang.
hom. 17. 1.
6
V. ö. Rousselot, Problème de l'amour au moyen age és Dr. Erdey,
Das Problem der Liebe.
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röviden vázolt két szeretetelmélettel, világosan kitűnik, hogy az
az alázatosságfogalom, mely helyes önszeretetet és a kiválóságra
való törekvés jogosságát elismeri, a fizikai unió — viszont az a
felfogás, mely önmegvetést lát az alázatosságban, a platonikusdualisztikus szeretetelméletre támaszkodik. Joggal nevezhetjük
azért a bernhardinus alázatosságfogalmat dualisztikus alázatosságnak is.
Szent Bernát után, aki az értelem és az akarat alázatosságáról beszél,! egyesek az alázatosság lényegét csekélységünk
elismerésében látják.2 Tagadhatatlan, hogy hibáink megismerése
az alázatossághoz tartozik, de nem lényege ennek az erénynek,
csak feltétele, illetőleg dispoziciója, amennyiben szabályozza a
kiválóság utáni vágyunk mérséklését, melynek székhelye az
akarat. 3
A legtöbb meghatározás és leírás az alázatosságról erre az
általunk vázolt két alázatosságfogalomra vezethető vissza. így
pl. a protestáns Hermann felfogása is, aki az alázatosság lényegét a szolgaság szeretetében látja.4 Kikel a hagyományos alázatosságfogalom ellen, melyet a bernhardinussal azonosít és azt
állítja, hogy az evangéliumi alázatosságot Ágoston, Bernát óta,
még Luther, Ritschl és Luthardt is helytelenül fogták fel. A valóságban csak tág közeledést jelent szent Tamás felfogásához.
Helytelenséget is tartalmaz, mint az ismeretelem kizárását az
alázatosságból.
Teljesen téves Spinoza alázatosságfogalma. Szerinte az alázatosság szomorúság, mely onnan származik, hogy az ember
tehetetlenségét szemléli. 5 Nem más volna ez, mint a gőgös
ember lelkiállapota.
Mivel az alázatosság főindítóoka Isten legmélyebb tisztelete
és főaktusa teljes alárendeltségünk Isten alá, azért helyessége
elsősorban az Istenfogalom helyességétől függ. Ezt pedig csakis
1

De adventu Domini 4, 4.
Demut ist die willige Annerkennung der eigenen Oeringheit. Herders
Kirchenlexicon B. III. Rudigier, Art. Demut S. 1502.
3
Cognitio proprii defectus pertinet ad humilitatem. sicut regula quaedam directiva appetitus, sed in ipso appetitu consistit humilitas essentialiter
II. II. q. 161. a. 2.
4
Realencyklopedie für prot. Theologie B IV. Hermann, Art. Demut.
S. 571.
5
Humilitas est tristitia, quae ex eo oritur, quod homo suam impotentiam contemplatur. Ethica IV. prop. 53.
2
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a theocentrikus világnézet biztosítja. Viszont az anthropocentrikus bölcseleti rendszerek (mint a stoicizmus, humanizmus,
liberalizmus és a modern filozófia főirányai) már eleve kizárják
a keresztény alázatosság fogalmát és a legjobb esetben csak
tökéletlen és hiányos alázatosságfogalmat adhatnak, mely lehet
talán szerénység, de nem igazi alázatosság.
Temesvár.
Dr. Schütz Balázs.

A ZSOLTÁROK

A

KATHOLIKUS

IMÁDKOZÁSÁHOZ.

pap kezébe az egyház breviáriumot adott, hogy

Dávid hárfájával a kezében kísértések, aggodalmak, lelki
elszegényedések idején is gazdagnak és vigasztaltnak érezhesse
magát. A zsoltárokban minden érzelmére, belső élményére talál
szép, kisérő akkordokat. Bennük «ipse Spiritus orat pro nobis
gemitibus inenarrabilibus».
Mégis, megzavarhatják a zsoltárok élvezését disszonáns
hangok is. Keresztény fülünket itt-ott mintha bántaná a psalmusok világnézete, hangja, szilaj szenvedélyessége. Nem egy zsolozsmázó papnak okozott már kínt, kételyt, elkedvetlenedést
egy-egy jellegzetesen ószövetségi részlet, amely, úgylátszik, nem
ment még át a keresztség fürdőjén, s a maga megváltatlan tökéletlenségében került Krisztus papjainak imakönyvébe és ajkaira.
A zsoltározást különösen nehézzé teszik az átkozódó (I), a
lélek halhatatlanságát látszólag nem ismerő zsoltárok (II), és
azok a helyek, amelyek mai latin fordításukban érthetetlennek
látszanak (III).
Hogvati kell ezeket a zsoltárokat értelmeznünk, imádkoznunk? Ezzel a kérdéssel foglalkozik jelen igénytelen értekezésünk.
I.
A breviáriumot végző papságnak a legtöbb töprengést az
«átkozódó» zsoltárok okozhatják. Hogyan egyeztethető össze a
keresztény erkölcsökkel az a nagy gyűlölet, az a szilaj düh,
mely ezekben az énekekben lüktet?
A 20. zs. figyelmes olvasója egyszerre talál mentséget a
zsoltáros rosszkivánataira. Hiszen nem Dávid személyes ellenségeiről van benne szó. A fölkent király ügye : Isten ügye. Az
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egész zsoltár lendületes szavakban beszél Istennek s a fölkent
királynak viszonyáról. Az Úr ellenségei azok, akik «gonoszul
támadtak a király ellen s álnok terveket főztek ellene». Ezeknek
szól a kivánat: «inveniatur manus tua... találja meg kezed
minden ellenségedet; a te jobbod találja meg mind, akik téged
gyűlölnek». (9. v.)
A 27. zs. sem okoz nehézséget azoknak, akik a rossz kívánságokat a maguk összefüggésében nézik. A bűnösökről, a gonosztevőkről van szó benne s a költő az isteni igazságszolgáltatás
alapján áll, amikor a bűn bűnhödését kéri — hozzá még egy
olyan világban, amelyben a másvilági megtorlás gondolata
kevéssé elégítette volna ki a hivőket, még kevésbbé a hitetleneket. Azért egy gondos uralkodónak ugyancsak főlhetett a feje
a «szerencsés bűnösök» rontó példája, csüggesztő hatása miatt.
Amíg ő az országában minden igyekezettel akarja kiépíteni a
hitet, azalatt ezek veszélyeztetik az Isten országának ügyét. A földi
igazságszolgáltatás bünteti az észrevehető vétkeket, de ami
kisiklik a keze közül, azt az égi igazságosztásba kénytelen
ajánlani. Érthető tehát a könyörgés: da illis secundum opera
eorum...
Tégy velük, Uram, tettük szerint
És amit főztek, aszerint
Kezük tetteid fizesd vissza mind
Mert nem fordítják szemüket az Úrra. 1

Különösen megnyugtathat bennünket az a megfontolás,
hogy épen Dávid király, akitől az átkok javarésze származik,
adta az ellenségszeretet legnemesebb példáit a világnak. Mikor
Saul halálra üldözte, a menekülés bizonytalansága mélyen fájt
az érzékeny, finomlelkű ifjúnak. De a bosszúállás közeli, felkínált alkalmát nem használja ki. A szíve megremeg, mikor Saul
köntöse szélét lemetszi, de a kísértésen túlsegíti az a gondolat :
«Nem nyújtom ki kezemet az én Uram ellen, mert az Úr fölkentje». 2
Mikor bujdosásának vége szakad, s a korona szinte váratlanul hull ölébe, nem ér rá szerencséjének örülni a gyásza s a
királygyilkosság vádját vállaló futár ellen fölgerjedt haragja miatt.
Szemei kövekkel hajigálja a meghajszolt királyt, de Dávid
1
1

A verses zsoltár-idézetek Sík Sándor szép és hű fordításából valók.
Kir. 1. 24, 11.
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szomorú lelkéből csak jóság csordul ki. Minden bosszút lehűt a
vallásossága: «Hadd átkozzon, mert az Úr parancsolta neki». 1
Absalom meggyászolása is csak azt igazolja, hogy Dávid
azok közé tartozott, akiknek a szívét a szenvedés omlós-lágyra
nemesíti s nem bosszúállásra hevíti. Nem a küzdelem kimenetelét kérdezi a futároktól, csak a fia iránt érdeklődik; ismételten
szorongva kérdi: «Békében van-e a gyermek Absalom?» S viszont
amikor halálhírét veszi, nem áll bosszút a gyilkosokon, csak
gyászolni tud: «Ki adja nekem, hogy meghaljak éretted, Absalom,
én fiam» ! 2
így érzett és tett Dávid a személyes ellenségeivel szemben.
«Én pedig, midőn engem bántottak, szőrzsákba öltöztem. Böjttel
aláztam meg lelkemet, és imádságom keblembe visszatért». (34.
zs. 13.) Ha azután mégis átokszavak fakadtak ajkán, könnyű lesz
elhinni, hogy nem a maga ügye fájt neki. Minden nép imádkozott a világháború alatt fegyvereinek győzelméért vagyis az
ellenség bukásáért. Mert amit tennünk szabad, azt kívánnunk is
szabad. Ezt teszi a 34. zs. is:
Szégyen, gyalázat verje mind,
Ki szorongatja életem.
Térjenek hátra és piruljanak,
Kik gonoszat koholnak ellenem.
Legyenek, mint a polyva a szélben,
Tiporja őket Isten angyala.
Legyen az útjuk síkos és setét
S üldözze őket Isten angyala.

Ebből következik, hogy ezek a zsoltárok a rosszat nem a
rosszért kívánják, hanem a belőle származó jóért : ami az igazak
megnyugvása, a bűnösök megszégyenűlése, az igazság apologiája,
az itélet győzelme, az Isten dicsősége.
Ha a gonoszok hatalma elfoly, mint a víz, ha a dicsőségük
elolvadó viasz (57. zs.), akkor nem szorongatja és rontja a jókat
az a kínos kérdés: «tehát hiába igazultam meg ?» (70. zs. 13. v.)
Sőt örvendeni fog az igaz, midőn látja a bosszúállást, megéri
még, hogy a bűnösök vérében gázol («manus suas lavabit in
sanguine peccatoris» 57. zs. 11. v. helyes fordítása). Aki ennek
a felséges leszámolásnak szemtanuja lesz, megnyugszik és hitében megerősödik; azt fogja mondani: «van mégis gyümölcse
az igaznak; van mégis Isten, ki itél a földön». (12. v.)
» Kir. 2. 16, 10.

2

Kir. 2. 18, 33.

dr.

128

székely

lászló

Az 58. zs. átkainak alapja ugyanez. A jók megcáfolva
akarják látni a hitetlenek kérkedését, mintha az ő utuk volna
az okosabb. «És tudva lesz, hogy Isten uralkodik Jákobon, és a
föld határain» — ez a világdráma kimenetele. A sorsok háttérben rejtőző nagy intézője tehát fonja úgy az események szálait,
hogy a végén az igaz örüljön. A bűnösök gyors halála ennek
a célnak alig felelne meg. Innen a kérés:
Ne öld meg rögtön őket :
Népem hadd lásson leckét !
Széleszd el őket seregeddel
És aztán úgy tipord s z é t . . .
Önnön gőgjük legyen bukásuk,
S az átok és a csalfa szó. (52, 12 s köv.)

A 67. zs. kezdősorairól tudnunk kell, hogy azok Mózes
szavai. O mondta mindannyiszor, valahányszor a frigyszekrény
felemeltetett: «Kelj fel, Uram, és széledjenek el ellenségeid, és
akik téged gyűlölnek, fussanak orcád elől !» (Num. 10, 35.) Mikor
tehát Dávid ünnepélyes körmenetben, amelynek a 67. zs. pazar
leírását adja, Obededom házából Sionba vitette át a frigy szekrényét, ugyanezekkel a szavakkal kért áldást Izraelnek, és pusztulást ellenségeinek.
A lelkes himnusz végül is az összes népeket az Úr imádására szólítja fel, s a messiási időkbe pillantva próféta szemmel
látja, hogy Aethiopia is Istenhez fogja emelni kezét.
Schäfer gyönyörűen fejti ki, milyen érzelmekkel kell «ezt
a magasztos és lendületes hymnust» pünkösd nyolcadában imádkozni: « 0 Isten szent Lelke! Ez mind a te műved, de teljesítsd,
amit Jeruzsálemben megkezdettél, fejezd be a világ Krisztushoz
térését! Fékezd meg a nádlakó vadakat s a pogányok bivalynépeit! Az egyház isteni intézményének még sok az ellensége.
Ha megátalkodnak, tedd semmivé őket. Terjeszd ki egyházadat
az egész földön, hogy egy akol legyen és egy pásztor. Szórd
szét a népeket, amelyek az Isten országát támadják, térítsd meg
a pogányokat, áldd meg a missziókat, hogy a föld minden népei
egyhangon dicsérjék Istent most és mindörökre». 1
A 68. zs. egész összefüggése mutatja, hogy a szenvedő
igazak megvigasztalásáról van benne szó. Megkapó hasonlatokkal adja elő e tanító-költemény, amit csak elszenvedhet egy
1

Dr. Bernhard Schäfer, Liturgische Studien. (Regensburg, 1915) IV. 118.
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Istent szerető lélek gonosz emberektől. Az igaznak mi volna
más vigasza, mint Isten igazságában hinnie, amelyről el lehet
mondani: Justitia fundamentum regnorum. Miután a megátalkodottak megtérése emberileg már nem remélhető, csak az ártalmatlanná tételüket kérheti. Nem is jövendölés, hanem okos megfigyelésből következő erkölcsi igazság a bűnösnek az a pusztulása, amit a 23. s köv. v. kívánság alakjában adnak elő:
Fogótőrré változzon asztaluk,
Társaiké legyen csapóhurok.
Homályosodjon el szemük : ne lássanak
És nyomorítsd görbére hátakat.
Keserűséged öntsd ki rájuk,
Haragod tüze csapjon le reájuk.
Lakóhelyükből váljék sivatag,
Ne lakja senki sátrukat.

«íme pusztán hagyatik nektek a ti házatok» 1 ezt olvassuk
ki az utolsó sorokból. És valóban, a 68. zs. legalább is tipikus
értelemben messiási. 2 Amíg Dávid az Isten sanyargatott szolgáiról elmélkedett, a Szentlélek odavezette a tollát, hogy a Megfeszített kínszenvedéseiről írjon, epét, ecetet, Isten házáért emésztő
buzgóságot emlegessen, s a Krisztus gyilkosságig megátalkodott
zsidóság rettenetes tragédiáját megjövendölje:
Mert üldözik a te sújtottadat,
Általvertedről gúnny?' " n l a n n t
Vétekre vétket hadd
Igazságodba el ne jussanak,
Az élők könyvéből törüld ki őket,
Az igazakkal bé ne írjad őket. 27—29. v.

Az eddig adott magyarázatok megnyugtatólag intézik el a
82. zs. nehézségeit is. Az egyesült ellenségektől szorongatott
zsidó nép a templomban sereglett össze. Ez volt a helyzet.
Menedékét az Istenbe helyezte, aki pozdorjává tudja törni az
ellenséget, elsöpri azt s mint a tűz az erdőn, végigviharzik
fölötte haragja. Hatalma előtt megszégyenülnek s elvesznek, mint
a föld ganéja. A fegyvereik győzelméért imádkozó népet a diadal
élénk leírásával igen célszerűen lelkesítette «Asaph éneke». A
titkos rúgó itt is az Isten dicsősége: «És ismerjék meg, hogy
«az Úr» a te neved, te vagy egyedül Fölséges az egész földön».
(19. v.)
i Mt. 23, 38.
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.

2

Ján. 2, 17; 19, 28; Róm. 11, 9.
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A 100. zs. a legszebb uralkodói imádság. Egy lelkiismeretes király szép kormányzási hiszekegye, jó szándékainak rövid
foglalata. Kitűnik belőle, mennyire gondviselés küldötte ember
volt a király — Meyer szerint «egy férfiú, aki az égtől ritka
adományokkal megáldva, az ország helyzetét nyugodtan és biztosan tekintette át és okos, változatlan elvek szerint cselekedett». 1
Istent szeretni, bűnt meg nem tűrni, igazságot szolgáltatni —
ezek voltak vezérelvei. Az utolsó szavakon nem kell megütköznünk: «in matutino interficiebam omnes peccatores terrae». Dávid
királyi kötelessége volt reggelenkint Ítélkezni a bűnösök fölött,
akiket mint legfőbb bíró joggal itélt halálra, ha rászolgáltak.
Az átkot mondó zsoltárok között kétségkívül legsúlyosabb
a 108. zs., amely szombatonkint «botránkoztatja» a zsolozsmázó
papot. Ebben hull az átok, mint a jégeső s ezeket a rossz kívánságokat nehéz ledisztingválni. «Átkok csak átkok maradnak» —
mondja Miller.2 Dávid a rágalmazóinak koldus sorsot jövendöl
vagy kiván, családjaiknak pusztulást; az átok vegye körül őket,
mint a ruha, hatoljon a csontjaikba, mint az olaj.
Rendelj fölé
Jobbja felöl
Az ítélet ha
És imádsága

rossz embert, ártót,
állítsd a vádlót.
eljő, benne gonoszt találjon,
bűnné váljon.

Keresztény lélek ezt a verset aligha tudta volna kigondolni, képzeletét nem bírta volna ilyen örömmel a csapásokon
járatni, s nem is tudja jószívvel imádkozni. Az a kérdés, hogy
a Szentlélektől ihletett zsoltáros hogyan volt képes rá?
Egy nagyon kényelmes és nem egészen hihetetlen magyarázat szerint az egész hosszú (a 6. v.-től a 19. v.-ig terjedő) átok
tulajdonképen idézet. Dávid az ellenségeinek ellene hangoztatott
átkait foglalja itt egybe egészen a 20. versig, amelyben e szavakat: «hoc opus eorum» épen így kell fordítani: «ez az ő
beszédük»; hiszen a héber dabar elsősorban szót jelent.
Akit azonban ez az értelmezés nem elégít ki, az gondolja
meg, hogy a zsoltáros itt a Messiás előképe, akit elárultak,
rágalmaztak, csúfoltak (viderunt me et moverunt capita sua!),
míg megátalkodottságukban el nem pusztultak. Judáson s a meg
1
Wendelin Meyer O. F. M., Die Psalmen,'des Priesters Betrachtungsbuch. (Paderborn 1920.) 175.
2
Athanasius Miller O. S. B., Die Psalmen (Freiburg, 1920) I. 42.
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nem tért zsidóságon teljesedett jövendölés ez: »Kik ellenem
támadnak, megszégyenülnek; a te szolgád pedig vigadni foga.i
Hasonlóképen jövendölésnek vagy ügyes deductiónak tekinthető a 113. zs. is. (In exitu Israel...) Érdekes, mély megállapítás, hogy akik tehetetlen bálványt imádnak, maguk is úgy járnak, mint az isteneik. Nyomorult sorsra kell jutniok azoknak,
akiknek bizalmuk és oltalmuk emberi tákolmány.
Szemük vagyon, de nem látnak vele,
Orruk vagyon, s nem szagolnak vele . . .
Ilyenek lesznek ö mestereik,
Kik bizalmukat beléjük vetik. (113. zs. 13. v. s köv.)

A 138. zs.-ban az «utólérhetetlen szépségek» élvezése közben könnyen átsiklunk a legnehezebb helyen, a 21. versen:
Nonne qui oderunt te, Domine, oderam, et super inimicos tuos
tabescebam. Perfecto odio oderam illos. Az ószövetségi ember
a legtisztább logikát látja abban, hogy az Isten ellenségeit gyűlölnie kell. Akármennyire látjuk is inditóokának tisztaságát,
krisztusi erényt nem állapíthatunk meg benne. Állítsuk csak
szembe Jézus szavaival : «Hallottátok, hogy mondatott: Szeressed
felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig mondom nektek :
Szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, kik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok üldözőitekért és rágalmazóitokért». 2
Igazat kell tehát adnunk azoknak az exegetáknak, akik az
összes védőokok felsorolása után is ószövetségi ködöt, a megváltatlanság homályát, a Krisztus-nélkülözés sötétségét látják
borongani a zsoltárok fölött.
«Nem marad tehát más hátra — írja Miller — minthogy
az átkozódó zsoltárokat vallástörténelmileg fogjuk fel, és érdességüket, amit letagadni nem lehet, az Ószövetség sajátságos,
tökéletlen jellegéből magyarázzuk». 3
Thalhofer is így gondolkodik a kérdésről: «Nem akarjuk
vitatni, hogy az ellenségszeretet a zsoltárokban még ószövetségi,
és azért relative tökéletlen. Még uralkodtak benne a meg nem
világosított természet elemei, amelyeket csak a Szentlélek töltött
meg tökéletes szeretettel».4
1

Nunc vero, quid digni essent pro his iniquitatibus suis, et quid eis
divino iudicio futurum esset, praenuntiat. S. Aug. Enarratio in Ps. CVIII.
2
Mt. 5, 44.
3
St. Benedicts Stimmen. XXXIX. Jg. (1915) 190. 1.
4
Dr. Valentin Thalhofer, Erklärung der Psalmen. 8. Aufl. (Regensburg
1914.) 401. 1.
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A Káldi-féle magyar Szentírás is megjegyzi a 108. zs.-ral
kapcsolatban: «A zsoltár kifejezéseit nem a szentebb és szigorúbb
kereszténységnek, hanem, Máté 5, 38. szerint, az engedékenyebb
ótörvénynek szempontjából kell figyelembe venni».
A pap tehát, ha a zsoltárokat végzi, nemcsak az Isten ellenségeire, az utolsó nagy leszámolásra, az igazság győzelmére, a
szenvedő Krisztus bántalmazóira gondolhat; hanem nagy lelki
épüléssel és ámulattal értheti meg a különbséget a megváltatlan és a megvilágosított emberiség között. Itt értjük meg, hogy
ádventben járt a világ s hogy Krisztus parancsa tényleg «új
parancsolat» volt. Ö a szeretet szerzője, s míg ő nem jött, Rorate
zokogott a hideg világban. Törvény és Szeretet a kinyilatkoztatásnak szembeszökően különböző fokai, s áldva legyen Krisztus,
aki a Messiás-gyilkos nép fölött könnyes részvéttel mondotta ki
szörnyű jövendöléseit, és a keresztfára kiszögezve sem a 108-ik,
a messiási zsoltár szövegéhez folyamodott az érzelmeinek a kifejezésére, hanem új imádságot mondott: «Atyám, bocsáss meg
nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek», i így lett igaz, hogy
«beteljesíteni jött a törvényt és a prófétákat». 2
II.
«Napfoltokat» fedezünk fel azokon a zsoltárhelyeken is,
amelyekben a másvilág életéről van szó.
Úgy látszik, mintha a zsoltáros még a földi életében akart
volna boldog lenni. A halál után látszólag nem sokat várt. «Mert
nincs, aki a halálban megemlékezzék rólad, a pokolban pedig
ki fog dicsérni téged?» (6. zs. 6. v.) «Mi haszna az én véremnek, ha rothadásba leszállok? Vájjon a por fog-e áldani téged,
vagy hirdetendi-e igazságodat?» (29. zs. 10. v.) Még rossz indulatú emberek közt is a földi leszámolás a vigasztalása: hatalmuknak véget vet az isteni gondviselés vagy legalább a halál.
Tanító-költemények gyakran gyürkőznek neki a kínos problémának: miért szenvednek a jók, s miért kevélykedhetnek az
istentelenek? A legközelebbi felelethez azonban sohasem nyúlnak: pokolra-mennyországra világosan nem hivatkoznak. Sokkal
kézenfekvőbb vigasztalás a sír, mely örök házává lesz a gonosznak is, aki szinte úgy érzi, hogy örökre él, s nem gondol végzetére. «Ne félj, mikor gazdaggá lesz az ember és mikor gya1

Luk. 23, 34.

2

Mt. 5, 17.
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rapodik az ő háza dicsősége; mert midőn meghal, semmit sem
visz el, sem nem száll le vele az ő dicsősége... le fog menni
atyái nemzetségéhez és nem fog látni világosságot mindörökké».
(48. zs. 17. v.) A 77. zs. egyenesen kimondja, hogy az ember
«nem egyéb, mint test, elenyésző és vissza nem térő lehelet».
(39. v.) A sírokban alvókról úgy szól a 87. zs., hogy róluk Isten
többé nem emlékezik meg, és az ő kezéből kiszakasztattak. (6. v.)
Magának is azzal a megokolással kér életet a szerző, hogy a
halál után már nem dicsérheti őt.
Tehetsz-e, Uram, a holtakon csodákat?
Avagy dicsérni téged fölkelnek-e az árnyak?
Beszélik-e a sírban, Uram, kegyelmedet,
A pokolban hűségedet?
Vallják-e a homályban, Uram, csodáidat?
Feledés földjén igaz voltodat? (11. v.)

Ezt a gondolatot ismétli a 113. zs. is:
Nem a holtak dicsérik az Urat
S kik a halál csendjébe szállanak :
Mink mondunk áldást, mink az Úrra
Mostantól és örökre. Alleluja. (25., 26. v.)

Nem szabad azt gondolnunk, hogy ezek a zsoltárhelyek a
lélek halhatatlanságát tagadnák, vagy nem vennék figyelembe
az élet folytatódását a másvilágon. Ha az örökéletnek ritkábban
történik említése a szent könyvekben, az is épen jele, hogy nem
kellett ezt az igazságot nagyon hangoztatni, hogy ez a hit kevéssé
volt veszélyeztetve. Hiszen a szomszédos pogány népek nem
tagadták a lélek további életét, sőt összeköttetéseket kerestek az
elköltözöttekkel.
A későbbi könyvek bizonyságai a lélek halhatatlansága
mellett ismeretesek. Talán elég lesz épen csak felemlíteni a vérpadra lépő agg Eleazar szavait: «A Mindenható Isten kezéből
sem élve, sem halva el nem futhatok»; 1 vagy Júdás ismert tettét,
aki pénzt küldött Jeruzsálembe, hogy áldozat mutattassék be a
megholtak bűneiért, «jól és istenesen gondolkodván a föltámadásról». 2 Klasszikus a Bölcsek könyvének szép elmélkedése:
«Az igazak lelkei pedig az Isten kezében vannak, és a halál
gyötrelme el nem éri őket... És ha az emberek előtt kínokat
szenvedtek is, az ő reményük halhatatlansággal teljes... Fény1 Makk. 2. 6, 26.

2 Makk. 2. 12, 43.
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leni fognak az igazak, és mint a szikrák a nádasban ide s tova
futkosnak, ítélni fogják a nemzeteket, és uralkodni fognak a
népeken». 1 Legvelősebben a Prédikátor fejezi ki a test és lélek
külön sorsát: «És a por visszatérjen földébe, ahonnan lett, és a
lélek visszamenjen az Istenhez, ki őt adta». 2
De már a királyok könyve is tud szellemidézésről, 3 s a
Deuteronomium súlyos büntetés terhe alatt tiltja el, hogy valaki
a halottaktól kérdezzen igazságot.4 Jób keblében is mélyen el volt
téve a reménység: «Tudom, hogy az én Megváltóm él, és az
utolsó napon a földből föltámadok ; és ismét körülvétetem bőrömmel, és az én testemben látom meg Istenemet». 5
S hogy az említett zsoltárhelyek mennyire nem az ember
teljes elmúlására vonatkoznak, a legvilágosabban épen magukból
a zsoltárokból tűnik ki. A zsoltáros tudja, hogy «nem leszen
mindvégig elfeledve a szegény; a szegények tűrése nem vész el
mindvégig». 6 Tudja, hogy teste is «reményben fog nyugodni»,
mert lelkét nem hagyja Isten a pokolban, s nem engedi, hogy
az ő szentje rothadást lásson. Az ő orcájának örömével fog betelni s jobbján mindvégig gyönyörködni.7 Ha meghal, igazságban akar megjelenni az Úr színe előtt s látásával lakik jól
mikor föltámad. 8 Jó neki az Istenbe helyezni reménységét:
«Mert mim vagyon az égben és tekívüled mit akartam a földön?
Ha testem és szívem elfogyatkozik is, szívem Istene és osztályrészem az Isten mindörökké». 9
De ha ez a vigasz még sem tudott az élet mindenféle küzdelmében keresztültörni, annak az okát másban kell keresni.
A mennyország kapuja volt zárva Krisztus lelkének alászállása
előtt: itt van az ok. Előtte a lelkek az ígéreteket meg nem
nyerték, csak távolról nézték és messziről köszöntötték azokat.
Zarándokoknak és jövevényeknek érezték magukat a földön, és
jobb hazát kerestek. 10 Az örök hazának ez a messze pislákoló,
elmosódó ígérete, az a halovány kinyilatkoztatás természetesen
nem tudta azt a vigasztaló erőt kifejteni, mint Krisztus prédikációja. Ha hitben nem is volt hiány, mégis közvetlen remény,
közvetlen kilátás csak a Sheolra volt. Jákobot is hasztalan vigasz1
2
3
4
5

Bölcs. k. 1, 3. s köv.
Pred. 12, 7.
Kir. 1. 28, 7.
Deut. 18, 11.
Jób 19, 25.

6

9. zs. 19. v.
M 5. zs. 10. v.
s i6. zs. 15. v.
» 72. zs. 25. v.
10
Zsid. 11, 13 s köv.
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talták a fiai. Meg nem szüne a sírástól és mondá: «Keseregvén
lemegyek fiamhoz a holtak országába». 1 Jób is «a halál homályával borított sötét földre» készült, a nyomorúság és sötétség
földére, hol a halál árnyéka és semmi rend, hanem örök iszonyat lakik. 2 A néma szomorúság és fohászkodások helyén a
Krisztusvárás epedő adventje várta az életből eltávozókat, s nem
tudhatták, mikor jön el az élet teljessége. A lélek még nem
áldhatta boldog egyesülésben az Istent, a Sheolba nem illet bele
az örömének: «Venite, exeltemus Domino, iubilemus Deo salutari
nostro!» Bizony el lehetett mondani: «Non mortui laudabunt te,
Domine, neque omnes, qui descendunt in infernum». Nem túloz
tehát Miller, mikor azt a megállapítást teszi, hogy az uralkodó
nézetek az alvilágban, a Sheolban tartózkodók állapotáról olyanok voltak, hogy a gondolkodót csak borzalommal és félelemmel tudták eltölteni, a baj idején megvigasztalni pedig épen
nem voltak képesek. 3
Volt az ószövetségnek bizonyos kinyilatkoztatása a kárhozatról is. Azért a gonoszakra értve nagyon is igazak e.'ek a
jövendölések: «nem fog látni világosságot mindörökké», 4 vagy
«a pokolban ki fog dicsérni téged?» 5 Habár be kell vallani,
hogy az ótestamentum kinyilatkoztatása a pokolra vonatkozólag
is sokkal homályosabb volt, mint az evangéliumé, 6 mégis elég
világos nyelven szól Jób 26, 5. Péld. 21, 16, Is. 14, 9, a vizek
alatt nyögő óriásokról s azokról, akik velük laknak; férfiakról,
akik letévedtek a tudomány útjáról, s azért az elkárhozott gigászok társaságában laknak ; Babylon királyáról, akinek leszállásán
megháborodik a pokol, felkölti neki az óriásokat s fogadják
gúnyos szavakkal: Te is megsebesültél mint mi, hasonló lettél
hozzánk, levonatott pokolba kevélységed, leesett a te holttested
mely teríttetik alád, és lepled a férgek lesznek.
Az elkárhozottakra nézve tehát minden nehézség nélkül
alkalmazhatók a szóbanforgó zsoltárszavak. Az igazak viszont
csak kulcslyukon keresztül pillanthattak be az örök élet Ígéreteibe. Tévedést ezek a zsoltárok egyáltalán nem tartalmaznak,
1

Gen. 37, 35.
Jób 10, 27.
3 Miller, Einführung in die Psalmen. 5. Aufl. (Freiburg, 1924) 153. 1.
4
48. zs. 20. v.
5
6. zs. 6. v.
6
V. 5. Chr. Pesch, Prael. dogm. (Friburgi, 1914) III. 94.
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de a tökéletes igazságot szintén nem: a ködleplet csak Krisztus
igéje verte szét.
Kis találékonysággal a pap nagyon ügyesen tiszta keresztény tartalmat önthet ezekbe a homályokba is. Kárhozattól való
félelmet, elhibázott élettől való borzadást, bizalmat, alázatosságot, földi gazdagság megvetését, reménykedést s egyéb érzelmeket gerjeszthet fel lelkében az eschatologikus sorok imádkozásakor; mindenekelőtt pedig ujjongó büszkeséget az evangélium fölött, amelyről a zsoltárok napfoltjai negative igazolják j
hogy «az Istennek ereje az minden hívőnek üdvözítésére . . .
mert abban az Isten igazsága jelentetik ki hitből hitre», i
III.
A zsoltárok élvezésében harmadszor nagy akadályunk a latin
szöveg homályossága. Erről a szövegről mondja Sík Sándor azt a
kemény ítéletet, hogy «már szent Jeromos korában is elavult,
rossz latinságú, homályos. Hemzseg a fordítási hibáktól, félreértésektől, nem egy helyen teljesen értelmetlen, amint ma nyíltan elismerik a dologgal foglalkozó összes egyházi emberek». 2
Bizonyos, hogy a Psalterium Qallicanumról is áll, amit Cornely
a Vulgata-szövegről mond: «Hibáktól nem egészen mentes az a
fordítás, s nem is éri el a legmagasabb tökéletességet... a zsoltárkönyvben követi a szent Doktor a héber szöveget, azért keményebb és érdesebb a nyelvezete». 3 Miller zsoltárfordításában
körülbelül 200 helyen tér el a latin szöveg értelmétől, de sok
más helyen kellett a héberre néznie, hogy a latint megérthesse.
E ' kis értekezés keretébe nem fér el a nehezen érthető
szöveg fordítása vagy értelmezése. Jó fordítások és exegesisek
olvasása, magánszorgalom, «a jó pap holtig tanul» elvének lelkes
megvalósítása általában könnyebben átsegíthetnek ezeken a
nehézségeken, mint sokan gondolnák. Talán az isteni gondviselés akarta így, hogy a zsoltárok tündérországát is szörnyek
őrizzék a langyos lelkek elől. Bizonyos, hogy ha ezeket legyőzzük, örök kapuk nyílnak föl előttünk és örömmel fogjuk észrevenni, hogy a munka mennyire megérte a fáradságot.
Szombathely.
Dr. Székely László.
1

Róm. 1, 16 s köv.
A zsoltárok és az imádságos élet. Katholikus Nevelés. 1924. 121. 1.
3
Cornely S. J., Introductionis in u. t. libros sacros Compendium. (Paris,
1911) 130. 1.
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EINSTEIN ELMÉLETE BÖLCSELETI
SZEMPONTBÓL.
(Második, befejező közlemény.) 1

•

A relativizmus bölcseleti bírálata.

S

értelemben vett bölcseleti gondolat Einstein műveiben kevés van. Összefoglaló kis művének első két oldalán
találunk rövid ismeretelméleti alapvetést, amelyben különbséget
tesz a geometriai igazságok és a tárgyi világ igazságai között. A geometriában igaz mindazon tétel, amelyet bizonyos axiómákból logikailag helyesen vonunk le. Ez az igazság azonban csak átvitt értelemben igazság. Mert szószoros értelemben igazság az a tétel,
amely az értelemnek és a tárgynak összhangját fejezi ki. Másszóval :
conformitas inter intellectum et rem. A geometriai igazságok is
lehetnek azonban tárgyi igazságok, ha azokat a tárgyakra alkalmazhatjuk. Kérdés azonban, mikép, mily terjedelemben és mily
pontossággal alkalmazhatók a geometriai igazságok a tárgyi
világra? Vagy csak egyfajta geometria felel-e meg a tárgyi
világnak vagy többféle is? Ez a jelentősége annak a kis elöljárónak, melyet Einstein műve elé helyez.
Egyébként szilárd meggyőződésem és ezt az előzők után
velem mindenki oszthatja, hogy Einstein relativizmusa főleg
fizikai elmélet. Tehát elsősorban a fizikusok feladata eldönteni,
helyes-e Einstein fizikája, illetőleg fizikai világképe? A bölcselő
a bebizonyított fizikai igazságokat minden további nélkül elfogadja. A bölcselőnek csak akkor van joga a bírálatra, ha akár
maga az elmélet szerzője, akár az ő követői a bölcselet talajára
siklanak és bölcseleti tanokat érintenek vagy állítanak föl. És ez
Einstein elméletében is előfordul. Ő is igen fontos bölcseleti
tanokat érint, sőt segít lerontani. Ezt a keresztény bölcselők
nem mindig veszik észre és akadnak, akik azt hiszik, hogy
Einstein elmélete keresztény bölcselet szempontjából nem kifogásolható.
A kérdés már most az, mily pontokon érintkezik a relativitás tana a bölcselettel?
Eleve kijelentem és újból hangsúlyozom, hogy a relativitás
ZÓSZOROS
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Az első közleményt 1. Religio 1925. I. 49—65. old.
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tana fizikai tan. De emellett vannak benne oly nézőpontok és
gondolatmenetek, amelyek a bölcselőt, sőt a közönséges gondolkodót is arcul vágják. Lehet, hogy ezek a bölcseleti tévedések
idővel lehámlanak a relativitás tanáról és akkor annál tisztább
bort önt a fizikus a pohárba. Vagy Kepler a bolygók törvényeit
nem kapcsolta-e össze Pythagoras bölcseleti tanaival és később
nem hulltak-e le ezek a bölcseleti sallangok?
A bölcseletet érintő tanok elsősorban:
a) Az idő relativitása. ,
b) Az egyidejűség relativitása.
c) A tér relativitásaid A mozgás relativitása.
e) Az idő és a tér összetartozása.
f ) A világ végessége és határoltsága.
a) Az idő

relativitása.

Ha Einstein időről beszél, alkalmazkodnunk kell az ő nézőpontjához. Ő fizikai időről beszél és ezt jól meg kell jegyeznünk.
Mert más a lélektani idő, más a fizikai idő és más a metafizikai
idő. A lélektani idő voltakép időképzet, amelyhez lelki és
fiziológiai berendezésünk révén jutunk el. A fiziológiai lélektan
elemzi az időképzet keletkezésének feltételeit. A metafizikai időről később szólok.
A fizikai idő ellenben az időnek az a fogalma, amelyre a
fizikának mint tudománynak szüksége van. A fizika eszménye,
hogy lehetőleg mindent a mozgásra vezessen vissza és a mozgást
mathematikai nyelven fejezze ki. De mindenféle mozgásnál a tér
és az időmérések elsőrendű szerepet játszanak, hiszen a mozgás
a test helyzetének változtatása az idő folyásában. A fizikusnak
szüksége van az idő fogalmára, mint fogantyúra, hogy a mozgást
a lélek nyelvére átfordítsa. És az erő mértéke is nem az a mozgásváltozás lesz-e, amelyet a test az időegységben végez?
A fizikában azonban az idő fogalma a használat folytán
megkeményedett és tárgyi értéket nyert. Melyik fizikusnak jut
eszébe arról vitatkozni, mi is voltakép az idő ? Milyen annak az
ismeretelmélete, illetőleg metafizikai értéke? Az idő neki époly
valóság, mint a tömeg, mint a mozgás, mint a tér! Az idő egyenletesen tovagördülő valami, amelyben a legkülönbözőbb események lejátszódnak. Az idő a tovavillanó események csatornája,
a jelenségek világának kerete. És ez a keret, ez a csatorna a
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fizikus előtt époly valóság, mint azok az események, amelyek
rajta vagy benne átfutnak. Hisz ezek az időben elillanó események meghatározott, tárgyilagos és valóságos rendben és meghatározott tárgyilagos időtartam alatt szöknek ki. Az időrend és
az időtartam a mindennapi élet és világnézet előtt tárgyi értékek
és époly tárgyi jelentőségűek, mint magok az események. Hogy
az idő (és a tér) fogalma ily szilárd alakot ölthetett, annak oka
Newton, a nagy fizikus is volt, aki az idő és tér alatt-abszolútumot,
abszolút metafizikai idő és abszolút metafizikai tér létezését vallotta.
Einstein túlhaladja ezt a nézőpontot.
b) Az egyidejűség

relativitása.

Ámde az időtől mindig megkülönböztették a szemlélőt,
azt, aki az időt figyeli és az időt mint jelenséget észleli. Mint
minden viszonyt, épúgy az idői viszonyt is lehet helyesen és
helytelenül felfogni. A puska elsülése és durranása, a villámlás
és a mennydörgés egyidejűek. A megfigyelők azonban saját
helyzetük és távolságuk szerint a két eseményt külön-külön és
más-más viszonyokban észlelhetik, mivel az objektív egyidejűség
az észlelők lelkében távlati eltolódást szenvedhet. De ki mondhatná azért, hogy ez az alanyi észlelés megdönti a valóságos
egyidejűség tényállását? Ez a távlati eltolódás csak következménye az objektiv időnek és az alanyi benyomások relativitása
és az objektiv egyidejűség feltétlensége tökéletes összhangban
vannak egymással. Másszóval : egyidejű események különböző
megfigyelők szemében különböző időpontokban játszódhatnak
le, az egyidejűség tehát relativ.
A relativisták azonban nem ismernek el sem objektiv időt,
sem objektiv időrendet. Ők nem ismerik el, hogy lehet a megfigyelőtől független és objektiv időmozzanat, amely azonban a
megfigyelő helyzete szerint alanyi eltolódást szenvedhet. Ők csak
az alanyi megfigyelés adatainak tulajdonítanak abszolút értéket,
magát az abszolút időmozzanatot pedig kiküszöbölik. És ha egy
bizonyos koordináta-rendszerben figyelők egy bizonyos eseményt
egyidejűnek is találnak, azért ez nekik még sem abszolút egyidejűség, mert ime egy más koordináta-rendszerben levők
ugyanazt más-más egymásutánban és viszonyban látják. Tehát
az idő és az időrend minden koordináta-rendszerre nézve csak
relativ. És ezen alanyi megfigyelések és időértékelések mögött
nem is kell keresni tárgyi időmozzanatot, tárgyi időrendet, mert
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a relativista abszolút időt vagy időrendet nem ismer, mert a
szemlélő mindig csak jelenségeket és azok egymáshoz való
viszonyát észleli.
c) A tér

relativitása.

Ugyanez áll téri viszonyokra vagy a kiterjedt dolgokra
nézve, sőt itt a relativitás még jobban előbukkan. Ha valamely
mérőrúd kiterjedése az egyik mozgó rendszerben ilyen nagy, a
másikban meg olyan, akkor szerintük mindakét szemlélőnek igaza
van. A jelenség mint jelenség igaz. De talán a hosszmérték maga
mégis csak önmagával azonos objektiv valami és más mint a jelenség? A relativista előtt nem a hosszméret, hanem a jelenség a
fontos. És szerinte nem akkor kapom meg az igazságot, ha két
vagy három szemléletet a közös objektiv tényalapra visszavezetek, hanem akkor, ha a különböző jelenségeket egymásra vonatkoztatom és azokat különbözőknek ítélem.
d) A mozgás

relativitása.

Hasonló módon vizsgálja a mozgás törvényének tárgyilagosságát is és itt Einstein bölcselkedő álláspontja még merevebben szökken elő.
Vegyük csak a tehetetlenség törvényét. Ezen törvény szerint
minden test megmarad eredeti nyugalmában vagy egyenesvonalú egyenletes mozgásában, hacsak valami külső erő nem
kényszeríti ezen állapot megváltoztatására. Ezen törvény megszövegezése apriorisztikus, azaz olyan, hogy a gondolkodó pusztán
gondolkodás révén, tapasztalat és megfigyelés nélkül is rájön
annak igazságára. Ez a törvény semmiféle megfigyelőt, semmiféle vonatkoztató rendszert nem tételez föl. Nos és a relativista
ezt az objektivitást sem tűri, az ő szemében a mozgásnak csak
akkor van értelme, ha tekintettel van valamilyen szemlélőre.
De milyen megfigyelőnek van joga a tehetetlenség törvényének elbírálására? Mert ha ennek a törvénynek önmagában
nincs értelme, akkor viszont annyiféle értelme lehet, ahány megfigyelőre vonatkoztatjuk. És akkor melyik megfigyelőnek adjunk
előnyt arra, hogy a törvényt megszerkessze? Ha ugyanis a megfigyelő valamely mozgó golyóval párhuzamosan és ugyanazon
sebességgel mozog, akkor a golyó úgy tűnik föl, mintha állna.
Álló jelenség. Ha a megfigyelő ívelő mozgásban hajlik a mozgó
golyó felé, akkor úgy tűnik föl, mintha a golyó közelednék a
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megfigyelő felé. Mivel pedig a relativista számára egy megfigyelő sincs előnyben, még az sem, aki abszolút nyugalomban
van, azért a tehetetlenségi törvényt is a megfigyelők szerint kell
megszerkeszteni. De mit ér az oly természettörvény, amely a
megfigyelők szerint más és más? Az igazi természettörvénynek
önmagában kell igaznak lennie és függetlennek kell lennie a
szemlélőtől. A természettörvény nem jelenség, hanem az események mélyén működő abszolút erő, sőt intelligencia.
De Einsteinnek ez az eljárása talán csak módszer, úttörő,
heurisztikus elv? Hiszen — mint az első részben többször kiemeltem — ő is ép arra törekszik, hogy az abszolút természettörvényt, úgy, amint az minden megfigyelőtől független, meglelje. Ö talán csak azért járja be a különféle koordinata-rendszerek birodalmát; hogy bebizonyítsa, hogy a különböző idői,
téri és mozgási rendszerekben ugyanaz a törvény eltolódik, tehát
ki kell a törvényt az idő, a tér, a mozgás kereteiből emelni,
hogy azután a természettörvényeket pőrén, saját erejükben
és ősi mivoltukban láthassuk. Ez igaz! A végső cél ez. De
szükséges-e annyi rombolás a végső cél érdekében? És ez
a baj!
Einstein ez a methodusa főleg akkor szúr szemet, ha az ő
mechanikájának a kiindulását a klasszikus mechanika kiindulásával
hasonlítjuk össze.
A klasszikus mechanika is tisztában volt azzal, hogy az
égitestek mozgásjelenségei relativek. A klasszikus mechanika
sem tudott a világűrben oly abszolút nyugvó, ideális rendszert
találni, amelyhez viszonyíthatta volna a többi bolygók pályáját.
És szintén arra törekedett, hogy a természettőrvényt a maga föltétlen (abszolút) mivoltában megragadhassa. Ezt a célt el is érte
két szempont figyelembevételével. Először kiküszöbölte feltételei
közül vagy — mondjuk — számításaiból az esetleges megfigyelőt.
Másodszor pedig logikai úton megszerkesztette az abszolút tér
és abszolút idő fogalmát és a természettörvényeket a konkrét
tér és konkrét idő (ezek relativek) kereteiből ezekbe az abszolút
keretekbe transzponálta, áthelyezte.
Einstein is az abszolút természettörvény felé igyekszik, de
teljesen ellentétes úton. Ö először megállapítja, hogy minden
idői és minden téri viszony relativ; minden szemlélő számára
minden törvény más-más jelenség és azért az idő, a tér és a
konkrét szemlélők fölé helyezkedve, a természettörvény oly meg-
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fogalmazására törekszik, mely végeredményben mégis minden
szemlélő számára abszolút igazsággal bír.
Másszóval : a régi mechanikának nincs dolga a megfigyelők
relativitásával, mert megfigyelőkkel nem is törődik, a törvényt
tőlük függővé nem teszi.
Einstein szemében ellenben irányadó a megfigyelő és nem
a magában létező természettörvény irányadó. Ő előtte a természettörvény jelenség és pedig olyan jelenség, amely egyelőre minden
megfigyelőre nézve más, később azonban a mathematikai formulákkal való kiegészítés vagy — mondjuk — a mathematikai
régiókban való felemelés után mindenki számára ugyanaz lesz.
Hogy mi ennek a filozófiai magyarázata, arra még rá fogok térni.
Tegyük fel, hogy Einsteinnek sikerül álláspontjait keresztülvinni,
de csak nagy áldozatok révén, az idő, a tér, a mozgás fogalmainak átalakítása árán. Tárgyalásunk sorrendje szerint most Einsteinnek az idő és a tér összetartozására és a világ végességére
és határoltságára vonatkozó nézeteit kellene megfontolnunk. Ám
ezek a kérdések helyesebb megvilágítást nyernek akkor, ha
előbb azt vizsgáljuk, mily kapcsolatban van Einstein a főbb
bölcseleti irányokkal.

Einstein nézetei a különböző bölcseleti
világánál.

rendszerek

Einstein gondolatainak nem minden bölcseleti rendszer
kedvez. Sőt Einstein, ha nem tévedek, egy bizonyos bölcseleti
rendszer nézőpontjából vezette le gondolatait.
Einstein minden valószínűség szerint erős lökést kapott
Ernst Machtól, korunk pozitivizmusának főképviselőjétől. Nem
csoda tehát, ha ép a pozitivizmus kapva-kapott Einstein relativizmusán. Sőt Petzold szerint a relativitás tana a pozitivizmus
koronája.
Mi a pozitivizmus alapgondolata? A pozitivizmus szerint
tényleg csak az létezik, ami közvetlenül adva van. Közvetlenül
azonban csak az érzések vannak adva, így: a szín, a szag, a
hang, a tapintás, az alakérzetek (kerek, háromszög, négyszög),
továbbá az idői formák (mint sokáig, rövid ideig tartó). Az
érzeteken kívül minden csak fogalmi valóság és a fogalmak
szövése. Puszta fogalmak tehát : a tárgy, a valóság, a tér, az idő
stb. fogalmai is és mindaz, amit e fogalmakon értünk. Mert ma
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így, holnap úgy gondolkodunk. Ma számunkra a tér végtelen, holnap
véges, amint gondolkodásunk e kisegítő fogalmakat értékeli.
A pozitivizmusnak nincsenek ellenvetései a relativitással
szemben, nincsenek aggodalmai a tér és az idő paradoxonaival,
avagy a tér és az idő összekapcsolásával szemben. Einstein is
azt mondja, hogy az idő voltakép csak költött dolog. Mi nem időt
mérünk, hanem bizonyos érzetek találkozását. Mert mi történik
az időmérésnél ? Nézzük csak az órát és látjuk, hogy a mutató
12-őn van. Később megint azt látjuk, hogy a mutató 1-en van.
A mutató ezen tovamozgását 1 órának mondjuk. Ugyanez áll a
hosszúságmérésekre nézve is. Ha valamit mérünk, akkor látjuk,
hogy a tárgy végpontjai a mérték bizonyos pontjaival összeesnek. Sem idő, sem tér nem létezik; csak bizonyos érzetek
léteznek, amelyekhez gondos megfontolással az idő és a tér
fogalmi kereteit hozzáillesztjük.
Ezen gondolatok nem ellenkeznek a pozitivizmussal. Van-e
egyidejűség, vagy nincsen; van-e egyforma időtartam vagy
nincsen; van-e valaminek önmagával azonos hosszúsága vagy
nincsen ? ezek a gondolatok a pozitivizmus szempontjából felesleges kérdések, mert a pozitivizmus nem ismer magában létezőt,
azaz metafizikai valóságot, hanem csak jelenséget. A pozitivizmus
is jelenségtan és nem valóságtan, nem lényegtan.
Bajba jön azonban a pozitivizmus, mihelyt azt kérdezzük:
van-e abszolút természettörvény? A relativizmus azért rombolja le az idő és a tér fogalmait, hogy később a matematika
segítségével idő- és térfelettivé tegye a törvénynek a fogalmát.
A pozitivizmus azonban természettörvényt, mint metafizikai,
önmagában létező és a jelenségeket belülről irányító valóságot
nem ismer el. A pozitivizmus tehát elválik a relativizmustól,
mihelyt ez utóbbi építő munkájába fog.
Az előbbi szemében abszolút törvény époly képtelenség,
mint abszolút idő és tér. Einstein ellenben bár tagadja az
idő, az egyidejűség, az időtartam, a tér, a hosszúság, az alak
stb. fogalmak tárgyilagos értékét, de ő ezekről a fogalmakról
mindig mint fizikai fogalmakról beszél. Tehát fizikai időről,
fizikai térről és nem elemzi sehol a fogalmak metafizikáját; de
nem is tagadja azt, ami e fogalmak mögött rejlik.
Einstein relativizmusa tehát nyilván korunk pozitivista
bölcselőinek gondolataiból táplálkozik. Míg azonban a pozitivizmus következetesen kitart azon felfogása mellett, hogy mi a
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dolgokat sohasem ismerj'ük meg önmagukban, hanem csak úgy,
amint azok érzékszerveink kapuin keresztül megjelennek, addig
Einstein megismerő képességünk ezen relativitását szintén figyelembe véve arra törekszik, hogy a muló, a változó jelenségeket
matematikai, azaz tisztán észbeli fogalmak rendszerébe és formáiba öltöztetve azoknak abszolút értéket adjon. Ez az eljárás
azonban már úgy a pozitivizmusnak, mint a relativizmusnak túlhaladása és út a tiszta gondolkodás abszolút megismerése felé.
Einsteinnél tehát a végletek találkoznak. A pozitivista senzualizmus és a tiszta intellektualizmus érintkeznek. Ez beismerése
annak, hogy az értelem, a tiszta mathematikai értelem, minden
abszolút igazság mértéke. De egyúttal rámutatás arra is, hogy
feltétlen igazságokhoz csak akkor jutunk el, ha az érzéki megismerés (tehát a relativ megismerés) tényeit, nyers adatait matematikai képletekben foglalhatjuk össze.
Kérdés azonban, tényleg szükséges-e a matematika arra,
hogy feltétlen igazságokra tegyünk szert? Nincs-e pl. igaza a
kritikai realizmusnak, amely matematikai képletek nélkül is
kihámozza az érzéki megismerés ingatag, viszonylagos (relativ)
adataiból a tiszta igazságot ? Avagy nincs-e igaza a Kant-féle és
a Kantra támaszkodó apriorizmusnak, amely azt tanítja, hogy
voltakép minden megismerés a tiszta értelemből (a priori) és
nem a tapasztalásból ered. Hiszen az Einstein-féle matematikai
megismerés is az értelmünkben virtualiter bennélő feltétlen igazságokon nyugszik. Lássuk tehát most ezeket a rendszereket.
A kritikai realizmusnak két főgondolata van.
Az első, hogy mi nemcsak jelenségeket ismerünk meg,
hanem magukat a dolgokat.
A dolgok maguk az érzékek kapuján lépnek öntudatunkba
— Omnis cognitio oritur ex sensu. De ez az érzéki megismerés
homályos, sőt zavaros is, mert ehhez a megismeréshez oly érzéki
elemek vegyülnek (szín, hang, íz, szag, stb.), amelyek a dolgok
tiszta mivoltához nem tartoznak. Az érzéki megismerés tényleg
jelenségeket is közöl és nemcsak a dolgokat magukat.
A dolgok tudományos megismerése az értelem munkája.
Az értelem az érzéki benyomásokat feldolgozza, azokból az
alanyi elemeket lefejti, a tárgyi elemeket pedig a tudományos
megismerésben összefoglalja. Az értelem kiküszöböli az ismeretből az antropomorfikus hozzáadásokat és objektiv képet alkot.
Ez a kritikai realizmus első alapgondolata.
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A másik: omnis cognitio oritur a cognoscente et a cognito
simul. Minden igazi megismerés tudományos tapasztalásból ered.
Törvényeink is tapasztalati törvények, sőt törvényeink értéke is
attól függ, milyen értékű tapasztalatokon épülnek fel.
Ezekből kitűnik, mily nagy az űr köztünk és a relativizmus
között.
A relativizmus nem keresi a magában létező dolgokat.
Megáll a jelenségeknél.' De ebben sem következetes. Mert hisz
abban a pillanatban, mikor az idői, a téri jelenségek viszonylagosságát kiemeli, egyúttal matematikai formulákkal igyekszik a
jelenségek közötti eltéréseket áthidalni. És vájjon ez, bár más
úton, nem a lényegnek, a tiszta valóságnak keresése és megragadása-e ?
Einstein és a kritikai realizmus tehát más-más módszerrel
keresik a tiszta igazságot.
Einstein a pozitivizmus szemüvegén keresztül minden megismerésben csak a jelenségnek megismerését látja. De ő egyúttal
matematikus is! És mint matematikus az érzéki megismerés
jelenségtanát a matematikai formulák segítségével valóságtanra
változtatja át.
A kritikai realizmus ellenben minden megismerésnek megméri az ismeretelméleti értékét. Vagyis (amint már mondottam),
a magában véve homályos és alanyi elemekkel kevert ismereteket az értelem rostáján átszűri és matematika nélkül is eljut
a tiszta igazsághoz. A kritikai realizmus tehát tudja, hogy a
fizikai idő, a fizikai tér, a fizikai mozgás egyrészről; az egyidejűség, az egyforma téri és hosszúsági szemléletek, a különböző mozgási folyamatok másrészről sok-sok alanyi, relativ
elemet hordoznak magukban. De ép ezek a relativitások sarkalják arra, hogy először ezen fogalmaknak lélektani eredetét
kutassa és azután megállapítsa, hogy mi is voltakép a metafizikai
idő, tér, mozgás? Természetesen a metafizikai idő, a metafizikai
tér, a metafizikai mozgás fogalmai, mint minden fogalom, általános fogalmak lesznek. Keretek lesznek, amelyekbe az egyes
idői, téri, mozgási jelenségek beilleszthetők. Mégis ezek a fogalmak, ezek a keretek egyrészt a tapasztalatból erednek, mert a
tapasztalat adataiból szövődnek ki elvonás (abstractio) útján.
Másrészt az értelem alkotásai, mert hiszen általánosak és egy
idői, téri és mozgási jelenség sem meríti ki a fogalmat magát.
És Einstein nem ugyanezt teszi-e, mint mi? A bölcselő
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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kritikai, ismeretelméleti elemzéssel jut el az abszolút (a metafizikai) idő, tér, mozgás, törvény fogalmához. Einstein ellenben,
mint vérbeli matematikus, a matematika segítségével emeli fel
az idő, a tér, a mozgás, a törvény esetleges jelenségeit az abszolútum, a feltétlen birodalmába.
Ámde miért képes egyrészt Einstein, másrészt a kritikai
realizmus az esetleges, a relatív, a folyton változó papirosismereteket aranyalapra átértékelni?
Erre a kérdésre ad választ a Kant-féle és a Kantra támaszkodó apriorizmus, illetőleg a tiszta intellektualizmus. Ha mi nem
is írjuk alá ennek a rendszernek összes tételeit, mégis megvalljuk, hogy több tekintetben megegyezünk vele, sőt öntudatlanul
Einstein is annak az alapján áll.
Az apriorizmus merev ellentétben van a relativizmussal ép
a tér és az idő kérdéseiben.
Az apriorizmus vallja, hogy nem minden ismeret ered
tapasztalatból. Vannak oly ismereteink, melyek forrása a tiszta
ész. Nem minden ismeret ered a tapasztalatból. Vannak ismeretek, igazságok, amelyek értelmünk berendezéséhez és szerkezetéhez tartoznak. Ily ismeretek pld. a következők: a világban
minden történésnek van oka. Ez oly igazság, amely minden
tapasztalat felett áll. Ez apriori igaz itélet. A matematikai tételek, mint 3 x 6 = 18, a priori igaz tételek. Hasonlókép a priori
nyilvánvalók a geometriai igazságok is. Pld. hogy a tér három
kiterjedésű; két egyenes csak egy pontban metszi egymást; egy
ponton keresztül egy egyeneshez csak egy párhuzamosat húzhatunk. Mindezek a priori, tapasztalat nélkül is igaz tételek és
ezeket semmiféle tapasztalat meg nem cáfolhatja. De ezekből
folyik az a tétel is, hogy a háromszög szögeinek összege két
rektus. Szóval az egész euklideszi geometria a priori igaz.
A kritikai realizmus ezeknél a tételeknél is súlyt helyez a
tapasztalat bizonyságára. Az apriorizmus ellenben egészen más
világnézeten van. Eszerint a tér és az idő nem úgy állnak az
alannyal szemben, mint tárgy (cognitum). Ezek az alanyra nézve
nem idegenek, tehát ezen fogalmaknak mivoltát sem a tapasztalat adja. Sőt a tér és az idő fogalmai az alany megismerésének
velünk született formái. A tér és az idő, két lelki forma, melyek
segélyével a lélek a külső világhoz hozzányúl, azt megragadja,
hogy azt a szemlélet tárgyává tehesse.
A tér és az idő, tehát nem külső vagy belső tapasztalatból ered-
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nek, sőt minden emberi tapasztalás tőlük függ. Amint szem nélkül
nincs látás, fül nélkül nincs hallás, épúgy a tér és az idő formái
nélkül a belülről vagy kívülről eredő benyomások tapasztalattá
sem olvadnak. Ép azért a tér és az idő mivoltát is csak a priori
ismerhetjük meg és semmiféle a posteriori tapasztalás ezt az
ismeretet meg nem döntheti.
Ez a tan homlokegyenest ellenkezik a relativitással. A fizikai
idő, vagy a fizikai tér fogalmai egyszerűen a fizikához tartoznak, a fizikus segédeszközei, de nem érintik a tér és az idő,
a priori bennünk létező, sőt értelmünkkel együtt működő formáit.
Ezek a formák, továbbá azoknak a téri és idői méréseknek is a
formái, alappillérei, amelyeket Einstein a fizikában észlelt és
különbözőknek talált. Ezen formák nélkül az öntudatban a fizikai
tér és idő fogalmai sem léteznének.
Hiába mondják az apriorizmussal szemben, hogy az
euklideszi geometria csak egyik esete a lehetséges geometriáknak. Sőt a négydimenziójú geometriának is megvan a lehetősége. És a tapasztalat megingatja azt a felfogást, hogy a háromszög szögeinek összege = 2 R. (Sauss híres mérései alapján.) Sőt
a párhuzamosakról szóló axiómák sem feltétlenül bizonyosak.
Míg mindezen kérdésekben a kritikai realizmus egyszerűen a
tapasztalatra hivatkozik és elfogadja azt, amit a tapasztalat mond,
vagy ami a tapasztalattal nem ellenkezik, addig a szigorú apriorizmus mereven ragaszkodik a tiszta ész tanúbizonyságához és
mint látszatokat elutasítja a relativitás paradoxonjait. Aki Kant
nyomdokain halad, feltétlenül így cselekszik.
Azt hiszem, ennek a merev ellentétnek mélyebb oka van.
Nézetem, hogy a két fél két malomban őröl. A relativizmus a
fizikai jelenségek talaján áll; az apriorizmus ellenben metafizikai
szempontokat tart szemelőtt. A fizikai idő és tér pedig távol
esik úgy az apriorizmus, mint a kritikai realizmus metafizikai
idő- és térproblémáitól.
És ezzel elmélkedésem fordulópontjához jutottam. Most
már végre meg kell vizsgálnom, mily értékük van úgy ismeretelméleti, mint metafizikai szempontból az idő, a tér és a mozgás fogalmainak? Objektivek-e ezen fogalmak? Tárgyak-e az
idő a tér és a mozgás? Avagy merőben alanyi elgondolások?
Vagy talán mind a kettő egyszerre?
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A tér, az idő és a mozgás fogalmainak elemzése.
Mindezen kérdésekre a relativizmustól teljesen függetlenül
igyekszem megfelelni.
Mi a tér ? Tér közfelfogás szerint az, amiben a világ benne
van. Tehát a tér valami nagy edény, vagy nagy láda, amelybe
a világ el van helyezve. Ámde furcsa következtetések folynak
ebből. Eszerint egyrészt létezik a világ, másrészt létezik a tér,
mely nagyobb az egész világnál. Azt is kérdezhetnők : hogy a
tér maga meg miben van? Vagy talán a tér van a világban?
De ekkor a világ volna az az edény, amelyben a tér van. Ez a
két szemlélet sehogy sem elégít ki. Van egy harmadik lehetőség:
hogy sem a világ nincs a térben, sem a tér a világban, hanem
a kettő egy és ugyanaz. Sőt egy negyedik esetre is lehet gondolni, hogy t. i. a kettő közül egyik, talán a tér, tulajdonsága
a másiknak. De a kettő egy és ugyanaz nem lehet. A világ
ugyanis színes, hangos, ízes, szagos. Mindez a térről el nem
mondható. Csak az az eset lehetséges tehát, hogy t. i. a tér
valamikép a világnak a tulajdonsága, és ez a tulajdonság' kelti
fel bennünk a tér fogalmát.
És mi az idő? Közfelfogás szerint valami, ami folyik. És
ez a valami egyúttal oly csatorna, amelyben minden folyik, mert
hisz minden az időben folyik és változik. Ez az idő.
Van-e kapcsolat az idő és a világ között? Az idő folyik-e
a világban ? Vagy a világ folyik az időben ? Ha az idő folyik a
világban, akkor a világ valami szűrő, amelyen az idő átfolyik.
És ebben az esetben a világ nem folynék és nem változnék az
idővel, hanem a világ maga mindig szilárd és mozdulatlan
maradna. Vagyis nem volna a világon semmi mozgás és semmi
változás. De talán a világ folyik az időben? Ám ez sem lehetséges, mert ekkor az idő állana szilárdan és rendületlenül, pedig
fogalmaink szerint: az idő múlik. Végül talán az idő és a világ
(tér) együtt folynak? Ámde miben folynak? Valami még nagyobb
időben és még nagyobb térben? Mindezekből az következik
hogy vannak a világnak bizonyos tulajdonságai, amelyek bennünk a tér és az idő képzeteit felkeltik.
De a tér és az idő nem egészen jó testvérek. Mintha egymás ellenlábasai volnának. A tér mozdulatlan! Az idő örökké
mozgó! De kiszaladhat-e az idő a térből? A tér mindenütt ott
van, ahol az idő szalad és az idő soha a térből ki nem szalad-
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hat. Lehetséges-e ez a valóságban, vagy csak a képzeletben?
A tér továbbá előttem, fölöttem, alattam van. Minden irányban!
Az idő azonban, ha mindjárt mult, jelen és jövő is, mint az
egyenes vonalú ér húzódik át a téren.
És még egyéb nehézségek is vannak, főleg a térre vonatkozólag.
A matematikai axiómák az üres tér sajátságos tulajdonságait állapítják meg; a mechanika ellenben a teret anyaggal
teltnek tételezi föl. A matematikai (és geometriai) ész elválaszthatatlan a tér létezésétől, a mechanikai ész viszont azoknak az
anyagoknak a létezésétől, amelyek mint elektronok, atomok vagy
égi testek töltik be a teret. A legkülönösebb pedig az, hogy a
teret minden nehézség nélkül el tudom gondolni anyag nélkül,
de anyagot tér nélkül soha. Igen fontos dolog továbbá az is,
hogy a puszta térben lebonyolított geometriai műveleteink
abszolút bizonyságuak. Az anyaggal kitöltött térben való mechanikai kutatásaink ellenben legtöbbször csak igen nagy mértékben valószínűek, de sohasem lépnek fel geometriai szükségszerűséggel. Más szóval a természet tüneményei nem folynak le
geometriai szükségszerűséggel, hanem csak mint anyagi sajátságoktól függő véletlenek. A lefolyás feltételeit pedig a fizika
vizsgálja.
Igen fontos ez a megállapítás! Einstein ugyanis a jelenségek relativ világából az abszolút matematikai képletek világába menekül és azt hiszi, hogy csak azok a természettörvények
abszolutak, amelyeket ő a saját matematikai formáinak nyelvén tud kifejezni. De elfeledkezik arról, hogy az ily mereven
kifejezett törvény lehet általános törvény, de egyúttal olyan,
amely a természetben sohasem ismétlődik meg oly pontossággal.
Minden általános fölötte áll az egyesnek és ez egyes ténynek nem
fotográfiája az általános. A fizikai törvényszerűség csak nagyvonalú törvényszerűség. A matematika törvényszerűség ellenben teljesen abszolút törvényszerűség és szükségszerűség.
Honnan eredhet ez a kétféle szükségszerűség? Első pillanatra a felelet nehéz, de ha ráeszmélünk az igazságra, más egyéb
kérdés is kezd megvilágosodni.
A geometria a tiszta ész tudománya, úgy azonban, hogy
tételeit a tapasztalati világban is érvényesíthetjük. A geometriai
elemek oly elemek, amelyek ideális tisztaságukban csak az észben vannak meg, de tökéletlen alakban, mint a világ tulajdon-
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ságái, a tapasztalati világban is megvannak. Ezért alkalmazhatjuk
a geometriai igazságokat, mint Einstein is észrevette, a reális
világban is.
A mechanika ellenben elsősorban a konkrét világban érvényesül ; de ez a világ sehol sem teljesen ugyanaz s ép azért a konkrét
mechanikai igazságok eltolódást szenvedhetnek. Másrészről azonban a konkrét mechanika az elvont (absztrakt) mechanika révén
az ideális rendbe felemelkedhetik és az így megszűrt mechanika
a tiszta geometriával egyértékű lesz. Az ész így emelkedik a
jelenségek fölé.
Ha tehát a geometria azt bizonyítja, hogy vannak a világnak és vannak a dolgoknak olyan formái, amelyek a tiszta észbe
felemelve abszolút igazságokként bontakoznak ki, ugyanezt
tanúsítja a tiszta mechanika is.
A tiszta geometria és a tiszta mechanika rokon egymással. Amint például a geometriai jelenségek nem léteznek pont
és vonal nélkül, épúgy mechanikai jelenségek sincsenek idő és
tér nélkül. Geometria és mechanika nemcsak rokon, hanem
egyenrangú tudományok is, mint tudományok. Ugyanaz az ész,
amely a dolgok bizonyos formáiból létrehozza a geometriát,
ugyanaz létrehozta a dolgok más formáiból a mechanikát. És
amint a geometria általános (universalium) tudomány, épúgy az
elvont mechanika is.
Elvileg a pont és a vonal eredete nem különböznek a tér
és az idő eredetétől. Mind a két fogalompárt ugyanaz a szellemi
szükséglet szüli, t. i. a tudomány létesülése. Mind a két fogalompár kisegítő eszköz, hogy a dolgokat megismerjük. Állványok
ezek, melyeket a valóságos világhoz támasztunk, hogy róluk a
valóságok lelkébe betekinthessünk. Absztrakciók, elvonás útján
létrejött fogalmak. Absztrakciói a világ bizonyos tulajdonságainak.
Amint tehát a világnak vannak oly tulajdonságai, amelyekből a pont és a vonal fogalmait kihámozzuk, épúgy vannak
oly sajátságai is, amelyekből az idő és a tér fogalmait megszerkesztjük. Sem a pont és a vonal, sem az idő és a tér nem
dolgok, nem tiszta valóságok. De a valóságból vannak merítve,
részük van a valóságban és azért a valóságra is alkalmazhatók.
Mik a tér és mik az idő valóságos elemei?
A tér fogalmának tárgyi alapjai a kiterjedt testek vagy
akár az egész világ kiterjedése. A lélek előtt megjelenő kiterjedt
testek hatással vannak a lélekre és ezek a hatások, mint utó-
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képek, megmaradnak a lélek vásznán. Ámde ezek az utóképek
anyagtalanok, semmi egyebet nem tartalmaznak, mint a puszta
kiterjedést, mert az absztrakció szűrőjén minden anyagi elem
áttisztult. A lélek alakító ereje a kiterjedést tovább szövi, ami
van, azt megnöyeli, a mi nincs, azt a végtelenig hozzá fűzi és
minden irányban kiterjeszti, kifeszíti. És ha kiterjedést (amelyet
tehát a lélek előbb abstrakcióval megszerkesztett, majd pedig
önálló lelki alkotó cselekvéssel a végtelenségig kiterjesztett),
azután egyúttal úgy tekintem, mint a tárgyak helyét, akkor a
logikus ész megkapja a tér logikai fogalmát vagy — mondjuk —
metafizikai fogalmát.
így lesz az értelemben a tér olyan edény vagy láda, amely
képes a tárgyakat, sőt az egész tárgyi világot magába foglalni.
A tér tehát valóságban nem létezik. A tér fogalma, mint minden
fogalom, általános. De van kiterjedés, ahonnan a tér fogalma
ered és amelyre a tér fogalma alkalmazható és ez a téri
fogalom alkalmas arra, hogy a lélek vele dolgozzék, számoljon,
tervezzen stb.
Létezik-e tehát a valóságban abszolút tér ? Tagadhatatlan, hogy
a valóságban nem létezik. De létezik a lélekben. És nyilvánvaló,
hogy úgy a matematika, mint a geometria elválaszthatatlanok
ennek az észbeli térnek a létezésétől, mert ezek a tudományok
is épúgy az ész szülöttei, mint a tér. A valóságban e tudományok
épúgy nem léteznek, amint abszolút tér sem létezik. Mindezek
együtt véve entia rationis, észlények. Mindezek fogantyúk, melyekkel a természet titkaihoz hozzáférkőzni és azokat e tudományok
nyelvén kifejezni igyekszünk. Ezek nélkül nincs természetmegismerés, nincs művészet, nincs emberi alkotás térben és időben.
A térnek és időnek még más jelentősége is van. Az emberi
tudományok között a fizika és ennek keretében a mechanika a
természet jelenségeivel foglalkoznak. Ám a természetben vannak
épúgy erők, mint bizonyos erőfolyamaíok, amelyeket mi benső
mivoltukban megragadni és mélységeiket kibeszélni szintén nem
tudunk. Tehát valami tolvajnyelvhez fordulunk, amellyel körülírva mondjuk el mindazt, amit a természettől ellophatunk. Mi a
mozgás, mi az erő, nem tudjuk, de ha ezeket tériesítjük, máris
valamit mondunk róluk. Az órát, a mérő rudat is azért találtuk ki, hogy azok testet öltött alakjai legyenek a mozgásnak és
a kiterjedésnek, illetőleg az időnek és a térnek.
De sem a mérőrúd, sem az óra, mint a tér és az idő

152

dr. trikál

józsef

megtestesítői, mint az idői és a téri viszonylatok mutatói a
jelenségek világában nem alszolut pontosak. Ha fogalmaink is
mind hézagosak, hogy ne lennének akkor hézagosak e fogalmak
ilyen érzéki alakjai, képei?
És most alkalmazzuk mindezt Einstein relativitására.
Van-e tehát abszolút tér a valóságban? Nincs! Van azonban kiterjedés, vagy valami, ami a kiterjedés látszatát bennünk
felkelti és a honnan az ész a tér abszolút fogalmát összes tulajdonságaival együtt felépíti. Az abszolút tér tehát csak ideális
léttel bir, még pedig az észben.
Igaza van-e azonban Einsteinnek legalább abban, hogy a
fizikai tér relativ ? Igaza van ! Igaza van abban is, hogy a fizikai
terek, illetve kiterjedések és a testek fizikai alapjai is más-más
rendszerből más-más méretet és alapot mutathatnak. De téved,
mikor azt a meggyőződést kelti föl, hogy ezek a terek és méretek nemcsak mint jelenségek, hanem mint önmagukban létező
és magukkal azonos tények is egy és ugyanazon időben különböző méretekkel bírhatnak. Ez ellenkezik az azonosság elvével.
Más ugyanis egy dolognak ontologiai igazsága és más a dolognak,
mint jelenségnek igazsága. Például a bot a vízben törtnek látszik.
Jól látom én ezt? A fizika törvényei szerint igen. De a bot
maga, mint ontologai tárgy, mégis egész, csak a jelensége látszik
törtnek.
Igaza van-e Einsteinnek, hogy minden fizikai idő relativ?
Ebben is igaza lehet. Ámde itt is hangsúlyoznunk kell, hogy
más a fizikai idő, mint jelenség és más az időnek a lélekben
kialakult fogalma. Nem tudnók az időben lepergő folyamatokat
megmérni, ha magában a lélekben nem léteznék az idő tiszta,
anyagtalan, metafizikai fogalma, amelyhez a konkrét jelenségek
időmozzanatait viszonyítjuk és azokat gyorsan múlóknak vagy
lassúaknak, elmultaknak vagy jelenben elillanóknak vagy ép a
jövőben bekövetkezőknek minősítjük. Másszóval : az elmúló
dolgok hatással vannak a lélekre, amely hatásokból leszürődik
az idő anyagtalan, metafizikai fogalma. Ez az idői fogalom csak
egy kiterjedéssel bír és a végtelenbe torkollik.
Az idő tehát az ész elvonásából ered. Az idő is a lélek
szülötte. Abszolút idő a valóságban nincs ! Hisz az idő a mozgás,
(a múlás) függvénye, a függvény pedig nem lehet abszolút.
Abszolút idő ideális idő, a lélek világában létező idő és arra
szolgál, hogy a fizikai világ a lélekben lelki alakot kapjon.
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Az idő — mint már említettem — a fizikában csak fizikai
idő és a fizikai mozgásnak a mérője. Az idő azonban a fizikában csak akkor mér, ha az óra segélyével fizikailag is testet ölt.
Az óra, mint időmérő azonban sokféle külső hatásnak van alávetve. Gyorsabban mozgó rendszerben az óra lassabban jár, mint
kevésbbé gyors rendszerben, de Einstein is elismeri, hogy földünkön ez a változás nem nagy, tehát igazán pontos óráink csak
kevés különbözetet mutatnak fel, ha azokat az egyenlítőn és a
sarkokon egyformán beigazítjuk.
Ám tegyük fel mégis, hogy valamikép ugyanazt az eseményt kellene két különböző gyorsasággal haladó rendszerből
mérnünk, és tegyük fel, hogy tényleg az egyik rendszerben egy
jelenség előbb jelentkeznék mint egy másikban, vagy ugyanaz
a jelenség a két különböző rendszerben különböző idő alatt folynék le, mondhatnám-e azért egyszerűen, ime nincs egyidejűség,
íme nincs egyforma időtartam önmagában sem? Vagy vegyük
fel azt az esetet, hogy az ok és okozati elemek közül valamelyik
rendszerből előbb látom az okozatot és csak azután az okot,
mondhatom-e, hogy ime az okozat a valóságban is megelőzi
az okot? Ez nevetséges állítás, bármit mondjanak is a túlzók.
Meg kell különböztetnünk az idői viszonyokat önmagukban és
jelenségi alapjukban. Ezek az idői viszonyok önmagukban és
mindenféle rendszer fölötti nézőpontból szemlélve, követik az
azonosság és ellentmondás törvényét. Ez a két törvény minden
létezőnek, tehát az idői viszonyoknak is a törvénye. Eszerint
pedig minden időviszony egyenlő önmagával, ha én máskép
is látom azt. Az ok mindig megelőzi az okozatot, vagy az előbb
történő az utóbbit. Az időtartamnak is van abszolút tartama,
jóllehet az észlelő előtt hol rövidebbnek, hol hosszabbnak tűnik
is az fel. Bár mindent alanyiságunkon keresztül tapasztalunk, de
mint tudósoknak kötelességünk a tapasztalatainkhoz tapadó alanyi
salakot lefejteni és a valóság tiszta magját megragadni.
Hiszen ilyen alanyiságokkal lépten-nyomon találkozunk.
A fájdalom például az időt elnyújtja, a gyönyör ellenben megrövidíti. Ugyanazon egy óra lefolyása egyik számára hosszú, a másik
számára rövid, nos és ezért változik-e az óra időtartama? Megfigyeléseink közben az egyik előbb lát meg valamit, mint a
másik, vájjon azért mondhatom-e, hogy az észrevételektől függetlenül is, hol előbb, hol később létezik ugyanaz a dolog?
Vagy ki hiszi el Wyl állítását, hogy a mozgó rendszerben fia-
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talok maradunk, az állóban pedig megöregszünk ugyanazon idő
alatt?
Ha tehát valami időviszony, mint jelenség relativ, abból
nem következik, hogy az önmagában abszolút értékkel nem bír.
Lehet egy óra valakinek rövid, egy másiknak hosszú, de az az
óra egy óra marad, sem több, sem kevesebb.
Erre a relativista azt feleli: az idő alapja a mozgás, de a
mozgás nem abszolút, tehát az idő sem abszolút.
A mozgás nem abszolút, ezt mi is tanítjuk. Mozgás önmagában épúgy nem létezik, mint gondolkodás önmagában. Mozgó
és mozgás, gondolkodó és gondolkodás összetartoznak. De a
mozgásnak épúgy van mozgó alanya, mint a gondolkodásnak
van gondolkodó alanya.
A mozgó, amelytől a mozgást külön választom, lehet a
Föld vagy a Hold stb. mozgása. Az időt épúgy számíthatom
a Föld, mint a Hold járása szerint. Ha a mértékegység adva
van és azt matematikailag is kifejezem, akkor megkapom az
idő objektiv alapját. Ez az alap azonban abszolút jelleggel bír.
És ebben az abszolút mozgási rendszerben és a rajta felépülő
időviszonyokban az egyidejűségnek, az időtartamnak szilárd
alapja és értéke van. Ez a szilárd alap pedig ép az, aminek
mozgását alapul vesszük, legyen az akár a Föld, akár a Hold.
Végezetül szabadjon röviden a mondottakat összefoglalni.
Főgondolataim és megállapításaim a következők.
Más a fizikai és más a metafizikai idő, tér és mozgás.
A fizikai idő, a fizikai tér és a fizikai mozgás jelképek és fogantyúk, amelyekkel a fizikai világ jelenségeit és tulajdonságait
megragadni igyekszünk. A valóságban tehát nincsen önmagában
idő, nincs önmagában tér, nincs önmagában mozgás. De vannak
fizikai jelenségek és léteznek a fizikai tárgyakban oly tulajdonságok, amelyek a lelket ezen fogalmak megszerkesztésére sarkalják.
A fizikai világon kívül azonban létezik még a lélek világa.
Az idő, a tér és a mozgás mint metafizikai fogalmak a lélekben
léteznek. A lélek javaihoz tartoznak. A fizikai világnak bizonyos
sajátságai a lélekben idővé, térré, tiszta mozgássá finomulnak.
A fizikai világ az esetlegesség világa. A lélek világa az
állandóság világa. A fizikai világban minden folyik, a lélekben
minden állandósul. Amott a mulandóság tovább pereg, itt a
törvények uralkodnak.
De a két világ között nincs űr, nincs áthidalhatatlan sza-
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kadék. A kettő összetartozik, a kettő gyökerében össze van hangolva. A természet és a szellem nem ellentétek. A szellem nyilvánvalólag nem valami elkülönzött vagy — mondjuk — különc lény
a természetben. Kell, hogy az őt jellegző törekvéseknek valami
közük legyen a dolgok természetéhez és a természet jelenségeihez. Kell, hogy a természet mélyén minden esetlegesség, minden
szakadatlan változás dacára is oly tulajdonságok és oly törekvések (tendenciák) legyenek, hogy köztük és az értelem között
valami analógia álljon fel. Minden okunk megvan arra, hogy
a természetben észszerűségre, törvényszerűségre, matematikai,
geometriai kifejezésre törő tendenciákat vegyünk fel. Minden
okunk megvan arra, mert mi tényleg értelmünkkel a természetet lemásoljuk és ha jól lemásoltuk, a természeten uralkodunk.
Viszont a természet is alkalmas arra, hogy az értelemben élő
törvényszerűségeket átvegye és hordozza és a szellemnek engedelmeskedjék.
Vannak tehát a fizikai világban jelenségek, amelyek lelki
ellenképei a tér, az idő és a tiszta mozgás. És ezek igazán
valóságok, metafizikai valóságok, lelki valóságok. A lélek ezen
valóságok hálóiban illeszti a fizikai jelenségeket és ott azokat a
lelki alapra, formulára hozza. És viszont amit a lélek a maga
benső világában, a tér, az idő és a mozgás fogalmainak segítségével elgondol, azt a fizikai világba is átültetheti, a jelenségek
körébe illesztheti.
íme ezt cselekszi Einstein is, mikor matematikai nyelven
abszolusítja a természettörvényeket, csak ép hogy nem látja a
fizikai idő, tér és mozgás kapcsolatát az abszolút időhöz, térhez
és mozgáshoz és innen erednek hihetetlen paradoxonai, amelyekkel az imént foglalkoztam.

A tér és idő összetartozása.
Mindezideig csak Einstein idő-, tér- és mozgáselméletével
foglalkoztam. Ámde mikor Einstein lerombolja az idő és a tér
fizikai fogalmait, mint abszolút fogalmakat, akkor Minkovszky
négydimenziós világához csatlakozik. Ahhoz a világhoz, amelyben már nincsen idő önmagában, nincs tér önmagában, hanem
csak tér-idő.
Ahhoz a világhoz, amelyben a tárgyakat nem pusztán téri
helyzetük határozzák meg, hanem azoknak az időben való jele-
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nésük. A kockát például úgy tekinthetjük, mint egy és ugyanazon
négyszögű, felület folytonos egymásután következését az állandóan
növekedő magasságban. És a gömböt is egymáson fekvő különböző nagyságú gömbfelületek folytonos sorozatának tekinthetjük.
Egy anyagi pont mozgása is a háromdimenziós térben szintén
különböző térbeli helyek folytonos egymásután való következéseként fogható fel. Másszóval: minden fizikai történést térbeli
pontok folytonos, időben való egymásután következésének tekinthetünk. Ennek a történésnek a világát valóban négydimenziójú
kontinuumnak tekinthetjük, mert ebben a világban minden alaknak és minden pontnak helyzetét négy koordinata határozza meg :
három térbeli, a térbeli pont helyzetének meghatározója és egy
időbeli, az illető történés időpontjának meghatározója. így lesz
a régi abszolút fizika, jelenségtan, jelenségek fizikája. így találkozik Einstein gondolkodása Minkovszky gondolataival. Hiszen
ha Einstein szerint minden idő, minden tér, minden alak, minden mozgás relativ, ez Minkovszky nyelvén így fejezhető ki:
Minden mozgás, minden alak, minden jelenség egy bizonyos
téri és idői koordináták bizonyos találkozásától függ. Más idői
és téri viszonyok között az az alak már nem az az alak, az a
mozgás már más mozgás.
Minkovszky is új feladat elé állítja a bölcselkedőt. Eddig,
ime, azért kellett küzdenünk, hogy a jelenségek világa el ne
kápráztasson, sőt a jelenségek mögött az állandó tényezőket felfedezzük és megmentsük az objektiv téri és idői viszonyokat és
az ezeken felépülő téri, idői és mozgási fogalmakat. Most arra
kell törekednünk, hogy a Minkovszky tér-idős világában is elhelyezkedjünk.
Újból megjegyzem, hogy Minkovszky nem vetette el sem
a teret, sem az időt, mint ilyeneket, hanem csak megszüntette
különállásukat és azokat bensőleg összekapcsolta.
Természetesen ez az eljárás ellenkezik nézeteinkkel. Hiszen
mi a térnek és az időnek oly tulajdonságokat kölcsönöztünk,
amelyek a kettőt élesen elkülönítik egymástól és most ime kisül,
hogy a kettő szorosan összetartozik. Szerintünk például a tér három
irányban terjed a végtelenben, az idő ellenben csak a végtelenbe
futó egyenes vonal, csak egykiterjedésű. És most jön Minkovszky és azt mondja, ez a különbség nem különbség, sőt a
tér hármas dimenziója és az idő egy dimenziója alkotják a négydimenziójú világot.
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Ámde — mondják — a négydimenziójú világ máskép elgondolt szerkezettel is bír, mint a háromdimenziójú. Ebben a
világban a tér és az idő, mint különálló tényezők, megszűnnek.
Ebben a világban nem érvényesek azok a tanok, amelyeket
előbb a térről és az időről külön-külön felállítottunk. Tehát itt
az euklideszi geométria is elbukik és v á e együtt mindaz, amit
a párhuzamosakról, illetőleg a háromszög szögeinek összegéről
tanítottunk. A négydimenziójú világnak más tulajdonságai vannak.
Mit tartsunk a négydimenziós világról?
Meggyőződésem, hogy fogalmaink, igazságaink rendszere
a valóságnak csak részleges ábrázolásai. Mindig az volt a benső
érzésem, hogy az egész mindenséget emberi ésszel teljesen ki
nem meríthetjük. A mindenségből csak annyit tudhatunk, amennyit
érzékeinkkel és gondolkodásunkkal felfoghatunk. De a tapasztalat
bizonyítja, hogy a mindenség maradék nélküli felfogására nem
vagyunk teremtve.
Azután mi bizonyos érzékszervek és bizonyos gondolkodási törvényekkel közeledünk a valósághoz és azt a mi módunk
szerint fogjuk fel. A mindenség viszont elég rugalmas ahhoz,
hogy necsak mi, hanem Ő is hozzánk alkalmazkodjék. Háromdimenziós, négydimenziós világok mindmegannyi kérdések,
amelyeket a mindenséghez intézünk és az felel nekünk; mindmegannyi háló, amelyet a mindenségbe merítünk és a mindenség egy része tényleg bennreked. De az egész mindenség sokkal
gazdagabb, semhogy a kérdéseinkbe, hálóinkba elférne.
Engem nem hoz zavarba Minkovszky fizikai világképe sem.
Meg tudom találni a kapcsolatot előbbi bölcseleti állásponton
és a tér-idő világ között is. Eléggé kidomborítottam, hogy
a tér, az idő nem tárgyak, hanem fogalmi létezők, amelyeknek a valóságban van ugyan transfenomenális alapjuk, de maga
a tér és az idő mégis más, mint az, ami alapjukat képezi. Ezt a
transfenomenális, vagyis a jelenségek mögötti alapot ismerhetem
többé és ismerhetem kevésbbé. Mit tudjuk mi, megismertük-e
egészen azt az alapot, amelyből idői és téri fogalmaink erednek. Mit tudjuk mi, hogy Minkovszky ú j gondolatai nem fogják-e továbbfejleszteni az időről és térről való fogalmainkat?
Annyi bizonyos, hogy a tér a kiterjedésnek, az idő pedig
a mozgásnak a függvénye. A közönséges szemlélet számára a
kiterjedés és a mozgás két különböző valami, de akadhat a
bölcselő, aki mélyebben néz és az ő számára a kiterjedés is a
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mozgás egyik alakja. A bölcseletben ennek a gondolatnak megvannak az előzményei.
Kant szemében például az anyag és a kiterjedés még egyet
jelentett. Az anyag kiterjedt és ami kiterjedett, az anyag, Kant
szerint egy és ugyanaz. Ma már mélyebben nézzük az anyagot
és tudjuk, hogy az atiyag és a kiterjedés láthatatlan erőknek,
szédületes mozgásoknak stabil, egyensúlyozott alakja. Mi nem
látjuk magában a kiterjedésben az erőket, csak az erők jelenségét, a kiterjedést és erről levezetjük a tér fogalmát. Mi nem
látjuk az idő fogalmában sem a mozgást, de mégis a mozgásból szűrődik le az idő fogalma. Tér és az idő a fogalmi világban fogalmilag is különböznek egymástól, de a fogalmak mögötti világban az erők játéka (mozgása) és az ebből fakadó
látszat, a kiterjedés, együtt vannak. És ott, az erők világában,
ott a transfenomenális, a fogalmakon túli világban csak erők és
oly erőhatások vannak, amelyekből itt a jelenségek világában a
mi számunkra az idő, a tér és az anyag fogalmai keletkeznek.
De mindenesetre a kezdetek kezdete a mozgás és ebből ered
az idő látszata, a mozgások összetevéséből ered a kiterjedés
látszata, a kiterjedésből pedig az anyag látszata. Az emberi
szellem pedig, hogy hivatását betöltse, mindezekből az idő, tér
és anyag fogalmait is kidolgozza, rendszerbe foglalja és azokat
a tudományok felépítésének alapköveivé teszi.
Ámde ugyanezt teszi akkor is, mikor a színek törvényszerűségét és tudományát kidolgozza. így pld. megállapítja, hogy
a színek körben rendeződnek s a kör dimenziójába illeszkednek,
persze mindez csak a mi lelki berendezésünk világában. Mert
hiszen mindenki tudja, hogy ezeknek a színeknek objektive
különböző hosszúságú elektromágneses hullámok felelnek meg,
tehát objektive inkább valami egyenes vonal, mint kör és mi
mégis körben rendeződő színeket észlelünk. Ha tehát mi a jelenségek és a fogalmak világában térről, időről és anyagról beszélünk is, lehet hogy ezek mögött van az a valami, ami a tér és
az idő különböző dimenzióit egybe foglalja, t. i. a négydimenziós
világ. Mindezekből kifolyólag nincs kizárva, hogy a mi fogalmi
és euklideszi világunk mögött van a jelenségek és a fogalmak
mögötti világ, amelynek nincs kizárólag euklideszi jellege és
valóban négydimenziójú.
És tegyük fel, hogy igaza van Minkovszkynak; tegyük fel,
hogy a négydimenziós világban a tér és idő önmagukban el-
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vesztik önállóságukat, mert ott a tér és idő még együtt vannak
(vagy legalább is az, amiből a tér és az idő képzetei megszületnek), következnék-e mindebből, hogy ha ezt megengedjük,
ismeretelméletünk csődöt mond? Vagy hogy ezután más-más
formák és más törvények szerint kell gondolkodnunk ? Azt hiszem,
nem! Ez túlzás!
Vájjon csődöt mondott-e értelmünk, midőn rájöttünk, hogy
a szín, a hang, az íz, a szag stb. alanyi élmények? Nem volt-e
ez a ráelmélési pillanat inkább ismeretelméletünk megtisztulása,
mint bukása? Époly kevéssé bukik el értelmünk akkor is, ha rájövünk, hogy a tér és idő különböző lelki fogalmai gyökereikben összekapcsolódnak, hiszen minden kiigazítás értelmünknek
csak előnyére válik.
El kell készülnünk rá, hogy a haladó tudomány még sok
fogalmat fog antropomorfikus héjától megtisztítani. Sok fogalomról fog kisülni, hogy azok az ész alkotásai, sokról pedig ki
fog derülni, hogy egész más tartalom felel meg nekik, mintsem
hittük volna. Anyag, erő, fejlődés, leszármazás, átöröklés, célszerűség, mechanizmus mind oly fogalmak, amelyeket egykor valószínűleg sokkal egyszerűbb alakban fogunk kifejezni.
Valóban megismerésünk sok tekintetben relativ. Függ a
tárgytól és függ az alanytól. De úgy a tárgy, mint az alany igen
mély titkok és rejtélyeik csak lassan oldódnak, meg. Azért fogalmaink tökéletessége is csak relativ. A logika is különbséget tesz
a világos, a pontos, az egybevágó és a teljesen kimerítő fogalmak között. Pedig ismereteink csak akkor lesznek feltétlenek,
ha fogalmaink teljesen kimerítőek lesznek. De ily fogalmai csak
Istennek vannak.
Ismereteink tehát hézagosak. De a hézagos ismeret is ismeret.
A túlzó relativizmus csúfot űz hézagos ismereteinkből és a
kételybe sülyeszt. De mit épít a kétely ? A kétely destruktív erő.
Sajnos, Einstein relativitásától is sokan a feltétlen kételybe sülyedtek, a feltétlen relativizmus hiveivé váltak.

A véges, de határtalan világ.
A relativista nem beszélhet végtelenről. Ha minden relativ,
akkor minden véges is. A mérhető soha nem lehet mérhetetlen,
azaz végtelen.
De a relatívról, a mérhetőről, a végesről is csak akkor
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beszélhetünk, ha ezeket az abszolútra, a mérhetetlenre, a végtelenre vonatkoztatjuk.
Ha nincs kívülem abszolút, akkor tudatomban van az abszolút eszméje. Ha nincs kívülem mérhetetlen, akkor bennem
van a mérhetetlen fogalma. Ha kívülem nincs végtelen, akkor
gondolataimban alakul ki a végtelen eszméje.
A lélek gazdagabb, mint a világ.
A lélek sem fogja föl a végtelent (hisz akkor ő maga is
végtelen volna), de legalább megsejti. A lélek sem éri el a mérhetetlent, de legalább látja a kérdést. A lélek sem ismeri meg
az abszolútumot, de legalább beilleszti számításaiba. A matematikai és a geometriai ész visz a megmérhetetlenbe, a végtelenbe,
az abszolutumba. Mivel tudunk számolni és tudunk mérni, azért
tudunk a szám, a mérték és esetlegesség fölé emelkedni. Többet
mondok: mivel tudunk a számok és a mértékek világa fölé lendülni, azért tudjuk a muló, a relativ jelenségeket sub specie
aeternitatis látni.
A sub specie aeternitatis, az örökkévalóság szempontjából
való látás pedig abban áll, hogy a véges mögött a végtelent, a
relativ mögött az abszolútumot, az esetleges mögött a szükségszerűt meglátjuk. Isten mindezt egy szempillantással látja. Mi
mindezt csak akkor látjuk, ha előbb matematikai vagy geometriai formulára hozhatjuk. Mihelyt valamit ezen elvont nyelveken
tudunk kifejezni, azt azonnal sub specie aeternitatis, örök szükségszerűség és törvényszerűség, sőt végtelenség szempontjából látjuk
és gondoljuk. A végesés a végtelen között a matematikai ész a hid.
Einstein előtt is világos ez. Azért menekült ő is a matematikához. Azért igyekezett a jelenségek relativ világát a matematika szilárd nyelvén törvényekbe foglalni.
De a matematika őt arra is megtanította, hogy ez a világ
nem lehet végtelen. Mihelyt megállapítjuk, hogy a régi világszemlélet háromdimenziós terét görbült térnek kell tekintenünk, akkor a világ végtelensége megdől. Mert ha a tér valamilyen görbülettel bír, akkor már nem lehet szó végtelenségről.
A világ, mint minden gömbfelület, lehet határtalan, de nem végtelen. A négydimenziós, görbült terű világ csak határtalan és
nem végtelen.
* * *
¥
Összefoglaláskép rá akarok még mutatni arra, mily fontos
a bölcselet szerepe nagy világproblémák megoldásainál is.
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Az európai újjászületés (renaissance) korában az ember megszűnt a mindenség középpontja lenni. Az antropocentrikus világnézetnek vége volt. Oalilei és Newton tehát a világ törvényeit
az embertől, a megfigyelőtől függetlenül s viszont az abszolút
tér és idő kereteibe illesztették be.
A modern individualizmus korában ismét az ember lett
minden dolog mértéke. A túlzó idealizmus, a subjektivizmus, a
pozitivizmus, a pragmatizmus és végül a bölcseleti relativizmus
pedig bölcseletté dolgozták ki a tételt, hogy az ember ad értelmet, értéket és magyarázatot mindennek.
Einstein ezen hatások alatt állt, ezen bölcselet légkörében
fejlődött ki. O benne még élesebben alakult ki a gondolat, hogy
mindennek mértéke az ember. Sőt ahány szemlélő, annyi látó ;
a hány helyzet, annyi jelenség ; a hány jelenség, annyi magyarázat. Ez pedig csak kételkedésre vezethetett.
Őbenne azonban a matematikai érzéket és ezzel az abszolútum iránt való fogékonyságot a filozófia még sem rontotta le.
Megsejtette, hogyha a szemlélő jelenségeket észlel is, de a
jelenségek mögött kell törvényszerűségnek lennie, amely először
független minden szemlélőtől, másodszor független minden
téri, idői és mozgási jelenségtől. Ennek a törvényszerűségnek
pedig a lelke a szám, másszóval: minden törvényszerűség számokban kifejezhető viszony. Ez a meglátás emlékeztet Pythagorasra, vagyis arra a gondolatra, hogy csak a matematika
vonalaiból indulhatunk a világok rejtett és tiszta megismerése
felé. És mikor Einstein matematikai formuláival tényleg a muló,
a folyton változó, az ingatag, a relativ jelenségek fölé kerekedett, akkor — nézetem szerint — a relativizmust is elhagyta és az
abszolút, az objektiv birodalmába nyitott be.
Einstein bölcselete tehát két részből áll. Negativ részből
és ez a relativizmus ; a pozitív, építő részből és ez a természettörvényeknek minden esetleges elemtől való megtisztítása és
feltétlen alapra való elhelyezése.
Meggyőződésem, hogy Einstein a kritikai realizmus alapján
sokkal egyszerűbben is eljuthatott volna ehhez az eredményhez.
Helytállanak-e majd fizikai tanai, nem tudom. De hiszem, hogy
bölcseleti gondolatai idővel lehámlanak új fizikájáról és fizikája
ama íéves sallangok nélkül is érvényesülni fog.
Budapest.
Dr. Trikál József.
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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P. Sadoc Szabó O. P.: De scientia beata Christi commentatio theologica. Ex opere «Xenia Thomistica» récurrente VI. centenario canonizationis S. Thomae Aquinatis edito. Romae, 1924.
146 lap.
Az Úr Krisztus emberi tudásának problémáját a nagy
christologiai mozgalmaknak úgyszólván utolsó hulláma vetette
fölszinre. A történeti helyzetnek akkori gyors változtával megoldásra már nem került a sor. Leporiusnak, Szent Ágoston kortársának és Thomistiusnak, Nagy szent Gergely kortársának
tagadása épen arra volt még elég, hogy az említett atyák megmutassák az utat, amelyen a helyes dogmafejlődésnek el kell
indulnia. A XIII. század eleje óta aztán a hittudósok figyelemreméltó egyértelműséggel úgy határozták meg Krisztus emberi
tudásának kiválóságát, hogy az módjára nézve Istennek boldogító szinelátása, tartalmára nézve az ú. n. relativ mindentudás
(1. Dogmatika I. 427 kk.). A XVIII. század vége óta többen,
köztük igen jónevű katholikus theologusok is frontot csináltak.
Akárhányan Krisztusnak boldogító Istenlátását összeférhetetlennek tartották szenvedékenységével és érdemszerző képességével,
még többen nehézséget találtak a skolasztikái tanítás ellen a
szentatyáknál és a Szentírásban.
A pozitív és spekulativ nehézségeket Schell képviselte
nagy tudással és eréllyel (1. Bartmann, Dogm. I. 386). Úgy
látszik, főként az ő kritikája és a nevével kapcsolatos ismert,
theologiai mozgalmak és események eredményezték, hogy
Krisztus emberi tudásának kérdése újabban ismételten igen
beható tudományos vizsgálatoknak volt tárgya. Örömmel kell
tehát üdvözölnünk azt a tényt, hogy Maricnak (zágrábi tanár)
és Schulte-nek (O. F. M.) patrisztikai és skolasztika-történeti
dolgozatai és O. Qrabernek összefoglaló kísérlete után
újthomista theologiának oly illusztris képviselője lép sorompóba,
mint Szabó Szádok, kiváló hazánkfia, a római Angelicum igazgatója és theologiai tanára.
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Szabó nagy körültekintéssel oldja meg föladatát: Rövid
történeti bevezetés után nyolc szolid és igen világosan fölépített érvvel bizonyítja Krisztus boldogító Istenlátásának létezését; még pedig a dolog természete szerint igen helyesen a
christologiai és szoteriologiai alapdogmák közvetlen folyományaként állítja elénk (p. 15—51.) Aztán rendkívül finom és élesvágású tárgyalásban vizsgálja az Istenlátásnak Krisztus egyéb
kegyelmeivel való összefüggését (51—82). Majd szembeszáll a két
főnehézséggel : mikép férhet meg a földön élő Krisztus lelkében a boldogító Istenlátással a vándorállapot befejezetlensége
(comprehensor simul et viator); nevezetesen mikép fér össze
vele a fájdalom és az érdemszerzés lehetősége (83—130). Végül
lelkiismeretesen súlyogatja tulajdon érveit és összeveti a hittudósoknak a tétel theologiai fokát illető megállapításaival, és
arra a végső összefoglaló következtetésre jut: Doctrina, quae
docet animam Christi statim a principio suae creationis habuisse
scientiam beatam seu comprehensorum, est sine dubio catholica,
contraria vero ad minus erronea vel haeresim sapiens (143).
Amit Szent Tamás legrejtettebb helyeinek is tüzetes ismerete, az ő emlőin nevelt és nagyranőtt fegyelmezett gondolkodás,
biztos theologiai érzék, világos kifejtés, a rendkívül bonyolult
kérdésekben, sokszor borotvaélen álló megállapodásokban bizton
eligazodó szolid spekulatív tehetség a katholikus igazság tisztázására megtehet, az mind fölvonul Szabó Szádok értekezésében; és hiszem, a ténykérdést tudományosan is végleg elintézi,
amint a Congratio Officii-nek 1918-i döntése (Denzinger 2183 —
2185) azt gyakorlatilág eldöntötte. Ezen a biztos talajon már
most a theologia a közel jövőben teljes odaadással nekiállhat
a még tisztázásra váró nagy föladatoknak. Nevezetesen az
exegetikai és patrisztikai nehézségeknek, illetve dogmatörténeti
tényállásnak kell a szemébe nézni, és aztán az apologiai,
vagy mondjuk vallásbölcseleti problémát kell a megnyugtató
megoldás felé terelni. Szabó itt is a főkérdéseket megtárgyalja és megoldásukra bátran járható utat mutat. Különösen megnyerte tetszésemet az a mód, ahogyan az Isten-látó
Krisztus túláradó boldogságának és heves fájdalmának együttlétezhetését megalapozza (87 kk.). Azonban ő maga megvallja,
hogy itt nagy titkokkal vari dolgunk (83). Tehát még elég tér
nyilik a hivő kutatás számára az Üdvözítő egészen sajátos világot
jelentő pszichológiájának kinyomozására és Harnack ama vádjá11*
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nak elhárítására, hogy a kalcedoni christologiát pszichológiailag
nem lehet keresztülvinni. A pozitív exegetikai és dogmatörténeti
fejtegetéseket Szabó kirekeszti tárgyalásából. Bízom benne, hogy
a fényes kilátásokkal nekiinduló legújabb thomista iskola nagy
dogmatörténet-elmélői (QardeiI, Schultes, Marin-Sola, Horváth
Sándor) olyan elmélettel ajándékozzák meg tudományunkat, mely
a tényeknek nem lesz Prokrusztes-ágya, s a spekulációt megbékíti a történettel és egyben megtermékenyíti.
Szabó Szádoknak ez a világos és könnyen folyó latinsággal megírt, fényesen kiállított értekezése az ő szerkesztésében Szent Tamás szenttéavatásának hatszázadik évfordulójára
megjent Xénia Thomistica része. Mindenképen méltóan képviseli a magyar színeket ezen a Szent Tamás nagyságához arányított nemzetközi filozófiai és theologiai tornán.
Budapest.
Schätz Antal.
P. Reg. Schultes O. P.: Introductio in históriám, dogmacum. Praelectiones habitae in Collegio Pontificio «Angelico» de
Urbe (1911—1922) (VIII; 355.)
Az ilyen természetű munkát még akkor is a legnagyobb
elismerés illetné meg, ha a kezdetlegesség minden nyomát találnók rajta. Alig van theologiai kérdés, melyben a tanulmányait
befejező s tudományos pályafutását megkezdő tanár kevesebb
tájékozottságot mutatna, mint a hitigazságok értékelésének
problémájában. Igaz, hogy a teljes tisztánlátást csak ama mély
és tágkörű összegezés hozhatja meg, amely részben a kornak,
részben pedig a kiterjedt tanulmányoknak gyümölcse, mindazáltal kézikönyveink és a megfelelő irodalom egyaránt hibásak
abban, hogy oly nagy homály fedi e kérdéseket. Schultes műve
ezen a bajon kíván segíteni. Ezért összegyűjtötte és rendszerezte azt a nagy anyagot, amely szétszórva, de a közönséges
ember részére hozzáférhetlenül már megvolt s kibővítve saját
tanulmányaival oly tökéletes munkát végzett, amely minden
oldalról megvilágítja az említett problémát.
A kísérletezésnek és kezdetlegességnek nyomát sem találjuk e becses munkán s bár az irodalomban nincs megfelelő előfutára, mégis oly alakban és összegezésben lép föl, mintha sok
ilyirányú kísérletezés tapasztalataiból szűrődött volna le.
Az anyagot három nagy fejezet köré csoportosítja. Az első
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részben megadja a dogma katholikus és téves fogalmazását
(5—42), a másodikban meghatározza úgy történelmileg, mint
rendszeresen a dogmafejlődés mivoltát (43—296), a harmadikban
végül leírja a dogmatörténet feladatát (297—343). Ezt a három
nagy kérdést aprólékos pontossággal és gondossággal világítja
meg. Ezért nyugodtan elmondható róla, hogy semmi sem kerüli
el figyelmét, ami a problémák szempontjából fontos. Mivel pedig
nemcsak az Egyház döntéseinek helyes megítélése, hanem a
modernizmus és protestantizmus tévedéseinek megcáfolása is
minden theologusra nézve elsőrangú szükséglet, azért P. Schultes
nagyérdemű munkát végzett, amely előtt a kritikának akkor is
meg kell hajolnia, ha nem ért egyet a szerző minden állításával.
E sorok írója is azok közé tartozik, akik a probléma megoldását más úton keresik és más következtetésekre jutnak, mint
P. Schultes. Ámde mindez és mindkét oldalon csak keresés,
végeredményben pedig nem más, mint terminológiai különbség.
A dolog érdemében megegyeznek a felfogások, s azt amit az
egyik irány itt tagad, a másik helyen kénytelen elismerni.
Ha pl. a theologiai következtetések definiálhatóságának kérdéséről beszélünk, mindkét rész egyöntetűen elismeri, hogy az
Egyház ilyen döntései hittétel jellegével birnak és hogy az
Egyház nem a következtetés világosságában és eszközeinek erejében állítja elénk a dogmává vált theologiai tételt. Ilyenkor az
az irány, amelyhez P. Schultes csatlakozik, elbújik egy megkülönböztetés mögé s azt mondja, ez csak quo ad nos conclusis
theologiae, magában véve, mint theologiai egyenérték hozzátartozik a kinyilatkoztatás tárházához; mi csak a conclusio quoad se
definiálhatósága ellen beszélünk. Ha tehát az Egyház döntött,
jele annak, hogy nem az utóbbi, hanem az előbbi eset forog
fenn. A másik irány viszont bátrabban szemébe néz a dolognak. A hitigazság tényleges (actu) és lehető (potentia) tartalmának megkülönböztetésével dologilag nem mond ugyan mást,
mint az előbbi irány disztinkciói, de a bölcselkedő elmének
megnyitja az utat a tényleges tartalom meghatározhatóságához.
Ezért állítja, hogy minden theologiai következtetés definiálható,
amely szükségszerű kapcsolatban áll a hittétellel s amely nélkül
az utóbbinak egész tartalmi valósága fel nem fogható. Amikor
aztán az Egyház tényleg dönt ilyen kérdésekben, mint már annyiszor a történelem folyamán, akkor ez az irány mintha nagyobb
őszinteséggel mondhatná: közvetve már a úgyis hit tárgya
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volt ez s csak az én ismeretem tökéletlensége hozta magával,
hogy eddig nem láthattam a tiszta hit fényében. P. Schultes
munkájának ez a leggyöngébb része. Itt sem meggyőznie, sem
pedig Szent Tamást a maga részére megnyernie nem sikerül,
Be is vallja őszintén, hogy az újabb theologia felfogását követi,
a régebbiről pedig azt állítja, hogy az nem a dogma, hanem a
kinyilatkoztatás fejlődésének irányelveivel foglalkozott. Ezt a
magunk részéről nem ismerjük el. Mindkettőt ugyanazon elvek
szerint kell megítélnünk, ami azonban csak úgy sikerül, ha
egészen alapjából és elemeiből építjük föl Szent Tamás ismeretelméletét s folyton nyomon követjük, hogy mit használt föl a
nagy tudós metafizikai és mit logikai érték gyanánt. Ezt tettem
«Aquinói szent Tamás világnézete» című munkámban és ezt fejtettem ki a theologiai következtetésekre vonatkozólag «Ismereteink egyneműsége és a hittételek» című felolvasásomban,
amelyet a Szent István-Akadémia 1924 november 7-i ülésén
tartottam, s amely egyelőre még nyomtatásra vár. Schultesék
irányzatának gyöngéjét abban látom, hogy egyrészt hiányzik
benne ez az ismeretelméleti megalapozás és fölépítés, másrészt
pedig, hogy többé-kevésbbé tudatosan a modern jogi theologia
befolyása alatt áll s így akarva nem akarva előtérbe lép a hitigazságok logikai ereje és általánossága. Ez pedig nem alkalmas
arra, hogy a kutató szemet megnyissa. A logika általános korlátokat jelent, sejtelmekkel tölt el, de nem termékenyít. Ismereteinknek elemeiből való fölépítését ajánlom tehát elsősorban az
említett irány figyelmébe. Engem is ez vezetett a jelenleg még
kisebbség nézetéhez, főkép pedig Szent Tamás álláspontjának
megértéséhez s így annak belátásához, hogy ennek képviselője
a jelenlegi kisebbség.
Ezenkívül a hit elemzésének problémája is lényeges befolyással van az itt tárgyalt kérdések megítélésére. Egy csapásra
eltűnik igen sok nehézség és nem egy gyötrő problémát azonnal másként fogalmazunk, ha hitünk azonosító tényezőjét (ratio
formális) az Egyház tanában megnyilvánuló örök Igazságban
határozzuk meg. De ettől félni szoktak. Nem így Szent Tamás
és Cajetán is, aki a II—II. qu. I. a. 1-hoz írt magyarázatában
egész helyesen zárja ki az Egyház tanítását (propositio) a hit
indítóokából, a qu. V. a. 3-nál kénytelen elismerni, hogy az
örök Igazság nem korlátlanul, hanem végeredményben az Egyház tanításának keretében értékeli és azonosítja hitünket, tehát
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ilyen korlátozással ratio formális fidei. Mert amint az észelvek
korlátlan fogalmazásukban ismeretünknek csak lehetőségéért szavatolnak, reális értéküket azonban csak az érzéki létből elvont
valóság (esse participatum) viszonylatainak körében alapozzák
me
g> úgy a hit területén sem használhatjuk Isten korlátlan
tekintélyét azonosító tényezőnek, hanem csak azon határok
között, amelyeket a kinyilatkoztatás által megvont. Ezt minden
theologus kénytelen elismerni, de alig néhány merészeli Szent
Tamás idézett szavait hitelemzésének csúcsára írni. Már pedig
ha az üdvösség háztartása az emberiség számára in forma
ecclesiastica rendeztetett be s történelmileg egyetlen korszak
sem mutatható ki, amelyben az ilyen ne lett volna, vagy legalább is nem ebben keresné természetes fejlődésének csúcspontját, akkor igazán nincs okunk arra, hogy a hit készültségének mivoltát meghatározó, tényleges megnyilvánulását pedig
igazoló és azonosító tényezőjét úgy jelöljük, mint Szent Tamás»
Csak azért hivatkozom itt e pontra, mert ha elfogadjuk ezt az
álláspontot, akkor ezekben az alapvető kérdésekben nem egy
problémát kell másként fogalmaznunk és tárgyalnunk s így megértjük, hogy a két irány közötti, fönnebb említett és tulajdonképen nem theologiai, hanem a hitbe vágó megegyezés mögött
bizony nagyon is lényeges és érezhető hittudományi ellentétek
vannak. Schultes a maga irányát tökéletesen ismerteti és igyekszik megvédeni. Hogy neki, vagy a másik iránynak van-e igaza,
a közel jövő alighanem el fogja dönteni, mivel az újabb hittudományi irodalom a kérdés iránt feltűnően nagy érdeklődésről tanúskodik. Igen kívánatos lenne, ha a magunk körében mi
magyarok is hozzájárulnánk a kérdés tisztázásához.
Sopron.
Dr. Horváth Sándor O. P.
Divi Thomae Aquinatis de Deo Operante doctrina.
Dr. Joanne Stuffier S. J. Innsbruck, 1923.

Audore

A legmélyebb problémák közül való. Hittudósokat és bölcselőket egyaránt érdeklő, sőt minden gondolkozót, embert mélyeiben érdeklő s érintő kérdés: Miként egyeztessük az isteni
mindenhatóság, az isteni kegyelem s szabadságunk öntudatának
tényeit. Némely gondolkozó épen mélységes és abszolút hitének
erejéből veszi tagadásba, vagy teszi kétségessé a szabadság öntudatának realitását és a determinizmus világszemlélete felé hajtja;
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másik az isteni mindenhatóság, mindentudás és szabadakarás
tényeit iparkodik összhangosítani. Ez szülte szent Ágoston többértelmű, elasztikus tanát az isteni kegyelemről ; ez teremté a
janzenizmus és Pascal szigorát — szellemi hűbéruralmát és Kálvinnak s követőinek a föltétlen eleve elrendelésről való tanát.
Sőt a katholikus hittudomány már három évszáza vitatkozik a
következő témákon és kérdéseken : Isten közreműködése és a
teremtmények cselekedetei, a szabad cselekedetek és az isteni
mindentudás, a teremtett szabadakarat lényege, az elegendő és
hatékony kegyelem (sufficiens és efficax), az általános isteni üdvösséges akarat, az eleve elrendelés és a büntetés.
Ezen kérdésekről írt monographiát Stuffier jezsuita atya
ezen könyvében. Ismerteti a thomisták: Molina és a molinisták:
Pecci, Cornoldi, Billot, Papagni véleményét. És keresi szent Tamás
igazi, eredeti, authentikus és genuin tanát ezen kérdésben. Mit
tanított szent Tamás a módról, melyen Isten mint első ok cselekszik szabad teremtő működésében? Miként magyarázható, hogy
a legkiválóbb hittudósok annyira eltérnek egymástól véleményeikben? Ennek oka a szerző szerint az, hogy azon alapvető
tan, melyen az Aquinói tana nyugszik, vagy feledségbe merült,
vagy legalább is kevéssé vált megfontolás tárgyává. És ezen
alapvető tan a természetes akarati ténykedés fogalma, melynek
valósága a mozgó alany bensejéből, ontologiai valóságából származik. Istennek a teremtett cselekvő okokban való működése
nem párhuzamos, mint a molinisták állítják, sem nem fizikai
indításnak eredménye, mely erőit kényszeríti, egyetlenre deternizálja, mint a thomisták vélik, hanem abban áll, hogy minden
másodlagos, tehát teremtett okban bizonyos állandó tevékenyelvek természetükhöz tartoznak, ezekből bensőleg, önmagukban,
önként természetes vágytörekvéssel cselekvésre indítanak — nem
átmeneti, külsőleg rájok nyomott ösztönséggel, hanem természeti hajlamok beoltásával. Ezen eredeti szent Tamás-i tannak
szövegeit sorakoztatja a tudós szerző sok és világos idézetben.
Munkáját három könyvre osztja. Az első könyvben szent
Tamás szövegmagyarázatai alapján bizonyítja, hogy Isten az okok
működésébe közvetetlen cselekedettel nem foly le, kivéve azzal,
hogy működő elveket olt beléjük. Cselekvésre való alkalmazásukat már teremtett okokra bízza. A második könyvben kimutatja, hogy az emberi értelmet is Isten indítja, amennyiben az
értelmi képességeket adja és fenntartja és azt az igazság eléré-
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sére gondviselésének gyöngédségével vezeti. A harmadik könyvben tanítja : Isten az emberi akaratot nem fizikailag indítja, hanem
a beléoltott jóravaló természetes hajlamosság útján. Az akaratot
nem Isten determinálja, hanem ez önmagát észszerűséggel,— Isten
uralmának azonban annyira alárendeli, hogy Isten azt csalhatatlanul hajlíthatja. A lényegileg természetfölötti cselekedetekre az
akaratot nem indítja máskép, mint ajándékok (charizmák) és
erények útján. Tehát minden cselekedet, mely a természetfölötti
habitusok beoltását megelőzi és lélektanilag előkészíti — ontologialag, lényegben természetes cselekedet.
A leglényegesebb — a legfőbb kérdésre — világosan,
határozottan felel—és ez egyik legértékesebb s legmélyebb részlete a könyvnek: Miként éri el az isteni akarat tényleges szándékát csalhatatlanul, ha mást nem készít elő, mint az okokat,
melyek önmaguk esedékesek és benső természetüknél, erejüknél
fogva csalhatatlanul — bizonyossággal nem hozzák azt létre ?
«Hinc sequitur, Aquinatem necessitatem concursus immediati
specialis negare, quam theologi recentiores certam vei etiam fidei
proximam declarant.»
Hittudósok, bölcselők számára forrásmunka számba megy.
Kőszeg.
Kozári Oyula.
Bölcskey Ödön : Capistranói Szent János Élete és Kora. I. köt.
614 old. 1923; II. köt. 735 old. 1924; III. köt. 738. oldal. 1924.
Székesfehérvár, Debreczenyi István könyvnyomdája. Ára?.
Klumper Bernandinnak, a szent Ferenc-rend általános főnökének, valamint a magyarországi mariánus és kapisztránus tartományok főnökeinek áldozatkészsége tette lehetővé, hogy megjelenjék Bölcskeynek ez a hatalmas munkája, mely mint «tudományos kritikával megírt munka nemcsak a szakszerű történetíróknak, hanem a művelt nagyközönségnek is olvasmányul» akar
szolgálni. Az első kötet mindjárt Cap. szent János születésével
kezdi, tárgyalja a szent ifjúkorát, belépését szent Ferenc rendjébe,
a szerzetessé lett ifjúnak buzgólkodását a szigorúbb rendi fegyelem terjesztésében, a szent szerzetesnek népmissziós tevékenységét Közép-Európa különböző országaiban, fáradozásait szent
Ferenc három rendjének érdekében s végül munkásságát a pápai
megbízásoknak elvégzésében. A második kötet bemutatja Cap.
szent Jánosnak küzdelmeit a zsidók, a fraticellók, a husziták és
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a magyarországi eretnekek ellen, a törökök ellen való keresztes hadjáratát, a nándorfejérvári csatát, elbeszéli Cap. János halálát,
csodatevő és jövendölő hatalmát, végül szenttéavatását; foglalkozik azután a szent ereklyéivel, tiszteletének terjedésével és
megnyilvánulásaival. A harmadik kötet Cap. szent János írói és
szónoki mnnkáival foglalkozik, műveinek bibliografikus ismertetését adja, azután a szent élettörténetének forrásait sorolja fel,
végül életadatainak időrendi összeállítása és betűsoros névmutató
egészíti ki a művet.
Évek kitartó gondos munkájának, rendkívüli szorgalomnak
eredménye e három kötet, melyben a szerző összegyűjtötte és
feldolgozta a Cap. szent János személyére, életére, munkásságára
és tiszteletére vonatkozó adatokat és eddig megjelent munkákat.
Amikor azonban a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel vagyunk
a rendkívüli szorgalom és lelkiismeretesség iránt s mikor azt
mondjuk, hogy a szerző becsületes munkát végzett, azt az aggódásunkat sem hallgathatjuk el, hogy nem látjuk biztosítva a sikert
a kettős cél elérésében, melyet a szerző maga elé kitűzött, mikor
művét nemcsak a szakszerű történetíróknak, hanem a művelt
nagyközönségnek is olvasmányul szánta. Bár a munka a szaktudós számára nagyértékű s magyar nyelven eddig egyetten
gyűjtemény és kincsesbánya lesz, ha Cap. szent János élettörténetének, a reá vonatkozó okmányoknak és forrásműveknek valamely adatára szüksége van, mégis hiányát fogja benne érezni
a mélyebb és biztos kritikai történeti érzéknek, az anyag szerencsés kiválogatásának és felosztásának, az újabb és mélyebb szempontok s meglátások érvényesülésének, Cap. szent János egyéniségének, lelki és tevékenységi fejlődési menete összefüggő feltüntetésének. Hogy egyebet ne említsek, a szent életmunkássának tevékenységi ágak szerint való osztályozása és tárgyalása az
időbeli sorrend rovására történik, megszakításokra, ismétlésekre
és visszatérésekre ad okot. A művelt nagyközönség egyes monumentálisabb részeknél, minő a nádorfejérvári harc és győzelem
leírása, élvezetes tanulságot meríthet, de az eseményeknek nern
egészen természetszerű csoportosítása, a szövegbe felvett sok
forrás-apparátus, a hosszas latin szövegek leküzdhetetlen nehézséget fognak neki okozni. Cap. szent Jánost a kapott megbízatásai és a feladatai Itáliának majd minden nagyobb városába,
Italiának és Középeurópa majdnem minden fejedelmi udvarába,
országgyűlésekbe, fejedelmi értekezletekre elvezették. Ez a körül-
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mény élettörténetének megírásában korképek megrajzolását teszi
szükségessé és erre bőséges alkalmat nyújt. Szerzőnk ennek a
szükségletnek igyekszik eleget tenni, bár sokszor túlságosan
sok előismereteket tételez fel s a korrajzai nem eléggé teljesek
és találók. A nyelvezet világos és egyszerű, emelkedettnek vagy
színesnek nem mondható.
A részletekre vonatkozó néhány megjegyzésem: eredeti
okmányok alapján megírt élettörténetben forrásként nem lehet
idézni a Kirchenlexikont (I. 72.); a pápai udvarban történtekre
vonatkozóan nem kellene Telekynek a Hunyadiak kora című
művére hivatkozni (II. 209.) ; Jacopone da Tódít, ki szenvedélyesen
támadta VIII. Bonifácius pápát, nem lehet szentéletűnek nevezni
(II. 17.); a laza irányzatú ferencrendűeket nem nevezném kommunistáknak (I. 81.) ; a poena damni magyarul nem mondható kárhozat büntetésének (III. 228.); stilushibák: I. 70: abból, amelyek;
II. 109 : mellőzését elhagyhatónak véltük ; II. 530 : Tamás apostol
megátalkodott volt a hivésben; III. 294: fejtegeti a pénzhamisítókat; a hivő lélek, ha minden hullám elborítja, nyugodtan jár a
habokon stb.
Biráló megjegyzéseimet — újból hangoztatom — nem
teszem a szerző igen nagy szorgalma, fáradsága, lelkiismeretes
munkája rovására, hanem csak magyarázatát akartam annak adni,
hogy miért nem fogja ez a nagyszabású mű a tudós és a művelt
közönségnél azt a sikert elérni, melyet a tárgyánál, a terjedelménél és a benne összehalmozott nagy és lelkiismeretes munkánál fogva méltán megérdemelt és magának kivívhatott volna.
Budapest.
Dr. Martin Aurél.
Fr. Marin-Sola O. P.: L'évolution homogène du dogme
catholique. Fribourg (Suisse), Imprimerie St. Paul. 1924. tome
I. 535 pag.;tome II. 376 pag. Ára 17-50 svájci frank.
Marin-Sola a néhány év előtt elhunyt del Prado utóda a
fribourgi egyetem spekulativ dogmatikai tanszékén. A «La Ciencia
Tomista» korábbi évfolyamaiban megjelent cikkei alapján adta
ki ezt a kétkötetes, hatalmas munkát, mely az eredeti spanyol
kiadással egyidejűleg franciául is megjelent. Nem részletes dogmatörténet, hanem a katholikus hitrendszer egyetemes fejlődésének
alapelveit fejtegető munka. Szigorúan ragaszkodva Aquinói Szent
Tamás elveihez, az ő tanítása nyomán iparkodik azokat a bonyo-
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luit problémákat megfejteni, amelyek a dogmafejlődés kérdésében különösen a XVII. század theologusainak elméletei nyomán
keletkeztek.
A szerző azon álláspontból indul ki, hogy a dogmafejlődés
ténye tagadhatatlan, az egész hitrendszerre kiterjedő ; tehát nemcsak a szoros értelemben vett dogmák, hanem a veritates catholicae és a conclusiones theologicae fejlődésére is irányító. Ez a
fejlődés az egész vonalon homogén jellegű, mindennemű következtetés és tani megállapítás a kinyilatkoztatásban közvetlenül
adott igazságokkal, mint alapelvekkel való tökéletes értelmi megegyezés alapján szűrődik le. A munka fő célja épen a katholikus
dogmafejlődés homogén természetének kimutatása, szemben a
modernisták transzformisztikus elméletével.
Mindenekelőtt tisztázza a fejlődés homogén és transzformisztikus jellege közötti különbséget. Az előbbi az alapelvben
közvetve (virtualiter) megadott igazságtartalomnak kifejtés által
(quoad explicationem) szerzett gyarapodása, az utóbbi az eredeti
tannak idegen elemek felszívása által (quoad substantiam) keletkezett átalakulása. E lényeges különbség kimutatása érdekében
részletesen foglalkozik a következtetés különböző nemével, a tani
fejlődés különféle fokozatával és jellegével a metafizikai és
mathematikai tudományokban egyrészt, a természettudományban
és erkölcstanban másrészt. Az előbbiek, amelyekhez a theologiai
spekuláció is tartozik, analysis útján vezetnek le az alapelvekkel
megegyező (homogén) értelmű következtetéseket, az utóbbiaknál
a synthesis csak fizikai, illetőleg morális bizonyossággal állítható
eredményeket képes felmutatni. (1. fejezet.)
Szent Tamás szerint a kinyilatkoztatásban közvetlenül adott
s a hittudomány által levezetett igazságok közti összefüggés
ugyanolyan természetű, mint amely az észelvek és a következtetés között fennáll. «Ita se habent in doctrina fidei articuli fidei,
sicut principia per se nota in doctrina, quae per naturalem
rationem habetur.» (S. Theol. II. II. q. 1. art. 7.) Amint a logikai
bizonyosság vagy önmagában álló (in se), vagy az alapelvekben
gyökeredzik (in alio) s azokból levezethető, hasonlóképen a
katholikus hitrendszer igazságai is részben a kinyilatkoztatásban
közvetlenül adott (in se, explicite, immediate), részben azokból
levezetett (in alio, implicite, virtualiter) tételekből áll. Az előbbiek
elfogadására minden hívő «fide divina» kötelezve van, ugyanígy
az utóbbiakra is, az egyház tanítói hivatalának definitiója után.
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Ezen éles szétválasztást elmosta Suarez «De fide» c. müvének 11. fejezetében «utrum revelatio virtuális seu mediata sufficiat ad objectum formale fidei» kérdésben adott különböztetéssel. Ezt a kérdést Suarez egyértelműnek veszi azzal a tétellel
«an propositio elicita per discursum ex duobus principiis fidei,
vei ex una praemissa de fide et altera naturali, sit credenda de
fide» (num. 1). Ez a beállítás önmagában hordozza a transzformisztikus dogmafejlődési elmélet csíráját. Suarez a Szent Tamás
szerinti «revelatio immediata* fogalmához közel hozza a «revelatio formális confusa» új névvel jelölt fogalmat, amelyen a
kinyilatkoztatásban közvetve adott hítigazságokat érti, míg a Szent
Tamás által, «revelatio virtuális» névvel jelölt fogalmat kiterjeszti olyan természetű következtetésekre, amelyek a kinyilatkoztatással nem homogén, hanem tárgyilag is (realiter distincta)
különböző megállapításokat tartalmaznak. Miután pedig az egyház az utóbbi következtetéseket is a tanítói hivatal definitiója
után mint «de fide» kötelező hitigazságokat írja elő, felmerül a
kérdés: milyen alapon hozhat ilyen definitiókat az egyház, s
következőleg, milyen úton gyarapodik a katholikus hitrendszer?
Erre a kérdésre három feleletet találunk. Suarez szerint a
csalatkozhatatlan egyház minden definitiójával mintegy új kinyilatkoztatást ad, illetőleg folytatja a krisztusi kinyilatkoztatást.
(De fide, 1. c. n. 11.) A Suarez által bevezetett új megkülönböztetés alapján állva, de elvetve a folytatólagos kinyilatkoztatás
elméletét, de Lugo acsalatkozhatatlansággal együttjárónak mondja
azt a bizonyosságot, amellyel az egyház a kinyilatkoztatásban
közvetlenül nem is közölt, de általa ilyeneknek felismert igazságokat megállapítja. (De fide, editis Vives, Paris 1867, n. 275.)
Végül a salamankai theologusok idegenkedve a Suarez és de
Lugo szerint értett «revelatio virtuális» fogalomtól, tagadják,
mintha az egyház valaha olyan definitiót állapított volna meg,
amely a kinyilatkoztatásban közvetlenül adva nem lenne. (De
fide, Palmé, Paris 1879. n. 146—147.) Ez az utóbbi megoldás
egyúttal a dogmafejlődés lehetőségének teljes tagadását jelenti.
A kérdést Marin-Sola úgy tartja megoldhatónak, hogy a
Suarez által értelmezett «revelatio virtuális» fogalmat, amely a
kinyilatkoztatott igazságokból nem tisztára metafizikai, hanem
fizikai érvényű levezetéseket eredményez, mint a homogén
dogmafejlődési elméletre veszedelmes tételt, elfogadhatatlannak
itéli. A theologiai következtetés menete nem «de uno in aliud
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secundum rem», amint Suarez vallja, hanem «de uno in aliud
secundum rationem». Csak ez utóbbi nyújt metafizikai bizonyosságot, s csak ez biztosítja a dogmafejlődés homogén menetét.
Ezt az utat követve, a theologus sohasem juthat olyan igazságokra, amelyek a kinyilatkoztatásban legalább is közvetve (virtualiter) adva nem volnának. Suarez és az őt követő ujabb felfogással szemben Marin-Sola ezt a nézetét a katholikus hitrendszer
egész tagozatára kiterjeszti. «La théologie tout entière, proprement et rigoureusement telle, ainsi que les conclusions théologiques proprement et rigoureusement telle, bien loin d'être
extrinsèques au dépôt révélé, comme le prétend la conception
moderne, depuis Suarez, lui sont, au contraire, suivant la conception de saint Thomas, intrinsèques; elles sont de l'essence
même (de intellectu) de l'être révélé, comme la théologie naturelle ou métaphysique est de l'essence (de intellectu) de l'être
divin naturel» (154. old. — 2. fejezet.)
A kinyilatkoztatásban virtualiter bennfoglalt hitigazságokat
az egyházi tanítói hivatal mint kinyilatkoztatottakat «de fide
divina» képes megállapítani. A definitio után kinyilatkoztatottaknak megismert hitigazságok ugyanis eredetileg, önmagukban
véve (quoad se), mint a kinyilatkoztatásban közvetlenül bennfoglaltak vannak adva, s csak mint értelmünk következtető munkáját feltételező tételek (quoad nos), mondhatók virtualiter bennfoglalt igazságoknak. Ami az egyház definitiója előtt anyagilag
mint hitigazság, alakilag (medium quo) mint theologiai ismeret
szerepelt, az egyház definitiója után alakilag is hitigazsággá
válik. A Vasquez és Molina által képviselt szélsőséges irányokkal
szemben Marin-Sola véleményét Szent Tamás következő két
tételével igazolja: «Quilibet cognoscitivus habitus, formaliter
respicit medium, per quod cognoscitur; materialiter autem id,
quod per medium cognoscitur». (II. II. q. 9. art. 2.) «Formalis
ratio objecti in fide est Veritas prima per ecclesiam manifestata;
sicut formális ratio scientiae est medium demonstrationis». Disp.
de caritate, art. 13 ad 6. (247 old. — 3. fejezet.)
A tanítói hivatal a tan kifejtésére két irányból nyer indítást: az egyik a theologiai spekuláció (via speculativa), a másik
a hívek jámborsága (via affectiva). A spekuláció a legmélyebb
hittitokban is talál olyan ésszel felfogható nyomra, amelyen a
kifejtés munkája megindul; a Szentírás sok helyén, különösen
Szent János evangéliumában és Szent Pál leveleiben pedig

175"i r o d a l m i

értesítő

egyenesen konkrét formába öntött theologiai megállapításokat
talál, amelyeket a következtetés kiinduló pontjául vehet. A jámbor lelkeket pedig Isten kegyelme gyakran arra használja fel,
hogy a kinyilatkoztatás olyan irányában elrejtett mélységekre
hívják fel a figyelmet, amelyeket a spekuláció még nem fedezett
fel. Az áthasonulás útját (via assimilationis), amelyet az újabbak
közül némelyek Newman tekintélyére támaszkodva, szintén mint
a dogmafejlődés lehetőségét állítják oda, Marin-Sola határozottan
elutasítja. Newman egyházias álláspontját kétségbe nem vonva,
terminológiájának hiányosságában látja az okot, amely miatt
némelyek túl merész következtetéseket vontak le állításaiból.
(4. fejezet.)
*
Az előzményeknek megfelelően, a következő fejezetben
Szent Tamástól vett bőséges érvek alapján, kiegyenlíteni iparkodik a «fides divina» és a «fides ecclesiastica» közti megkülönböztetést. «La différence entre definitions infaillibles et definitions de foi divine, et, par suite, entre foi ecclésiastique et foi
divine, n'est donc pas spécifique de doctrine ou d'objectivité,
mais de degré dans l'acheminement d'une doctrine vers le suprême degré de dogme de foi. Point de vérité définissable de
foi divine, qui ne le soit d'abord comme vérité infaillible, et
inversement. Cette doctrine nous paraît très certaine et traditionelle, sur les conclusions théologiques, et très probable, pour
ne pas dire certaine, sur les faits dogmatiques.» (510. old.) Az
egyház által meghatározott igazságok önmagukban véve már
úgyis be vannak foglalva a kinyilatkoztatásban, másrészt pedig
az egyház isteni tekintélye nyújtja azt a szempontot, hogy meghatározásait «fide divina» fogadjuk el. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban tüzetes vizsgálat alá veszi a «conclusiones theologicae»,
a «facta dogmatica» és a «canonisatio sanctorum» eseteiben az
egyházi csalatkozhatatlanság kérdését (5. fejezet).
Ezek után rátér a jelenkori theologusok által a dogmafejlődés ellen általában, s a dogmafejlődés homogén jellege ellen
különösen felhozott érvek cáfolatára. A transzformizmus vádjával
szemben hangsúlyozza, hogy csakis a kinyilatkoztatásban közvetve
megadott igazságok válhatnak a kinyilatkoztatás közvetlen tárgyává. Viszont a theologizmus vádjával szemben kiemeli, hogy
csak az egyház definitiója után emelkedik minden tanítás a «fides
divina» érvényére. (6. fejezet.)
A befejező fejezetben az egyházatyáktól kezdve a vatikáni

176

" irodalmi

értesítő

zsinatig ismerteti a tani fejlődésről adott nevezetesebb kijelentéseket, amelyeket egyszersmind, mint az egyházi hagyomány
mindmegannyi érvét, saját nézetei támogatására is értékesít.
Különösen behatóan ismerteti Melchior Canus véleményét, amelylyel Marin-Sola felfogása lényegében megegyezik. Végül római
rendtársának Schultes-nek két év előtt megjelent «Introductio in
históriám dogmatum» c. művében a «La Ciencia Tomista»-ban
megjelent cikkeire adott nehézségeit cáfolja meg mély alapossággal. Schultesszel szemben a vitának ezzel a megállapítással
vet véget: «L'ouvrage de notre illustre confrère le P. Schultes
sur l'histoire des dogmes nous paraît être un excellent manuel
en ce qui concerne l'immutabilité du dogme, quoique un pen
défectueux, peut-être plutôt dans les termes que dans le fond,
en ce qui regarde l'évolution du dogme. A notre avis, la position du P. Schultes et la nôtre ont assez d'analogie avec celles
de Bossuet et de N e w m a n . . . Le premier a mis en relief l'immutabilité du dogme; le second, sa vie et son évolution homogène: deux positions, qui, loin de s'opposer, se complètent».
(II. 348. old. — 7. fejezet.)
Ez volna néhány rövid vonásban ismertetve a mindvégig
nagy alapossággal és ritka eredetiséggel megírt munka tartalma.
Az egyházi hagyományt, a zsinatok határozatait, s különösen
Szent Tamás műveit bőségesen felhasználja állításainak igazolására. Sok tekintetben eredeti állításainak mély spekulációval
megfogalmazott előadása mellett, fő érdemét különösen annak az
eddig még eléggé nem méltatott ténynek a kidomborításában
kell látnunk, amellyel az angyali doktor műveinek jelentőségét
dogmatörténeti szempontból méltányolja. Csak azt sajnáljuk,
hogy a német nyelv ismerete híjján, nem fordít kellő figyelmet
a német irodalomra, s így különösen nem a protestánsok dogmafejlődési felfogására. Schultesszel szemben fennálló nézetei még
mindenesetre élénk vitatkozás tárgyát fogják képezni.
Budapest.
Dr. Kecskés Pál.
Raccolta dl Concordatl su materie ecclesiastiche tra la Santa
Sede e le Autorità Civili. Roma, 1919. 4« XX + 1140. Lira 50.
Münch (1831.) és Nussi (1870) konkordátumgyüjteményei
a megjelenésük óta létrejött sok konkordátumot természetszerűen
nem tartalmazzák. Épen azért hézagpótlónak kell mondani e leg-
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újabb gyűjteményi, melyet Angelo Marcati, a vatikáni könyvtár
igazgatója adott ki a vatikáni poliglott nyomda fényes kiállításában.
A konkordátumok időrendi sorban követik egymást, s
csatolva vannak hozzájuk az előkészítő és értelmező, kiterjesztő
stb. akták is.
A kiadó nem annyira diplomatikailag pontos, mint inkább
hű és biztos szöveget akart nyújtani, melyet Nussiból, a Bullariumokból, a Monumenta Qermaniae historica-ból s más újabb
kritikai kiadásokból merített és mindig összehasonlított a római
levéltárak eredetijével vagy másolatával s a szövegben vagy
jegyzetekben jelzi a jelentőséggel biró összes variánsokat is.
Összesen 133 konkordátum vonul fel a kötetben, köztük
néhány olyan is, melyet püspökök kötöttek az államhatalommal,
de a Szentszék megerősített. Elsőként szerepel II. Orbán 1098.
évi megegyezése szicíliai Rogeriussal a sziciliai legatio tárgyában, utolsó X. Piusnak 1914. évi konkordátuma Szerbiával.
Egyházjogászok és történészek nem nélkülözhetik e gyűjteményt.
Pécs.
Dr. Sipos István.
Bó'le Kornél: Árpádházi
192 oldal.

boldog Margit.

Budapest, 1923.

Milyen idők lehettek azok, midőn IX. Lajos Porciunkula
ajtaján kopogott s örömét lelte abban, hogy a koldustarisznyát
nyakába akaszthatta. Amikor Erzsébet, a fejedelemasszony koldusmódra az eisenachi kurtakorcsma istállójában volt kénytelen
meghúzódni és innen indult el a templomba a barátok éjféli
zsolozsmázására, hogy velük együtt Tedeumot zengjen elhagyatottságáért. Amikor egy királynak, IV. Bélának négy leánya a
szentség hírében halt meg és egyházi tiszteletben részesül, nőtestvére, Hedvig pedig híres szentté tökéletesedett.
E csodálatos, előttünk szinte érthetetlen, lélekkel telített,
titáni akaratoktól súlyos idők függönyét lebbentette föl P. Bőle,
hogy mutatóul elénk varázsoljon egy csodás, üde alakot, Isten
kertjének egy feslő, illatozó drágalátos virágját, boldog Margitot.
Valóban bájos könyvecske. Szép, könnyed, kedves, közvetlen stílusban, rövid, de jellegzetes vonásokban festi, igazán
«festi» IV. Béla király szentéletű leányának épületes történetét.
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.

12

178

" irodalmi

értesítő

Mint «jámbor olvasmány» teljesen megfelel céljának. Sok
olvasóban felébreszti a boldog szűz iránti tiszteletet, tisztább
lelkületet ömleszt az olvasóban, sok szívet áldozatosabbá tesz és
a magyar szentek kultuszát is szélesbíteni fogja.
De persze történeti könyv gyanánt nem jöhet számba. Először is azért, mert a megfelelő helyeken seholsem említi fel a
történelmi forrásokat, sem részletben, sem nagyjában. Másodszor
pedig több olyan adatot is közöl, mely a megfelelő megerősítés
nélkül valószínűtlennek mutatkozik. (Pl. «Margit egy ízben
éjszakai imádkozása közben sétálva, a napot és holdat egyszerre
látta az égen.» 139. old.)
Kár, hogy szerző könyvében is észlelhető a papszerzők
megszokott hibája, a latin szavaknak gyakori használata (megfelelő magyarázat vagy fordítás nélkül). Híveink, még a legvallásosabbakat sem véve ki, a könyvben közölt latin szavaknak
tizedrészét sem értik.
A 37 képpel díszített, vonzó kiállítású könyvecskét élvezettel fogják olvasni azok, kiknek a szerző szánta.
Kőszeg.
Tower Vilmos.
D. Ph. Bachmann: Ein Volk, Ein Staat, Eine Schule. Langensalza, 1922. 8-adrét, 88 1. Päd. Magazin 893.
A szertelen újításra hajló német pedagógiai körökben jelszóvá lett: az egységes német államnak élnie kell, azért szűnjék
meg minden nemzeti széthúzás, szűnjék meg ennek melegágya,
a hitvallásos felekezeti iskola. Erre a rövidlátó vádaskodásra
válaszol Bachmann, az erlangeni protestáns theologiai fakultás
tanára nagy szakavatottsággal és igen találóan. Kimutatja, hogy
a nemzet széthúzásának oka sokkal mélyebben, érzelmi és erkölcsi téren lelhető; ezen semmiképen sem segítene az, ha a
fiatalságot hatalmi szóval egységesnek hirdetett iskolába terelnék, ezen csak az osztályok és egyének önzése fölé emelkedő
eszmények tisztelete és követése segít. Erre pedig mindenkor a
hitvallásos iskola nevelt leghatásosabban és így ez a nemzeti
egyetértésnek legfőbb biztosítéka. Az egységes pogány iskola
pedig a szertelen individualizmusnak, a gyűlölködésnek és a
széthúzásnak prófétája.
Budapest.
Dr. Mester János.
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Elisabeth Weber: Sonnenschein fürs Gemüt in der Schule.
Langensalza, 1923. 38 1. Päd. Mag. 923.
A női lélek melegségével ír Weber az intellektualizmus
túlhajtásai ellen. Szerinte igazán keveset jelent, hogy a növendék
iíjú fel tudja-e pontosan sorolni a nagy Szundákat és a kis Szundákat, megtanulta-e Nagy Károly életéből az évszámokat; de az
már nem közömbös sem a nemzet, sem a saját életében, milyen
életeszményeket tűz maga elé, melyek az uralkodó érzelmei és
milyen benyomásokon csügg különös szeretettel. Ezért keresi az
utakat, hogyan lehetne a tantárgyak előadásába több szívet, lelket
önteni. Megbecsülhetetlen tanácsadónak tartja ezen a téren F.
W. Förstert, bármennyire ellenszenves előtte a politikai felfogása. Értékes megfigyelése, hogy a mélyenérző gyermekek rendesen szűkszavúak s a mély érzelmek nehezen találják meg a
szavakat, azért ilyenek felkeltésénél hagyjuk el a kikérdezéseket.
Általában keressen a nevelő napsugarat az örökkévalóság fényében s akkor bőven tud belőle juttatni a rábízott gyermeklelkeknek.
Budapest.
Dr. Mester János.
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AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TÁRSASÁQBÓL.
Felolvasóülés: 1924 október 15.

A gyűlésen Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök elnökölt. Az első felolvasást dr. Erdey Ferenc szentszéki jegyző tartotta «A cserkészpedagógia alapelvei Apuinói szent Tamásnál»
címmel. A felolvasás első részében ismerteti a cserkésznevelés
főalapelvét, a nevelő bizalmát a fiúban rejlő jó alaptulajdonságok
iránt; a második részben pedig Aquinói szent Tamás tanával
veti össze ezt a főalapelvet s arra az eredményre jut, hogy a
nagy egyháztudós elmélete kitűnően igazolja a cserkészpedagógia
alapelveit. Nála mindaz megvan elméletben, amit a cserkészet
megvalósít gyakorlatban. Hozzászólottak : Prohászka Ottokár,
Kiss János és Marczell Mihály.
A második felolvasást dr. Nagy Sándor s.-lelkész tartotta:
«Schopenhauer viszonya a scholasztikus és egyéb bölcselethez»
címmel. A dolgok lényegét mennyiben ismerjük meg Schopenhauer szerint ? — ez volt az előadó által fölvetett kérdés. Az adott
felelet szerint Schopenhauer a dolgok lényegét megismerhetőnek
tartja s ez helyes, de idealista-pantheizmusa teljesen hamis.
Felolvasóülés 1924. nov. 12. Elnök : dr. Székely István egyetemi tanár.

A gyűlés egyetlen tárgyát dr. Marczell Mihály rendes tag
székfoglalója alkotta «Az eszmények nevelő jelentősége» címen.
A felolvasó — miután meghatározta az eszmény fogalmát —
rámutatott arra, hogy az életeszmény az az átfogó erő, amely a
különféle nevelői hatásokat egyesíti. A puszta, elvont eszményeket hidegeknek tartja, hacsak nem testesülnek meg azok konkrét
alakokban. Az eszmények ősi alapja a személyes Isten, tőle merítik
az eszmények benső erejüket. Az Úr Jézus alakjából fönségesen
árad ki a megtestesült eszmény eleven hatása. Az isteni kegyelmet is személyek (Egyház s papság), közvetítése által kapjuk.
A modern pedagógia által követelt egyéni nevelés is csak az
eszmények hatása alatt lehet eredményes. Innen magyarázható
a példák nevelő ereje is.
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Felolvasóülés 1922 dec. 20.

Elnök dr. Székely István egyetemi tanár. Az első felolvasó
Kozárí Gyula kőszegi katonai plébános volt, aki «Madách és a
társadalmi kérdés» címmel értekezett. Felolvasása egy fejezet
bemutatása volt készülő nagy könyvéből. «Az ember tragédiájá»nak egyes színeiből összeállítja felolvasó Madách véleményéi a
szociális proplémákról. Madách ismerte úgy az elméleti, mint a
gyakorlati szocializmus elveit; érezte, hogy nemcsak az államot
kell újjászervezni, hanem a társadalmat is. Ezért bölcseleti utópizmust mutat be a falanszterben. A társadalmi kérdés, Madách
szerint meg nem oldható az isteni gondviselés nélkül; Madách
megoldása azonban nem befejezett.
A második felolvasást megelőzőleg dr. Kiss János alelnök
jelenti, hogy a társaság meghívást kapott Rómába a nemzetközi
thomisztikus kongresszusra, melyet a szentév alkalmából tartanak 1925 április 15—20-ig tíz ülésben. A bölcselettudomány
kérdéses pontjait fogják megbeszélni, hogy tisztázzák a thomisztikus bölcselet eltéréseit az alanyelvű bölcselettől.
Dr. Schütz Balázs, temesvári tanulmányi felügyelő tartott
ezután felolvasást «Az alázatosság lényege Aquinói szent Tamás
szerint» címmel. Az alázatosság tárgyát igyekezett először is meghatározni. Megvonta a különbséget az alázatosság és nagylelkűség között. Rámutat arra, hogy az alázatosság nem véglet,
azaz teljes elnyomása a kiválóság utáni törekvésnek, hanem annak
csak fékezése. Az alázatos lelkület így szól: «Isten kegyelméből
vagyok, ami vagyok! Ez az augustinus-thomisztikus felfogás.
Ezzel szemben a «bernardinus» felfogása abban látja az alázatosság lényegét, hogy örömmel fogadjuk a megvettetést, szenvedést. Szent Tamás határozottan állást foglal az ilyen magyarázattal szemben.
Dr. Kiss János rámutat arra, hogy az alázatosság kérdése
helyén van a bölcselet művelésére alapított Aquinói szent TamásTársaságban, mert ez az erény a természetes ész által megismerhető s a természetes akarat által gyakorolható, miért is tárgya a
bölcseleti erkölcstannak. Szent Bernárd azt mondja, hogy aki az
erényes élet épületét fel akarja magában emelni, fektesse le alapul
az alázatosság erényét. E mellett nehéz az alázatosság erényének
szabatos meghatározása; már csak ezért is elismerés illeti a
felolvasót. A felszólaló szerint az alázatosság lényege az, hogy
az ember helyesen, az igazsághoz hűen értékelje magát ; mivel
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azonban az önszeretet könnyen félrevezethet, inkább lejebb, mint
feljebb irányuljon az értékelés. Ebben látja a szent Bernárd-féle
és a szent Tamás-féle meghatározás összeegyeztetését.
Böle Kornél szent Domonkos-rendi atya a két szóban levő
meghatározás egyeztetését nem tartja lehetőnek. Szinte az önértékelésnek nem kell a valóságnál lejebb irányulnia, hanem
egészen az igazságnak kell megfelelnie. Az Aquinói nemcsak
okoskodó, hanem misztikus is ; kívánatos, hogy erkölcstudománya
általános érvényre jusson.
A felolvasó ismét hangoztatja, hogy a két felfogás lényegesen eltér s a két szent tudós eltérő szeretet-fogalmában bírja
alapját.
A jelenlevők nagy érdeklődéssel hallgatták az alázatosság
erényének fejtegetését.
Közgyűlés 1925. április 22-én.

A szépen látogatott közgyűlést dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök védő nyitotta meg mélyen szántó előadásban, mely Aristoteles és Aquinói felfogását hasonlította össze
Istenről és az ember végső céljáról. Ezt az előadást a «Religio»
következő füzete fogja közölni.
A nagy tetszéssel fogadott elnöki megnyitó után dr. Kiss
János ügyvezető-alelnök hármas jelentést tett. Először emlékezetbe hozta azt a hét tudományos előadást, mely a Társaságban
a most záruló működési évben elhangzott, egyben elismeréssel
szólt az ülések kielégítő látogatottságáról.
Majd nagy örömmel emlékezett meg arról a díszgyűlésről,
melyet a Magyar Katholikus Országos Diákszövetség f. é. március 8-ikán tartott; erről e füzetben külön cikkely szól.
Végül jelentést tett arról a thomistikus kongresszusról, melyet
f. é. április 15-től 20-ig Rómában tartottak s röviden megjelölte
azoknak az előadásoknak tartalmát, melyekről eddig tudomást
szerezhetett. Ezt is külön a jelen füzet egy cikke tartalmazza.
A pénztáros és a számvizsgálóbizottság jelentése után
rendes taggá választották a következő urakat: Dr. Egyed István
kir. Ítélőtáblai biró, egyetemi magántanár, Frank Antal pedagogiumi tanár és dr. Pauler Ákos egyetemi tanár.
Az elnökség nevében dr. Kiss János ügyvezető-alelnök azt
az indítványt terjesztette elő, hogy az új alapítótagok a 100 =
egyszáz korona békebeli alapító tagságidijat valorizálva fizessék ;
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továbbá az új pártoló- és rendestagok évi díjul a háborúelőtti
4 = négy koronát szintén valorizálva fizessék. Ezt az indítványt
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Végül Hajós József martonvásári plébános, rendes tag tartotta meg nagy tanulmányon és részben saját észlelésen alapuló,
igen érdekes felolvasását: Az emberi ész küzdelme a parányi
élőlényekkel. A tanulságos előadásért az elnöklő védő nagy elismerését nyilvánította.
A közgyűlés folytatása 1925. május 6.

Az elnöklő dr. Kiss János egyetemi tanár, ügy vezetőalelnök a maga és dr. Székely István egyetemi tanár nevében dr.
Nagy Sándor kápolnai segédlelkészt (Hevesmegye) rendes taggá
terjesztette elő s a közgyűlés a nevezettet rendes taggá egyhangúlag megválasztotta.
Erre dr. Horváth Sándor szent Domonkos-rendi atya, érd. tartományi főnök, rendes tag tartott mélyenjáró előadást « Átélés
és intuitio» címmel. Intuitio alatt a léleknek a tárggyal való közvetlen érintkezését értjük. Foglalkozott azzal a kérdéssel, vájjon
az arisztotelészi és szent-tamási bölcselettel megegyeztethető-e a
dolgoknak az a közvetlen szemlélése, amit az intuitio jelent.
Arra az eredményre jutott, hogy a thomismus egyetlen tételének
sérelme nélkül meg tudja azt magyarázni. Úgy az átélést, mint az
intuitiót szeretné jogos helyükre állítani a thomismusban.
Hozzá szólt dr. Kiss János, előadva a maga véleményét,
mely szerint közvetetlen látást, intuitiót kizárólag a következő
esetekben vall: amit külső és belső érzékeinkkel közvetlenül
észreveszünk, ami tudatunkban benn van s az első elvek megértésében. Az intuitio egyéb állítólagos esetei máskép értelmezendők, ezt ki is mutatja. Amit kevesebb elv alkalmazásával
meg lehet magyarázni, nem szabad többel értelmezni. Részszerint
tévedésnek tartja az egyén Bergson által állított megismerését.
A fogalmi megismerés kicsinylését is visszautasítja. Mindezt
elsősorban a természeti rendről állítja, a szentmalaszt a természeti megismerést elősegíti, tökéletesíti és magasabb rendbe
emeli, új megismerési alakot nem okoz. Az átélés szerinte abban
áll, hogy valamit jól megismerünk, benne gyönyörködünk, vele
szivesen foglalkozunk s életünket aszerint rendezzük be. így
éljük át Istent és az ő parancsait s mindebben segítségünkre
van a szentmalaszt.
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Ezután Járosy Dezső, a temesvári Arany János-Társaság
elnöke, rendes tag tartotta meg székfoglalóját «Az egyházi zenei
szép történeti magyarázata» címmel. Az egyházi zene egyik legfontosabb követelése a dallam; különösen sajnálja a felolvasó,
hogy a gregorián dallamból mai szerzőink alig merítenek.
Ismerteti, mint hatott hátrányosan az egyházi zenére a mûzene
elvilágiasodása. Ezután beszélt az összhangról s ritmusról, mint
az egyházi zene további követelményéről.
Hozzá szólt ifj. Qonda Béla író, máv. főfelügyelő.

Az Országos Magyar Katholikus Diákszövetség díszgyűlése Aquinói szent Tamás tiszteletére.
Igen nagy örömmel adok hírt arról a fényesen sikerült
díszgyűlésről, melyet az Országos Magyar Katholikus Diákszövetség Aquinói szent Tamás születésének hétszázados évfordulója alkalmából 1925. március 8-án a budapesti Központi
Katholikus Kör nagytermében tartott.
Korszakos jelentőségű örvendetes jelenség az, hogy a
katholikus diákszövetség jónak és szükségesnek látta ország-világ
előtt vallomást tenni arról, hogy szent Tamás bölcseletének
alapján áll, ez képezi világnézetének és tudományos működésének szilárd alapját s ennek terjesztését szép kötelességének tartja.
Nem kevésbbé örvendetes az a tény, hogy ezen a díszgyűlésen
a tágas fehértermet, karzatát is beleértve, a főiskolai ifjúság zsúfolásig megtöltötte, ott tisztelve közéletünk egyházi és világi
jeleseit s az ifjúság legjobb barátait.
A közgyűlést az ifjúság nagy barátja, nevelője és jótevője:
dr. Olattfelder Gyula csanádi püspök nyitotta meg ékes beszéddel, melynek ím ez a tartalma:
A történelem emlékei közé elmerülünk, hol épülni az emberi lélek nagy erőfeszítésein, hol gyönyörködni a nagy sikerekben, hol pedig okulni az emberi értelem kimagasló nagyjainak bölcseségén. Nekünk, legázolt magyaroknak elesettségünkben a múltba visszaszállni mindegyik szempontból száz okunk
van. Amikor a középkori bölcselet nagymesterének centenáriumát
ünnepli a magyar katholikus ifjúság, szintén lelkesedni kíván
ama kor emlékeit idézve, melynek dús virágzása összeesik nemzeti nagyságunk politikai, jogi és erkölcsi integritásával. A katholikus nagy Magyarországnak az egységes keresztény társadalom-
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ban elfoglalt kiváltságos helyzete ragadja meg figyelmünket, a
Dante által megénekelt középkori «beata Ungheria»-nak szerepe
ihleti meg lelkünket, mikor a XIII. század szent emlékei közé
menekülünk. De azután ráeszmélünk, hogy a külső nagyság a
lelki fegyelmezettség alapján emelkedik s ismerni, magunkévá
tenni kívánjuk azt a gondolatrendszert, mely a középkor hatalmas keresztény társadalmi és politikai szervezetét hordozta.
Az egyetemi ifjúság Szent Tamás-ünnepe kiáltó szó a keresztény bölcselet egyenjogúsítása után és óvás minden kicsinyes
törekvéssel szemben, mely jövő-menő epigonok szkeptikus és
romboló szellemi tűzijátékai mellett elsikkasztani kívánná a lelki
és társadalmi gyógyulást szolgáló szolid keresztény bölcseletet.
Hallani kívánjuk Szent Tamás szavát az egyetemen legalább úgy,
mint a destrukció mestereiét ; legalább egyenjogúságot sürgetünk
a keresztény bölcselet számára felkapott vagy elavult elméletekkel és korcsszülött kísérletekkel szemben. A keresztény társadalmi és politikai érvényesülés csak egészséges keresztény gondolaton keresztül lehetséges. Ezt várjuk a «philosophia perennis» mélységeinek feltárásától, ennek a gondolatnak uralomrajutását kívánja szolgálni ünnepünk. Ebben a gondolatban üdvözli
a megjelenteket.
Erre dr. Pauler Ákos, a Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti karán a bölcselet tanára, tartotta meg előadását a
következő tartalommal:
Szent Tamás filozófiája alapjában görög bölcselet s új gondolkodásának lényege csak úgy fejthető ki, ha a görög és
a keresztény gondolat viszonyának ismeretére építünk. A hellén
szellem három nagy hullámban termékenyítette meg a keresztény spekulációt s tette lehetővé, hogy a keresztény igazságok
olynemű hellén eredetű fogalmakkal fejeztessenek ki, mint például
substantia és accidentia, anyag és szellem, ok és okozat stb.
Az első hullám az Egyházatyák korában érkezett meg s Platon
tanításait forrasztotta össze a keresztény gondolkodással; ennek
legérettebb gyümölcse Szent Ágoston bölcselete. A második
hullám a IX. században hozott új eszmecsirákat, midőn a neoplatonikus bölcselet látása nyomán keletkezik Scotus Eriugena
rendszere, melynek azonban még nem sikerült a keresztény tanítás keretébe illeszkednie. A harmadik termékenyítő ár a XIII.
században borította el az európai gondolkodást, midőn Aristoteles összes munkái tüzetesebb tanulmányozás tárgyai lettek:
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ennek a folyamatnak eredménye Albertus Magnus és Aquinói
szent Tamás filozófiája. Már Platon azt tanítja, hogy az ember
nemcsak eszével, de egész lényével filozofál. Ennek tekintetbevételével érthetjük csak meg az emberi gondolkodás történetét:
új filozófiai belátásokra elsősorban új lelkiélmények vezetik a
bölcselőt. Meg kell tehát állapítanunk a lelkiélmények ama többletét, mely egy Aquinói szent Tamásban megvolt a görög
lélekkel szemben, hogy megérthessük filozofálásának sajátosságát. E többletet a keresztény tanítás fejlesztette ki az emberi
lélekben.
A keresztény életfelfogás különösen három pontban különbözött lényegesen a görögétől. Az első az, hogy az Úr Jézus
nem a bölcsben, de az ártatlan kisdedben jelölte ki mindnyájunk mintaképét, tehát nem az észt, de a jóságot és tisztaságot
jelölte ki a legértékesebb élettartalomnak. Továbbá a megváltás
eszméje, vagyis azon tanítás, hogy nemcsak a világ szereti
Istent, de Isten is a világot — vitt oly elemet a keresztény
lélekbe, mely hiányzott az ókori emberből. Ezzel kapcsolatos a
harmadik rendbeli többlet: a sajátos keresztény fájdalom, mely
ép az Istentől való mérhetetlen távolságból: a bűntudatból
ered. E három mozzanat lényegében egy: abból a hitből táplálkozik, hogy a szeretet a legnagyobb hatalom a mindenségben.
Aquinói szent Tamás bölcseletének többlete Aristoteles tanításával
szemben is itt gyökerezik: a thomismus lényegében sem egyéb
mint a szeretet fényességénél gyarapodó aristotelesi istenismeret.
Már Aristoteles felismeri, hogy mindenek Isten után vágyódnak
s az Isten iránti szeretet a forrása minden változásnak, fejlődésnek és tökéletesedésnek, de még nem tudta levezetni, hogy
Isten is szereti a világot. Ezt a lépést teszi meg a keresztény
bölcselet, elsősorban Aquinói szent Tamás, ki Isten mivoltából
vezeti le a Gondviselés valódiságát s Isten erkölcsi tökéletesséségét. Legmélyebb gyökereiben tehát azt a mély tanítást köszönheti minden idők bölcselete Aquinói szent Tamásnak, hogy
csak a szeretet világosságánál találhatjuk meg az igazságot.
Majd dr. Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök tartott
előadást Aquinói szent Tamás theologiájáról. Ezt a nagy távlatból megírt, igen értékes értekezést a «Religo» mai füzetében
van szerencsém közölni.
Ezt követőleg dr. Lötz Antal, a díszgyülést rendező Diákszövetség elnöke tartott előadást «Az angyali Doktor»-ról, mint
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az ifjúság védszentjéről. Ez az előadás a «Religio» egyik közeli
számában lesz olvashetó.
Végül a díszgyűlést az elnöklő dr. Qlattfelder Gyula Csanádi püspök a következő buzdító és biztató beszéddel fejezte be:
Ha visszaemlékezünk néhány évtizedes múltra, amikor a
keresztény életfelfogás problémái, de még inkább a katholikus
gondolat legnagyobbszabású megnyilvánulásai alig voltak képesek valamelyes megmozdulást előidézni a magyar társadalom
tespedt szellemi és főleg vallási életében: örülnünk kell, hogy
ma már visszhangot kelt széles körökben, Magyarországon is, a
legkatholikusabb szellemóriásnak, Aquinói szent Tamásnak ünnepe. Örülnönk kell, hogy eltűnt vagy kihaló félben van az a
magyar katholikus értelmiségi osztály, melynek a keresztény
világszemlélet és katholikus gondolkozás számára csak kicsinylő
mosolya volt, s előkelő és súlyt jelentő közönség előtt hangzottak el és találtak megértésre az angyali doktor nagyságát hirdető
megállapításai szellemi életünk kiválóságainak. De mindenekfölött annak kell örülni, hogy a magyar egyetemi ifjúság jutott
el a katholikus gondolkozás és öntudat azon fokára, hogy a
könnyű és léha tagadás szellemével szemben Aquinói szent
Tamást idézi, s az ő nagy gondolataiban és tiszta életelveiben
mutat rá a műveltség és erkölcsi haladás forrásaira.
Az a bölcselő és szent, ki a nagy gondolatok mestere azért
volt, mivel a végtelen és örök mélységekből hozta fel a gondolatkincseket, melyek földerítésére emberi elme ép csak hogy isteni
megvilágítással képes, ihlesse a magyar ifjúságot a nagy gondolatok tiszteletére. Ne engedjük, hogy a nagy gondolatok kultusza — akár mert a hétköznapi szükségletek körén kívül vannak, akár mert nehezek és áldozatot kívánnak — a külföld
kiváltsága legyen. Annál kevésbbé nyugodjunk ebbe bele, minél
lejebb szorult nemzetünk, mivel az élet nagysága a gondolatok
mélységeiben gyökerezik, s a nagy magyar jövőről táplált minden reményünk csak ábránd marad, ha lelkünk nagy gondolatai
és azokból magyarázott nagy elhatározásai nem támasztják alá.
S hogy emlékünnepünk hősén a szent gloriolája övezi a
tudós homlokát, az meg figyelmeztessen arra, hogy a nagy gondolatokat nem ajkunkon hanem lelkünkben kell hordozni, s hogy
ha a magyar életet naggyá és gazdaggá kívánjuk tenni, elsősorban a magyar lelkületet kell a szellem és kegyelem nagyságaival szemben fogékonyságra hangolnunk.
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Az Aquinói szent Tamás előtt hódoló magyar ifjúságtól
azt várjuk, hogy a magyar lelkület átalakulásának, a nagy keresztény eszmék és jelszavak nagy keresztény életreváltásának lesz
harcos serege s a lélekben megújult keresztény nagy Magyarország dicsőségének hordozója.
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KONGRESSZUS

RÓMÁBAN.

1925. április 15-től 20-ig.

Erről a kongresszusról előzetes értesítést adtam folyóiratom
jelen évi I. füzetében. Lefolyásáról részletes értesülést nem vettem,
csak a következő megtartott előadások szövege érkezett hozzám :
Carolus Boyer, S. J., a Gergelyről nevezett pápai egyetem
tanára Rómában : Az ismeretelméleti kérdés felvetéséről és megoldásáról.
Noël Leó, egyetemi tanár Louvainben: Az ismeret értékének kérdését hogyan kell felvetni.
Barbado E., O. P., a pápai Collegium Angelicum tanára
Rómában: A metafizikai lélektan viszonya a kísérletihez.
Rabeau Gaszton, a lengyelországi Lublinban egyetemi
tanár: A szellem szervező ereje és az ismeret bírálata.
Hoenen Péter, S. J., a Gergely-egyetem tanára: A természettudományi elméletek értékéről.
Ude János egyetemi tanár Grécben: Vájjon az oksági elv
megengedi-e, hogy az első ember testét oktalan állattól származtassák ?
Warrain F., a párisi Szent-Tamás-Társaság tagja: A tér és
az idő viszonylagossági felfogásának bírálata.
Garrigou-Lagrange Reginald, O. P., a Collegium Angelicum
tanára Rómában: A ténylegesség és képesség tanának metafizikai és fizikai alkalmazásai szent Tamás szerint.
Mac Williams G. S. J., a st. louisi egyetem (Amerika) tanára :
Az anyag szaggatottságáról.

Nagy ünnepi mű Aquinói szent Tamás tiszteletére.
Örömmel értesülök arról, hogy hazánk tudós fia, Szabó
Szádok szent Domonkos-rendi atya, a Rómában fennálló Collegium Angelicum rektora szerkesztésében Aquinói szent Tamá s
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tiszteletére, az ő szenttéavatásának hatszázados évfordulója alkalmából, nagy ünnepi mű jelent meg ezzel a címmel : Xénia (ajándékok) Thomistica S. Thomae Aquinati doctori communi et
angelico a plurimis orbis catholici viris eruditissimis oblata.
Nagy 8-r., 3 kötet. I. kötet. Tractatus Philosophici, XIII—567
oldal, 62 lira; II. kötet: Tractatus Theologici, 610 old., 65 lira;
III. kötet: Tractatus Historico-critici 570 old., 65 lira. A 3 kötet
egyszerre rendelve 150 lira, 2 kötet egyszerre rendelve 110 lira.
Megrendelhető ily címen: AH' Amininistrazione degloi Xénia
Thomistica Roma (5), Via S. Vitale 15. Collegium Angelicum.
4 műmelléklettel, melynek tárgyai ezek : Szent Tamás átacija az
egyháznak iratait (Szeitz Lajos), Szent Tamás diadala (Trani Fer.),
Szent Tamás diadala (Zurbaran Fer.), XI. Piusz pápa. A centenárium alkalmára készült pápai érem mását is itt találjuk. A műhöz az előrészt nevezett hazánkfia, Szabó Szádok rektor írta.
Itt olvassuk XI. Piusz pápa körlevelét: «Studiorum Ducem»
s ugyancsak beszédét, melyet a Collegium Pontificium Internationale Angelicumnak adott kihallgatáson 1924. december 12-én
tartott.
sA három kötetben közölt 72 értekezés közt magyarországi
szerzőtől a következőket találjuk:
Dr. Fischer-Colbrie kassai püspök, Quid S. Thomas de
cultura doceat.
Paluscsák Pál szent Domonkos-rendi atya, Imago Dei in
homine, melyet a magyar Aquinói Szent-Tamás-Társaság tagjai
és a «Religio» olvasói magyar szövegben ismernek.
Dr. Pfeiffer Miklós kassai kanonok, Doctrinaeiuris internationalis iuxta Franciscum de Victoria, O. P., celeberrimum
studiorum D. Thomae saecul. 16. restauratorem.
Szabó Szádok, a fentemlített szent Domonkos-rendi főiskolai
rektor, De scrientia beata Christi, Commentatio theologica.
Erről a «Religio» jelen füzete hoz szakszerű ismertetést.
Magánosok és kivált hittudományi intézetek szerezzék be
ezt a tartalmas kiadványt.

Fizetések nyugtatása.
Egy-egy millió koronát adományoztak : dr. Glattfelder Gyula és dr. Prohászka Ottokár püspökök. 500.000 k-t : a kalocsai székesfőkáptalan, gróf Zichy
Gyula püspök, a nagyváradi 1. sz. székeskáptalan. 400.000 k-t : a pécsi székeskáptalan. 200.000 k-t: dr. Hanauer István és dr. Rott Nándor püspökök.
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140.000 k-t: az esztergomi székesfőkáptalan. 100.000 k-t: a székesfehérvári
székeskáptalan, Brém Lőrinc, Heringh Lajos, dr. Horváth Sándor O. P.,
dr. Fischer-Colbrie Ágoston püspök, dr. Mihályfi Ákos, dr. Lukcsics József,
dr. Lutter János, veszprémi székeskáptalan, dr. Werner Adolf, dr. Wiederkehr
József.
1924—25-re : dr. Saly László 100.000 k-t. 1925 végéig: dr. Vargha
Dámján 100.000 k-t. 1925-re: 2 példányért dr. br. Vécsey József Aurél
100.000 k-t. 1922—25-ig : Keresztes József 86,000 k-t, Ferencrendi zárda Budapest, Margit-körút 80.000 k-t. 1924—25-re: dr. Schettler János 80.000 k-t.
Juhász Márton
1925-re: dr. Serédy Jusztinián 70.000 k-t. 1922—25ig:
63.000 k-t. 1924—25-re: 57.000 k-t lovag Kozári Gyula, 55.000 k-t dr. Wolkenberg Alajos. 1922—23—24-re : 20.000 k-t és 25-re 30.000 k-t: Mezgár
Lajos. 24—25-re 50.500 k-t: Szent-István-Társulat. 1923—24-re: 19.000 k-t:
Kovács Kálmán. 1925 re 80.000 k-t : Ciszterciták reálgimnáziuma Székesfehérvár, 60.000 k-t: dr. Michel Károly, 57.000 k-t: Tauber Sándor, 50.000 k-t:
a cisztercitarend hittudományi és tanárképző intézete Budapest, dr. Babura
László, dr. Breyer István, dr. Hamvas Endre, Homér Gyula, Huchthausen
Lajos, Jablonkay Gábor, Kollányi Ferenc, Molnár Lajos, Némethy Ernő, Lazaristák rendháza Piliscsaba, dr. Taksonyi János. 45.000 k-t: dr. Ráday Sebestyén. 40.000 k-t : dr. Ambrus István, Ambrus László, Angolkisasszonyok elemi
tanítónőképzője, Babik József, Balanyi György, Barabás György, dr. Baranyay
József, Bán Frigyes, dr. Bárdos István, Bencés reálgimn. tanári könyvtára Pápa,
Bencés főgmn. tanári könyvtára Győr, Benedekrendi apátság Tihany, Bezdán
József, dr. Béky László, Blazsejovszky Ferenc, Bihari Ferenc, dr. Bodor József,
Budapesti Mária-kongregáció, dr. Csernoch János, dr. Csepela Lajos, Ciszt.
rendi pécsi reálgimn. tanári könyvtára, Dicenty Gyula, dr. Dőry László, dr. Dőry
Ferenc, dr. Drahos János, dr. Dunay Alajos, Egyetemi könyvtár Budapest,
Egyetemi Mária-kongregáció, dr. Éder László, dr. Erdey Ferenc, Faust Antal,
dr. Fehér Gyula, Ferenciek zárdája Szombathely, dr. Gere Gábor, Gombkötő
Antal, Hajós József, Haverda Fer. Ferdinánd, dr. Henny Ferenc, Herger Nándor, Hittudományi kar könyvtára Budapest, dr. Horváth Győző, Huber Lipót,
Hukk György, Huszár Elemér, Ify Lajos, Kaszás Márton, Kath. reálgimn. tan.
könyvtára, Katholikus kör, Karmeliták Győr, Káuzli Dezső, Kegyesrend főnöksége Budapest, dr. Kis György, Kiss Gyula, dr. Kiss Lajos, Kirschbaum Lajos,
dr. Klauncz György, dr. Kohl Medárd, Komócsy István, dr. Kosztka László,
Köller Rezső, dr. Krammer György, dr. Kriston Endre, dr. Krüger Aladár,
dr. Lepold Antal, Lévay Mihály, Lóskay Gábor, dr. Lőrincz Gyula, Magyar
egyházirodalmi iskola, Magyar János, dr. Machovich Gyula, gr. Mailáth Gusztáv Károly, dr. Markovits Pál, Mayer Károly, Masson Lipót, dr. Mattyasovszky
Kassián, dr. Mátray Gyula, dr. Metzker József, dr. Mélichár Kálmán, Meszlényi
Zoltán, Miklósy István, Mladoniczky Ignác, gr. Mikes János, dr. Molnár Ignác,
Molnár Márton, Molnár Zsigmond, Nagy Péter, dr. Nagy Sándor, Norbertinum,
Ohmacht Nándor, Pannonhalmi szent Benedekrend közp. könyvtára, Papnevelő intézet Szombathely, dr. Pataky Arnold, Péczeli Imre, Pécsi kath. kör,
Pius-kollégium, Pécs, Plébániahivatal Csákberény, Plébániahivatal Csabrendek,
Plébániahivatal Előszállás, Plébániahivatal Nagyperkáta, Plébániahivatal Nógrádverőce, Plébániahivatal Martonvásár, Prem, székház könyvtára Csorna, Radnai
Győző, Reinhardt György, dr. Révay Tibor, Ridárcsik Imre, dr. Sárközy Lajos,
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Schiffer Ferenc, dr. Schütz Antal, dr. Simon György, dr. Sipos István, Streit
Ferenc, Szabó István, Szalézi intézet Péliföldszentkereszt, Számord Ignác,
dr. Szántó Antal, dr. Szánthó Géza, gr. Széchenyi Aladár, Szekfü Ignác,
Székely Damáz, Szemináriumi könyvtár Győr, dr. Szentes Anzelm, szent ferencrendi zárda Székesfehérvár, dr. Szmrecsányi Lajos, Szokol László, Thym
Adolf, Tower Vilmos, dr. Török Zoltán, dr. Töttössy Miklós, dr. Walter Gyula,
dr. Varga Gábor, Venczell Ede, dr. Végh József, Virág Ferenc, Vucskits Imre,
di. Zalka László, Zaymus Gyula, dr. Záborszky István, Zábrátzky György,
Zárdafőnökség Andocs, Zimányi Gyula, Zimányi L. Mihály, Zirci konvent,
dr. Zoltvány Irén, zágorhidi Czigány Gyula, Horváth Elek, Major István, szent
Ferencrendi zárda Gyöngyös, dr. Mester János. 1925-re 36.000 k-t : Pfeifer
Ferdinánd. 1924-re 13.000 és 25-re 17.000 k-t: Plébániahivatal Öskü. Hátralékként 27.000 k-t : Zsigovits Béla. 21—24-ig 25.000 k-t : Kaufmann János, Walter
János. 25-re 25.000 k-t : Apátsági székház Dakonybél, Masson Lipót, dr. Lindenberger János. 22—24-ig 23.000 k-t : dr. Balics Lajos. 25-re 20.000 k-t :
Kulcsár Kálmán. 23 és 24-re 19.000 k-t: Benedekrend tanári könyvtár Esztergom. 1924-re 15.000 k-t: Csúcs István, Magyar Jezsuiták Innsbruck, dr. Robitsek Ferenc, dr. Pokomy Emanuel. 1925-re 15.000 k-t: Apátsági székház
Bakonybél, a budapesti növendékpapság M. E. I. I-ja. 5.000 k-t: dr. Juhász
Kálmán.

A «RÇLIGIO»

ÉRDEKÉBEN.

Mindenekelőtt nagy köszönetet mondok azoknak a jószívű
és bőkezű uraknak, akik, mint a fentebb közölt nyugtatás feltünteti, a megrendelési díjat túlhaladó nagyobb összegekkel is
megsegítették folyóiratomat. Nagy szükség van ilyen jótevőkre,
mert a mai nagy költségeket, amikor a «Religio» ezidei első
füzetének csak nyomdai számlája — a Stephaneum kedvező számítása mellett — 7 millió 191.180 korona, az évi kiadást a
csekély számú megrendelő alacsony évi díjából összeszedni nem
lehetséges. Köszönöm továbbá a fizető megrendelők szives
támogatását. Akik pedig hátralékban vannak, szíveskedjenek
mindjárt, minden további költséges felszólítást megelőzve fizetni.
Minden jóakarómat és megrendelőmet kérem, ajánlja a folyóiratot másoknak is: plébániáknak, papnevelőknek, más intézeteknek és magánosoknak. Szükséges ez a folyóirat, mint azt már
sokszor hangoztattam, már csak azért is, hogy legyen egy helyünk,
ahol a katholikus szellemű hit- és bölcselettudomány művelői
gondolataikat nyilváníthatják s ily tárgyú dolgozataikat közölhetik. Minden hozzáértő ebben a véleményben van. Sőt az illetékesek azt mondják, hogy nagyobb terjedelműt kellene adni.
Munkatársak és közlendő anyag hiánya nem is volna ennek
akadálya, de pénzbeli erő, nincs hozzá. Többen mondták, hogy
ezen is segíteni kellene. Én ezen nem tudok segíteni. Még azt
az igazán kicsiny számú megrendelőt is, aki még megvan, csak
a rendkívüli csekély megrendelési díjjal tudom megtartani.
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Egyesek kilépnek, mások — az igazságosság megsértésével —
mindenkorra hátralékban maradnak, újak gyéren csatlakoznak.
Pedig az én közlönyömmel olcsóság tekintetében csak a «Katholikus Szemle» versenyez. A «Protestáns Szemle» legutóbbi egy
füzete (4V2 ív) 20.000 korona. Most indult meg Debrecenben
az «Országos Református Lelkészegyesület» kiadásában protestáns «Theologiai Szemle», a Religionál valamivel nagyobb alakban, első füzete 6 ív, ára 102,000 korona, évenkint 6 füzet, egész
évre 510.000 korona. Tessék ezzel a «Religio» árát összehasonlítani; egész évre, ha lehet 18 ív, 40.000 korona. A mondott
protestáns szemle azt is kijelenti, hogy csak legalább kétévre
szóló megrendelést fogad el. Ez az eset szolgáljon újabb ösztönzésül arra, hogy a katholikusok a maguk hit- és bölcselettudományi közlönyét, a 84-ik évfolyamában levő «Religio»-t a
tőlük kívánt igen csekély áldozattal, évi 40.000 koronával, továbbá
felülfizetéssel támogatni ne vonakodjanak s ne is késsenek.
A külföldiek szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a viteldíj őhozzájuk majdnem annyi, mint a közlöny megrendelési díja.
A külföldi legjobban teszi, ha ajánlott levélben saját pénzéből
megfelelő papírpénzt vagy csekket küld.
Minden megrendelőmet felkérem, hogy esetleges címváltozását velem haladéktalanul közölje.
Budapest, 1925. június 1.
*
Dr. Kiss János,
a «Religio» szerkesztője és kiadója.
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ROVAT.

Dr. Zubriczky Aladár, a budapesti kir. magy. Pázmány Péter
tudomány-egyetem rektorának szégfoglalója : Az európai nagy
leprajárvány története. 1924.
Dr. Zubriczky Aladár rektor ünnepi beszéde a Pázmány
Péter tudományegyetem alapításának 290 és újjáalakításának 145.
évfordulóján, 1925. május 13. Létszámapasztás a Pázmány-egyetemen.
Dr. Nagy Dezső lelkész Flint (Michig., Amerika). A csoda
mibenléte, szerepe a keresztény tanrendszerben és apologiája.
1925. Alapár 8 kor. Kapható a Szent-István-Társulat könyvkereskedésében.
Dr. Czapik Gyula : A lelkigyakorlatok, különös tekintettel a
homiletikára. Budapest, 1924. 160 old.
Ugyanaz. A gyermeklelkigyakorlatok elvei, földolgozásuk
homiletikus és katechetikus alakban. Budapest, 1924. 168 old. Ez
és az előbbi «A Szív» kiadása. Budapest, VIII., Horánszky-u. 18.
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Dr. Szemák István: A magyar ifjúsági irodalom története.
Budapest, 1924. 108 old.
Előadások a kath. liturgiáról. 1924. I. 21—27. Kiadja a magyarországi r. k. hittanárok és hitoktatók egyesülete. 120 oldal.
Dr. Anton Hörler: Der menschliche Wille und das wissenschaftliche Erkennen. Grundsätzliche Untersuchungen nach der
Lehre des hl. Thomas v. Aquin. Kalocsa, 1924. 112 old.
A csodásérem története, Labouré Katalin életével. A Szeretet
Leányainak kiadása. Budapest, Ménesi-út 27.
A Szent István Akadémia kiadványai. Márki Sándor: Emlékbeszéd Ortvay Tivadarról. — Wodetzky József: A relativitástan
csillagászati bizonyítékainak kritikája. — Békésy György: Folyadékok diffúziós állandójának mérése. — Szinnyei Ferenc : Kemény
Zsigmond munkássága a szabadságharcig. — Zlinszky Aladár:
Klasszicizmus és romanticizmus. — Dr. Pataky Arnold : A bibliai
Jeruzsálem az ásatások megvilágításában. Két részben. — Stolpa
József: A közigazgatás és bíráskodás elválasztása a katholikus
egyházban. — Tóth László: A pápai udvar lakásviszonyai a XIII.
század második felétől a XIV. század közepéig. — Horusitzky
Henrik: Budapest balpartjának földtana, talajtana és vízi viszonyai. — Gimesi Nándor O. C.: Magyar planktontanulmányok.—
Vargha Dámján O. C.: Kódexeink legendái és a Catalogus
Sanctorum. — A Szent István Akadémia Értesítője 1924. 1. sz.
Egyházi Szemle, lelkipásztorok havi folyóirata. Szerkeszti
dr. Faragó János theol. tanár Temesváron. III. évfolyam, november. Igen érdekes és változatos.
Dr. Csernoch János: Katholikus kérdések. 6 kor., finom, számozott, a szerző aláírásával 10 kor.
A Szent-István-Társulat legújabb kiadványai. Szinek Sándor:
Jézus Krisztus az út, igazság és élet. I. rész: Jézus élete. II. rész:
Imádságok. Alapár 14 kor., szorzószám most 7000.
Blaskó Mária: Cseréljünk szívet! Imakönyv gyermekeknek.
Nagyobb kiadás 4 koronától, kisebb 2-8 koronától.
Bokor Malvin : Velencések. Ifjúsági regény. 7*5 kor.
Olysói Gabányi János : Magyar várak legendái. II. sorozat.
12 kor.
Bordeaux: A fehér köntös. Regény. 4 5 kor.
P. Bourget: Állomásról állomásra. Regény 7.5 kor.
Ugyanaz: Merengő szív. Regény. 5 kor.
Báró Orczy Emma: Adjátok meg. Regény. 5 5 kor.
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Szent-István-Könyvek. 22. sz. Dr. Balogh Albin: Művelődés
Magyarország földjén a magyar honfoglalás előtt. — 23. sz.
Dr. Marczell Mihály: A kath. nevelés szelleme. — 24—25. sz.
Dr. Motz Aladár: A német irodalom története. — 26. sz. Dr.
Babura László: Szent Ambrus élete. — 27. sz. Dr. Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc élete. — 28. sz. Dr. Kiss Albin: A magyar társadalomtan története. — 29. sz. Dr. Szabó Zoltán.
A növények életmódja. — 30. sz. Weszelszky Gyula: A rádium
és az atomelmélet. — 31. sz. Dr. Balanyi György: Assisi szent
Ferenc élete.
Kempis-Kalendárium. 10.000 mostani korona.
Dr. Pataky Arnold: Lisieuxi Terézia nővér boldoggáavatásának története. Alapár 8 kor., kötve 11-5 kor. A lelki élet
kalauzai: Démurger plébános, Clarke F. Rihárd S. J., Keppler
püspök, Müller S. J., Savonarola, Schermann O. B., Szalézi szent
Ferenc művei és Zsoltáros könyv. F5 koronától 9 koronáig.
Szentek országa, azaz szentek élete. 8. sz. Dr. Karácsonyi
J.: Sz. Gellért. 10. sz. Laczika Fer. S. J.: Vianney János.
Katholikus Szemle, a Szent-István-Társulat megbízásából
szerkeszti dr. Mihályfi Ákos, társszerkesztő: dr. Várdai Béla.
Évenkint 10 szer. Kitűnő folyóirat.
Egyházi Lapok. Papok közlönye. Egyházpolitikai, hittudományi és lelkipásztori folyóirat. Havonkint 2-szer. A főlap egész
évre 64 ezer, Pázmány Péter hitszónoklati melléklete 28 ezer
korona. Szerkeszti dr. Czapik Gyula. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V., Honvéd-u. 10. Nagyértékű folyóirat.
Rózsafüzér Királynője. Szerkeszti Badalik Bertalan, szent
Domonkos-rendi áldozópap. Havi folyóirat. Budapest, VII. ker.,
Szent Domonkos-u. 3. Évi díja 42.500 korona.
Credo 1 Folyóirat katholikus férfiak számára. Szerkeszti Bőle
Kornél szent Domonkos-rendi áldozópap. Budapest, VII. ker.,
Szent Domonkos-u. 3.
Protestáns Szemle. 1925. 34-ik évf. Főszerkesztő: Ravasz
László. Felelős szerkesztő : Zsinka Ferenfc. Társszerkesztők : Pröhle
Károly és Révész Imre. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság
kiadása. Tudományos, irodalmi és társadalmi folyóirat. Megjelenik évenkint 10-szer. A M. P. I. T. tagsági díja, amiért a Szemle
is jár, évi 10 aranykorona, előfizetés nem tagoknak 12 aranykorona, azaz 184.000 mostani korona. Kiadóhivatal: Budapest,
Kálvin-tér 8.
Stephaneum nyomda és könyvkiadó r. t. Budapest. — Nyomdaigazgató : Kohl Ferenc.
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84-ik évfolyam, 1925. III. füzet, december 20.
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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 1890 elején
alapított.
Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Budapest, IX., Mátyás-utca 18.

I. ÉRTEKEZÉSEK

ARISZTOTELÉSZ ÉS A Q U I N Ó I S Z E N T
ISTENRŐL ÉS A LÉLEKRŐL. 1

TAMÁS

M

tisztelt Közgyűlés! Szent Tamásnak most ünnepelt centennáriuma alkalmával utaltak arra az összefüggésre, amely
Szent Tamás és Arisztotelész filozófiája között van. Most ennek az
összefüggésnek csak két pontjára akarok visszanyúlni: az egyik
az Isten fogalma, amint Arisztotelésznél és Szent Tamásnál van, a
másik az emberi élet célja. Mind a kettő rendkívül fontos. Hisz
az egyik a metafizika kisarjadzása és aszerint, amint ez virág-,
vagy töviskoszorú, kritériuma a filozófiai rendszernek. Én addig,
míg Arisztotelészt el nem olvastam, nem tudtam, mily nagyszerű
fogalommal bir ez a filozófus Istenről. Isten nála, miután legfelsőbb — és a materia prima a legalsóbb, amely tisztára lehetőség — a csúcs, tisztára actus, hol semmi potentia nincsen. Ez
a legfelsőbb lény, melyre Arisztotelész rájutott, bár Plátó segítségével, amely mozgat és nem mozgattatik. «Actus omnia movens
immobile.» (Metaph. XI. c. 7.) Mikor azt mondom, mozgat, ezt
nem kell fizikai mozgásra érteni. Mi itt azon a gondolaton
ütközünk, hogy lehet az mozdító, ami maga nem mozog. De az
istenség nem lehet anyagi, mivel actus. A materia mindig potentia is. Pl. csak a térben való kiterjedés milyen potentialitas.
Az istenségben ez nem lehet. «Az istenség maga a léttartalom.»
(De moribus 9. c. 4.) Ő az, ami minden. Ő mindaz, ami egyáltalában van, következőleg mint a mi filozófiánk mondja, ő maga
a léttartalom. «Ipsum esse», ami jelent itt lényeget és létet. Ez
az első lény maga él és van benne élet. Az ő élete örökkévaló,
legjobb és legtartalmasabb. Mondjuk tehát az istenséget a legjobb
és legtökéletesebb élőnek. (Metaph. XI. c. 7.) Azért a végtelen örök
élet az istenség élettartalma. Nekünk ez nagyon közönséges dolog.
ÉLYEN

1

A szerző ezzel nyitotta meg az Aquinói Szent Tamás-Társaság 1925
április 22-én tartott közgyűlését.
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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De nem így abban a korban, mikor Plátó és Arisztotelész előtt
csak Anaxagoras tanította, hogy nem a víz vagy a levegő
mindennek az oka, hanem a szellem, a nusz, amiért meg is
jegyezte Arisztotelész, hogy az egyetlen józan a többi részeg
között. De Anaxagoras sem tudott mit csinálni a nusszal és nem
gondolta el, hogy az eo ipso személyiség, cél, akarás, szóval az
élet teljes tartalma. Ez a végtelen isten örökkévaló, ez a legjobb
lény és miután ő így minden jó (De moribus 9. c. 4.), ez az
örök Isten a legboldogabb. (U. o. 10. c. 8.) Minden boldogságot
felülmúló lét. Ez az Isten semmit nem nélkülöz, önmagának
elég. (Eudemiorum 7. c. 12.) Ö a legtökéletesebb igazgatója a
világnak. így magyarázza meg Arisztotelész, hogy Isten, akit
nem látunk, mégis mindent intéz. Ekbatana akkor virágzó város
volt. Ott lakott a perzsa király, egy rejtett fenség, akit senki
sem látott és aki mégis mindent mozgatott. Olyan, mint az emberi lélek a testben. Csak azt tudjuk róla, hogy van bennünk
valami titokzatos hatalom. (De mundo, 1. VI.) Azt akarom, hogy
Önök ízleljék, amikor ő azt m o n d j a : «Ha az Isten hatalmát
gondolom, akkor ez a leghatalmasabb ; ha szépségét, a legszebb ;
ha életét, halhatatlan; ha benső értékét, erényeit, tökéletességeit,
akkor legkiválóbb.» De egy óriási hiba van benne, hogy a világot
nem tudja Istenre visszavinni. Isten van és a világ. Megvan a két
elv és kell, hogy az istenségbe valahogy felszívassunk a minden létet,
mert azt mondja, hogy ő minden lét. De ezt nem birta világossá tenni. Ép most olvastuk Kant jubileumán, hogy azt mondja
egy helyen, nem kell azt mondani, hogy a filozófia szolgálója a
theologiának, legalább nem olyan, amely az uszályát hordozza,
inkább olyan, amely a fáklyát viszi. De még ez a szolgálója sem,
mert a filozófia fénye nem elég. Legalább az egész filozófiafejlődés nem tudta az egész világot az Istenbe belefoglalni, ezt
csak a kereszténység teremtési dogmája tette lehetővé. Arisztotelész önmagának mond ellen, mikor azt mondja, hogy az Istenen
kívül van a világ és ez örökkévaló. Meglepő jelenség az, mikor
a görög filozófiában oly nagy erővel beleállított tanok vannak,
hogy az ember várja, hátha kipattan belőle a teremtő Isten gondolata, ez mégis elmarad.
A másik az élet célja. Ha az ember az arisztotelészi filozófiát veszi, kiépített, egységes ethikát nem lát. Lát az ember
nagy halmazokat. Kifaragott kövek halmazát látja. Sok erő és
szépség van e kövekben, de az egységes egybeillesztés és az
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egésznek konstrukciója hiányzik. Arisztotelész nagyszerű volt az
erény és erkölcsi élet fenségének kiemelésében, de a célban
nem. A cél a boldogság, de ennek akadálya az élet tehetetlen
törpesége. Az élet nem birja el az arisztotelészi ethikát és a
legnagyobb nehézség a halál. «A legrémületesebb minden dolgok
között. Úgy látszik, hogy a halott embernek semmije sincs, sem
java, sem esze. Itt a boldogság képtelenség és lehetetlenség.»
(De moribus 1. I. c. 11.) A transscendentalitás hiányzik. Ott a
metafizikában hiányzik a transscendentalitás a végtelenbe, itt
hiányzik a másik életbe. «Nagyon kételkednünk kell azokról,
akik meghaltak, vájjon részesei lehetnek-e valami jónak, vagy
rossznak.» (U. o. 1. III. c. 9.) így ha a másvilágba mégis cseppen valami jó vagy rossz, az nagyon selejtes és silány lehet.
Ha Szent Tamás ethikáját ezzel összehasonlítjuk, az fenséges,
mert az nagy célok szolgálatában áll és azután megvan az arány
az erények fensége és a cél nagysága között. Az erény mit
használ, ha felszítjuk az erény lángját és egy kis hamurakást
állítunk oda. Szent Tamásnál ép ez az ethikai konstrukció mutatja, hogy a kereszténység által birja célját az emberi élet, a
végső cél, a végtelen boldogság.
Székesfehérvár.

Dr. Prohászka

Ottokár.

INTUICIÓ ÉS ÁTÉLÉS.
intellektualizmus és voluntarizmus párviadala egyidős az
emberrel. Majd az értelem, majd pedig az érzelem súlya
sodorja magával s irányítja belső életét, a kettőnek synthetikus
együttműködése pedig rányomja az emberre a bölcs, a homo
sapiens bélyegét. A két irány fogalmi kiallakulása, ill. fogalmazása és szétválása meglehetősen azonos a bölcselet fejlődésével.
Ennek utolsó fázisa gyanánt az intellektualizmus mint az énnek
a valóságba történő bekapcsolódása, a voluntarizmus pedig mint
a létnek az énből való eredeztetése jellemezhető. E kiegyenlíthetetlen ellentétek számtalan árnyalatban és még több apró
fogalmi különbségben nyilvánulnak meg és végeredményben
úgy szét tudják választani a lelkeket, amint ezt az átélés és
intuicio fogalmazásai a legutóbbi időben tették. Amíg a protestáns és egyéb mystikus irányzatok az átélés hangoztatásával
számos hivet toboroztak, addig mi megijedtünk a következmé13*
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nyéktől, megtiltottuk a szó használatát s vele együtt elzártuk a
helyesen értelmezett fogalom mögött rejlő áldásos élvezethez
vezető utat. Úgy tizenöt évvel ezelőtt átélésen csak az egyén
csapongó vágyainak és szükségleteinek megfelelő valóságtartalmak kitermelését vagy kiélését lehetett érteni s aki átélésről
beszélt, az csak legszélsőbb voluntarizmus híve gyanánt tűnhetett fel. Elfelejtettük, hogy van katholikus értelemben vett átélés
is, sőt ez a benső élet legszebb virága és célpontja. Mert tudnunk kell, hogy az átélés és intuicio elvitázhatlan tapasztalati
tények. Magyarázatuk elválaszthatja és az ismeretelméletek összes
örvényeivel tényleg el is választja a bölcseleti irányokat, elismerésük és lehetőség szerinti továbbfejlesztésük azonban nem lehet
egy-egy iskolának kiváltsága, hanem közös emberi kincs és követelmény. Azt akarom én is megmutatni, hogy miként lehet a
mi bölcseletünk szempontjából észszerűen átélésről és intuicióról beszélni anélkül, hogy akár elveinkből, akár a tényekből egy
szemernyit is fel kellene adnunk.

a) Az intuíció, a meglátás.
Intuíción a léleknek a tárggyal való közvetlen kapcsolódását
értjük. A közvetlenség különféle értelmezése választja el egymástól a magyarázatokat. Ha minden idegen irányítástól menten
kizárólag a saját szükségleteim szerint hozom létre a tárgyat,
ezeknek megfelelően élem azt ki magamból, akkor közvetlenül
érintkezem vele és intuícióm van, mondja a voluntarizmus.
Ránézve nem a valóság-érték a mérvadó, hanem az alanyi élmény, a lélek szükségleteinek kielégülése. 1 Az intellektualizmus
általában véve nem idegenkedik a tárgyi mértéktől, de egyes
válfajai és ismeretelméleti elvei szerint különféleképen határozza
meg a közvetlenséget. Szent Tamás szerint az értelem és a tárgy
kapcsolódását a cogitatio, az eszmélkedés közvetíti. Ez ad teljes
értékű és normális lefolyású ismeretet, amit abstractiónak nevezünk. 2 Ahol tehát ez hiányzik, ott intuícióval, simplex intuitus
1

Ezért kénytelen a voluntarizmus az intuíciót és átélést azonosítani s
ezért téved el az alanyiság útvesztőjében mindenki, aki nem tárgyi elemekben
keresi az intuicó tényezőit. Hogy mily romboló hatása van ennek, a vallás terén
a modernizmus, más tereken pedig a liberalizmus különböző válfajai mutatják.
2
Az abstractio többértelmű szó. Rendesen a közvetett (a posteriori) ismeretnek azt a faját értjük rajta, amely az érzéki és esedékes adatokból az érzék-
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veritatisszal van dolgunk. 1 Cogitation, eszmélkedésen pedig az
egyensúlyt kereső, de még meg nem talált lélek állapotát érti :
felettit és a szükségszerűt hámozza ki, vagy pedig a sajátságokból a lényegre,
az okozatból az okra következtet. Ellentéte lenne az az intuicio, amely az érzéki
dolgokból el nem vont eszmékből indulna ki s juttatna el a valóság ismeretéhez. Ilyen intuíciót Sz. Tamás csak Istennél meg az angyaloknál fogad el, a
középkori platonizmus és ontologizmus különféle fajaival szemben. A thomizmus
minden ismeretet kivétel nélkül az érzéki világ adataiból történt elvonásból vezet
le s az értelemnek és a tárgynak közvetlen (species impressa nélküli) kapcsolódását még ott sem ismeri el, ahol az még Sz. Ágoston előtt is elfogadhatónak tünt föl, t. i. a léleknek és az értelemnek önmagukról való ismereténél.
Ebben az értelemben ezekről is abstractio révén veszünk tudomást — az okozatból (a lélek működéseiből) következtetve az okra.
Az abstractio másik értelemben azonos a következtető, ismerettel a gondolkozással (II—II. Qu. 180. a. 3. ad I.) s feltételezi az ismeretnek fennebbi értelemben vett abstractiv megszerzését. Ezzel szemben intuitiv lenne minden ismeret, amely a tényleges gondolkozás kizárásával szemlélteti a valóságot. Ezt az
intuíciót ismeri a thomizmus azt állítván, hogy vannak oly általános és a valóságnak sok adatát átfogó eszmék, amelyek tartalmi gazdagságuk révén alkalmasak
arra, hogy a valóságot a gondolkozás kizárásával szemléltessék. Ennek megállapításánál nyomon követjük Sz. Tamás ismeretelméleti elvét: minél általánosabb valamely fogalmi alakulat, annál nagyobb szemléltető ereje, annál több
dolog ismeretére vezethet. Hogy itt nem a logikai általánosságról van szó,
könnyű belátni, ha Aquinói Sz. Tamás világnézete (53. és következő old.) és
Ismeretünk egyneműsége és a hittételek cimű műveinknek erre vonatkozó helyeit megfontoljuk. A logikai általános az intuicio legnagyobb ellensége és megölője. A vele gondolkozó elme (ha egyoldalúan fejlődött ide) nemcsak nem tud
intuitiv ismeretre eljutni, hanem ennek lehetőségét sem tudja — tapasztalati
anyag hiányában — belátni. A tartalmi metafizikai általánosságra kell tehát gondolnunk, amely az eszme kifejezett tartalma mellett a szükségszerű és esedékes
viszonylatok hosszú sorát öleli fel burkoltan s így ezek ismertetésére és szemléltetésére kiválóan alkalmas. Ezért intuitiv Isten ismerete, mert lényegének
fogalma a lehetőségek és viszonylatok végtelen gazdaságátköleli fel, ill. ezeknek
eredeztetője s így minden közvetítést kizáró szemléltetője. Az angyali eszmék
szemléltető ereje sokkal gyengébb, mivel csak képmásai és nem forrásai az
általuk képviselt valóságnak. Abban azonban megegyezik Isten ismeretmódjával,
hogy az eszmék egész tartalmát és ezek viszonylatait minden közvetítés kizárásával szemlélteti. Az embernél lehetséges intuíciót is ennek a mintájára kell
magyaráznunk. Ezért az intuicio általábanvéve nem más, mint a tartalmilag
(metafizikailag) dús és általános eszmékből kiinduló szemlélete a valóság adatainak.
1
Contemplatio pertinet ad ipsum simplicem intuitum veritatis. II—II. Qu.
180. a. 3. ad 1. Az igazság tiszta és osztatlan, egyetlen tényben való felfogása
teszi a szemlélődés (contemplatio) lényegét. Mindaz, amit Sz. Tamás az idézett
cikkelyben felsorol, csak az emberi természettől megkövetelt előfeltétele (materialiter) a szemlélődésnek, amint ezt később ki fogjuk fejteni. Ez pedig mindig
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motus animi deliberantis nondum perfecti per plenam visionem
veritatis.1 Ez pedig felöleli mindama műveleteket, amelyek az
érzéki felfogástól fel a következtetések hosszú sorozatán keresztül
elvezetnek a tárgy és az értelem azonosításáig, illetőleg kapcsolódásáig. 2 Szent Tamásnál tehát az intuíció az értelemnek és tárgynak a gondolkozás, az eszmélkedés közvetítésétől független kapcsolódását jelenti. 3
A tisztán érzéki ismerettől eltekintve ilyen közvetlen kapcsolódás két esetben fordul elő: az észrevételnél, a simplex
aprehensióban és a simplex intuitus veritatisban, a meglátásban,
a szemlélődésben. Az első mint értékes ismeret nem jöhet tekintetbe. Ez csak az ismeret kiindulópontja, hajnala, aurora veritatis,
de nincs benne igazság, 4 a valóság érintésének tudata és tárgyi
mértékelése. A második az emberi ismeret tökéletességének csúcspontját jelzi, amennyiben a valóság érintéséről nemcsak feltétlenül, hanem közvetlen tapasztalatból is — ex experentia et ex
connatural itate — biztosít.
A két intuicio között úgy értékben, mint alanyi tudatban
nagy a különbség. Az első a tárgynak a tudatban való felcsillanása. Mivel pedig ez egyformán történik úgy az igaz, mint a
hamis ismeretnél, azért az egyszerű észrevétel tárgyilag még
értéktelen, alanyilag pedig magában véve meggyőződés nélküli.5
elválasztható a lényegtől s akkor az igazságnak ama tiszta intuitiv szemléletével van dolgunk, amit contemplatiónak nevezünk. Ilyenkor az egyszerű szemlélet magában foglalja a saját vagy idegen gondolkozás hatóerejét s így formaliter simplex, virtualiter multiplex-szé válik. Hogy mikor foglalja össze a
szemlélődés a gondolkozás hatóerejét, megmondja Sz. Tamás I—II. Qu. 68. a.
1 c. 2. s bőven kifejtjük értekezésünk folyamán. Az intuicio fogalmának természetesen tágabb a köre, mint a contemplatióé, de ez az előbbinek egyik
legjellegzetesebb formája.
1
II—II. Qu. II. a 1. c.
2
II—II. Qu. 180 a. 3. ad. 1, ahol Sz. Tamás a cogitatio neve alatt gyűjt
össze, azt amit mi ordo synthesisnek nevezünk.
3
Ezzel kizárunk minden oly felfogást, amely azt vallja, hogy a közönséges ismeretnél fogalmakkal, az intuíciónál pedig ezeken túlmenő értelmi alakulatokkal dolgozunk. Ez szerint tehát az intuicio fogalmakban ki nem fejezhető «fogalmontuli» ismeret lenne. Annyi mindenesetre igaz ebből, hogy a
tökéletes intuicio tényezője egy tartalmilag mérhetetlenül gazdagabb és épen ezért
sokkal általánosabb, értékesebb fogalom, mint az, amely a következtető ismeretnél
játszik szerepet s így csak egy, vagy nagyon is korlátolt tartalmú tárgy szemléltetésére alkalmas.
4
De Ver. Qu. I. a. 3.
5
Magábanvéve, mondottuk, mert ha akár az értelmi, akár az érzelmi
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Az intuicio e fajtáját minden mellékiz nélkül stupidának szeretném nevezni, mert határozott szabály vagy törvény nélkül lép
fel s az érzelmi világ hazugságai révén a leglehetetlenebb helyzetbe sodorhatja az elmét. Idesorozhatjuk az érzéki ismeret mellett összes, még nem azonosított értelmi benyomásainkat, főképen
pedig azokat a sejtelmeket, amelyeket az érzelmi világ adataival
egyesülve, legtöbbször pedig ennek kívánságai gyanánt vetítünk
ki. Ilyenek az ellenszenv, rokonszenv önkényes megnyilvánulásai
s az erkölcstannak a motus primi néven összefoglalt számos
mozgalmassága. Idetartoznak a lélektan többé-kevésbbé meg nem
magyarázott tényei pl. a «megérzés» stb. és általában minden
tudattartalom, amelynek alapját megelőző következtetésekben
nem tudjuk megadni, de amelyről nem is tudunk sem magunknak, sem másoknak számot adni, ill. bizonyítékkal szolgálni.
A szemlélődés intituclója ezzel szemben a tudattartalomnak
értékelése és azonosítása a megismerő alanyban levő tényezők
révén, mintegy én-ünk analysise, kiváltódása és felaprózódása
élményszerűen felfogott adatokra. Eszméinknek értékelése és
azonosítása ugyanis kétfélekép történhet. Vagy felszívjuk a valóságot magunkba az abstractio fennebb leírt folyamatával s különkülön azonosítjuk adatait az ismeretforrások segítségével (tapasztalat, tanúság), vagy pedig a valóságot lelkünkben helyettesítő
tényezők, nyugvó energiák, a habitusok révén értékeljük, fogadjuk el és valljuk meggyőződéssel a fellépő tudattartalmakat.
Ha ezek a felhalmozott energiák csak alanyi értékű alakulatok,
akkor a belőlük kipattanó vagy általuk azonosított intuitiv ismeret is értéknélküli képződmény. Ha azonban a valóság törvényei
szerint, mint ennek helyettesei és képviselői alakultak ki, akkor
a meglátott ismeret is tárgyi értékű. 1
A szemlélődés intuícióját így két csoportra oszthatjuk.
Az egyiket a tárgyilag értéktelen legtöbbször az érzelmi élet
csapongásaitól félrevezetett ismeret képviseli. Hogy itt legtöbbször pathologikus lelkiállapotokkal van dolgunk, kétségtelen,
de mellőzni ténylegességüknél fogva nem lehet ezeket még egy
tisztán bölcseleti természetű értekezésben sem. Idetartoznak a
minden téren ugyan, de főkép a vallás kebelében fellépő élméélet részéről van oly tényező, amely az elfogadást javasolja, akkor már az intuíció
másik formájával van dolgunk. 1
Aquinói Szt. Tamás világnézete 83. old.
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nyek (a fakiroknál, hamis misztikusoknál stb.) A másik csoportba
a tárgyilag értékes és a valóság adatait szemléltető meglátás
tartozik. Ennek előfeltétele, hogy a lélek készültségei a valóság
törvényei szerint alakuljanak ki lelkünkben, mint amaz összegezés (synthesis) eredményei, amely az ismeretek fáradságos megszerzése és azonosítása révén lép fel. Akár állandó energiaforrás
(habitus), akár átmeneti mozgalmasság (motio actualis) alakjában
legyenek lelkünkben e tényezők, az intiuciónak az átéléssel való
kapcsolódását a léleknek többé-kevésbbé szenvedőleges életműködését jelzik.
Ebből megérthetjük, miért jellemeztük a szemlélődés intuícióját, mint az én analysisét. A nyugvó energiák ugyanis a
tárgyi alanyfogalmak helyettesei lelkünkben. Amint tehát a
következtető gondolkozásnál beszélünk analytikus ítéletekről,
amelyeknél az új ismerettartalom (állítmány) az alanyból kiváltódik, az alany ilyen tartalmakra felaprózódik, úgy az intuitiv
ismeretet is teljes joggal mondhatjuk a psychologiai énünkké
vált alanyfogalmak felaprózódásának és újabb, bár burkoltan
bennük foglat ismeretek kiváltódásának. A teljes, tárgyilag értékes meglátás (intuitio lucida) tehát a tudattartalomnak
mint
tárgyi valóságnak és igazságnak értekelése és azonosítása a
megismerő' alany energiái révén, énünknek analysise és felaprózódása élményszerű, de a valósággal teljesen megegyező adatokra.
Hogy az imént vázolt intuicio természetét megérthessük,
emlékeztetnünk kell arra, hogy az emberi ismeret két okból
következtető. Az egyik ok a fogalmainkat árnyékszerüen kisérő
logikai kiterjedésben, a másik pedig a tartalmi általánosság szegénységében keresendő. Mindegyiknek közös gyökerét a léleknek a testtel való kapcsolódásában, ill. fogalmainknak az érzéki
világ adataiból történő elvonásában találjuk meg. Minél teljesebb tehát az értelemnek az érzékektől való megszabadulása,
annál jobban megközelítjük az intuitiv ismeretet. Mivel pedig
az értelem természetszerűen érzéki képekben (conversio ad
phantasmata) szemléli a valóságot, ezért tiszta intuícióról az
embernél nem lehet szó, ami pedig megállapítható nála, majdnem minden válfajon olyan erőket tételez fel, amelyek nem
állanak az egyed hatalmában s annál tökéletesebb lesz, minél
jobban kiemelik ezek az egyént az érzéki képek hatóköréből,
a legmagasabb fokot pedig az úgynevezett elragadtatásban (raptus)
éri el.
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Ismeretünk intuitiv megnyilvánulásának legnagyobb akadálya fogalmaink logikai kiterjedése. Emiatt értéktelenek egyszerű észrevételeink, emiatt érinthetjük a valóságot csak más
fogalmakkal történő összehasonlítás, az eszmélkedés révén az
Ítéletben. Akármily egyszerű legyen is az eszmélkedés e művelete, teljesen sohasem hiányozhat, még az észelvek felismerésénél sem. Ezért a gondolkozás bizonyos formája árnyék gyanánt
kiséri összes ismereteinket, még egészen ösztönszerű megnyilvánulásaikban is. Hogy tehát intuitiv-e valamely ismeret, végeredményben nem az dönti el, hogy az ítélet elemeinek összehasonlításával járó bizonyos fokú gondolkozás kiséri-e vagy sem,
hanem az, hogy tényleges élő-tudatos gondolkozás eredményekép lép-e fel. Ezért intuitiv ismeretnek kell tekintenünk a természetes ösztönök összes megnyilvánulásait, amelyeknél a gondolkozásnak megfelelő műveletet a természet Ura végezte el és
oltotta belénk megfelelő élőgépezet alakjában. De idetartoznak
az emberi szorgalom által hasonló módon felhalmozott energiák,
a készültségek, működései is. Bár a habitusok jórészt tényleges
és élőtudatos gondolkozás eredményei, megnyilvánulásuk ettől
függetlenül történik, sőt egyenesen az a céljuk, abban érik el
tökéletességük legmagasabb fokát, hogy a valóság adatait hatóerejük keretén belül a gondolkozás kizárásával közvetítsék.
Az emberi ismeret intuitiv voltát tehát a természet vagy
a szorgalom felhalmozta energiák szikraszerű és a tényleges egyedi
élőtudatos gondolkozástól független felcsillanásának keretei közt
kell keresnünk és megállapítanunk. Ez a lélektani álláspont.
E mellett logikai szempontból is nézhetjük a kérdést. Eszerint
az az ismeret lenne intuitiv, amelynek nincsenek vagy nem lehetnek előfeltételei praemissái. Az értelmi élet terén pedig csak az
észelvek ismerete ilyen, következőleg csak ezekre vonatkozólag
beszélhetünk logikai értelemben vett intuitiv ismeretről. Ez a
szemléleti mód azonban teljesen meddő s nem felel meg sem
a modern bölcselet, sem pedig Szent Tamás probléma-beállításának. Mindkettő ugyanis lélektani szempontból vizsgálja a kérdést s azt az ismeretet tekinti intuitívnak, amelynél a logikai
sémákba szorított gondolkozás háttérbe lép. Ebből a szempontból pedig minden készültségszerű ismereteknek ugyanaz a helyzete, akár a természettől adott, akár megszerzett vagy belénk
öntött energia-forrásokról legyen szó. Mert lélektanilag azért
intuitiv az észelvek felismerése, mivel a habitus primorum
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principiorum súlya és ihlete hajlítja értelmünket feléjük. Ugyanez
a folyamat megy végbe, ha a többi készültségek fénye és hatóereje ihlet meg bennünket. Ezért mondjuk a belőlük kipattanó
ismeretet lélektani szempontból intuíciónak, ha logikailag lehetnek is praemissáik.
A thomizmus szempontjából tehát az intuicio az emberi ismeret tökéletességi fokát jelzi. Intuitiv elme az, amely a következtetések hosszú sorának összevonásával vagy teljes kihagyásával
szemléli az igazságot, bár ennek bizonyításához és másokkal való
közléséhez épúgy szüksége van a gondolkozás eszközeihez, mint
más következtető típusú elmének az igazság felfogásához. Röviden .az intuicio a logikai sémáktól való megszabadulás. Ilyen
elmék és ismeretek létezése elvitázhatatlan tény s az ily készség
megszerzése minden tudományos törekvés végső célja.
Ismereteink következtető jellegének másik forrása fogalmaink
tartalmi szegénysége. Miután ismereteink csak a logikai sémák
keretében játszódhatnak le, fogalmainkat szükségszerűen oly tartalmi általánosság kíséri, amellyel az ilyszerű kombinálhatás (ítéletben, következtetésben) megfér. Ugy Isten, mint az angyal ismerete azért intuitiv, mert a lényeg fogalma egyúttal annak összes
szükségszerű viszonylatait is szemlélteti. Az emberi ismeret azonban
az elvonás szükséglete miatt tárgyi okokból, az értelmi fény gyengesége miatt pedig alanyi szempontokból oly tökéletlen, hogy
nem tudja egy fogalomban összegezni a lényeget és annak viszonylatait. Amíg tehát Istennél és az angyalnál az általánosság tartalmi bőséget jelez, addig az embernél szegénységet képvisel s
egyéb fogalmakkal való kombinálásra utalja az értelmet. Ezen
a hiányon csak némileg és hosszas fáradság után segíthetünk.
A synthesis révén fogalmaink mind gazdagabbakká válnak s így
alkalmasabbakká is lesznek viszonylataik szemléltetésére. Ez a
tartalmi gazdagság gyűjtődik össze értelmünk készültségeiben, a
habitusokban, amelyek eszerint az emberi keretek között lehetséges intuicio szervei és közvetítői. Általuk, mint a tapasztalat
mutatja, az élő-tudatos kutatástól függetlenül érzékeljük a hatókörükbe eső valóság adatait s előbb felismerünk valamely következtetést, mintsem meg tudnók okolni.
Az alsóbbrangú lény tökéletessége a felsőbbhöz való hasonlatosságban áll, mondja gyakran Szt. Tamás. Ezért adatott meg
az embernek is, hogy vagy keserves fáradságának jutalmául, vagy
pedig különös, természetes vagy természetfeletti kegyelemből
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bepillanthasson az intuitiv ismeret gyönyörűségeibe és élvezetébe. Ezért az emberi arányokat felülmúló ismeretmód az intuíció
még akkor is, ha szerveit szorgalommal szereztük meg, mert még
az utóbbi esetben is csak kiváltságos elmék emelkednek fel oly
magaslatra, hogy alanyfogalmaik egyúttal a következmények szemléltetőivé is váljanak s így mintegy saját énjüket éljék ki, ennek
fényét vetítsék rá a valóságra. A legtöbb ember minden szorgalma mellett is megmarad a logikai sémák keretében, nem lévén
képes tőlük függetlenül felfogni, vagy értékelni az igazságot.
Az intuíció létezését az eddigiekben, mint tapasztalati tényt
tekintettük, természetéről pedig Szt. Tamás ismeretelméleti elveinek megfelelő képet igyekeztünk adni. Ezek szerint az intuíció
a magasabbrendű szellemi lények ismeretmódjában való részesedés, az emberi elmének tökéletesebb, sőt gyakran ihletett állapota. Most már csak azt kell eldöntenünk, miként lehet az aristotelesi elvek fenntartásával az intuíciót nem mint a valóságot
alkotó, hanem ezzel megegyező ismeretet elfogadni, vagyis más
szóval hogyan kerülnek lelkünkbe a valóság adatait a tényleges
gondolkozás közvetítése nélkül szemléltető eszmék?
A simplex apprehensióra vonatkozólag ez közelebbi magyarázatra nem szorul, hisz tudjuk, hogy e közvetlen észlelet az
érzékek meghatározása révén kerül értelmünkbe s így a tárgyi
világba kapcsolhatja be ezt. Hogy mindig tárgyi értékű-e, főleg
az úgynevezett megérzéseknél, azt csak az Ítéletben történő azonosítás, tehát a következtető ismeret döntheti el. Nehezebb a tökéletes szemlélet intuíciójának magyarázata. Az ilyen ismeretnek
három mozgató tényezője lehet : természet, az én, és a természet
Ura. Az első a természet, a habitus primorum principiorium által
ellenállhatatlan erővel viszi lelkünket és szemlélteti velünk az
észelvek igazságát. Olyan intuicio ez, amely a gondolkozást, mint
közvetítő tényezőt egyenesen kizárja. Az észelvek ugyanis nem
eredményei, hanem kiindulópontjai minden gondolkozásnak.
Levezetésük tehát a gondolkozás révén nem lehetséges. A valóság érintésének tudatát ezszerint itt kizárólag a természet közvetíti, úgy hogy még a legöntudatosabb elmélkedés végeredménye gyanánt is csak azt tudjuk belátni, hogy értelmünk bennük birtokolja a valóság érintésének előfeltételeit. 1 Hasonlókép
kell gondolkoznunk minden egyéb természetes ösztönről is.
1

Ezért beszél a skolasztika a hagyományos logikai levezetések mellett
az tí. n. demonstratio ad sensum-ról, az érzékeltetéséről és szemléltetésről. Van-
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Az intuicio közvetítői énünk részéről egyrészt az átöröklött,
másrészt a megszerzett alkalmatosságok (dispositio) és készségek.
Az előbbieket tisztán anyagi, testi valóságok és energiák alakjában birtokoljuk, a test és lélek lényeges egysége alapján azonban lelki életünknek igen fontos tényezőivé válnak, sőt nem egy
esetben egyenesen szikraszerűen pattantják ki és határozzák meg
az értelmi és és érzelmi élet tárgyait. De épen ezért amily értékesek lehetnek az ilyen intuíciók alanyilag, ép oly kevés értékkel bírhatnak tárgyilag. Ebben az irányban tényezőjüktől különböző tárgyi mértékre szorulnak s a következtető ismeretek által
azonosíttatnak.
A megszerzett készültségeknek önmagukban van meg tárgyi
mértékük. Habitus generantur ex actibus. Ha tehát az egyes
tények megfelelnek az igazság tárgyi követelményeinek, akkor
az általuk kialakított energiaforrások is — amennyiben idegen
tényezők nem akadályozzák tevékenységüket — csak az igaz, a
helyes felé irányíthatják a lelket. Mivel pedig e készségek nem
az egyes tények számbeli összegét, hanem energia tartalmuk
hatóerejét képviselik, 1 azért a lélek egyéb benyomásai alapján
egészen új meglátások és intuíciók kiindulópontjaivá és ezek
tárgyi mértékévé lehetnek. Innen van, hogy a thomizmus az
intuíciót ismeretelméleti alapelvének legkisebb sérelme nélkül
magyarázni tudja. Nihil est in intellectu, quod non fuerit prius
in sensibus. Ha igaz, amit Szent Tamás mond, hogy értelmünk a
materia prima hasonlatára veszi fel a kívülről jövő benyomásokat, az így kialakult ismeretek pedig a kémiai elemek vegyüléséhez hasonló törvények szerint egyesülnek és váltanak ki új ismereteket és alakulatokat, akkor semmi sem áll útjában, hogy értelmi
életünket élő kémiai laboratóriumnak tekintsük, amelyben nemcsak
tudatosan, hanem legfőkép tudatalatti módon vegyülnek vagy
nak dolgok, amelyeknek igazságáról csak a közvetlen tapasztalat tud hathatósan
meggyőzni bennünket, tehát az intuitio és nem a logika szerszármai.
1
Ez a gondolat rávilágít a készültségek természetére és működésére.
Nem föltétlenül értelmi képek (species) ezek (bár ilyenek is lehetnek), hanem
az értelmi fény erősbödései és bizonyos tárgykörre történő összpontosulásai.
Általuk a lélek határozott irányban érzékennyé válik (akárcsak a fényképlemez),
úgy hogy a legcsekélyebb benyomás is elég ahhoz, hogy megtermékenyüljön
és természetének megfelelő működést végezzen. Nagyon fontos e gondolat a
természetfölötti, de főkép a mystikus élet készségeinek megítélésénél ; nem új
képeket és ismereteket közöl a Szentlélek, hanem ily érzékenységet a természetfölötti benyomások felfogására és értékelésére. I—II. Qu. 68. a. 1.
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kombinálódnak a mindennapi élet megszámlálhatatlan benyomásai. De értelmi életünk nyugvó energiái a habitusok is ezeknek egy-egy kipattanó kombinációja új és a tudatos gondolkozás közvetítésétől ment ismeretet, intuíciót ad. Mivel pedig az
ily intuitív adatatok igen sok, részleges kombinácio eredményeként pattannak ki, azért bizonyos központi helyzetet élveznek s
így burkoltan az ismeretek egész hosszú sorát ölelik fel, amelyeket a gondolkozás vált ki belőlük. Tény ez, amelyet minden
íróember a saját tapasztalatából erősíthet meg. Mert eredeti és
értékes munkák szülője az ilyen .központi természetű intuitio,
ha még oly homályosan áll is előttünk annak valóságtartalma
az első pillanatban. Ami ettől függetlenül, kaptafára készül,
igen jó instructio lehet, de nem lesz sohasem igazi szellemi
termék.
Amint látjuk, azzal a folyamattal van itt dolgunk, amelyet
lélektani (nem logikai) szempontból synthesisnek és analysisnek
nevezünk. Itt tűnik ki leginkább a két értelmi tipus: a következtető és meglátó. Ha helyes irányban és normálisan fejlődnek
e tipusok, magukbanvéve sem előnyt, sem hátrányt nem jeleznek egymással szemben, sem pedig az igazság mineműségét nem
érintik. Két különféle utat jeleznek, amelyen az elme az igazság
birtokába jut. A következtető tipus a logikai formák keretében mozog
ezeknek segítségével tudja csak meglátni az igazságot. A meglátónál ezzel szemben a tartalmi viszonylatok lépnek előtérbe,
amelyeket az értelem szeme a sémák kihagyásával is felfog. Ha
bármelyik tipus magárahagyatva egyoldalúan fejlődik, a legfonákabb, nevetséges korlátoltságot hozza létre a következtető típusnál és gyógyíthatatlan subjektivizmus forrássá lehet az intuitiv
elménél. Az ideális állapotot itt is a kettőnek összhangos egysége jelzi : A logikai sémák létrája vezessen bennünket a magasba
az ismeretszerzésnél (ordo inventionis seu synthesis) s ne hagyjon
el soha ismereteink igazolásánál: de ne is akadályozzon
bennünket az igazság elrejtett s a sémákra nézve gyakran megközelíthetetlen,, viszonylatainak meglátásában, sem pedig megszerzett értelmi kincseink értékelésébetu illetőleg életté válásában. (Ordo
iudicii, seu analysis.)
Bizonyos természeti hajlandóságtól eltekintve, a két tipus
főkép a gyakorlat révén alakul ki. Minél kevesebb tárggyal érintkezik az értelem s minél kevésbé hatol azok mélyébe, annál
könnyebben fejlődik ki az egyoldalú következtető tipus, amely-
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nek különösen a spekulativ okosság terén (jog és casuistica) szánalmas képviselőit ismeri a történelem. A tartalom az ilyen típusnál annyira beleszorul a logikai formákba, hogy ezek nélkül meg
sem nyilvánul. Az igazság életerejének kiölése és holttá nyilvánítása ez. Szomorú példáit nyújtja ennek a hanyatló skolasztika
akárhány képviselője, úgy hogy ilyen esetekben akaratlanul is
jóváhagyjuk Schopenhauer elkeseredett megkülönböztetését bölcselők és a bölcselet tanárai között.
Amíg a következtető típusra nézve a logikai kombinációk
túltengése jellemző, addig az intuitiv a tartalmi kapcsolódások
meglátásában tűnik ki. Az ilyen elmét nem korlátozzák meglátásaiban a logika sémái és létrái, ezektől függetlenül száll a
magasba sokszor csodálatos összefüggések felfedezése révén. Ámde
egyoldalú fejlődés esetében épen itt kezdődik a katasztrófa. Értelmi
kincseink csak akkor vezethetnek tárgyilag értékes viszonylatok
ismeretéhez, ha a valóság képviselői lelkünkben. Intuitív elmék,
amelyek ezen a tisztulási folyamaton nem mentek keresztül, hanem hozzászoktak, hogy a lelkükben felcsillanó minden tudattartalmat elfogadjanak s tisztán csak a tetszés vagy nemtetszés,
vagy legfeljebb egyéb tárgyilag nem értékelt fogalom fényében
nézzenek^ gyógyíthatatlan betegségben szenvednek. A mystika
eltévelyedései és az újabbkori bölcselet rendszerei elszomorító
példáit mutatják e betegségnek. Ha normális úton akar fejlődni
ez a tipus, akkor nem a meglátásokat kell korlátoznia, hanem
mindig szem előtt kell tartania, hogy a meglátott igazság emberileg értékessé csakis akkor válik, ha a következtető ismeret által
tárgyi értéke igazolható.2
Az intuitiv elmék meglepő és gyakran csodálatraméltó meglátásait a fennebbiek szerint a tudatalatti gondolkozás feltételezésével könnyen megérthetjük. Ennek a törvényei nem azonosak
a logikáéival, épúgy nem, mint a lét törvényei (ordo ontologicus)
az ismeretéivel (ordo logicus). A gondolkozás e módját többször
1

Innen van, hogy akárhány költői vagy művészi lelkű ember a tárgyi
igazságra nézve megközelíthetetlen. Világnézetét a tetszés, vagy nem tetszés
mértékével méri : Szép, tehát igaz.
2
A kortársaktól való meg nem értésnek igen gyakran itt van az oka.
A meglátott tárgy igaz lehet önmagában, ilyennek láthatja felfedezője, de nem
igazolja a miliő, az embereknek rendelkezésére álló igazságsorozat. Ezért kell
annyi, később magátói érttődő igazságnak évtizedeken, sőt évszázadokon át
az elismerésre várnia.
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hangoztatott 1 ismeretelméleti elvünk alapján úgy magyarázzuk,
mint a természetben a formák kiváltódását. A formátlan alapanyagra (materia prima) a természet különféle erői hatnak s
hosszú fizikai és kémiai folyamaton keresztül váltják ki belőle
a meghatározó és állandó formákat. Hogy mily szabályossággal
folyik ez le, mutatják a kémiai képződmények, de főkép az
élőlények fejlődésének a törvényei. Hasonlóképen van ez értelmi
életünkben is. Az értelem, e formátlan alapanyaga minden eszmei
valóságnak és valósulásnak a külső benyomások révén határozódik meg. Hogy a formák kiváltódásához mennyire hasonló folyamat játszódik le lelki életünkben, azt egy-egy eszmének szikraszerű felcsillanása s oly igazságoknak teljes megértése bizonyítja
leginkább, amelyeket az élőtudatos gondolkodás segítségével
nem tudtunk levezetni. Az egymást üző benyomások olyanféle
hatást gyakorolnak értelmünkre, mint a természet erői az alapanyagra: részben az új eszmei valóság tartalmi vonásait szolgáltatják, részben pedig ezek érvényrejutásának akadályait távolítják el. Hogy ennek a gondolkozásnak törvényei nem azonosak
a logikáéval, legjobban bizonyítja az a körülmény, hogy csak a
kipattanás, a megértés után tudjuk ilyen ismereteinket sémáink
révén is igazolni.
Ha ez a folyamat nem minden esetben eredményez is
intuitiv ismeretet (hisz • anyagát és hatóerőit nem egyszer a
következtető ismeret szerzi meg), mindazáltal ennek kiindulópontja lehet, mindenesetre azonban az egyedüli magyarázata egy
tárgyi intellektualizmusra nézve az intuitiv jelenségeknek. Qui
sunt melioris tactus sunt melioris intellectus. Az ily fogékony
értelem, főkép ha tiszta s az igazságért lelkesedő érzelmi világgal párosul, könnyen kerül oly természetes ihlettség állapotába,
hogy az értelmi kincsek kombinálódása, új alakulatok kiváltódása
gyorsabban történhet, egészen a tényleges gondolkozástól és
ennek korlátaitól, a logikai sémáktól való teljes függetlenedésig. 2
1
V. Ö. Aqu. Szt. Tamás világnézete 35. 134. old. Ismereteink egyneműsége 47. o.
2
A logikai sémákra vonatkozó megjegyzéseink látszólag hátrányosan szólnak. Valósággal azonban nem értéktelenségüket akarjuk kifejezni,
hanem főkép Kanttal szemben másodrangú jelentőségüket akarjuk jelezni az
ismeret, az igazság értékelésében. A mi filozófiánk nem ismer semminemű a
priori formát és sémát. Azt tanítjuk, hogy összes logikai sémáink az értelem
szükségszerű fegyverzetéhez tartoznak és nem a valóságot formálják a maguk
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Az ihletség kiindulópontja az érzelmi életben keresendő,
amelynek az igazság, a megismerés utáni vágya és lelkesedése
megláttat értelműnkkel oly dolgokat és viszonylatokat, amelyek
enélkül rejtve maradnának előtte. Az emberi természetbe oltott
tudományvágy ihletése alatt látja meg értelmünk az észelvek
igazságát. A kívülről jövő benyomások megadják a tartalmi
anyagot az észelvek készültségének (habitus primorum principiorum) s ez az egyéni akarattól függetlenül tisztán a természet
nyomása, súlya, tehát ihletése alatt tevékenységbe lép, érzékelve
az észelvek igazságát. Az egyéni akarat lelkesedése valóságos
csodákat művel az ismeret terén. A legcsekélyebb benyomás
elég ahhoz, hogy az értelem megtermékenyüljön, ill. hogy nyugvó
energiái működni kezdjenek és olyan összefüggéseket láttassanak meg villám- és élményszerűen, amelyekhez ez ihletség nélkül
soha, vagy csak nehéz logikai torna után juthatnánk el. Mindemez
ismereteink tapasztalati alapját megtaláljuk tudatos és tudatalatti
benyomásainkban. Ezek az ismeretek tehát nem egyebek, mint
értelmi kincseink burkolt tartalmának az érzelmi élet vágyódása
és lelkesedése révén történő gyorsabb kifejlései, mint ezt a következtetés szabályai megengednék. Itt megint elértünk az intuíciónak az átéléssel való kapcsolódásához, amiről később bővebben
fogunk szólni. Amit pedig az ihletségnek felsorolt természetes
formái meg nem magyaráznának, azt megvilágítja az, amely a
természet erőit túlhaladja — ha nem természetfeletti is.
Az intuíció harmadik tényezőjét ugyanis Szent Tamás a
természet Urában látja, aki előttünk ismeretlen törvények szerint
tisztán csak természetes kegyelemből és jóindulatból — aliquando
képére, hanem ennek megfelelően alakulnak ki lelkünkben. Nem a valóság
formái ugyan (principia essendi, primae intentionis), hanem a lét értelmi megvalósulásának törvényei (principia cognitionis, secundae intentionis). De épen
ezért jut nekik a mi bölcseletünkben csak másodrangú szerep úgy, hogy nálunk
nem az ismeret formáját képezik, mint Kantnál, tehát nem tőlük függ a formális veritas (az eszméknek tulajdonképeni értéke), hanem annak anyagát, megvalósulásának előfeltételeit. Ezért csak a veritas materialist (azt amiben az igazság a mi értelmünkre nézve megvalósul) képviselik és nyújtják lelkünknek.
Megismerésünknek nélkülözhetetlen eszközei ezek, de sajnos, értelmi életünknek
sokkal szorosabb korlátai, mint a tartalmi szegénység. Korlátok ezek amelyek
csak addig maradnak meg, míg a lélek a testtel egyesül. Mert a különvált lélek
természetes ismerete is intuitívvá válik. Miért ne anticipiálhatna tehát a természetes, de méginkább a természet erőit túlhaladó ihletség legalább is egy morzsányit a különvált lélek természetes ismeretmódjából?
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et aliquibus — közöl boldogságának és tudásának mérhetetlen
kincseiből az emberekkel. Idesorolja a költői, a művészi, a bölcseleti stb
inspirációkat, amelyeket már az emberek közmeggyőződése is isteni adományoknak, aliquod divinumnak szokott
nevezni.i Ezzel természetesen nem akarunk elzárkózni e tények
közelebbi magyarázhatósága elől. Explicatio per causam primam
nulla est, de csak akkor, ha arányos másodrangú okok befolyását
elvileg kizárja. Ezt pedig itt nem tesszük, csak alázattal bevalljuk,
hogy probléma előtt állunk, amelyet tökéletesen*, tisztán másodrangú okokból magyarázni nem tudunk. Amit az ilyen nagy
lelkek testi diszpozícióinak finomságáról, fogékonyságáról és a
külső benyomások kombinálódásáról állítunk, a docta ignorantia
keretein túl nem megy. Ezért keresünk egy magasabb arányos
okot legalább is az egészen megmagyarázhatlan esetekben. A mi
bölcseletünk szempontjából ez nem is oly szokatlan és megalázó
magyarázat, hiszen a causa prima befolyását még a legcsekélyebb életműködéseknél is állítjuk. Ha tehát ihlető tényező
gyanánt is működik eszes teremtményeiben, akkor talán csak
különös kegyelmet gyakorol velük, de nem tesz semmit, amiért
a tudósnak szégyenlenie kellene magát, ha magyarázatában reá
hivatkozik. Egészen biztos és tagadhatatlan ez a természetfeletti
élet ama megnyilvánulásánál, amely a mystika keretében játszódik le.
Végül még egy eléggé veszedelmes tévedésre kell hivatkoznunk. Az imént vázolt intuicio a tárggyal való közvetlen
érintkezést egyáltalában nem úgy értelmezi, mintha az értelem
és a tárgy fizikai léte és lényege között történnék ez. Sarkalatos
ismeretelméleti elve a thomizmusnak, hogy természetes úton a
tárgyat helyettesítő eszmei valóságok (species impressa et expressa) közvetítik annak ismeretét. Ezeknek a tisztasága és átfogóereje szerint növekszik a szemléltető erő és így a tárgynak
mélyebb ismerete. De, amint már hangsúlyoztuk, a testtel való
összeköttetés akkora akadálya a tárggyal való közvetlen érint1
Quantum ad ea, que subsunt humanae rationi in ordine scilicet ad
finem connaturalem homini, homo potest operari per judicium rationis, si tarnen
etiam in hoc homo adiuvetur a Deo per specialem instinctum, hoc erit superabundantis bonita is. I—II, Qu. 68. a. 2. c.
His qui moventur per instinctum divinum, non expedit consiliari secundum rationem humanam, sed quod sequantur interiorem instinctum, quia moventur a meliori principio, quam sit ratio humana. b. a. 1. c.

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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kezésnek, hogy a lélek, az értelem még önmagáról is csak a
működései alapján elvont és kialakított fogalmak révén szerez
ismeretet. Egyedül az életműködés léte van közvetlenül adva
tudatunkban, mibenlétéről már csak az eszmélkedés, az elvonás
segítségével alkotunk fogalmat. Ha tehát a tárggyal való közvetlen érintkezést állítjuk, azt egyedül a gondolkozás közvetítésének kizárásáról értjük. Eszerint minden intuíció, amely még
az emberi keretekben játszódik le (ha egyébként természetfeletti
jelenség lenne is), alkalmazkodik ismeretünk fennebbi törvényéhez s nem a fizikai értelemben vett tárggyal való érintkezést
közvetít. Ezért a mystika még legmagasabb fokán is Istennek
csak árnyékszerű ismeretét (in speculo et aenigmate) közvetíti s
nem egyesíti lelkünket közvetlenül Isten lényegével. Ez utóbbinak a feltételezését nemcsak ismeretelméleti elvek tiltják, hanem
a tények magyarázatához sem szükséges, sőt mint causa superexcedens egyenesen ki is zárandó. A mystikus élményeket leíró
tudósításoktól hangsúlyozott közvetlenség ugyanis csak annak a
tudatából ered, hogy az Istennel való érintkezés nem a gondolkozás fáradságos útján történik, hanem egy magasabb, passziv
összegezés a Szentlélek ajándékainak erejében. Ennek az összegezésnek átfogóereje magyarázza továbbá ama lelkes szavakat,
amelyekkel a mystikus istenismeretének világosságát hangsúlyozza. Értelmünknek Isten lényegével való közvetlen egyesülése továbbá minden körülmények között csodálatos dolog. Oly
közönséges jelenségeket pedig, aminők a természetfeletti élet
terén a mystikus megnyilvánulások, nem szabad csodával magyarázni. Csatlakoznunk kell tehát Szent Tamás józan theologiájához, amely csak Krisztusban, az egész emberiség tanítójában,
ismeri el e kiváltságot állandó adomány gyanánt, s Szent Pálnak,
a pogányok mesterének juttatja ezt átmeneti élmény alakjában.
A többi szenteknél azonban az emberi keretek határain belül
magyaráz minden rendkívülinek látszó eseményt. 1 Ennek állandó
adomány gyanánt való feltételezése (a Szent Szüzet kivéve),2 amint
ezt a mystikus élet tartós volta megkívánja, egyenesen ellenkeznék az üdvösség jelen ökonómiájával, amely comprehensorokat
Istent színről-szinre látó lelkeket, csak a Hazában ismer. Innen,
van, hogy Szent Tamás megemlíti az Istenben teljesen megtisztult
1
2

II—II. Qu. 180. a. 5.
III. Qu. 27. a. 5.
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és Benne nyugvó lelkeket, 1 akiknek tökéletessége megközelíti a
mennyország szentjeiét, de seholsem bátorít fel bennünket, sőt
ezt egyenesen kizárja, hogy a visio beata részeseinek nézzük
azokat. Amíg tehát a kinyilatkoztatás forrásai (mint Szent Pálnál)
vagy minden kétséget kizáró és határozottan ennek bizonyítására irányuló csodákkal nem igazolt történelmi tények nem
kényszerítenek bennünket, addig a mystika területén nem szabad
a Szentlélek ajándékai által közvetített magas és világos, de
mindazáltal csak árnyékszerű istenismereten kívül mást állítanunk.
* * -K
A thomizmus intuícióján a mondottak szerint az értelemnek
és a tárgynak a gondolkozástól független oly közvetlen kapcsolódását értjük, amely készültségszerű vagy tényleges erőforrásokból indul ki, amelyek egyúttal nemcsak az elismerés, hanem
az azonosítás műveletét is — legalább a megismerő alany forumára vonatkozólag — elvégzik. Az intuíció jellegzetes sajátsága
az értelem passzivitása.2 Az imént felsorolt tényezők oly ellenállhatlan erővel viszik értelmünket tárgya felé, hogy részéről
csak az elismerésről, az igazság elfogadásáról és belátásáról
lehet szó. Innen az intuitív ismeret megdönthetlenül meggyőző
ereje, de innen van veszedelmes volta is, ha tényezői a tárgyi
igazság követelményeinek nem felelnek meg: Mert amint a tárgyi
valóság törvényei szerint alakulhatnak ki értelmi készültségek,
épúgy ezek ellenére is. Meggyőző erejük époly nagy, sőt gyakran még nagyobb is lehet, mint az előbbieké s birtokosukat
meggyógyíthatlan tévelygővé tehetik.
Amíg tehát a thomizmus ismeretelmélete nem állít tilalomfát az intuicio megbecsülésének, addig a leghatározottabban
hangsúlyozza, hogy nincs analysis megelőző fáradságos
synthesis
nélkül, nincs intuicio abstractio nélkül. Röviden : a teremtő
intuíció a voluntarizmus vagy szubjektivizmus hiú találmánya,
de ez nem elég ahhoz, hogy az ilyen önkényes feltevésektől
megijedve, a tárgyi intellektualizmus szempontjából ne beszél1

I—II. Qu. 61. a. 5. ad 1.
Ezzel pontosan megadtuk a szenvedőlegesség mibenlétét, amelyet főkép a mystikus élményeknél találunk. Nem tétlenség, nem a cselekvő energiák
működésének kizárása ez, hanem benső erőinknek az ihletségtől hordozott megnyilvánulása s így inkább énünk hordozása ezektől, mint kormányzásuk énünk
által.
2
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jünk kivált intuícióról, lelkünknek közvetlen érintkezéséről a
valósággal, tisztán értelmi értékei alapján, a tényleges gondolkozás kizárásával. A thomizmustól elismert intuició tehát kizárja
a tényleges gondolkozást, de feltétlenül megkívánja a habitualist,
t. i. akár a természetnek, akár pedig az egyénnek a készültségben felhalmozott gondolaterejét. Magábanvéve tehát sem az
intuíciónak nincs előnye a következtetés felett, sem megfordítva.
Az utóbbi főképen a synthesisnél, az ismeret fáradságos megszerzésénél játszik szerepet, az előbbi az analysisnél, ismereteink
értékelésénél. A helyes az lenne, hogy áthassák és támogassák
egymást. Mert amint a tiszta következtetés meddő marad igazán
termékeny igazságok feltalálásában intuició nélkül, úgy ez is
értéktelen és veszedelmes csoportosulássá lesz, ha nem kíséri a
következtetés legalább is mint bizonyító eljárás.
Az intuíciót tehát így oszthatjuk fel:
érzéki
(sensitiva)
Intuició
értelmi
(intellectiva)

észleleti
(simplicis
apprehensionis)
tiszta
(speculativa)
ítéleti
(iudicii)

Budapest.

érzelmi (ihletett)
(affectiva)

Dr. Horváth Sándor O.
(Folytatása következik.)

AZ E G Y H Á Z I Z E N E I S Z É P T Ö R T É N E T I
MAGYARÁZATA.
Az e o v h á z i zene világraszóló művészeti időfolyamatában úgy
l \ fejlődik szünetlenül, mint a küzdő és diadalmas Egyház.
Küzdelem és erőfeszítés, szent odaadás és belső elmerülés ösztönözte az alkotók seregét, kik Nagy Szent Oergely pápától
kezdődően Brucknerrel együtt, az Omnia ad maiorem Dei glóriám természetfölötti jeligéjét tűzték partitúrájuk élére, Isten örök
dicsőségében, a hívek örök üdvösségében ismerték fel az egyházi
zene kettős végcélját. Az optima et pulcherrima voveamus Domino aranyelvét tűzték ki életfeladatuk gyanánt s ebben az üdvös
és boldogító elhatározásban merült ki minden egyházzenei al-
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kotói cselekvésük. Ha a történeti eredetet vizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a történeti mult folytonosan magasabbra törekvő
szelleme fölött mindenkor ott virrasztott az Egyház tekintete.
A művészetek prioritásának szinte az örökkévalóságát ruházta
reá az egyházi zenére, mikor a Musica Sacrât a külső liturgikus
istentisztelet kiegészítő és köteles elemévé tette, amennyiben
ének nélkül nincsen missa festiva, missa solemnis, mert a zenei
hozzájárulás a vérnélküli áldozat ünnepélyes bemutatásának elemi
föltétele. Az Egyház régi fegyelme az énekeseket az oltár közvetlen szolgálatába állította s a szent titok cselekményeinek
voltak részesei s a bencés énekesfegyelem ma is a szentély
közvetlen bensőségével köti össze a hagyományos gregorián
korális egyedül való stilusformáját.
Az egyházi közérdeklődés joggal iktatja tehát esztétikai
vizsgálódásai körébe az egyházi zene történeti magyarázatát. Elfogult történelmi szempont az, mely csak a kínálkozó egyházzenei termelés jelenére és jövőjére irányítja tekintetét. Aki a
jelent és jövőt elfogulatlanul akarja vizsgálni, annak hinni kell
a történeti egyházzenei szép folytonosságában, nem szabad felejtenie, hogy a művészeti fejlődés is oknyomozó előzmények és
következmények bámulatos egymásutánja, főként akkor, mikor
az Egyház a liturgikus szövegnek változhatatlan állandóságával
azt igazolja, hogy a hittani és erkölcstani mélység, mely a liturgikus szövegben rejtőzik, szinte a változhatatlan és az örökkévaló vértezetében lép elénk.
Az esztétikai feladat két feltételt foglal magában: egyrészről vizsgálnunk kell magát a történelmet, másodszor tanulságot
kell vonnunk a történelem jelenségei nyomán, melyek végeredményeiben való esztétikai formulázást vonnak maguk után. Sokan
hibáznak, hogy a történelmet az esztétikával tévesztik össze.
Elhibázott jelenség, ha az egyházi zene elválasztó vonalainak
kritikus átmeneti jelenségei helyett felületes módon skatyulázzuk
a történelmet és fejlődést; elevenen élő és váltakozó szellemét
hagyjuk figyelmen kívül. A történelmi korszakok között a különbözetek mindenkor áthidalhatók s ha a következmények tagadják
is az előzményeket, a megelőzőkkel való viszonylagos rokonság
mindenkor pontosan meg lesz állapítható.
Az egyházzenei stíl a történelmi fejlődés folyománya.
A szépség kritériumait is az összetevés művelete teszi lehetővé.
Az egyházi zenei szép a fejlődés folyamatában kettős műveletet
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létesít: egyrészről vizsgálja a történetileg adott stíl lényegét és
szépségjegyeit úgy, amint az azon időbeli készenlét állapotában
jelentkeznek vagy az adott szépségjegyekből formál újat, tehát
a cselekvés útjára lép. Az Egyház zenei fejlődésében mindenkor
aranyelv volt, hogy csak a teljesfokú és érett, a kiforrott és nem
szertelen szólásmódnak van művészeti és liturgikus értéke. A legnagyobb, a legeszményibb és a legfenségesebb a művésziekben
Istent illeti meg, tűrhetetlen tehát, hogy kontármunka üssön
tanyát az Úr házában, félmunka vagy egész dilettantizmus kapjon
ott lábra lépten-nyomon. Mikor az egyetemes zenei művelődésnek az Egyház volt a hordozója egészen Bach János Sebestyénig,
nem forgott fenn ez a veszély. Mikor azonban a világi zene
kerekedett felül s az egyházi zene a világi zenének lett a szolgálója, állandóan fennforgott a veszély, amint később be is
következett, hogy az egyházi zene a vokális jelleg állandó elhanyagolása mellett szintén szimfonikussá lett, a szinpadi zene
visszahatása az egyházi zenére egyre érezhetőbbé vált : túlhangos
rézfuvók fanfarjai fogadták a Sekrestyéből kivonuló főpapot s a
templomot az áriás, a szólóktól túlfűtött dallam egy színházi
levegő profán hangulatára kényszerítette reá, mely a hallgatóság
részéről nem az épülésre adott okot, hanem a megbotránkozást
idézte elő.
Az egyházi zenei szép történeti magyarázata a zenei kifejezés
eszközein fordul m e g : dallam, összhang és ritmus a hármas
tényező, mely a történeti fejlődés keretein belül kifejezésre jut.
A dallam az egyházzenei kifejezés első és legfontosabb eszköze.
Minthogy az egyházi zene nem abszolút, tehát szövegnélküli
zene, a szöveg a zenei kifejezés első hatványában dallamra törekszik. A dallamszerzés legősibb forrásait maga az Egyház szolgáltatta, mikor a gregorián korálisban adta az elkövetkezendő
palestrina-stílus cantus firmusát. A modern esztétikusok a gregorián dallambeli szépségeire fittyet hánynak. Szűk látókörükkel
felejtik azt, hogy a dallamszerűség nincsen szükségképen a két
hangnem szűk térfogatához kapcsolva. Épen a gregorián-ének régi
hangnemei szolgáltatnak alapot arra, hogy a dallam már első elindulásában is jellegzetes legyen. A korális volt és lesz a dallamforrás szentírása. Még akkor is, ha a Palestrina-stíl nem merített volna a korálisból, akkor is ahhoz kellene járulnunk, hogy
az Egyház ezen legsajátosabb zenéje szolgáljon a dallam ősforrása gyanánt. Mindenesetre elszomorító, hogy akkor, mikor világi
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szimfonikusaink legmagasabb viziójuk kapcsán a korálist idézik,
egyházi zeneszerzőink — a klosterneuburgi Springert kivéve —
csak elvétve merítenek a korális kifogyhatatlan forrásából. Kétségtelen azonban, hogy akkor, mikor az egyházzenei gyakorlat
a gregorián korális reneszánszát hirdeti és valósítja meg észrevétlenül, a korális dallamfelvétel sorsának is be kell következnie.
Minthogy a Palestrina-stíl a korális hangrendszeren alapszik s motívumait a gregorián korálisból meríti, mi sem természetesebb, minthogy a római sokszólamú Palestrina-zene a korális
dallam tisztaságát szigorúan megőrizte. Mindenesetre nem szabad
felejtenünk, hogy a sokszólamuság matematikai következetessége
sokszor kényszerdallammeneteket hoz létre, melyek azonban mindenkor megbízhatók, mert a szigorú ősi hangnemek merőben
ellenkeznek azzal a szubjektivizmussal, mely a későbbi dallamalkotás nyomában jár. Minthogy egyházi zeneszerzésünk kardinális sarktétele, hogy a sokszólamuság az egyházi jelleg biztosítéka, kétségtelen lesz örök időkre, hogy az Egyház a sokszólamú stílust állandóan konzerválni fogja.
Új fordulat áll be a dallam egyházi fejlődésében, mikor a
műzene a szimfonikus és színpadi formákat teszi elsőrangúvá s
az egyházi zene a műzenének másodrangú szolgálója. A műzene elvilágiasítását Bach és Händel kora vezeti át, mint a zenetörténelem kettős követe. A protestáns polifónia szabad egyházzenei fejlődésünknek nem lehetett kárára, hiszen koráljainak
eredeti őstípusait a gregorián szolgáltatta. A helyzet akkor súlyosbodott, mikor előbb a klasszikusok : Haydn, Mozart és
Beethoven, később a romantikus szerzők veszik át a miseformát.
A kor antiliturgikus hangulata és fegyelmezetlensége egymagában elegendő okul szolgált arra, hogy a profán zenei termelést
az Egyház szabadjára hagyta, szimfonikus formakeret és orkesztrális túlhangzás fojtja el a régi, szigorú hagyományokat s a
dallam teljesen szubjektívvé lesz, ahelyett, hogy állásfoglalásban
a szöveg liturgikus, lírai, epikai és drámai követelményeit venné
figyelembe. Nem tagadjuk a dallam ősjogát, de a túlzott dallam
nem is lehet esztétikailag szép, mert csömört okoz, felindulásokat ébreszt, melyeknek a liturgikus cselekmény keretében nem
lehet helyük.
A dallam féktelenségét egy, Istennek tetsző bajor pap lánglelke törte meg, aki Szent Cecilia oltalma alá helyezte reformművét, mely diadallal járta be azóta a katholikus földgömböt,
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egyetemes köztudattá vált úgyannyira, hogy X. Pius motu propriójá már nem tett egyebet, mint azt, hogy szentesítette a
cecilianizmusnak a köztudatba átplántált egyetemes egyházzenei
világnézetét. Witt az új egyházzenei Credót kivételesen finom,
de erélyes kézzel vezette vissza a gregoriánhoz és palestrinastílhoz, Regensburg az egész világ katholikus Rómája lett s ma
is sok dicsőséggel képviseli a Palestrina-stíl helyi egyeduralmát.
A zene második kifejezésbeli eszköze az összhang, a harmadik
a ritmus ugyanazon utat járják, mint amelyet a dallammal kapcsolatban ismertettünk. Az összhang minden fejlődő bővületét
az egyházi zenészek magukévá tették. Ezekkel sok visszaélés
történt, mert egészen kétségtelen, hogy a harmónia világában is
van számos tiltott gyümölcs, melyet csak mérséklettel szabad
alkalmazni. A világi zene a harmónia és móduláció szélső fejlesztésével a drámaiasságot akarta szolgálni s amikor ugyanezeket a túlzásokat a? egyházi zenébe is bevitte, elfelejtette, hogy
a drámaiasság az egyházi zenében nem lehet öncél s akkor,
mikor a drámai ékezet a féktelen zenekari színekben tombol,
már elvesztette egyházi jogosultságát, mert a katholikus egyházi
zene vokális elemét sújtja és teszi tönkre. Mi még nem áhítozzuk az atonális zenét, mert a tizenkét egyházi hangnemben oly
véghetetlen gazdagság nyilvánul meg, mely egyenesen kimeríthetetlen.
Mindaz, mi a mai Musica Novát jéllemzi, egyházi részről
tartózkodással fogadandó. Akkor, mikor józan és konzervatív
zenei körök a mai hypermodern zenét a legtöbb esetben tartózkodással fogadják, az Egyház sem nyithatja meg tüstént a kapuit.
Aranyelv a történelem folyamán, hogy vajúdó bizonytalan és
bizarr kísérleteknek a szentélyben nem lehet helyük.
A harmadik történeti kifejezési eszköz: a ritmus. Ebben
Egyházunk a leggazdagabb. Míg a világi új zene csupán a méretes ritmus világában mozog, addig az egyházi zene a gregorián
természetes ritmusával rendelkezik, mely még a drámai színpadi
stílusnak tarka recitativáit is fölülmúlja. Mindenekelőtt tévednek
azok, kik egyházi zenénket arról vádolják, hogy ritmusa egyszerű
és nem tűri a gyorsabb iramokat. Ez az ellenvetés nem áll, mert
a Gloria és Credo zenei formái egymagukban is igazolják, hogy
a ritmusban szinte konvencionálisan megállapított változatosság
fordul elő. A cecilianizmus mindenesetre lassította a ritmust, de
ez az ellenkező végleteket tekintve igazolt volt. Egyetemes reformra

az

egyházi

zenei

szép t ö r t é n e t i

magyarázata

217

szorulna mindenesetre a népének ritmusa. Népénekünk általános
hanyatlásának a fegyelmetlen ritmus a tartozéka. Metronomikus
jelzés szerint kell a jövőben az új magyar kántorkönyvet berendeznünk, mert ritmus és mérték egyetemes szabályozást kívánnak,
mely másként nem lehetséges. Külön gyakorlati tanulmánynak
tárgyát kell, hogy képezze a rosponzorium-éneklés. Ennek ritmusa teljesen változó. Végletek némelykor a túlgyors, máskor
a túllassú ritmus jutnak kifejezésre: in medio virtus.
A történeti stílek kaleidoszkópszerű váltakozását csak kimerítőbb tudományos esztétikai búvárkodás tudná behatóan és
kimerítően szemléltetni. Szándékom, hogy hosszabb római kutatás lehetősége közeli esetében tudjak e téren a jövő évben néhány
értékes publikációval szolgálni. Mig ez megtörténik, állandóan
arra kell törekednünk, hogy egyházzenei gyakorlati életünk irányítója mindenkor a tudományos kutatás legyen. Legyen ebben
eszményképünk Regensburg áldott kanonokja, a boldogult Proske,
ki egészségét és korán befejezett életét áldozta fel a Palestrinakutatás szolgálatában, szinte vértanúi halált halt, de kutató lelkét
és szellemét az egész katholikus egyházzenei világ előtt halhatatlanná tette.
A szent év jubileumára esik idén Palestrinának, a középkor
legnagyobb egyházi szeneszerzőjének centennáriuma. Az ünnepség kapcsán a Szentatya fenhatósága alatt álló római Egyházi
Főiskola Palestrina-tmXékéntk
és művei előadásának állít emléket, Urbi és Orbi fogja hirdetni, hogy a Musica Sacra ars
perennis, mely örökké hangzik Isten dicsőségére és a Hívek örök
üdvösségére.
Temesvár.
Járosy Dezső.
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Fr. Marin-Sola O. P.: Proponitur nova solutio ad conciliandarn causalitatem physicam sacramentorum cum eorum reviviscentia.
Fribourg, 1925. 15 pag.
A lélekben eltörölhetetlen szentségi jelleget hagyó szentségek, a keresztség, bérmálás és egyházirend feléledése a szentségek fizikai hatásáról vallott thomista felfogással könnyen összeegyeztethető. A nehézség a másik két feléledésre képes szentségre, az utolsó kenetre és a házasságra vonatkozik, amelyeknél
a felvevő a szükséges lelki készültség hiányában, semmiféle későbbi
feléledésre képes fizikai hatást nem tud befogadni. Qonet és
Billuart véleményét, mint a nehézség megoldására elégteleneket
elutasítva, Marin-Sola arra az álláspontra helyezkedik, hogy e
két szentség módosítva a keresztségben, mint első szentségben
nyert fizikai természetű szentségi jelleget, ugyanazon az alapon,
mint a keresztség szentsége, képesek az akadály megszűntével
eredeti fizikai hatásukat érvényesíteni. «Cum character baptismalis sit vera et propria et physica potentia, non ad fructuose,
sed ad valide recipiendum omnia caetera sacramenta, naturale
est, quod per receptionem validam, etiam infructuosam, aliorum
sacramentorum modificetur physice — per modificationem sive
perpetuam, sive temporalem, sive transeuntem — ipse character
baptismalis, sicut omnia potentia passiva, modificatur physice
per receptionem proprii actus... Omnis ergo receptio valida
cuiuslibet sacramenti est actuatio potentiae physicae, ac proinde
physica actuatio.»
Budapest.
Dr. Kecskés Pál.
Pourrai P.: La spiritualité chrétienne. Vol. 1—3. Paris,
Qabalda. (1. kötet, 6. kiadás 502 oldal, lOfrcs; 2. kötet, 3. kiadás,
521 oldal, 10 frcs ; 3. kötet, 2 kiadás 607 oldal, 16 francia frank.)
Fenséges gondolat megírni a keresztény lelkiség történetét.
Megénekelni a Szentlélek Úristen kegyelemteljes működését,
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melyet az egyház alapításától kezdve a mai napig a hívek lelki
életében kifejtett. Erre a feladatra vállalkozott Pourrai, a lyoni
szeminárium rektora, mikor sok évi szorgalmas munka után kiadta
könyvének első kötetét, amelyből azóta nyolc év leforgása alatt,
immár három kötet jelent meg. Az első kötet eddig már hat, a
második három, a harmadik kötet két kiadást ért meg.
Az első kötet a VI. századig terjedő időt öleli fel. A szynoptikus evangéliumokban erőteljesen domborodik ki az újszövetségi tökéletességi ideál, szemben az ószövetségivel, de a léleknek Istenhez való viszonyát a legmélyebben a Szent János evangéliuma fejezi ki, úgy, hogy bizonyos értelemben a bensőséges
élet evangéliumának is lehetne nevezni. Szent Pál a lelki harcban támogatja a tökéletességre törekvő embert. Megmutatja neki
az utat, hogyan lesz képes az érzékiséget lelkiséggel megfékezni.
Ez a harc a lélek teljes ellenállóképességét igénybe veszi. Ennek
a tudata hajtja az anachorétákat a pusztákba, s ennek a harcnak
lesznek győztesei az őskeresztény kor mártírjai.
Nemsokára azonban fattyúhajtások nőnek. A montanizmus
és a gnoszticizmus nemcsak dogmatikus tévedéseket tartalmaz,
hanem megfertőzi a keresztény aszkézis vizeit is. Hatalmas erőforrást nyit ekkor a szerzetesi intézmény, mely a IV—VI. század
lelki életére olyan erővel nyomja rá bélyegét, hogy a világi hívő
főtörekvése is arra irányul, hogy a saját életkörülményei között
is lehetőleg a szerzetesi ideált valósítsa meg. A krisztologiai
viták korában Szent Ágostonban találja meg az aszkézis legméltóbb képviselőjét, aki a szeretet erényében látja a tökéletesség
biztosítékát, s a szeretet fokához méri a tökéletesség fokát. A
hitélet középpontjában kezdettől fogva a szentmise é s az oltáriszentség áll, de beleszövődik folytonosan a Boldogságos Szűz
tisztelete is, amely különösen a szerzetesi élet kedves ájtatossága.
A középkorban — ez a II. kötet tárgya — főképen a misztikában virágzik ki a keresztény lelkiség. A misztikus élethez areopagita Dénes iratai szolgáltatják az indítást. Ő a földtől való
teljes elszakadásban s az Istennel való teljes értelmi, akarati és
érzelmi közösségben látja a tökéletesség célját. A szent viktori
iskola és a német írók nagy részben ezt a véleményt téve magukévá, a misztikus egyesülésben az Isten lényegének közvetlen
meglátását és átélését tanítják. Ezzel szemben Szent Bernát és
aquinói Szent Tamás ilyen intensiv egyesülést nem tartanak
lehetségesnek. Szerintük a misztikus szent sem lépheti túl a
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kegyelem természetfeletti, de az istenség lényegével nem azonos
világát.
Hasonlóképen különböznek a felfogások a misztikus életre
való hivatottság kérdésében is. Szent Bernát és Gerson szerint
a misztikus élet különleges hivatás, amelyben kevesen részesülnek; a német mesterek szerintellenben minden hívő kötelessége
a misztika magaslataira felemelkedni. Annyi bizonyos, hogy a
misztikusok legjobban a kolostorok csöndjében tudnak kialakulni.
Ez magyarázza meg, hogy a misztika fellendülésével hatalmasan
megnövekedik a szerzetesrendek száma is. A legérdekesebb vonása
a középkori szerzetes életnek, hogy a szigorú regula egyáltalában nem akarja a lélek szabad szárnyalását letörni, s ennek tulajdonítható, hogy épen a szerzetesi cellákból indulnak ki azok az
új ájtatosságok, amelyek, legalább is ilyen határozott formában,
korábban még nem jelentkeztek. így lesz Szent Bernát Jézus
életének, assisi Szent Ferenc a kínszenvedés, Szent Gertrúd a szent
Szív tiszteletének úttörője.
Másrészt azonban ez a lelki szabadság némelyeket excessusokba visz, hamis illúziókba kerget, amelynek következményeképen a misztika a középkor végén elsekélyesedik és utat készít
Luther hamis miszticizmusának. Érthető azért Gerson törekvése,
ki a misztikában az egyházi tekintély fokozattabb beavatkozását
és ellenőrzését sürgeti.
A renaissance és a reformáció naturalizmus felé hajló iránya
képezi a XVI. század óta a keresztény lelkiség számára a fő
veszedelmet. Ezzel a veszedelemmel szemben a lelki élet mesterei
a bensőséges élet kialakítását sürgetik. Iparkodjon minden keresztény ember lelkében a Szentlélek templomát megépíteni, ahol a
külvilág kiforratlan, változékony eszmeáramlátával szemben biztos
menedékre talál. Ez a kor hozza meg a lelki élet specializált
mestereit, szalézi Szent Ferencet, Szent Ignácot, Szent Terézt,
keresztről nevezett Szent Jánost, akik az aszkézist és a misztikát
mint a «szentek tudományát» a hittudomány többi ágaitól elkülönítve művelik. A legérdekesebb vonása az újkori lelkiségnek,
hogy a lényegben megegyezve, három ágra szakad s mestereiben
szalézi Szent Ferenc mellett a három nagy katholikus nemzetnek, a spanyolnak, olasznak és franciának vérmérsékletét és tulajdonságait sajátságosan tükrözi vissza. így jön azután részletes
tárgyalás alá a III. kötetben szalézi Szent Ferenc mellett a spanyol, olasz és francia iskola.
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A III. kötet a XVII. század közepéig, a janzenizmus koráig
terjed ki. A további idő történetének megírása a nemsokára megjelenő, befejező IV. kötet tárgyát fogja képezni.
Pourrat könyve nemcsak összefoglaló ismertetés, hanem
egyszersmind értékes anyagtára a lelki élet kérdéseinek. Főtörekvése, hogy lépten-nyomon bő idézetek alakjában megszólaltassa
az írókat, s így könyve valóban az, amit maga is szem előtt
tartott megírásánál, egy igazi «enchiridion spirituálé». Ez az
enchiridion azonban nem akarja feleslegessé tenni az eredeti
művek olvasását, sőt épen a közölt szemelvények által akarja az
érdeklődést rájuk irányítani. Ezzel a módszerrel a szerző bizonyára el is fogja érni azt a célt, melyet az I. kötet előszavában
így jelöl meg: «Puisse ce travail inspirer à beaucoup le désir
de lire les documents eux-mêmes et de puiser dans les ouvrages
ascétiques anciens une spiritualité bien supérieure à celle de la
plupart des livres modernes!»
Budapest.
Dr. Kecskés Pál.
P. Dunarich Károly O. P.: Szent Domonkos élete (Szentek
Országa 3 k.) Budapest, 1924. Szent István-Társulat. 8° 288 1.
A Szent István-Társulat alapszabályszerű célja és feladata
tudatában — a nép és középosztály kezébe felvilágosító valláserkölcsi olvasnivalót adni — mult évben Szentek Orszaga cím
alatt egy sorozatot indított meg, mely egyes ismertebb szentek
életét kívánja a katholikus közönség elé tárni. Kétségkívül
tiszteletre és elismerésre méltó vállalkozás, amely ha megfelelő, alkalmas módon valósul meg, nagyon sok haszonnal fog
járni a sajnos nagy lelki elmaradatottságban élő nép és értelmiség különböző rétegeire nézve. Megtanulhatja belőle a gyakorlatban is megnyilvánuló hit- és erkölcsi életet, a lelki életnek, kegyelmi életnek kialakulását, küszködéseit, keserűségeit,
örömeit, értékét, szépségét.
És szerintem ez a főrendeltetése a nép és intelligencia számára szánt hagiográfiai termékeknek. Távol kell hogy álljon ettől
az irodalmi műfajtól minden keresett, mesterkélt filozofálás, minden kicsinyeskedőés forrástanulmányozást mimelő nagyképűsködés,
cifra köntösbe és szóvirágokba öltöztetett stiluskodás, beiletrisztikai
szárny próbálkozás, versenyzés. Vezesse az ily irányú, olvasmány az
olvasót a szentek élete és példaadása által a szentek országába.
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Bossuet felfogásának kell a hagiográfiai írásokban is megvalósulni, aki azt írja egy helyen: «Plut a Dieu que nous puissions détacher de notre parole tout ce qui flatte l'oreille, tout
ce qui délecte l'esprit, tout ce qui surprend l'imagination, pour
ne laisser que la vérité toute simple, la seule force et l'efficace
toute pure du Saint Esprit, nulle pensée que pour convertir.»
Ezek a szempontok kell hogy irányítsák nézetünk szerint
a katholikus hagiográfust. Ezeket a irányító elveket nem szabad
a protestáns Qratzmacher által hangoztatott «modern igények»
kedvéért sem módosítani. Ezekből egyelőre nem kérünk, mert
hiszen a tapasztalás is bizonyítja, hogy az ezek szerint a «modern
igények» szerint igazodó német, francia, olasz életrajzi és hagiografiai vállalkozások egyáltalán nem váltak be.
P. Dunarich jelen könyvében a nagy rendalapító élettörténetét a fenti helyes nézőpontok alkalmazásával nagyon sikerülten írta meg. Altaner (Der h. Dominikus... Untersuchungen.
Breslau 1922.) megállapítja szent Domonkos életére vonatkozólag
a megbízható, kritikailag értékesíthető forrásanyag szegénységét
(Einleitung XIII. 1.). Természetes tehát, hogy a szerzőnek fel kellett
használnia a rendelkezésére álló szűkös régibb és újabb forrásanyagon kívül a nagy rendalapító jellegzetes vonásaival összehangzó
és bizonyos történeti magvat magukban rejtő legendákat is, melyek
egyébként nem nélkülözik teljességgel a bizonyító erőt sem.
Ezekből a «nova et veterá»-ból állította össze szerzőnk a nagy
pátriárka élettörténetét, melyben a korviszonyok alapos és eleven
megrajzolásával érthetően, világosan, plasztikusan tárja elénk a
nagy szentnek életét, apostoli tevékenységét, munkásságát, intézményeit, korára és a későbbi századokra eszközölt irányító hatását. Minden sorából kiérzik szerzőnek évtizedeken át folytatott
szakszerű kutatása, tanulmányozása, a tárgyába való belemélyedés
kegyelet, lelkesedés, amely vonzóvá, élvezetessé és épületessé
teszi könyvének olvasását.
Bátran elmondhatom, hogy P. Dunarich könyve a nagy
rendalapítóról újabbi években megjelent külföldi életrajzokkal
bátran felveheti a versenyt, amelyek közül pedig egyesek, mint
pld. a Guirand-féle (Saint Dominique, Páris, Lecoffre) most már,
gondolom, tíz kiadást ért meg.
A könyv technikai kiállítása a Szent István-Társulat jól ismert
műizlését és szakavatottságát dicséri.
Szombathely.
Dr. Tauber Sándor.
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Karl Richstätter S. f.: Mystische Oebetsgnaden und
nische Exerzitien. Innsbruck, 1924. 323 l.

Ignatia-

Míg minálunk a misztikus irodalom jóformán pang, s a
misztika ismertetésének munkája szinte egészen a theosophistákra marad, azalatt a németeknél állandó érdeklődés kíséri a
misztikus irodalmat s mindegyre több könyv jelen meg, amely
a lelki életnek e homályba vesző magaslatairól tárgyal. Talán a
kedves ónémet nyelvezet, talán a germán kedély vagy épen az
immanentismus tévedései vezették a közönség érdeklődését a
középkori Qottesfreundok világa felé — tény, hogy az egyházi
írók nem restek ezt az üdvös kíváncsiságot felhasználni, tisztázni,
kielégíteni és erényre változtatni.
Richstätter könyve első bevezetést akar adni a misztika időszerű kérdéseinek ismeretébe. A címben jelzett tárggyal tulajdonképen csak egy-két fejezetben foglalkozik. Fejtegeti, hogy a
lelkigyakorlatok szellemét és a misztikus imát helytelenül állították egymással szembe, hiszen szent Ignác rendszere lelki tisztaságra segít, imádságra, az igazságok benső ízlésére nevel, tiszta
alázatosságra és a kereszt szeretetére ösztönöz, tehát misztikus
kegyelmek befogadására előkészíti a lelket.
Könyvünk ezután megállapítja a misztikus ima lényegét. Ezt
más irók nyomán Isten közvetlen szemléletében, tapasztalati megismerésében (cognitio Dei experimentális) látja. Majd felmerül a
sokat vitatott kérdés, vájjon a misztikus ima magaslatára maga
erejéből (kegyelmet föltételezve) fölemelkedhetik-e a lélek, vagy
pedig lényeges, emberi erővel áthidalhatatlan különbség van-e
misztikus és közönséges ima között ? Szerző részletesen ismerteti
ugyan azoknak az újabb szerzőknek az érveit, akik a misztikus élmények létrejöttéhez az Isten mindenkinek rendelkezésére álló
kegyelmét elégségesnek tartják; maga azonban a régiek felfogását követi, akik a szemlélődést, contemplatiót csodás isteni
adománynak tartják, amely a malaszt rendje fölött van és nem
minden léleknek, sőt nem is minden szentnek adatik meg. Erre
az állásfoglalásra különösen az az ok vezeti, hogy a misztika
anyagát nem spekulációk képezik, hanem a misztikus lelkek szolgáltatják, akiknek megfigyeléseit s beszámolásait kell a tudománynak bírálat tárgyává tenni, magyarázni, osztályozni, rendszerezni. Már pedig a lélek, ha misztikus kegyelmet megízlelt,
nem fog soha megelégedni azokkal az elméletekkel, amelyek
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a maga meglepő élményeit természetes erőkkel akarják kimagyarázni.
A könyv még tárgyalja a különbséget aszketika és misztika
között, igen elnagyoltan szól a misztikus imák kísérő tüneteiről,
néhány szempontot ad a hamis és valódi misztikusok megkülönböztetésére (Limpiasban nem bizik), ügyesen küzd azok ellen,
akik minden misztikát idegbajjal és beteges képzelődéssel szeretnének azonosítani; figyelmessé tesz a korábbi misztikus irók
terminológiájának határozatlanságára s végül azt a gyakorlati
kérdést veti fel, mennyiben szabad valakinek ilyen rendkívüli
adományok után vágyakoznia. A felelete abban összegezhető,
hogy aki külső adományokra (elragadtatás, jövendőlés) kívánkoznék, joggal esnék a hiúság gyanújába. Isten közvetlen ismeretét viszont kívánni nem helytelen ugyan, különösen ha egy
lélek már eljutott a nyugalmi imához; azonban egy tökéletes
lélek sokkal alázatosabb lesz, semhogy a kis lelkek útjára vissza
ne kívánkoznék. Itt tehá t szöges ellentétbe kerül szerzőnk azokkal az
Írókkal, akik a szemlélődést a lelki élet természetes célpontjának
(Lamballe) vagy épen a lelkipásztorkodás céljának tekintik.
(Dimmler.)
Ezek szerint könyvünk nem adja a misztikának, mint összefüggő tudománynak rendszerét. Nem is terjeszkedik ki minden
hozzátartozó kérdésre. Nem ismerteti a rendkívüli adományok
fajait, megnyilatkozásait részletesebben. Viszont az alapismeretekbe bevezet, a lelkipásztornak jó útmutatást ad kiváltságos
lelkek vezetésére. Előnye, hogy anyagát érdekessé tudja tenni,
előadása szines, könnyed, figyelmet ki kényszerítő, igen nagy irodalommal dolgozik, sok érdekes szöveggel megismertet és a
gyakorlati szempontokat nem veszíti el.
Scaramelli, a nagy misszióspap azt tapasztalta, hogy misztikus lelkek minden nagyobb helyen találhatók s általában gyóntatóknál veszedelmesen kevés megértésre találnak. Ha ez való,
nagy okunk van rá, tanulmányoznunk a misztikus kérdéseket és
érdeklődnünk Richstätter ügyes könyve iránt.
Szombathely.
Székely László dr.

III. VE6YESEK
THOMISZTIKUS

BÖLCSELETTUDOMÁNYI

KONGRESSZUS

RÓMÁBAN.

1925. április 15-től 20-ig.

Erről a kongresszusról előzetes értesítést adtam folyóiratom
jelen évi I. és II. füzeteiben. Most beszámolhatok lefolyásáról és
tartalmáról, mert megjelent a kongresszus emlékkönyve ezzel a
címmel: Acta primi congress us Thomistici internationalis, invitante Academia Romana S. Thomae Aquin^tis Romae anno sancto
1925. a die 15. ad 20. Április habiti. Ezt a könyvet 30 líráért
meg lehet rendelni a következő címen: Academia Romana S.
Thomae Roma, Arco della Pace 5. Tartalma a következő:
Talamo S., a római Szent Tamás-Akadémia titkára, a kongresszust előkészítő bizottság elnöke hirdeti a kongresszust s
csatlakozást kér.
Tervezés a kongresszus tárgyairól.
A kongresszus tagjainak száma összesen 198, Magyarországból 3, a 198-ból jelen volt 164, Magyarországból 1.
Nagyon csodálkozom azon, hogy ámbár én erről a kongresszusról a «Religio» jelen évi I. és II. füzetében értesítettem
olvasóimat, sőt a II. füzetben a tárgyalandó rendkívül fontos és
igen érdekes tételek jelentős részét is megjelöltem, mégis majdnem képviselet nélkül maradtunk a kongresszuson, az én közlésem és ajánlásom hatása alatt senkisem jelentkezett, sem szakférfiú, sem pártoló, pedig a csatlakozás díját maga a kongreszszus által közzétett emlékkönyv is megérdemli. Ajánlom is, hogy
ezt az emlékkönyvet magánosok és intézetek rendeljék meg 30
líráért ezen a címen: Academia Romana S. Thomae Roma, Arco
della Pace 5.
Hogy a könyv tartalmához visszatérjek, a kongresszus elnöke
Janssens Lőrinc szent Benedek-rendi, betszaidai felszentelt püspök.
Titkárok: Oeny Pál Jézus-társasági tanár a Gergely-féle egyetemen és Le Rohellec József a Szentlélek-kongregációból, tanár a
római francia papnevelőben.
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1925.
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A kongresszus időbeosztása után következnek egész terjedelmükben a megtartott előadások.
Ezekről 9-nek szerzőjét és tárgyát az Aquinói Szent TamásTársaság 1925. április 22-én tartott közgyűlésén felemlítettem és
röviden ismertettem, majd £ «Religio» ezidei évfolyamának
II. füzetében (188. old.) közöltem. A többi pedig a következő:
Gredt József, a római Szent Anzelm-kollégium tanára: Az
Einstein-féle viszonylagossági elmélet bírálata bölcselettudományi
szempontból, az arisztotelészi és tomisztikus elvek világánál.
Munnynck M. P. szent Domonkos-rendi atya, tanár a fribourgi egyetemen: Az ősanyag és állagi alakról szóló elméletet
(hylemorphismust) össze lehet-e egyeztetni és mikép az újabb
természettudományi elméletekkel?
Geny Pál Jézus társasági tanár a Gergely-féle egyetemen:
Mi az ismeretelméleti kérdés helyes megoldása?
Zimmermann István egyetemi tanár Zágrábban : Az ismeret
értékének kérdését hogyan kell felvetni és tárgyalni ?
Dehov kanonok, tanár a lillei katholikus egyetemen: A kísérleti lélektan és az ismeret tomisztikus elmélete.
De La Taille Mór Jézus-társasági tanár a római Gergelyegyetemen: A ténylegesség és a képesség mennyiben enged
meg számot vagy fokot?
Sestili Joákim, a bölcselettudomány érd. tanára Rómában:
A ténylegesség és képesség tárgyi mivolta, vonatkozással a magában véve egyre.
Cordovani Marián szent Domokos-rendi, tanár a milanói
katholikus egyetemen: Az igazság fogalma az olaszországi új
idealismus és szent Tamás bölcselete szerint.
Bonamartini, érd. tanár a római papnevelőben: Az Ítéletről
és az igazságról.
Krzesinki András, tanár a varsói egyetemen: Az ismeret
tárgyi értékének kérdéséről. Kant kriticizmusa és az új-skolasztikus bölcselet.
Masnovo Am., tanár a milanói katholikus egyetemen: Rövid módszertani észrevételek az ismeret kérdéséhez.
Greenwood Tamás, tanár a londoni egyetemen: A mértan
alkalmazása az érzéki világra.
A kongresszuson elhangzott 21 szakelőadás a következő
bölcseleti kérdésekkel foglalkozott: 9 az emberi ismeret értékével, 3 a ténylegesség- és a képességgel (actus et potentia), 2 a
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tér és az idő viszonylagosságával, 2 az anyag lényegével, 1 a
természettudomány ismeretelméleti értékével, 1 az ember első
eredetével, 1 a tapasztalati és a metafizikai lélektan viszonyával,
1 a kisérleti lélektan ismeretelméleti jelentőségével s 1 a mértan bölcseleti értékével.
Ezeket a tételeket 8 ülésben megvitatták, mindegyik tételhez számosan és tüzetesen hozzászóltak.
A 8-ik ülés után, április 18-án este XI. Pius pápa kihallgatáson fogadta a kongresszus tagjait, melyen Janssens Lőrinc
szent Benedek-rendi betszaidai püspök bemutatta a tagokat a
Szentatyának, ki a megjelentekhez a bölcselettudomány további
művelésére buzdító szavakat intézett; majd apostoli áldását adta
reájuk.
A 9-ik ülésen a következő indítványok hangzottak el:
I. Maggiolo Marianus, szent Domonkos-rendi, rektor a
rend chierai intézetében, indítványozta, hogy a doktorátust és
egyéb akadémiai fokokat szent Tamás szellemében ne tekintsék
csupán címeknek, hanem tartsák valódi kötelezettségeknek a hittudományok terjesztésére. Úgy látszott, hogy az indítvány tetszéssel találkozott, de idő hiánya miatt tárgyalására nem került
rá a sor.
II. Cordovani Marianus sz. Domonkos-rendi, tanár a milanói
katholikus egyetemen, ennek a főiskolának helyeslésével azt indítványozta, hogy sz. Tamás Summa Theologicájáról készítsenek új
kiadást, melyet történetkritikai jegyzetek, párhuzamos helyek feltüntetése s a megértést előmozdító egyéb segítőeszközök ékesítsenek. «Nem tagadom — mondotta végül —, hogy a dolog igen
nehéz, de nagyon méltó arra, hogy több egyetem tomistái valósítsák, valamint az is közelfekvő, hogy annak valósítására az első
nemzetközi tomisztikus kongresszus ösztönt adjon!
Úgy látszott, hogy az indítvány általános tetszésre talált s
a tagok vállalkoztak arra, hogy a valósításhoz segédkezet nyújtsanak.
III. Többen indítványozták, hogy a tomisták minden országban legalább minden két évben tartsanak összejövetelt s azon
egyes részletes kérdéseket tárgyaljanak, ezenfelül azután minden
harmadik évben tartassanak nemzetközi kongresszusok és pedig
Rómában, mely erre a célra legmegfelelőbb. Az indítvány mindenkinek tetszett.
IV. Szabó Szádok magyar dominikánus, a római Collegium
15*

228

v e g y e s e k 228

Angelicum rectora, indítványozta, hogy a tomisztikus bölcselet
nagyobb felvirágoztatása végett a) a bölcselettudomány tanárai
előadásaikban lehetőleg szószerint éljenek az angyali doktor
érvelő szövegeivel; b) a főbb iskolákban szent Tamásnak a tárgyalt kérdést illető szövegeit magyarázzák meg a tanárok s hozzák vonatkozásba egyéb helyeivel és elveivel.
V. Ugyancsak Szabó Szádok azt véli, hogy a tomistáknak
ragaszkodniok kell ahhoz a 24 tételhez, melyet a S. Congregatio
Studiorum 1914. július 27-én szent Tamás tanaiként megállapított.
«Azt nem állítjuk—mondja az indítványozó—,hogy a S.Congr.
Studiorum határozatai (mint más hasonló határozatok is, pl. a
Bibliai Bizottságtól származottak) belső theologiai beleegyezésre
köteleznek bennünket. Azt sem állítjuk, hogy ezekről a tételekről
felvett elméletet megkísérelve (hypothetice, módszeresen és szövegmagyarázatot végezve) ne lehetne vitatkozni, nehézségeket és kétségeket is ideértve s mindezt szent Tamás szövegére is alkalmazva. Ámde azt hiszem, hogy ezeket a tételeket kifelé és nyilvánosan meg kell engednünk a) mint szent Tamás elveit és
fontosabb tételeit, melyek a szent doktor igazi tanát tartalmazzák; b) mint a bölcselkedés biztos irányító tételeit,-melyekkel
bölcselkedésünkben az egyház szándéka szerint az Aquinói mester tanát igénybevesszük a hit és kinyilatkoztatás alapjainak bebizonyítására, megvilágítására és megvédésére, nemkülönben a
hit titkainak elfogadtatására.
v
Habozás nélkül állítom tehát, hogy tomisztikus bölcseleti
kongresszusnak tulajdonképen és jogosan azt nevezhetjük, amely
elfogadja azt az irányítást, melyet a Szentszék szent Tamás tanítására nézve adott; amint bibliai vagy történeti kongresszus az
volna, amely működésében egészen alávetné magát azoknak a
rendeleteknek és szabályoknak, melyeket a szentirati vagy történeti tárgyalásról az egyház adott. Amit ugyanis joggal felteszünk a szentirati tudományt illető kongresszusról, azt hasonlóképen és törvényszerűen megkívánhatjuk a mi bölcseleti kongresszusunkról is, mely olyanokból áll, kik a bölcseletet mint
olyant művelik, mely előkészítő a hittudományra s mellyel a
tudományok királynője él a hit észszerűvé tétele végett.
Hogy tehát a bölcseleti kongresszus a főkérdésekben is
hiábavaló harcok és véleményeltérések veszedelmének ne legyen
kitéve, elfogadásra ajánlom következő indítványomat:
Az első tomisztikus kongresszus, teljesen és tökéletesen
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alkalmazkodván a szent Tamás bölcseletét illető pápai rendeletekhez, kijelenti, hogy minden következő tomisztikus kongreszszusnak alapját fogja képezni az a 24 tétel, melyet a Szentlélek
szent Tamás elveinek és főbb tételeinek jelentett ki, s melyek,
mint a S. Congr. Studiorum a Szentatya által megerősített határozataiban mondja, az angyali Mester igazi és hamisítatlan tanát
fejezik ki s melyeket mint biztos irányításokat kell előadni. Azért
a kongresszus elhatározza, hogy ezektől a tételektől elvben eltérni
a nyilvános üléseken egy tagnak sem szabad.»
Amint az indítvány elhangzott, Janssens püspök elnök két
kijelentést tett, melyeket oly nagy tetszéssel fogadtak, hogy méltán a kongresszus általános felfogásának tekintendők: 1. a Szentszék irányításait szent Tamás tanainak hű követéséről a legnagyobb tisztelettel és feltétlen engedelmességgel fogadják mind
nyájan; 2. hasonló tanulékonysággal követik azokat a pápai
intelmeket, melyek a kellő vitatkozási szabadságot illetik, azokban, amikben vitatkozni szabad; ez a szabadság a katholikus
tudósok közt mindig megvolt és szentül megőrzendő.
Április 20-án délután 5-kor az apostoli Kancellária nagytermében nyilvános ülést tartottak, melyen Billot Lajos és Laurenti
Kamill bíboros főpapok is jelen voltak.
Le Rohellec József, a Szentlélekről nev. kongregáció tagja,
tanár a római francia szemináriumban, a kongresszus titkára,
a kongresszus előadó és vitázó üléseiről jelentést tett, nemcsak
az előadások tartalmát adva, hanem a nyilvánult főbb irányokat
s ezek alatt a lényegben meglevő egyetértést is feltüntetve.
Majd az ülések elnöke, Janssens Lőrinc, szent Benedek-rendi
felszentelt püspök ünnepi beszédet mondott erről a tárgyról:
Mit kell ma teljesítenie a tomisztikus bölcseletnek? Szent Tamást
úgy is kell tárgyalnunk, mint terminus ad quem, meg úgy is,
mint terminus a quo. Terminus ad quem, akihez az őt megelőző
keresztény bölcselet felvezetett. Terminus a quo, akitől tartalomra
is, meg módszerre nézve is tovább kell haladnunk. Az angyali
Mester a maga korának tudását igen nagyra becsülte, sőt a
további kísérletezéseket mintegy előre látta és remélte ; így tegyünk
mi is s az örökérvényű metafizika elveit alkalmazzuk a tudomány legújabb eredményeire. Szabad legyen az emberi tudomány egész épületét nagy házhoz hasonlítani, melynek földszintjét a tapasztalati kutatás foglalja el, első emeletét «il pjano
nobile», a bölcselettudomány lakja s hogy mind a kettőnek hasz-
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nálata lehetséges legyen, lépcsőre van szükség; ilykép szükséges
a bölcselőre nézve folytonos érintkezés a tapasztalattal. Szent
Tamás ma a mostani ismeretelméleti idealizmust sem hagyná
figyelmen kívül: ez, bár távol van az igazságtól, mégis sok mindenre taníthat minket, legalább is arra, mily nagy oktalanság a
régiek bölcsességét odahagyni.
Budapest.
Dr. Kiss János.
Az 1923-ban
Acta Hebdomadae
ugyanott, ahol az
della Pace 5. Igen

Rómában tartott tomisztikus hét emlékirata:
Thomisticae Romae 1923. 20 líráért kapható
előbbi: Academia S. Thomae Roma, Arco
melegen ajánlom.

Új thomisztikus folyóirat Rómában.
Aquinói szent Tamás szenttéavatásának hatszázados évfordulója alkalmából 1923 ban «Unio Thomistica» címmel Rómában a pápai Collegium Angelicum régi és mostani növendékeiből s a thomisztikus tan egyéb híveiből társaság alakult, melynek célja: a szent Tamás iránt való szeretetet és tiszteletet
előmozdítani s a nagy Mester igazi tanát az anyaszentegyház
szándékai szerint terjeszteni. Ez a társaság folyóiratot is létesített
«Angelicuiu» címmel, mely évenkint jelenik meg, mely hivatva
van a thomisztikus tan uiűvelői közt szoros kapcsot és érintkezést tartani fenn. Ára egy évre Itáliában 15 lira, külföldön 22 lira.
A scholasztikus bölcselettudomány tanárának s minden
egyházi és világi művelőjének ajánlom, hogy a mondott «Unio
Thomistice» tagjai közé sorakozzék, az «Angelicum» cimű folyóiratot rendelje meg s ugyanezt közleményekkel keresse fel.
Cím: Szabó Szádok O. P., a Collegium Angelicum rektora
Róma (5), Vie S. Vitale 15.

Fizetések nyugtatása.
Az idei II. füzet nyugtatása óta fizettek 250.000 koronát 19?6-ra : dr.
Serédi Jusztinián O. S. B., 1 0.000 K-t 1925. végéig: Follmann Géza, 1926.
végéig : Werdenich Endre, 1925-re : Győri Székeskáptalan, 80.000 K-t 1925-re :
Braun István, 75 000 K-t 1925-re: ifj. Kopp József, 50.000 K-t 1925 re: Szekeres
Fábián, 40.000 K-t 1925-re : Egri Főkáptalan, Király János, Kocsis Lajos, Kovács
Sándor, Magdics István, Reformátui Theologus Önképzőkör, Pápai főiskola,
dr. Tóth Kálmán, Wukostinovics József. 27.400 K-t 1924 végé g : plébánia
Szentbékkálla, 21.000 K-t 1924 és 192j-re: Gallyas János, 26.000 K-t 1924-re:
plébánia Csákvár, 20.000 K-t 1925-re kiegészítésül : Ulviczky Feienc, Kulcsár
Kálmán. 1925-re 160.000 K - t : Központi papnevelőintézet Budapest.
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ÉRDEKÉBEN.

A jelen évben annyit adtam megrendelőimnek, amennyit az
adományozóktól és megrendelőktől befolyt pénzösszeg megengedett. Ez, mint a füzeteimben adott nyugtatványozások mutatják,
bizony nagyon kevés, amikor az idei I. füzet nyomdai számlája
7 millió 48.853 kor., a IL-é pedig 10 millió 2608 K. Ehhez
még sok egyéb kiadás járul. Tessék ezt az általam nyugtatott
bevételekkel összehasonlítani. 1926 ra 60.000 = hatvanezer koronát
kérek. így is legolcsóbb lesz az én vállalatom. A «Religio» ezidei
II. füzetében a 192. oldalon tett összehasonlításokhoz ezúttal
hozzáteszem azt, hogy a belügyminiszter úr legutóbb kiadott egy
füzetet a hivatalos nyelv tökéletesítése érdekében; ennek terjedelme csak 94 oldal s hivatalos ára 50.000 korona, pedig miniszteri rendelet következtében mintegy 100.000 példányban el
kell terjednie.
A folyóirat jótevői ezután is szíveskedjenek azt adományaikkal segíteni. Minden félülfizetést és minden megrendelési
díjat nagy köszönettel veszek.
A hátralékosok, akik — fájdalom — igen sokan vannak
(40<Vo), siessenek mindjárt, minden további költséges felszólítást
megelőzve, fizetni.
Minden jóakaróm és megrendelőm szíveskedjék folyóiratomat plébániáknak, papnevelő- és egyéb intézeteknek s magánosoknak ajánlani.
A külföldiek szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a viteldíj őhozzájuk igen nagy, ennyivel többet küldjenek be. A külföldi legjobban teszi, ha ajánlott levélben az illető állam pénzéből megfelelő papírpénzt küld.
Minden megrendelőmet felkérem, hogy esetleges címváltozását velem haladéktalanul közölje.
A jelen füzethez belföldiek részére befizetési lapot csatolok, legjobb azt azonnal felhasználni, hogy az ügy feledésbe ne
menjen.
Budapest, 1925 december.
Dr. Kiss János,
•
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Szent István Könyvek.
Katholikus kultúrát fejleszteni, katholikus tudományt terjeszteni és népszerűsíteni, ez a hivatása a Szent István-Társulatnak, ez a hivatása a kiadásában megjelenő Szent István Könyveknek.
A Szent István Könyvek sorozata az emberi tudás minden
ágát fel akarja karolni. A Szent István Könyvek a tudomány mai
színvonalán mozognak. Oly stílusban óhajtják e könyveket megjelentetni, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy minden művelt
egyén érdeklődéssel olvashassa, de súlyt helyeznek arra is, hogy
a Szent István Könyvek mindegyike a katholikus világnézetnek
legyen beszédes hirdetője.
A SZENT ISTVÁN KÖNYVEK sorozatából eddig megjelentek:
1. Zubriczky Aladár dr.: Jézus élete és a vallástörténet.
(Elfogyott.)
2. Wolkenberg Alajos dr.: A teozófia és antropozófia ismertetése és bírálata. 35.000 K.
3—4. Wolkenberg Alajos dr.: Az okkultizmus és spiritizmus
múltja és jelene. (Elfogyott.)
5—6. Balanyi György dr.: A szerzetesség története. 70.000 K.
7—8. Alszeghy Zsolt dr.: A XIX. század magyar irodalma.
70.000 K.
9. Miskolczy István dr.: Magyarország az Anjouk korában.
35.000 K.
10. Palau-Timkó Jordán: Krisztus útján. A katholikus tevékenység főelvei. 35.000 K.
11. Quadrupani-Babura László dr.: Útmutatás jámbor lelkek
számára. 35.000 K.
12. Prohászka Ottokár: Elbeszélések és útirajzok. (Elfogyott.)
13. Trikál József dr.: Természetbölcselet. 35.000 K.
14. Bognár Cecil dr.: Értékelmélet. 35.000 K.
15. Prohászka Ottokár: A bűnbocsánat szentsége. 35.000 K.
16. Babura László dr.: Szent Ágoston élete. 35.000 K.
17. Lepold Antal dr.: Szalézi szent Ferenc válogatott levelei.
(Elfogyott.)
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18. Áldásy Antal dr. : A kereszteshadjáratok története. 35.000 K.
19. Marosi Arnold dr.: Átöröklés és nemzetvédelem. 35.000 K.
20. Zoltvány Irén dr.: Erotika és irodalom. 35.000 K.
21. Horváth Sándor dr.: Aquinói szent Tamás világnézete.
35.000 K.
22. Balogh Albin dr.: Művelődés Magyarország földjén a
magyar honfoglalás előtt. 35.000 K.
23. Marczell Mihály dr.: A katholikus nevelés szelleme.
35.000 K.
24—25. Motz Atanáz dr. : A német irodalom története. 70.000 K.
26. Babura László dr.: Szent Ambrus élete. 35.000 K.
27. Márki Sándor dr.: II. Rákóczi Ferenc élete. 35.000 K.
28. Kiss Albin dr.: A magyar társadalomtan története.
35.000 K.
29. Szabó Zoltán dr.: A növények életmódja. 35.000 K.
30. Weszelszky Gyula dr.: A rádium és az atomelmélet.
35.000 K.
31. Balanyi György: Assisii szent Ferenc élete. 35.000 K.
32. Dávid Antal: Bábel és Assúr, 1. Történet. 42.000 K.
33. Fejér Adorján : Római régiségek. 56.000 K.
34. Balogh József: Szent Ágoston, a levélíró. 42.000 K.
35. Babura László dr.: Szent Jeromos élete. 42.000 K.
36. Karácsonyi János dr.: Szent László király élete. 42.000 K.
37. Miskolczy István dr.: A középkori kereskedelem története. 56.000 K.
38. Szémán István dr.: Az újabb orosz irodalom. 56.000 K.
39. Bán Aladár: A finn nemzeti irodalom története. 42.000 K.
40. Trikál József dr. : A gondolkodás művészete. 56.000 K.
41. Kühár Flóiis dr. : Bevezetés a vallás lélektanába. 56.000 K
Ezekből már többet ismertetett a «Religio», a többit rövid
idő alatt sorra fogja venni.
* * *

Szent Ágoston vallomásai. Fordította dr. Vass József népjóléti
és munkaügyi miniszter. 2 kötet, II. kiadás. 1925. Az «Élet» kiadása. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15/c.
Báró Förster Gyula, A lelkészek ellátásának és a főpapi javadalom és jövedelem szabályozásának kérdése a Habsburg Lotharingiai-ház királyai idejében. Budapest, 1925. A Franklin-Társulat
kiadása.
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A budapesti kir. magy. tud.-egyetem alapítójának, Pázmány
Péternek 1925. jún. 6-án tartott szoborleleplezési ünnepélye.
Charles Vass docteur ès sciences économique, avocat à Budapest, rue Rákóczi 5. Le droit d'agir en justice. Étude des principes fondamentaux du procès civil. Le droit d'agir en justice. La
relation juridique processuelle. Les conditions du procès. Nagy
8-r. 146 old. Dr. Plósz Sándor és dr. Magyary Géza, valamint a
magyar, francia és német perrendtartás figyelembevételével.
Mich. Gatterer S. J. Annus liturgicus cum introductione in
disciplinam liturgicam. Editio IV. Innsbruck, Felizian Rauch,
1925. 450 old. 6 márka, kötve 8 márka.
Dr. Mihályfi Ákos, Giesswein Sándor emlékezete. A Szent
István-Akadémiában 1924. november 14-én tartott emlékbeszéd.
A Műemlékek Országos Bizottsága művészi kivitelű háromszínnyomású képes levelezőlapokat ad ki műemlékeinkről; eddig
12 jelent meg Drahos János és ifj. Richter Aladár vízfestményei
után, egyenkint 2500, 12 drb 30.00 korona. Kaphatók a Szent
István-Társulatnál s minden könyv- és műkereskedésben.
A Felsőoktatásügyi Egyesület Közleményei. Dr. Tauffer Vilmos
közreműködésével szerkeszti dr. Paka Sándor. 1924. IV. évf. Az
egyesület tagsági díja 10 aranykorona és 10.000 papírkorona,
ezért jár a Közlemény. Az egyesület titkára dr. Gorka egyetemi
ny. r. tanár, lakik Budapest, VIII. ker., Eszterházy-u. 16.
Irodalomtörténet. A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata. Szerkeszti Pintér Jenő, Budapest, I. ker., Attila-u. 1.
Ecclesia. Egyházművészeti és gazdasági tudósító. Budapest,
IV. ker., Zrínyi-u. 27. Egész évre 1200 kor.
Dunántúli Protestáns Lap. Hetilap. Szerkeszti Pongrácz József
theologiai tanár, Pápa, főiskola.
Magyar-Zsidó Szemle. Szerkesztik dr. Blau Lajos és dr. Hevesi
Simon. 40-ik évf. Havi folyóirat.
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