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HÉ 1. ÉRTEKEZÉSEK. 
— 

AZ EGYHÁZ FOGALMA ÉS ELNEVEZÉSE. 
A Z EGYHÁZNAK nincs absolut fogalommeghatározása, mert a 

világi joggal foglalkozó tudósok kizárólag csak a jogi mo-
mentumokra szorítkoznak, a kanonisták pedig saját vallási 
dogmáikat is beviszik a fogalommeghatározásba ; s mivel a ke-
resztény felekezeteknek dogmatikus hittételei eltérők, természe-
tes, hogy ez az eltérés az egyháznak fogalommeghatározásánál 
is megnyilvánul.1 

Az egyházról szóló tannal a dogmatika s különösen az 
alapvető hittan foglalkozik.2 

A kath. egyház a theologiai alapból indul ki, mely az 
Egyházat isteni kinyilatkoztatásra s ennélfogva isteni alapításra 
vezeti vissza: „Te vagy Péter és ezen a kősziklán építem fel 
anyaszentegyházamat." (Máté 16, 18.) Vallási szempontból az 
egyház: a keresztény kinyilatkoztatásokat elfogadó híveknek 
összesége, azoké a híveké, akik a keresztség folytán a ke-
resztény hitet vallják. 

A kath. felfogáshoz legközelebb áll a keleti egyház tanítása. 
A Philaret moszkvai metropolita által szerkesztett orthodox 
egyházi nagy katekizmusnak3 fogalommeghatározása szerint az 
egyház : az embereknek Isten által alapított közössége, azoké, 
akiket a hit, az isteni törvény, a hierarchia és a szentségek 
kötnek össze."4 

1 A pogányok nem tudják megérteni azt, hogy a keresztény vallás-
felekezeteknek az egyház lényegéről vallott tanai ellenmondók ; így a 
kínaiak nem értik meg azt, hogy ha egy az Isten és egy a Krisztus, ho-
gyan lehetséges mégis, hogy több egyházra van szükség. — Mihely Ká-
roly : „A fehér faj válsága." — Kath. Szemle 1927. 338. 

2 Papi körökben előszeretettel Guilelmus Wilmers S. J. : De Christi 
Ecclesia" cimü 1897-ben megjelent kitűnő monográfiáját használják. 

3 Nikodemus Milasch orth. orient. Bischof in Zara : „Das Kirchenrecht 
der morgenländischen Kirche." — Übersetzt von Alexander R. v. Pessié. 
Mostar. 1905. 79. lap 11. jegyz. 

4 Milasch most idézett műve 206. 
Religio, 1928. 
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Az egyháznak isteni eredetét és krisztusi alapítását a pro-
testánsok is elismerik. Theologiai felfogásuk azonban abban tér 
el a katholikusokétól, hogy különbséget tesznek az isteni alapí-
tású eszményi (ideális) egyház és az emberek által külső jogi 
alakban szervezett jogi egyház között, mely szétválasztást a 
kath. Egyház nem engedi meg, hanem a látható egyháznak is-
teni alapítását hirdeti. 

Luther Márton reformáló tanítása a láthatatlan egyháznak 
fogalmából indul ki, mely protestáns tan szerint az Isten orszá-
gát Krisztus hozta le a földre, anélkül azonban, hogy egyházá-
nak jogrendet is adott volna. Ezért nem ismerte el Luther a 
lelki üdvösséget közvetítő külön papi rendet, hanem minden 
megkeresztelt hívőt1 képesnek tart arra, hogy a Szentírásnak 
megfelelő hitével a maga lelki üdvösségét elnyerhesse.2 

Az összes keresztény egyházaknak vallási felfogása abban 
megegyezik, hogy egyház csak egy van, melyet Krisztus ala-
pított, vagyis a keresztény theológiának szempontjából az egy-
ház fogalma kizárólag a kereszténységgel áll kapesolatban, ugy 
hogy a nem keresztény vallásúaknak vallási egyesületeit, társu-
latait, theologiai szempontból nem lehet egyháznak nevezni. A 
keresztény jelleg ugyanis már magában az egyház elnevezésé-
ben bennfoglaltatik, az egyház elnevezés magában foglalja a 
Krisztus egyháza elnevezést. 

Különösen a protestánsok fektetnek arra súlyt, hogy elne-
vezéseikben és címzéseikben a „keresztény" jelző bennfoglal-
tassék, mert úgy az evangelikus, mint a református egyháznak 
lényege, hogy Krisztust hívő és Krisztust követő egyház, míg 
az evangeliumi és reformált jelző már csak azt kívánja kifejezni, 
hogy az evangeliumi, illetőleg a református egyház a többi ke-
resztény egyháztól különbözik. A német református egyház is: 
„ . . . evangelisch reformirte christliche Kirche" vagy egysze-
rűen „reformirte christliche Kirche "-nek nevezi magát és egé-

• Kiss Áron debreceni reform, püspök (f 1908.) a tiszántúli reform, 
egyházkerületnek 1903. évi közgyűlésén tartott megnyitó beszédében hir-
dette, hogy : „Ti mindnyájan királyi papság és szent nép vagytok" mon-
dotta Péter apostol s ez alapon még öltözetileg sem lehet elkülöníteni a 
papi osztályt a néptől a református egyházban. —Magyar Szó 1903. május 
20. száma. 

3 Emil Friedberg : „Lehrbuch des kath. und ev. Kirchenrechts Sechste 
Auflage. — Leipzig 1909. 88. 
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szen azonos elnevezéseket találunk az angol, francia és holland 
reformált egyházaknál. 

A kanonisták tanítása szerint nem is lehet beszélni zsidó, 
mohamedán, vagy más nem keresztény egyházakról, mert ezek-
nek vallási társulatai nem Krisztus tanításának követői.1 

Ehhez a kánonjogi felfogáshoz alkalmazkodik a világi tör-
vényhozás is. Az 1848. évi 20. t. cikk csak keresztény egyházat 
ismert és csak a bevett felekezetek képeztek egyházat. Po-
lónyi Géza volt igazságügyminiszter a képviselőháznak 1911. 
évi december 22.-én tartott ülésén mutatott arra, hogy : „A ma-
gyar törvényhozás, mikor a recepció volt, tényleg csak az iz-
raelita vallást recipiálta és felekezetekről nem beszélt" (tudni-
illik nem szólt orthodox és neológ izraelita felekezetekről). Az 
1867. évi 17. t. cikk: „Az izraeliták egyenjogúságáról — szól 
— polgári és politikai jogok tekintetében." 

Az 1895. évi 42. t. cikk tudatosan mellőzi a zsidó egyház 
elnevezést és csak az izraelita vallásról szól, midőn azt tör-
vényesen bevett vallásnak nyilvánítja. Hasonlóan jár el az 1895. 
évi 43. t. cikk is, midőn felsorolja a bevett egyházakat, az iz-
raelitákról pedig az egyház elnevezés nélkül emlékezik meg. E 
törvény cikk 6. §-a ugyanis így szól: „A latin, a görög és az 
örmény szertartás katholikus, az evangeiikus református és az 
ág. hitv. evangeiikus, a görög keleti szerb és görög keleti ro-
mán, valamint az unitárius egyházakra és hívekre, nemkülön-
ben az izraelitákra vonatkozó törvények és szabályok változat-
lanul fenntartatnak." 

A világi jogtudósok kizárólag csak jogi monumentumokra 
szorítkoznak, s ily kizárólagos jogi alapon konstruált fogalommeg-
határozásuk szerint az egyház: a meghatározott jogi szervezet-
ben egyesült híveknek, vagyis az ugyanazon hitet valló embe-
reknek, külsőképen jelentkező jogi szervezkedése; ily értelemben 
azután zsidó, mohamedán és pogány egyházak is létezhetnek. 

Ily jogi fogalommeghatározás ellen a kath. egyház nem-
csak dogmatikus szempontból, de ama kánonjogi felfogásból is 

1 Friedberg Emil : Lehrbuch des kath. und ev. Kirchenrechts. 6. Auf-
lage. 1909. 2. lap t . jegyzetében mondja: „Von jüdischen, wie überhaupt 
nicht christlichem Kirchenrecht kann ebensowenig gesprochen werden, 
wie von jüdischer u. s. w. Kirche." Ezt tanítja K. Kováts Gyula professor 
is : »Az izlamita vallásfelekezet elismerése« című cikkében. — Budapesti 
Hirlap 1915. dec. 5. 

1* 
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tiltakozik, hogy az Egyház nem egylet, hanem az Isten által 
alapított vallásos társulat, melynek existenciáját nem engedheti 
meg állami elismeréstől függővé tenni. 

A világi jog azután nemcsak a jogilag szervezet egyháznak, 
hanem a vallási pártok jelzésére szolgáló felekezet, hitfelekezet, 
vallásfelekezetnek fogalommeghatározásával is foglalkozik. A 
kath. Egyház, az elől említett elvi okból, Egyházának felekezetté 
való degradálása ellen tiltakozik: 

A felekezet fogalom meghatározásánál az államjog abból 
indul ki, hogy a hitbeli különbségek felekezeti különbségekre ve-
zetnek, amennyiben az emberek vallási igényeiket nem csupán 
egyénileg, külön-külön, hanem embertársaikkal társulva közösen 
igyekeznek megvalósítani. A vallásban rejlő vonzerő az azonos 
érzelmű embereket közelebb hozza, akik azután, egyelőre min-
den külső kényszer nélkül, tisztán a hitbuzgalom melegsége ál-
tal kapcsolódnak egy egészbe, melyben, azonban még nincs 
alárendeltségi viszony és ennek megfelelő engedelmességi kény-
szer, nincs önálló jogi szervezet, de van azonos közérzület, mely 
vallási eszméket fejleszt, melyek azután az ugyanazon vallási 
tanokat követő hívekre irányítólag hatnak. 

A jogi szervezettel nein bíró felekezet állami elismerés 
nélkül is, mint közjogi személyiség nélküli magántársulat fenn-
állhat, mint például hazánkban 1905. november 2. előtt a bap-
tisták, azóta elismert felekezet. 

A felekezeteknél kizárólag a hitelvek irányadók; sem a 
szertartás különbözése, sem az istentiszteleteknél használt nyelv 
nem okozhat felekezeti elkülönítéseket. így a német birodalmi 
„Reichsstatistik" a francia, vallon és németalföldi reformátuso-
kat ugyanazon felekezetnek tekinti, úgyszintén a francia, svéd 
és spanyol protestánsokat.1 

A világi jog az egyháznak fogalmát a nyilvános testületi 
jelleghez köti. így a porosz Allgemeines Landrecht (II. 11. 11.) 
és a porosz 1850. évi január 31.-én kelt Verfassungsurkunde 
abból indul ki, hogy amely vallási társulatoknál a nyilvános 
(közjogi) testületi jelleg hiányzik, azok csak mint felekezetek 
(Sekte) jöhetnek tekintetbe. Az utóbb említett Verfassungsurkunde 
csak a római kath. és az evangelikus egyházat ismerte el ilye-

1 H. A. Krose S. J. „Hauptergebnisse der Konfessionszählung im 
deutschen Reich vom 1. December 1905." — Stimmen aus Maria Laach. 1907. 
LXXIII. 521. 
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nekül: „ . . . Kirchen in den deutschen Reichsgesetzen . . . " míg 
a többi felekezeteket „Religionsgesellschaften" név alá foglalja: 
„15. Die evangélische und die römisch-katholische Kirche, so 
wie jede andere Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet 
ihre Angelegenheiten selbststándig."1 

A németkatholikus (deutschkatolisch) felekezet 1849-ben 
mint magán vallási társulat lett a tartományi hatóság által el-
ismerve, mely jóváhagyást azonban a kormány már 1851-ben 
kénytelen volt visszavonni, mert előterjesztett hitelveiktől eltér-
tek s oly irányt követtek, mely a kereszténységgel ellenkezett. 
Az 1851. évi november 5. s illetőleg november 10.-én kelt bajor 
miniszteri rendelet azután kijelentette, hogy amennyiben a né-
met kath. egyházközségek mint egyletek akarnak továbbraJs 
fennmaradni, akkor mint politikai egyletek kezeltetnek, melyek-
nek szabad vallástanítási (hitoktatási) joga nem ismertetik el és 
az egyházközségekhez tartozó szülőknek gyermekei a katholikus 
vagy a protestáns vallástanításon kötelesek részt venni. De már 
egy későbbi, 1861. évi november 5.-én kelt bajor ministeri ren-
delet megengedte, hogy a szabadvallásu (freireligiőse) gyer-
mekek, szülőiknek kívánságára, a felekezeti vallásoktatás alól 
dispenzálhatók legyenek, míg egy másik, 1867. évi junius 22-én 
kelt bajor ministeri rendelet kijelentette, hogy azok az egyház-
községek nem politikai egyletek, minélfogva azok gyülekezetébe 
nők és gyermekek is bebocsáthatók, a községek pedig külön 
szónokokat vagy prédikátorokat alkalmazhassanak s a vallások-
tatásról is gondoskodhassanak.2 

A világi jogban sem teljesen azonos az egyház fogalmá-
nak meghatározása; így más annak fogalma az európai és más 
az amerikai jogban. 

Az európai jog, a történeti fejlődés nyomán, abból indul 
ki, hogy az államban létező isteni alapítású egyházi társulatok 
a nagy keresztény egyház valamelyikének egész szervezetét ké-
pezik s ezeknek az állam közjogában különös helyet biztosit. 

Az amerikai jog azonban ilyen közjogi jellegű egyházakat 
nem ismer és ott nem maga az egységes egyházi szervezet, ha-
nem csak a személyeknek kizárólag magánjogi alapon létesült 

1 Emil Fríedberg: Lehrbuch des kath. u. ev. Kirchenrechts. 1. lapon 
2. jegyzet; 80. lapon 38. jegyz. és 113. lap. 

2 Anton Scharnagl akkor még grazi, 1918. óta freisingeni professor 
könyvbírálataiból. Archiv 1914. 718. 
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társulatai jönnek tekintetbe,1 melyek nem isteni alapításúak és 
sem egyházi, sem világi felsőbbségnek alárendelve nincsenek,2 

olyan magánegyesületek, akár a keleten foglalkozó kereskedők 
egylete, vagy Londonnak bármely magántársulata.3 

Az amerikai jogban az egyház a polgárjogilag létező val-
lási egyletek mögé van elrejtve4 s jogilag ugyancsak olymódon 
keletkezhetnek, mint az egyletek és részvénytársaságok.5 Hogy 
azután az ilyen, akár a katholikus, akár a protestáns vallásnak 
és istentiszteletnek meghatározott helyen való ápolására szol-
gáló egylet a kultusz gyakorlásához szükséges külső eszközöket, 
egyházi vagyont, épületeket, berendezéseket stb., miképen sze-
rezheti be, erre részint az állami jognak törvényei, részint az 
illető vallási társulatnak alapszabályai (statutumai) irányadók. 

Az amerikai jogban több vallási egylet (religious society) 
egy magasabb kötelékbe léphet, melyek azután vallási testületet 
(religious corporation) képeznek ; ilyenek a katholikusoknak püs-
pöki kötelékei, s a protestánsoknak zsinatai és presbyteriumai. 
Végül a legmagasabb kötelék az amerikai értelemben vett egy-
ház (church), mely tisztán szellemi, tehát jogilag meg nem fog-
ható egyház, és nem a kath. egyház által hirdetett látható egy-
ház (ecclesia visibilis).0 

A vallási egylet (religious society) egyeseknek, vagy csa-
ládoknak oly célból létesült egyesülete, hogy közös vallási ér-
dekükben, közös helyen isteni tiszteletet és külön tanítót vagy 
papot tartsanak, aki az isteni tiszteleteket teljesíti s az egylet-
hez tartozó híveket a vallásra oktatja. Az ilyen religious society-
hez való tartozás az egyesületbe való belépésen, tehát magán-
jogi alapon nyugszik. 

A vallási testület (religious corporation) már jogi szemé-
lyiséggel bíró, — tehát vagyonszerzésre képes — vallási tár-
sulat, ami az egyesületek jegyzékébe való beiktatással (incor-
poratio) nyer befejezést, úgy hogy a vallási egylet (religious 
society) és a vallási testület (religious corporation) elnevezés 
tulajdonképen egy és ugyanazon fogalomra használtatik. 

1 Kari Rothenbücher: Die Trennung von Staat und Kirche. München 
1908. 143. 

2 U. o, 29. 30 és 147. 
a U. o. 31. 
4 U. o. 164. 
» U. o. 144. 
0 U. o. 154 és 164. 
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A vallási egyletek és vallási testületeknek bejelentését az 
úgynevezett tröszti (trustee) meghatalmazott bizalmi emberek 
teljesítik, akiknek kezébe van letéve az alapítás. Három beje-
lentő bizalmi személy kell, kik közül az egyik a püspök, a másik 
kettő pedig a püspöknek kánonjogilag alárendelt világi hívő. 
így azután a püspök kettős minőségben jön tekintetbe, úgymint 
püspök és mint meghatalmazott bizalmi ember (trustee), aki a 
lelkészeket e kettős minőségben alkalmazza és elbocsátja s a 
vallási testületnek vagyona felett rendelkezik. A papság teljesen 
a püspök absolut hatalmának van alárendelve, kivel szemben a 
lelkészek az államhatalomnál sem számíthatnak támogatásra, 
mert egyedül a lelkészeknek alkalmaztatására vonatkozó az a 
szerződés irányadó, melyet a vallási testületeknek trustee-i köt-
nek meg; ebben az életfogytiglan, vagy meghatározott időre 
szóló szerződésben foglaltatik a testülethez való viszony, illeték-
kérdés, elbocsátás stb.1 

Az egyház (church) a vallási egyleteken és testületeken 
belül áll fenn. Az egyház : a vallási egyletek híveinek szellemi 
kapcsolata, amelyhez való tartozást már nem az egyesületbe 
való belépés, tehát nem a világi jog, hanem a hitvallás, tehát a 
kánonjog határozza meg. 

E szerint az egyház (church) Amerikában is, jogilag füg-
getlenné válik a vallási egyletektől, s habár az állami jog sze-
rint csak a vallási egyleteknek tagjai tartozhatnának az egyház 
szellemi kötelékébe, elméletileg azonban az egyház (church) 
más tagokat is fölvesz tagjai közé, mert hiszen ez a church a 
hívőknek közössége és különösen a népegyház ideálját megva-
lósítani törekvő kath. egyház minden katholikust szívesen lát 
templomaiban (1161. kánon), akár tagja a religious corporation-
nak, akár nem. 

Ennél a kérdésnél tűnik szembe, hogy az amerikai val-
lási egyletek és az egyház nem azonos fogalmak, s hogy az 
ottani vallási egyletek és az egyház nem mindenkor állanak 
ugyanazokból a tagokból. Ugyanis aki valamely vallásos egy-
letbe, polgárjogi szerződés útján belépett, ezzel még nem válik 
a church tagjává is, s ha valaki az egyházból kiközösíttetik, 
nem szűnt meg egyleti joga, a vallási egyletnek továbbra is 
tagja marad, ott szavazati joggal bir. 

1 Karl Rothenbücher: Die Trenung von Staat und Kirche. 151. és 
161. s kánon. 
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Az egyházhoz való tartozásnak garanciáját: az egyház 
büntető hatalmában kell keresni, melynek a hívek, vallásuknál 
fogva, önként alávetik magukat. 

Az Egyház elnevezést a Szentírásban találjuk, hol a Meg-
váltó az apostolok hatalmáról így nyilatkozott: „Aki az Egyhá-
zat nem hallgatja, annak legyen mikép a pogánynak és vámos-
nak" (t. i. köztudomásu bűnösnek). E szavakban nyilatkozik 
meg az a benső és szükségszerű kapcsolat, mely az Egyház és 
az egyházi tekintély között fennáll.1 

A latin nyelv az Ecclesia elnevezést használja, melyet a 
a görög èy.y.alelv = összehívni szóból származtat ; ez elneve-
zéssel a keresztény hívek szabad egyesülését kívánja kifejezni, 
a zsidók zsinagóga (synagoga) kényszer gyülekezésével szemben; 
awayeIv — összecsődítenit jelent. A latin Ecclesia tehát a ke-
resztény híveknek szabad egyesülését jelenti, akik Krisztus meg-
hívására szabad akaratból, önként lépnek az egyházba. 

A kath. Egyház még az anya és szent jelzőket használja, 
úgy hogy az Egyháznak teljes elnevezése: „Sáncta mater Ecc-
lesia", amit a magyar nyelv „Anyaszentegyház" elnevezéssel ad 
vissza, mely elrievezést egyetlen nép nyelvében sem találunk 
fel,2 de hazánkban nemcsak a katholikusok, hanem a reformá-
tusok is használják az elnevezést, mint például az: „Erdélyi 
evangelikus református Anyaszentegyház." 

Hazai nyelvünkben a latin ecclesia elnevezés is meghono-
sodott, főleg a reformátusoknál, például: „Zágoni ev. református 
nemes és szent ekklésia." 

A magyar „Egyház" elnevezés a Szent István törvényében 
használt „Domus Dei" = Isten-háza elnevezésből származik, 
ezt a „Domus Dei" elnevezést a 847. évi mainzi zsinatnak ama 
rendelkezésében találjuk, mely kiközösítéssel rendeli büntetni 
azt, aki az Isten házát megveti. A latin „Domus Dei" a görög 
0Ï7.0Ç xov sov szószerinti fordítása, mely elnevezéssel az első 
keresztények az imaházat (oratorium), mint domicilium divi-
numot tisztelték meg s ezzel megakarták különböztetni a ke-
resztények templomait a pogány „templum" imaházaktól.2 A 

1 J. Bessmer S. J. „Die Kirche Christi." — Stimmen aus Maria Laach. 
1908. LXXV. 31. 

* Giesswein Sándor: „Katholicizmus és demokrácia." Egyházi Köz-
löny. 1917. 318. 

3 Paul Hinschius : Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten 
in Deutschland. Berlin 1888. IV. 306. lap 9. jegyz. 
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német „Tempel" s a francia „temple" például ma is a nem 
keresztény imaházak jelzésére szolgál, míg a kéresztények ima-
házát à németek „Kirche" néven nevezik, ami szintén a „Domus 
DÈI" ' =±' y.t^ia/.öv oiMóv elnevezésre vezethető vissza, míg a 
franciák a latin elnevezéssel megegyezően, imaházukat „église"-
nek, ecclesia, nevezik. 

A magyar nyelv a „Domus Dei" elnevezést: idház, üdház 
id meg üd annyi mint szent — innen szentház szóval adja 

vissza s e szavakból fejlesztette : az egyház, szentegyház, anya-
szentegyház elnevezéseket.1 

Budapest. Dr. Melichár Kálmán. 

AZ ANYAG SZERKEZETE A JELENKORI 
KÉMIA ÉS FIZIKA MEGVILÁGÍTÁSÁBAN2 

Az anyag szerkezetének problémája már a legősibb időktől 
foglalkoztatta az emberi elmét. Minthogy azonban az anyag 
belső szerkezete érzékszerveinkkel meg " nem közelíthető, azért 
a régiek tana az anyagvilág felépítéséről inkább csak az elméleti 
bölcselet eszmefuttatása volt. Csakis az Ujäbukorbäü 3. kémjei 
analízisek és a fizikai kutatások engedtek mélyebb bepillantást 
az atomok világába és csak így lassan hódították meg az ato-
moknak érzékeink hatalmán túleső birodalmát. 

Az emberi gondolkodás történetében a legkülönfélébb el-
méletek vetődtek fel az anyag szerkezetéről, jeléül annak, hogy 
az anyag belső szerkezete a természettudományok egyik leg-
nehezebben megoldható problémája. 

A görögöknél először a jóni iskola foglalkozott a világ 
ősanyagának kérdésével és kutatta, mi volt az ősanyag, amely-
ből e világon minden lett. Enípsdocles (-+- 435 Kr. e.) szérint 
mindent négy őselem alkot : a föld, a levegő, a víz és a tűz ; 
az elemek pedig atomokból állanak. Leucippus és Democritus 
(T- 370 Kr. e.) azt tanították, hogy a világon minden, egymás-
hoz hasonló és elpusztíthatlan atomokból épült fel ; ők tekint-
hetők a modern atomelmélet előfutárainak. 

1 Erdélyi László: Az. egyházi vagyon eredete és jellege Magyaror-
szágon. — Budapest. 1913. 18. 

2 J. Donát. Cosmologia Innsbruck 1924, 137—151. Rhorer L. Atomok, 
molekulák és kristályok Pécs 1924. Rhorer L. Az atomok szerkezete Term. 
Közi. 1921. 193. oldal és 1924. 17. o. Zechmeister L. Bohr-féle atom-elmélet 
Term. Közi. 1923. 148. o. Th. Wulf Lehrbuch d. Physik 246-420. 
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A görög bölcselők közül különösen híres Aristoteles tana. 
Szerinte a testek két lényeges részből állanak : a materia prímá-
ból azaz ősanyagból, amely alapja a testekben mindenütt ha-
sonló anyagi tulajdonságoknak; továbbá egy másik, a testet 
végleg meghatározó részből, a „formából", az „alakból", amely 
az egyes testek jellegzetes tulajdonságainak és alakjának forrása. 
Ez a híres „peripatetikus- elmélet", melyet az arab bölcselök, 
Avicenna és Averrhoes is elfogadtak. A középkori skolasztikus 
bölcselők is magukévá tették a Stagirita tanát az anyag szerke-
zetéről és az rendszerré kifejlesztve sok századon át a bölcseleti 
iskoláknak általánosan elfogadott tana volt. Aristoteles tanát, 
legalább nagy vonásokban a ker. bölcselet művelői közül még 
ma is sokan tartják, vagy legalább is a tisztelet hangján emlé-
keznek meg róla. 

A természettudományok, főkép a fizika és kémia előhala-
dásával kapcsolatban, mi a régieknél sokkal jobban ismerjük az 
anyag belső szerkezetét. Ma már biztosan tudjuk, hogy az anyag 
nem teljesen egybeolvadó és megszakítatlan, amint azt a kon-
tinuitás elmélete hitte, hanem szemcsés szerkezetű, számos apró 
Részecskékből, atomokból van felépítve. Az atom-elmélet kiépí-
tésének történetében a legelső fizikusok és kémikusok nevei 
olvashatók: Boy le, Huygens, Proust, Dalton, Faraday, Gay-
Lussac, Avogadro, Clausius, Maxwell, L, Meyer, Mendelejeff, 
Brown, Röntgen, Loschmidt, Bequersl, Bohr, akik az atom-elmé-
letet mind elfogadják. Azonkívül a fizikusok és kémikusok ki-
mutatták, hogy a testek mind aránylag kevés számú, eddigi 
tudásunk szerint 90' elemből vannak felépítve. A legújabb elek-
tromos és radioaktiv tünemények még arra is utalnak, hogy 
ezen elemek nem az utolsó anyagrészecskék, hanem azok is 
még kisebb egységekből állanak. 

Ha így az anyag szerkezetét a fizikusokkal és a kémiku-
sokkal az atom-, illetve az elektron-elmélet alapján értelmezzük, 
akkor még mindig hátra van ezen utolsó részecskék szerkezeté-
nek bölcseleti megvilágítása. Több egymástól különböző elmé-
lettel állunk itt szemben. A modern kémikus és fizikus a külön-
féle elemeket az atomok, illetve az elektronok különféle számá-
ból és egymáshoz való különböző viszonyából magyarázza, úgy 
azonban, hogy azok összetételét szigorú törvényszerűség szabja 

1 A periodusos rendszer szerint 92 elem lehetséges; 2 eddig még 
ismeretlen. V. ö. 22. oldal. Th. Wulf Lehrb. d. Physik, 1926. 123. old. 
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meg. A filozófiai atom-elmélet, tagadva a testek természetén 
alapuló belső szükségességet, mindent az atomok esetlegesen 
megváltozott mozgásával magyaráz. A már említett aristotelesi-
skolasztikus tan, az anyag összetételét a „materia prima" és a 
„forma" által értelmezi. Végül a dinamizmus elvetve a világban 
létező állagok ténybeliségét, csak kiterjedés nélküli erőket vesz 
fel, melyek érzékeinkben a kiterjedéssel bíró testek látszatát 
keltik. 

E helyen az anyag belső szerkezetét magyarázó bölcseleti 
elméletekre nem térünk ki, hanem megelégszünk avval, hogy az 
anyag szerkezetét a modern természettudományok hátterének 
keretében világítjuk meg és ezzel anyagot akarunk nyújtani a 
bölcseleti probléma megoldásához. 

A) Az anyagnak molekulákból és atomokból való 
szerkezete (molekula-, atom-elmélet) 

Aristoteles és vele a régi skolasztikus bölcselők inkább 
csak az érzékek tanúbizonyságára, mint a tudományos kutatá-
sokra támaszkodva azt hitték, hogy a testek, leszámítva a ben-
nök levő likacsokat, egységes és folytonos anyagot, tömeget 
alkotnak. 

Jelenleg azonban az általánosan elfogadott atom-elmélet 
alapján tudjuk, hogy a testek egymástól elkülönült részekből, 
molekulákból és atomokból állanak. 

A modern atom-elmélet következőkép foglalható össze: 
1. A testek különálló molekulákból, a molekulák pedig 

atomokból állanak. A testek fizikai módszerekkel molekulákká 
oszthatók és így fizikai oszthatóság szerint ezek a testek utolsó 
részei. A molekulákat kémiai úton tovább oszthatjuk és így 
kapjuk az atomokat, melyek tehát közönségesebb kémiai mód-
szerekkel sem oszthatók tovább (à'rojuog oszthatlan). Eddig 90 
elemet ismerünk, melyek atomjai egymásközt kémiai atomsúly-
ban1, vegyrokonságban2 és vegyértékben3 egymástól különböz-
nek. A molekulákat egymásközt az összetartó erő (kohezio), az 

1 Az atomsúly viszonyszám, mely azt fejezi ki, hogy az illető elem-
nek egy atomja hányszor nagyobb súlyú a hidrogén egy atomjánál. 

* A kémiai uegyrokonság az atomok közt fennálló vonzás, amely 
az atomok kémiai egyesülését hozza létre. 

3 Az elemek annyi vegyértéknek, ahány hidrogén, vagy vele egy-
értékű atomot képes egy-egy atomjuk lekötni. 
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atomokat pedig a kémiar vegyrokonság (affinitas) tartja össze. 
Pl. a víz egynemű molekulákból áll, csupa H, 0-ból. Az- egyes 
molekulák különnemű atomokból állanak, két hidrogén és egy 
oxigén atomból. Az elemekben az atomok legtöbbször kettesé-
vel egyesülnek.1 

2. A molekulákban az atomok nem folynak össze, hanem 
önállóságukat megtartják, 

3. A molekulák folytonos mozgásban vannak és pedig úgy, 
hogy nemcsak a molekulák, de még a molekulákban levő ato-
mok is állandóan mozognak. Ezen állandó mozgás feltételezi, 
egyrészt a molekulák közt levő üres tért, másrészt, minthogy a 
mozgás rendszerint folytonos összeütközésekkel jár, a molekulák 
és az atomok rugalmasságát. 

A fizikusoknak és a kémikusoknak a molekulák és atomok 
tömegét, nagyságát és számát is sikerült meghatározni. A mole-
kulasúly a vegyületeknél és az atomsúly az elemeknél csak 
relativszámok, melyek a hidrogén atomra vonatkozólag adják 
meg a súly mértékét. Sikerült azonban a molekulák és az ato-
moknak abszolút méreteit is meghatározni a kinetikai gázelmélet, 
a belső súrlódás, a Brown-féle mozgás, az elemi töltés meg-
határozása stb. alapján. E különféle módok csodás megegyezés-
sel többé-kevésbbé ugyanazt az eredményt adták. A hidrogén 
atomjának súlya kb. 1'64X10 24 gr., sugftra pedig 10~8 cm. Egy 
cm3 gázban — 1 légköri nyomás mellett 0° C-nál — kb. 27X101.8 

azaz 27 trillió molekula van2 (27 és utána még 18 nulla). A 
molekulákban az atomoknak egymáshoz való szerkezetét és 
kapcsolódását a szerkezeti képletek tüntetik fel. 

Ha 1 cm3-ben levő molekulákat megszámlálni akarnók, ak-r 
kor percenkint 100-t számolva, 500 milliárd évig kellene szá-
molni. Ha egy pohár víz molekuláit megjelölnök és azt a ten-
gerbe öntenők s addig várnánk, míg az a földön levő összes 
vízmennyiséggel, a tengerek, a folyók, a felhők és a gleccserek 
vizével egyenletesen keveredik és aztán ebből vennénk egy 
pohárnyit, még akkor is minden cm3-ben 2000 molekulát szám-

1 Egy atomból állanak pl. a higany és a nemes gázok ; több atom-
ból pl. az ózon 03 és a foszfor. 

2 Ha a gázmolekulák számát 1 molnyi mennyiségre, azaz annyi 
grammjára vonatkoztatjuk, amennyi a molekulasúlynak megfelel, akkor 
kapjuk a Loschmidt-féle számot : N = 6 X 1 0 " kb. '/2 quadrillio ; 6 és utána 
még 24 nulla. 
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lálnánk. Egy villanykörte evakuálásához 100 millió esztendő 
kellene, ha mp-nként egy millió molekulát tudnánk belőle kivenni. 

Az atomelméletet igazoló tények : 
1. A fizikai bizonyítékok. 1. Az atomelmélet könnyen iga-

zolja. a testek különféle halmazállapotát. A szilárd testekben a 
molekulák egymáshoz közel állanak és ebből kifolyólag az össze-
tartó erő (kohezio) akkora, hogy a testek alakjukat is megőrzik 
a kívülről jövő behatásokkal szemben. A folyékony testekben 
a molekulák egymástól távolabb vannak; ezeknél az összetartó 
erő már kisebb, térfogatuk ugyan állandó, de alakjuk nem. Vé-
gül a gáznemű állapotban levő testeknél a molekulák oly távol 
vannak egymástól, hogy az összetartó erő érezhetőleg már nem 
fejti ki hatását; ezért a gáznemű testek alakja és térfogata nem 
állandó, hanem azok a rendelkezésükre álló teret, bármilyen le-
gyen is az, betölteni igyekszenek. Innét van az, hogy a testek 
a különféle nyomás vagy hő következtében különféle halmazál-
lapotot vehetnek fel. 

2. A kinetika gáz-elméletet igazoló tények az atomelmélet 
mellett szólnak. A Clausius, Maxwell és Boltzmann nevéhez fű-
ződő kinetikai (mozgási) gázelmélet szerint a gáz tulajdonképen 
folytonos mozgásban levő molekulák tömege, akárcsak egy ide-
stova röpködő szunyograj. A molekulák szakadatlan mozgásuk 
közben majd egymáshoz, majd az edény falához ütköznek és 
rugalmas golyók módjára visszapattanva minden irányban szét-
mennek. A mozgó molekulák átlagos sebessége mp-nként né-
hány száz méter; az ütközések száma rnp-ként több milliárd és 
a két ütközések közt befutott távolság 7ioooo~ed m m - így pl- a 

hidrogénnél az átlagos sebesség 1649 m. mp-nként, az ütközé-
sek száma mp-nként 9520 millió és a két ütközés közti szabad 
úthossz 178 fi fi (1 fi fi -— millimikron = 1 milliomod mm). 
A gázok az őket körülzáró edény falára nyomást gyakorolnak, 
melynek értéke annál nagyobb, mennél kisebb térfogatú a gáz 
(Boyle-Mariotte törvény) és mennél magasabb a hőmérséklet 
(Gay-Lussac törvény). 

A kinetikai gázelmélet teljesen megmagyarázza a) a gázok 
feszítő erejét, amely függ a hőmérséklettől, a molekulák sűrűsé-
gétől, a mozgás sebességétől és az ütközések számától. 

b) a gázok térfogatát, mely a nyomással fordítottan ará-
nyos ; a térfogat felére összesürített gáz kétszer akkora nyomást 
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gyakorol, mert ugyanolyan térfogatban most kétszer annyi mo-
lekula van, a molekulák most kétszer olyan sűrűen vannak, mint 
azelőtt. 

c) gázok egymásba áramlását (diffúzióját); két gáz egy-
mással gyorsan keveredik, mert a molekulák egymástól távol és 
folytonos mozgásban lévén könnyen hatolnak be a molekulák 
közt levő közökbe; a folyadékok is keverednek, de már lassab-
ban, mert a molekulák egymáshoz már közelebb állanak; végül a 
szilárd testeknek egymással való keveredése elenyészően csekély, 
mert a molekulák már egészen egymás mellett vannak. 

3. Az atomelméletet igazolják a kinetikai (mozgási) höel-
méletet igazoló kísérletek is. A régiek felfogása szerint a hő 
roppant finom, súlytalan anyag; ezzel szemben a modern fizika 
a hőben a test legkisebb részeinek mozgását látja. Erre a kö-
vetkeztetésre különböző megfigyelések útján jutunk. 

a) Dörzsöléssel, ütéssel vagy más technikai behatással hőt 
tetszésszerinti mennyiségben állíthatunk elő. E tüneményt leg-
egyszerűbben úgy magyarázhatjuk, ha felvesszük, hogy a hő 
azáltal jött létre, hogy a külső mozgás a molekulák belső moz-
gásába ment át. 

b) Ugyancsak a kinetikai hőelmélet mellett szól a munka 
és a meleg közt fennálló eggenértékiség is. Bizonyos munka 
vagy külső mozgás leadásával kapcsolatosan mindig keletkezik 
megfelelő mennyiségű, a munkával egyenértékű meleg, bár vi-
szont ezt nem lehet teljes mértékben ismét munkává átalakítani, 
mert egy része szétszóródik. E jelenséget könnyen érthetővé 
teszi az a feltevés, hogy a látható mozgás molekuláris moz-
gássá, azaz hővé alakult át. 

c) A meleg testek folytonosan hőt sugároznak ki, amely 
éterrezgésekben áll; e rezgések pedig a sugárzó test legkisebb 
részeinek mozgása következtében jönnek létre. 

d) A testek, különösen a gázneműek, a melegben kitágul-
nak-, a térfogatnak ezen növekedése pedig abban leli magya-
gyarázatát, hogy a molekulák mozgása a meleg következtében 
növekszik és így a molekulák egymástól jobban távolodnak. 

Általában szólva a szilárd testek térfogata a hőmérséklet-
től és a nyomástól függ. Szilárd és cseppfolyós testeknél ettől 
eltekinthetünk; ellenben a gázneműeknél nem, aminek az lehet 
a magyarázata, hogy a gáznemű testeknél a molekulákat össze-
tartó erő, a kohezio, jóformán alig érezteti hatását; ellenben a 
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szilárd testeknél a kohezio nagyobb lévén már jobban függet-
leníti azokat a nyomás és a hőmérséklettől. 

e) A meleg növekedésével a halmazállapot változik ; a szilárd 
testek folyékonyak és gáznemüek lesznek és a felhasznált meleg 
lekötött állapotban marad meg; ellenkező esetben, mikor a gáz-
nemű test folyékony állapotba jut, a folyékony pedig szilárd 
halmazállapotot vesz fel, a meleg felszabadul; az előbbi esetben 
a meleg az összetartó erő legyőzésére lesz lekötve. 

f ) A folyékony testek minden hőmérsékletnél, de főkép 
nagy melegben, a felületükön párolognak. Ezt úgy lehet ma-
gyarázni, hogy a felületnek nagyobb, mozgásban levő molekuláit 
a belső molekulák már nem tudják lekötni és így a folyadékból 
elszállnak. Kisebb és jól elzárt helyen a párolgás bizonyos idő 
múlva megszűnik, mert a levegő páratelt lett és a folyadékból 
annyi molekula jön ki, amennyi a páratelt gőzből verődik vissza. 

g) Bizonyos magas hőmérsékleten egyes vegyületek szét-
hasadnak, mások pedig új vegyületekké alakulnak át; pl. a víz-
gőz Ho 0 magas hőmérsékleten szétbomlik H és 0-ra. A vegyü-
letek széthasadása pedig szintén az atomelmélet mellett szól. 

4. Az atomelméletet igazolja a Brown-féle mozgás is. Brown 
botanikus figyelte meg a folyadékokban lebegő apró részecskék 
pl. pollenszemecskék heves mozgását, ami feltételezi, hogy a 
folyadék részecskéi is állandó gyors mozgásban vannak, me-
lyekben a folyadékban lebegő kis részecskék állandó ütközéseket 
szenvednek. Nagyobb részecskék lassabban mozognak, de a ki-
sebb részecskéknél ez jól figyelhető meg, amint hogy a hullámzó 
tenger felszínén is az óceánt járó hajó aránylag nyugodtan ma-
rad, ellenben a kis csónakot ide-oda dobálják a hullámok. A szün-
telen mozgó részecskék tehát feltételezik a folyadékok moleku-
láinak mozgását. A Brown-féle mozgás is igazolta a molekulák-
ról bírt ismereteinket. Perrin néhány tized ^ átmérőjű (1 u = 
Víooo mm.) gyantacseppet vizsgált desztillált vízben és ezen az 
úton számította ki a Loschmidt-féle számot, szintén összhangban az 
eddigi számításokkal N = 6.85 X1023. A Brown-féle mozgásban 
a fizikusok „az atomelmélet kézzel fogható igazolását" látják.1 

5. A hangok terjedése, amely a közegnek és elsősorban a 
levegő longitudinális (hosszmenti) hullámai által történik, felté-
telezi, hogy a levegő egymástól különálló részekből áll, melyek 
a mozgást továbbítják. 

1 W . Nernst, Theoret. Chemie 1909. 212. o. 
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A rugalmasság, amellyel a széthúzott vagy összenyomott 
testek eredeti állapotukat megtartani igyekszenek, jól magya-
rázható a különféle részek összetartása és taszítása által. Ha-
sonlókép a testek különféle keménysége is, a molekulák külön-
féle összetartásában, leli helyes magyarázatát. 

A kristályok szabályos alakjai és többi tulajdonságai is 
azáltal magyarázhatók legtermészetesebben, ha felvesszük, hogy 
a kristályok belsejében a molekulák szabályos összeállításban 
helyezkednek el. 

6, Különösen kiemelendő a Röntgen-sugaraknak a kristá-
lyok által előidézett elhajlása é,s. fény tüneménye. Ha a fény va-
lamely szük résen keresztül jön a sötét szobába, akkor annak 
bizonyos része az egyenes iránytól eltérítve elhajlásos nyalábokra 
bomlik szét. Még jobban látható e tünemény, ha a fény több 
ilyen párhuzamos résen megy. át, így pl. az u. n. fényrácson, 
amidőn az üveglapra bevésett sötét vonalak, mintegy rések sze-
repelnek és rácsozat gyanánt szolgálnak. Kísérletileg igazolható 
(Laue 1912), hogy a kristályoknak is rácsszerű szerkezete van, 
azaz egymástól elkülönült szabályosan elhelyezett apró kis ré-
szecskékből vannak felépítve. 

7. Végre az atomelméletet igazolják a /adioaktiuitás, az 
elektrolízis és a katód-sugaraknak alább tárgyalandó tünemé-
nyei is. 

II. A kémiai kísérletek. 1. A kémiai összetétel fötörvénye : 
az állandó és többszörös súlyviszonyok törvénye. Az elemek 
egymással vegyületekké csak is meghatározott állandó súlyvi-
szonyuk szerint egyesíthetők ; ezért azonos vegyületekben az 
őket alkotó elemek súlyviszonya állandó (az állandó súlyviszo-
nyok törvénye, Proust). Az elemek egymással vagy atomjaik 
súlya arányában vagy atomjaik súlyának egyszerű egész számú 
sokszorosai arányában egyesülnek vegyületekké (a többszörös 
súlyviszonyok törvénye, Dalton). 

A kémiai összetétel ezen két fötörvénye szerint tehát a 
kémiai elemeket nem lehet akármilyen súlyban egymással össze-
kapcsolni, hanem csakis az atomsúlynak megfelelő viszonyban 
és pedig vagy az atomsúlyok, vagy azok egész számú sokszo-
rosai arányában. Ebből Daltonnal következtethetjük, hogy az ele-
mek szétválasztott atomokból állanak és az állandó súly semmi 
más, mint a legkisebb részeknek, az atomnak a súlya, amely ké-
miailag különféle számban egyesül egy molekulává. így az oxi-
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gén, amelynek atomsúlya a hidrogénre, mint egységre vonatkoz-
tatva 16, mindig annak egész számú többszöröse szerint vegyül. 

2. A gázalakú testekre felállított törvények, melyek a gáz-
alakú testeknél a molekulák számát, a térfogat, a kiterjedés és 
a nyomás változatának törvényszerűséget kifejezik, könnyen ér-
telmezhetők az atomelméletben. 

A gázalakú testek egyazon térfogatban, egy meghatározott 
hőmérséklet és légnyomás mellett egyenlő számú molekulákból 
állanak, tekintet nélkül a gázok anyagi minőségére (Auogadro-
törjény). — A gázalakú testek minden irányban szétterjedni 
iparkodnak és közben az őket körülzáró edény felára nyomást 
gyakorolnak, amelynek, értéke annál nagyobb, minél kisebb tér-
fogatra van a gáz összesűrítve {Boy le-Maríottz-törjiny) és men-
nél magasabb a hőmérséklet (Gay Lu^az-törvény). Ezen törvé-
nyek könnyen érthetők az atomelméletben, ha t. i. a gázalakú 
testek apró részecskékből, molekulákból és atomokból állanak. 

IS!, ß fizikusok é j kémikusok kozmagegvazéss. A fiziká-
ban és a kémiában az atomelméletet mindenütt elfogadják és 
pedig nemcsak mint puszta feltevést, hanem mint kísérletileg 
igazolható elméletet. Még Cswald is, aki valamikor az atom-
elméletet, mint felesleges feltevést elvetette, most ő is az (ener-
getikai) atomelmélet híve.1 

B) Az atomok íovábbi szerkezete : 
az atomok is összetettek (elektron elmélet) 

A fizikában már régóta vitatkoztak azon, vájjon nem 
lehet-e az eddig ismert 90 egymástól eltérő kémiai elemet, illetve 
ezek kémiailag osztható utolsó egységeit, az atomokat, néhány, 
sőt talán egyetlenegy közös őselemre visszavezetni. S csak-
ugyan, a modern fizika zseniális eljárásokkal igazolta, hogy a 
kémiai atomok bizonyos módszerekkel sokkal kisebb egységekre 
bonthatók szét, amelyekben jelenlegi ismereteink szerint, az 
atomoknak utolsó egységeit kell tekintenünk. 

Az atomok további felbonthatóságát igazoló kísérletek 
a következők: 

I. Fiz elektromosság elmélete. Különféle tüneményekből 
azt következtetjük, hogy az elektromosság is szintén bizonyos 
elemi egységekből van ősszetéve, melyek közül egyesek pozitív, 

1 W. Oswald. Grundris der alig. Chemie. 1909. Einleitung. 
Religio, 1928. 2 
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mások negativ elektromos töltésüek. A pozitiv töltésűek mindig 
a testek atomjaival egyesülve vannak, ellenben a negativ töl-
tésüek, a test atomjaitól elválaszthatók. A negativ egységeket, 
amelyek tömege a hidrogén atomjainál kb. 1800-szor kisebb, 
elektronoknak nevezzük. E feltevést igazolják az elektrolízis tü-
neménye, továbbá a katod-sugarak, melyek azt mutatják, hogy 
az elektronok tulajdonkép a kémiai atomoknak bizonyos körül-
mények közt elválasztható részei. A kémiai atomok eszerint 
még sokkal kisebb részecskékből, az elektronokból vannak fel-
építve. 

Az elektromosság atomisztikus felfogását igazolják: 
1. Az elektrolízis tüneménye. Az elektrolízis a vegyületek-

nek elektromos árammal való szétbontása. A szétbontandó ve-
gyület az elektrolit, az ebbe merülő fém- vagy szénlemezek, 
amelyek az áramforrás sarkaival vannak vezetőleg összekötve, 
az elektrodok. Ha kénsavat (Hí S Ch) vízbe öntünk, akkor a sav 
két részre, negativ (S Ch) és pozitiv elektromos töltésű részre 
(Hí) oszlik. Ha most az edénybe elektromos áramot bocsátunk, 
akkor a negatív töltésű rész, az elektromos áram belépésének 
helyére, az anodhoz, míg a pozitiv töltésű rész, az áram eltávo-
zásának helyére, a katodhoz megy. Az elektrolitból kiváló alkat-
részek az ionok és pedig az anodon kiváló ion, az anion, a 
katodon kiváló ion pedig a kation (ion = menő, vándorló). 
Sok más kémiai vegyületek vizes oldatai is hasonló elektrolízis-
nek vethetők alá. Az elektrolízis quantitativ törvényeit Faraday 
állapította meg. Ezek 1°. A kivált ionok tömege egyenesen ará-
nyos az áram intenzitásával (erősségével) és az áramhatás tar-
tamának az idejével. 2°. Egyenlő elektromos tömegek minden 
elektrolitban kémiailag egyenértékű iontömeget választanak ki. 
Ebből tehát az következik, hogy rendkívül csekély elektromos-
ság egyesül az egyértékű atommal, és ennek egész számú több-
szöröse (2, 3, 4) egyesül a két-, három- és négyértékü atommal 
s következőleg az elektromosság rendkívül kicsi egységekből 
áll, amelyek az (egyértékű) atomok mintájára egyesülnek a tes-
tek atomjaival. 

2. Az elektromosságnak atomisztikus felfogását igazolják 
a Crookes által 1879-ben felfedezet katód-sugarak is. Ha elek-
tromos áramot katód-csőbe, azaz olyan csőbe vezetünk, hol a 
levegőt 001 mm-re ritkítottuk, akkor az áram kilépésének helyén, 
a katodon sugarak jönnek létre? melyek magukban ugyan látha-
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tatlanok, de a testekbe ütközve látható tüneményeket hoznak 
létre : a cső üvegfalán fluoreszcenciát, sárga-zöld fényű ragyo-
gást váltanak ki, az útjokba eső fémlemezt izzásba hozzák, 
könnyű kereket forgásba hoznak, a fényképező lemezt megfeke-
títik, szilárd testeken csekély mértékben átmennek és azokat uj 
sugárzás, a Röntgen-sugarak kibocsátására indítják. A sugarak 
a katódból egyenes irányban haladnak s azért az eléjük helye-
zett tárgy pl. fémkereszt, a katóddal szemben fekvő falra éles 
árnyékot vet. A katodsugarak a negativ elektromossági testtől 
elhajlanak, azért negativ töltésű részecskék: elektronok. Ezen 
elektronok tömege a hidrogén-atom tömegénél kb. 1800-szor 
kisebb ; átmérője a molekulák átmérőjénél kb. százezerszer ki-
sebb, sebességük a fény sebességének 1 3-ada és végül negativ 
töltésük az u. n. elemi töltés.1 A fizikusok az elektromos jelen-
ségeket az elektronok eltolódására, vándorlására, keringésére 
vezetik vissza. 

Hasonlókép megfigyelték, hogy a Röntgen-sugarak, ha 
fémen átmennek, abból elektronokat hasítanak le. Ugyancsak 
izzítással is, a fémekből és más testekből is, apró elektromos 
részek, elektronok választhatók le. 

SI. A radioaktivitást vagy az anyagnak folytonos kisugár-
zását először Bequerel fedezte fel (1896). Egyes elemek, mint 
az Uran, Thorium, Aktinium, Jonium, Polonium, néha a Kalcium 
és a Rubidium, de elsősorban a Rádium, önmagukból, minden 
külső behatástól függetlenül, láthatatlan sugarakat bocsátanak ki. 
A folytonos kisugárzás tüneménye ismeretlen volt, jóllehet már 
ismertek más természetű láthatatlan sugarakat, így az ultra-

k ibolya-, ultra-vörös-, katód- és Röntgen-sugarakat. 
1. A radioaktiv elemekből kibocsátott sugarak háromfélék 

a, ß, 7 sugarak. 
a) Az „a" sugarak a testekből kisugárzott pozitív elektro-

mosságú részecskékből állanak, mert a pozitív elektromos testtől 
eltéríttetnek útjokból. 1 gr. rádium mp-nként 3'14X1010 „«" ré-
szecskéket sugároz ki. A kisugárzott részecskék zinksulfiddal 
bevont ernyőbe ütközve megszámlálható felvillanásokat (scin-
tillációkat) hoznak létre és a fényképezőlemezen is hatást vál-
tanak ki. Az „a" részecskék tulajdonkép egy gázszerü elem, a 
helium atomjai; ugyanis atomsúlyuk a héliuméval megegyező-

1 Az elemi töltés azon elektromos mennyiség, amely az atomokhoz 
van kötve; 4-77X10 10 el. stat. 

2* 
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leg 4, színképük is vele megegyezik; töltésük pedig ket elemi 
töltés, tehát kettős pozitiv töltésű (kétszeresen ionizált) helium-
atomok1, sebességük a különböző radioaktiv anyagoknál mp-nként 
14—20.000 km. 

b) A ,,/i" sugarak elektromos és mágneses térben negativ 
irányú eltérést mutatnak; tehát negativ töltésű elektronok; 
sebességük sokszor megközelíti a fény sebességét. 

c) A sugarak sem mágneses, sem elektromos erők által 
útjokból el nem téríthetők. Ezek nem anyagi részecskék, hanem 
a Röntgen-sugarakhoz hasonló éterrezgések2; hullámhosszúságuk 
a legrövidebb O'Ol uu — 01 uu ; átható képességük igen nagy ; 
fán, izmokon keresztül könnyen átmennek. 

2. Eizonyos radioaktiv anyagokból az említett sugarakon 
kívül még más gáz is sugárzik ki, amelyet a rádiumnál emaná-
cionak neveznek (atomsúlya 222). Az emanáció a levegőn szét-
áramlik, a közeli testekbe behatol, nagyfokú hidegnél (—120°) 
összesűrűsödik és így a levegőtől elválasztható. Az emanáció 
rövid időn belül új anyagokká alakul át, az emanációból kelet-
kezik a rádium A, ebből a rádium B, azután a rádium C, D, E, 
F, (Polonium), végül az RaG elem, amelyben a radioaktivitas 
már nem észlelhető ; az a RaG elem kémiai tekintetben az ólom-
hoz hasonlít (atomsúly 206) és azért az uránból való szárma-
zásának megfelelően uránólomnak nevezzük. 

A radioaktivitas magyarázata : Az imént leírt tünemények 
magyarázatára a fizikusok Rutherford-Soddy elméletét fogadják 
el. A radioaktivitásban a radioaktív elemek kémiai atomjai bom-
lanak szét kisebb részekre. A kisugárzott „a" részecskék, ame-
lyek azonosak a helium atomjaival, az elem atomjainak alkat-
részei ; ezen részecskék az atomokban azelőtt is megvoltak, 
most azonban azokból leváltak. Hasonlókép a „ß" részecskék, 
amelyek az atomokból kisugárzott elektronok, szintén az atomok 
alkatrészei voltak. így tehát a radioaktív elem alkatrészei nem 

1 Két negativ töltést vesztett, tehát két pozitiv töltéssel megmaradd 
atomcsonkok. 

,J Ha a katódsugarak útjokban valami akadályba ütköznek és hirte-
len megállni kényszerülnek, akkor újfajta nagy áthatoló képességű sugár-
zás keletkezik, a Röntgen-sugárzás. E sugarak, melyeket Röntgen-csővel 
állítunk elő, a fényképező lemezt megfeketítik, a különféle anyagokkal 
bevont fluoreszkáló ernyőket világítókká teszik, a gázokat ionizálják és 
átlátszatlan anyagokon pl. emberi testen is áthatolnak. A Röntgen-sugarak 
éterrezgések. 
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teljesen oszthatatlanok, hanem az „a" részecskék egyidejű ki-
sugárzásával kapcsolatosan a nagyobb tömegű és nagyobb súlyú 
atomokból mind inkább kisebb atomokká alakulnak át és ezen 
kisebb atomok alkotják az emanációt. Az emanációnak atomjai 
hasonlóképen „a" részecskéket kibocsátva szintén tovább bo-
molva más atomokká alakulnak át. A jelzett átalakulást az egy-
másutáni atomsúlyok világosan igazolják: a radium atomsúlya 
226, az emanácioé 222, (226—4 a helium atomjának súlya), a 
radium A atomsúlya 218, a radium B-é 214. Ámde az elemek 
nem minden atomja bomlik szét így folytonosan, hanem csak 
annak elenyészően csekély része, míg a többi változatlanul 
marad; ezért a kisugárzott sugarak és az emanációnak kisugár-
zása mellett is, a tömeg és a súly változása hosszú időn át is 
alig figyelhető meg. A széteső atomok is nem mindjárt teljesen, 
hanem csak részenként és fokozatosan esnek szét ; az emanáció-
ból lesz a rádium A, B. stb. Sőt még maga a rádium is tulaj-
donkép az urán elem átalakulásban levő alakja, amely az „«" 
részecskék hasonló kisugárzása mellett a következő fokozatokon 
keresztül esik szét: uranium I, 238; uranium II, 234 (238—4 
[helium]), Jonium 230, a rádium 226, amely a fennemlített mó-
don tovább alakul át. 

A radioaktiv elemek szétesése úgy történik, hogy az „a" 
részecskék nagy erővel kilövetnek, akárcsak a robbanásnál a 
levegő szilánkjai. Hogy mi hozza létre ezt a nagy erőt, nem 
tudjuk ; de ennek az erőnek kétségkívül az atomokban kell lenni. 
A kilövelt „«'' és „ß" részecskék más testekbe behatolnak, fluoresz-
cenciát, látható fényt hoznak létre és az illető elem molekulái-
val és atomjaival együtt hőt hoznak létre. Tényleg a rádium a 

i körülálló testeknél melegebb ; 1 gr. rádium óránként kb. 132 
gramm kalóriát termel és így 1 gr. Ra teljes elbomlása közben 
fejlődő hőmennyiség 3 7 milliárd kalória, míg 1 gr. szén elégésé-
nél csak kb. 8000 cal. hő fejlődik.1 A bomlás sebessége a radio-
aktiv anyagok minőségétől függ; ezt jçlzi a „félidő", mely azt 
mutatja, hogy mennyi idő alatt bomlil el az illető anyag fe-
lényi mennyiségre; ez az uránnál 500 millió év, a rádiumnál 
kb. 2000 év ; a thoriumnál csak néhány milliomod mp. 

A mondottak alapján tehát kétségtelen, hogy a radioaktiv 
elemek kémiai atomjai kisebb alkotórészekből állanak és pedig 

1 t caloria az a hőmennyiség, amely 1 gr. víz hőfokát í0C-al képes 
emelni. • . •• 
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legalább is a helium-atomjaiból és az elektronokból. Ebből az-
tán valószínűséggel következtethetünk arra is, hogy a többi 
elemek atomjai is hasonló részecskékből állanak, jóllehet a su-
gárzás vagy nincs meg, vagy észre nem vehető. 

lit. Az elemek színképei. Ha az elemek izzó gázállapotban 
vannak és fényüket üvegprizmán vagy optikai rácson átbocsát-
juk, akkor ott látjuk az egyes elemek sajátságos színképét; ez a 
színkép nem egységes, hanem egymástól elkülönült és különféle 
színű vonalakból áll, melyek közül egyesek különösen élénk 
színűek; a hidrogén színképében az 5., a héliuméban a 7. vo-
nal a legszélesebb. A színvonalak az elemből jövő, a hullám-
hosszban egymástól különböző sugarakból állanak. Ebből az 
következik, hogy az elem atomjain belül különféle mozgások 
vannak és így az atom nem egységes, hanem különféle moz-
gásban levő kisebb részecskékből tevődik össze. 

I\7. flz elemek mesterséges szétbontása. H o g y h a a r ad io -
aktiv elemekből kibocsátott „au sugarak tiszta nitrogénbe jön-
nek, akkor az »«" részecskék bomlázásának hatása alatt a nit-
rogén atomokból hidrogén atomok hasadnak le; így tehát a N 
atomjaiban a H magok szerepelnek, mint alkatrészek. Ugyanezt 
mondhatjuk valószínűséggel a többi elemekről is.1 

V. Az elemek periodikus rendszere. A kémia i e l e m e k 
atomsúlyuk sorrendjében 8—, magasabb atomsúlyú elemeknek 
18—, illetve 32 tagot számláló sorokba, periódusokba állíthatók. 
A vízszintes sorok adják az egyes periódusokat ; a függőleges 
oszlopok pedig tartalmazzák azon elemeket, melyek fizikai és 
kémiai tulajdonságaikat, vegyértéküket, sűrűségüket, színképü-
ket, elektromos tulajdonságaikat tekintve egymáshoz hasonlók 
(Mendelejeff 1869. L. Mayer 1870). Az elemek periodusos rend-
szere bármely nagyobb kémiában megtalálható. (V. ö. Gróh 
Gyula, Általános Chemia, 1919, 36—39 §.) A rendszer helyes-
sége mellett szól az, hogy e táblázat alapján Mendelejeff több, 
addig még nem ismert elemet jósolt meg. így előre mondotta, 
hogy a szilíciumhoz, bórhoz és alumíniumhoz hasonló; elemnek 
kell lenni, amely csakugyan valóra is vált a germanium, a s(can-
dium és a gallium elemek felfedezésével. 

* A nitrogénhez hasonlóan a többi elemek közül a bór, a fluor, a 
natrium, az aluminium és a foszfor mesterséges szétbontása sikerült. Nem 
sikérült azonban a H rrtagok leválasztása olyan eíerilé'khél, melynek atomja 
a négynek egészs^ámü többszöröse pl. a szénnél -ÍC=12) vagy,az oxigén-
nel (0=16). " " ' . , 
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Az elemek periodusos rendszeréből következik a különféle 
fizikai és kémiai tulajdonságok az atomsúlyok, illetve az újabb 
felfogás szerint, a rendszám, (azaz a külső elektronok számának) 
függvényei és így az egyes elemek közt bizonyos rokonság áll 
fenn. Innen aztán az is következhetik, hogy a kémiai atomok 
talán ugyanazon protoatomnak többszörösei. 

Összefoglalva az eddig mondottakat, jogosnak látszik az 
állítás, hogy az atomok még kisebb, egymástól, elválasztható 
részecskékből állanak, nevezetesen elsősorban a negatív töltésű 
elektronokból, melyek minden atomban feltalálhatók, továbbá a 
pozitiv töltésű helium és hidrogén atomokból, melyek több 
nagyértékü atomban biztosan megvannak s következőleg a töb-
biben is valószínűleg meg vannak. Proust szerint a helium-mag 
is 4 hidrogén atomból áll és ha e feltevés bebizonyosodik, ak-
kor minden test csak kétféle részecskékből, a pozitív elektro-
mosságú hidrogén magvakból és a negatív töltésű elektronokból 
van felépítve. 

Az atomok szerkezete. Az. atomokat Rutherford és Bohr 
nyomán következőkép gondoljuk el. Rutherford az atomot miniatűr 
naprendszerhez .hasonlítja, ahol a központ az atom főtömegét 
alkotó pozitív mag egy billiomod cm.-nél kisebb átmérővel és 
annyi pozitiv elemi töltéssel, amennyi az illető elem rendszáma 
a periodusos rendszerben; a mag körül bolygók gyanánt kerin-
genek a negatív elektronok a pozitiv magtöltésekkel egyenlő 
számban. Ha az atomot akkorának gondolnám, mint a budapesti 
sz. István bazilika, akkor a negativ elektron gombostűfej nagy-
ságú lenne, a pozitiv mag pedig szabad szemmel nem volna lát-
ható. Hogy pedig a pozitív magot szabad szemmel is láthassuk, 
akkor a hidrogén atomot képzeljük el akkorának, mint aminő a 
földgpmb és akkor a negativ elektron az egyenlítőn levő nagy 
(400 m-es) kaszárnya, a pozitiv mag pedig a központban levő 
20 cm.-es dinnye lenne. 

Bohr tovább fejlesztette az elméletet. Szerinte az elektro-
nok a mag körül csakis a Planck-féle quantum elmélet' által 
megszabott pályákon keringenek. Az atom sugárzást csak akkor 
bocsát k' magából,, amikor valamely elektron egy magasabb 

1 Planck szerint a sugárzást kibocsátó részek (az elemi oscillaciok) 
a sugárzást csakis bizonyos meghatározott quantúmban, vagy ennek egész 
számú többszörösében bocsátják ki és nyelhetik el ; ezek az u. n. elemi 
qiiantumok. Egy elemi quantum = hí), ahol h = C-55X10—" erg. sec . 
v pedig az oscillacios rezgések száma. ; 
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helyzetű energiájú pályáról egy alacsonyabbra ugrik át. A ke-
ringő elektronok száma egyenlő az elem rendszámával. Ezeken 
az u. n. stationarius pályákon való keringés közben az elektron 
nem sugároz, hanem fénykibocsátás csak akkor történik, mikor 
az elektron a távolabbi pályákról valamelyik közelebbire ugrik 
át ; ez az energia alakul át sugárzó energiává. A hidrogén-
atomnál egy elektron kering a mag körül Ö ; á ' héliumnál a 
keringés pályája egymással 60" szöget bezáró két körpálya ; 
a magasabb rendszámú atomok szerkezete oly szövevényes, 
hogy az Rowland szerint a zongoráéhoz hasonlítható. 

Az elektronok és a pozitív mag egymás közti viszonyától 
függnek a fizikai és kémiai tulajdonságok, az elektromos jellem 
pozitív, vagy negativ minősége, az atomsúly, a rendszám, a szín-
kép, a radioaktiv tulajdonságok stb. A pozitiv mag és a negativ 
elektronok .egymás közti vonzása hozza létre a kémiai egyesülést. 

Bohr ezen elmélet alapján alapul véve a rendszámot (az 
atommag körül keringő elektronok számát és azok pályáját) új, 
ismét 92 lehetséges elemből álló periodusos rendszert állított 
fel. Ezen rendszernek a 72. elemét, melyet akkor még nem is-
mertek, Bohr előre megállapította és tulajdonságait megadva 
jelezte, hogy az a zirkonhoz és titánhoz közel álló nagyértékü 
fém. Később 1922-ben Hevesy és Coster fel is fedezték ezt az 
előre megjósolt elemet, melyet Bohr szülővárosa (Hafniá, Kopen-
hága) után Hafniumnak neveztek el. Es ezzel igazolható, hogy 
Bohr atomelmélete nem a merészen szárnyaló képzelőtehetség 
játékn, hanem kísérletileg igazolt alappal bír. 

Amit itt az anyag szerkezetéről elmondottunk, az a jelen-
kori fizikusok és kémikusok felfogását tükrözteti vissza az anyag 
belső felépítéséről. Ez is az emberi elmének legszebb diadalai 
közé tartozik, hogy bár kerülő utakon, a különféle kémiai és 
fizikai módszerek segítségével, mégis belevilágított az atomok 
titokzatos világába és meghódította azt, ami puszta érzékei szá-
mára elérhetetlen volt. 

A természetbölcselő is elfogadja mindezt, mikor nekilát az 
anyag szerkez2te nehéz problémájának megoldásához. S itt a 
természetbölcselők útjai egymástól eltérnek. Egyesek az anyagi 
világot, melyet itt egyedül szemelőtt tartunk, kielégítően ma-
gyarázni vélik az imént ismertetett atom-, illetve elektron-elmé-
lettel. Ezek számára ez egyúttal az anyag szerkezetének böl-
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cseleti megoldása. Mások a dinamizmus hívei; ezek az elektro-
nokat végső elemzésben kiterjedés nélküli erőkre vezetik vissza. 
Végül egyesek az atomok, illetve az elektronok világába is, 
mindenütt még „ősanyagot", materia primât és a jellegzetes 
elektron-, illetve atom-formát veszik fel. E különféle elméletek 
értékelése külön tanulmány tárgyát képezné s azért azok mél-
tatásától e helyen eltekintünk. Jelenleg megelégszünk avval, 
hogy pontosan ismertettük a jelenkori természettudományok 
felfogását az anyag szerkezetéről és ezáltal anyagot nyujtottunk 
az anyag szerkezetének bölcseleti megoldásához. 

* 
* * 

Mindenesetre a modern fizika és kémia megvilágításában 
jobban értjük meg a teremtés remekmüvét, az Isten alkotását, 
mely mindenütt csodálatos a csillagok hazájában ép úgy, mint 
az atomok világában. Minden kis atom a nagy Naprendszer 
kicsinyített mása, melyben ugyanazon örök törvények vannak 
érvényben, mint amott. Ennek a kis naprendszernek is vari köz-
ponti napja, továbbá bolygói, melyek a központ körül keringe-
nek meghatározott pályákon. És ez a kis világ ép oly csodála-
tos müve a Teremtőnek, mint az óriási naprendszerek, melyek 
szédületes méreteiknél fogva jobban hatnak reánk, mint az ato-
mok világának csodái. Az atomok világának örvénylései felett 
épúgy lebeg az Isten lelke, mint a világűrben tovarohanó égi-
testek csodái felett. Az atomok világában megnyilatkozó csodás 
rend és bámulatos törvényszerűség beszélik Isten dicsőségét s 
hirdetik nagy keze alkotásait. 

Pécs. Zborovszky Fjrsnc S. J. 

AZ INTUÍCIÓ SZENT ÁGOSTONNÁL. 
Negyedik, befejező közlemény. 

A hit és az intuíció. 
* 

ÇJzent Ágoston egész tanítása, mint a többi szentatyáké is,'két 
^ alapon nyugszik, a hiten és az értelmen. „Sehol sem kétel-
kednek abban, hogy két eszköz vezet el bennünket a tudáshoz: 
a tekintély és az értelem."' Önmagában véve a dolgot, az ér-
telem magasabban ál!, mint a tekintély, mert az értelemnél meg 
van az evidencia, a hitnél ellenben hiányzik. De az is bizonyos, 

1 Cont Acad III. n. 43. 
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hogy az embernek lehetetlen valamit belátni, ha azt nem hallotta 
tekintély útján. „A tudáshoz szükségképen kétféleképen jutunk: 
a tekintéllyel és az értelemmel. Időben a tekintély, önmagában 
ellenben az értelem az első. Más ugyanis az, ami a cselekvésben 
első és más, ami az elérésben nagyobb értékű. És így, ámbár 
a jók tekintélye a tanulatlan tömeg számára alkalmasabbnak 
látszik, az értelem pedig a tudósok számára alkalmasabb, mégis, 
— mivel minden ember, aki valamiben jártas, először ugyanabban 
járatlan volt ; de egy járatlan ember sem tudja, hogy a tudat-
lanokkal szemben hogyan viselkedjék és hogy mily úton lehetne 
tanult ; — megtörtént, hogy azok előtt, akik ezen nagy és tit-
kos javakat meg akarják tanulni, nem nyitja meg más a kaput, 
csak a tekintély."1 Szent Ágoston szerint ez a természet rendje, 
hogy midőn tanulunk valamit, a tekintélynek kell a hitet meg-
előznie.2 így már hiszünk, mielőtt értenénk valamit. „Mielőtt 
értünk, hinni tartozunk."b Más helyen meg azt mondja Szent 
Ágoston : „A hittel kezdődik a megismerés."4 Majd ismét hang-
súlyozza: „Hacsak nem lenne más hinni és érteni és ha először 
nem kellene hinni mindazt, ami nagyot és istenit érteni akarunk, 
hiába mondaná a próféta : „Ha nem hisztek, nem fogtok érteni." 
(Isai VII. 9.)5 A hit tehát elősegíti a helyes megismerést, jól-
lehet magában a hitben is van már bizonyos szerepe az érte-
lemnek, vagyis magának a tekintélynek a megismerése. „A 
tekintély követeli a hitet és az értelem számára előkészíti az 
embert. Az értelem a fölfogáshoz és megértéshez vezet ben-
nünket. Jóllehet az értelem a tekintélytől nincs egészen külön, 
midőn azt nézzük, hogy kinek kell hinnünk és csak a már meg-
ismert és előttünk világos igazság tekintélye lehet a legnagyobb."6 

így az ilyen dolgokban, amelyek a hithez tartoznak, nincs teljes 
belátás, jóllehet sokan egyes dolgokat, melyek a hithez tartoznak, 
kifejtettek, de az egész hit anyagát nem bírták észokokkal fel-
fogni. 

Szent Ágostonnál igen gyakori mondás, mely Izaiás pró-
fétától származik, hogy ha nem hiszünk, nem is fogunk érterii.7 

1 De ord. II. n. 26. , 
2 De raor. Eccl. J. n. 3. 

De Trinit. VÍII. ri. 7. 
« U. o. IX. h. 1." 

" •'•'•De lib: ärbML Tri.<6: » ' f . - • .: •»<'•• • .< ?• *!•> i f •' 
« D e véráréiig; n. 45. - , 
7 VII. 9. ' .. 
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így a hit nélkül nem lehetséges semmiféle vallásos ismeret. 
Aki nem hisz, az az ismeret elől elzárja útját. Egyik beszédében 
vitatkozik egy emberrel, aki neki azt mondja : „Én érteni akarok, 
hogy higyjek." Szent Ágoston erre azt válaszolja: „Higyj és 
érteni fo^sz." Akkor mindketten egy csalatkozhatatlan tekintélyhez, 
a prófétához fordulnak, aki azt mondja: „Ha nem hisztek, érteni 
sem fogtok."1 Azért annak is igazat ad Szent Ágoston, aki azt 
mondja: „Én érteni akarok, hogy higyjek." Egy emberben ugyanis 
csak úgy fejlődhetik ki a hit, ha tudja és megérti azt, mit kell 
hinnie. Szent Á_goston következő szavakkal zárja be beszédét : 
„Keresd a megértést, hogy higyj és higy hogy érts."2 

Hogy a hit tulajdonképen a megértésen alapszik, azt 
mélyértelmüen bizonyítja Szent Ágoston, midőn felteszi a kér-
dést : miért van az, hogy a nagy Apostol iránt szeretetre gyul-
ladunk, midőn halljuk, vagy olvassuk, hogy hogyan kell egy 
keresztény embernek viselkednie.3 „Mindenben úgy viseljük ma-
gunkat, mint Isten szolgái, sok tűrésben, háborúságban, szükség-
ben, szorongatásban"4 Miért kezdjük mi szeretni Szent Pált, 
midőn ezen szavakat halljuk ? Erre a kérdésre azt feleli Szent 
Ágoston: „Hogy így kell élniök Isten szolgáinak, nem valahonnét 
hallva hisszük, hanem bensőleg nálunk, vagy inkább fölöttünk 
magában az igazságban nézzük. Azt tehát, akiről azt hisszük, ] 
hogy így élt, abból amit látunk, szeretjük. És ha ezen formát, 
amelyet mindig állandónak és változatlannak látunk, nem. sze-
retnők különösképen, nem azért szeretnénk őt (Szent Pált), mert 
hitünkben megtartottuk, hogy élete, amig a testben volt, ezen 
formához igazodott és vele megegyezett."5 Tehát, hogy Szent 
Pált szeressük, az örök formák szeretete teszi. íme itt a tudás 
a hitnél. A tekintély fölkelti bennünk az örök formák intuícióját, 
ahonnét azután szeretet ^îakad a hitt dolog iránt. A legvégső 
elemzésben tehát a hit összekapcsolódik a látással. „Azt, akiről 
azt hisszük, hogy így élt, abból, amit látunk, szeretjük."0 D e 
hogy a hit is ad értelmet, az a következő szavakból világos : 
„De nem tudom továbbá, hogy mi módon, a hit ezen formá-

1 Serm. 43' n. 9. ; 

5 V. ö. Wolfsgruber, Augustinus 779. o. 
3 De Trinit. VIII. n. 9—13. 
1 2. Cor. VI. 4. 
a De Trinit. VIII. n. 13. 
0 De Trinit. VIII. n. 13. 
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nak a szeretetére késztet bennünket, amely hittel hisszük, hogy 
valaki így élt ; mégpedig azért késztet, hogy az ily élet után 
égőbben vágyakozzunk és azt buzgóbban kérjük."1 Tehát ha 
megvolt a látás, akkor ezt növeli a hit. „A hit az Isten meg-
ismerésénél és szereteténél nem úgy működik közre, mintha 
előtte Istent nem ismernénk és nem szeretnénk, hanem úgy, 
hogy őt jobban megismerjük és bátrabban szeressük."2 Ez utolsó 
szavakban össze van sűrítve Szent Ágostonnak a hitről minden 
tanítása. Azáltal, hogy a hit Istennek nem mint nem ismertnek 
az ismeretét segíti elő, szépen lehet látni a látás elsőségét a 
hit fölött ; vagyis a belső látást értve, mely a tekintély által 
jön létre és igy külsőleg mindig a tekintély az első. Itt olyas-
féle a folyamat, mint a rendes gondolkodásnál. A külvilágból 
hatolunk föl az örök igazságokhoz, azok elősegítik a külvilági 
dolgok jobb megismerését, amelyekből azután megint felmehetünk 
az örök igazságig. A hitnél is első a tekintély s azután jön a 
látás, amely látás növeli a hitet, amellyel hiszek a vallás igaz-
ságaiban, viszont maguk a vallás igazságai is növelik a hitet, 
„így az ő (az igazak) életüket szeretni parancsolja azon formá-
nak a szeretete, amely szerint élni hisszük őket és az ő elhitt 
életük ugyanazon forma iránt égőbb szeretetet támaszt, hogy 
minél jobban szeretjük Istent, annál biztosabban és nyugodtab-
ban láthassuk."3 így a hit végső alapja tulajdonképen az intuíció, 
amellyel természetes úton megismerjük az Istent és amely in-
tuíciót azután növeli a hit. Ez a természetes istenismeret nem 
más, mint a „praeambulum fidei." 

De midőn a tekintély föltámasztja bennünk a theologiai 
hitet, vagyis a tudás vele kibővül, szükséges, hogy Istennek a 
tudásnak megfelelő ismerete is kibővüljön azon képpel, mely 
megfelel a tekintélynek. Ez az a pont, ahol megáll már Szent 
Ágoston lángelméje is és azt mondja : „Nem tudom továbbá, 
hogy mi módon, a hit magának ezen formának a szeretetére 
késztet bennünket."4 Az által, hogy a hittel bővül a tudás for-
mája, nagyobbodott a szeretet is, mert csak igy lehet az, hogy 
annál tisztábban ismerjük meg az Istent, minél jobban szeretjük5 

• U. o. 
2 U. o. 
» U. o. 
4 U . o . 

5 U. o. 
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és máskülönben nem lenne a hitnek az a szerepe, hogy az istent 
„jobban megismerjük és bátrabban szeressük."1 Ezekből íölJehet 
tételezni, ha a msgismeras folyamata Szent Ágostonnál is ug/anaz, 
mint a hit menete : ha megismert dolgokról az örök igazság 
szerint kell ítélnünk, úgy a hit dolgairól szintén így ítélhetünk. 
De a két íntuició természetesen más, az egyik sokkal homályo-
sabb és a kegyelem müve. Amint a megismert dolgokat úgy 
foghatjuk föl, mint egy viszonyt a lélek éle és az örök igazság 
között, úgy ugyanez áll a hitről is. De mivel a hitet a kegyelem 
hozta létre, a kegyelem világossága mellett kell megítélni, 
vagyis érezni kell a viszonyt, amely a külső és belső kegyelem 
között fönnáll. Itt van a hitnél az intuiciónak legnagyobb sze-
repe. De viszont itt van a legnagyobb nehézség is. Világos 
dolog, hogy ez egy egész másfajta intuíció és a kegyelemből 
jön, mert Szent Ágoston szerint a hitet „a hitetlenekkel szemben 
annyiban kell védenünk, hogy vagy a tekintély súlyával törjük 
meg hitetlenségüket, vagy pedig meg kell nekik mutatnunk, 
amennyire lehet, először, hogy mily kevésbbé oktalan dolog 
ezeket hinni, azután hogy mily oktalan dolog ezeket nem hinni."2 

Igen érdekesen fogja föl a hit lényegét de Lugo bíboros, 
kinek elmélete igen sokban hasonlít Szent Ágostonéhoz. Ö a 
hit létrejöttét egy virtuális következtetésnek tartja, amelyben az 
első tetei : az Isten igaz ; a második : Isten ezt vagy azt kinyi-
latkoztatta és ezen tételekből jön a következmény.3 Ez a két 
tétel tulajdonképen alaki tárgya a hitnek tágabb értelemben 
véve. Lugo biboros szerint az első tétel, vagyis hogy Isten igaz, 
közvetlen megismerés által jön létre, hasonlóképen a másik is 
t. i. hogy Isten ezt vagy azt kinyilatkoztatta.4 Hogy azt, hogy 
az Isten igaz, közvetlenül beláthassuk, ahhoz Szent Ágoston sze-
rint elég az ész világa, de a hitnél már ez a kegyelem munkája, 
így Lugónál az első tétel megfelel Szent Ágostonnál ama kép 
első részének, amelyet a tekintély támaszt a hitnél lelkünkben 
A másik tétel Lugónál, vagyis hogy közvetlen beláthassuk, hogy 
ezt vagy azt Isten nyilatkoztatta ki, megfelel Szent Ágostonnál 
ama képnek, amelyet a hit ad a természetes istenismeret mellé. 
Lugó szerint tulajdonképen itt van a hit legsajátosabb ak-

1 De Trinit. VIII. n. 13. 
2 De lib. arb. 3. n. 60. 
3 De virtute fidei divinae, disp. I. Sectio VI. 
1 U. o. 
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tusa.1 Azáltal, hogy látjuk közvetlenül, hogy isten ezt vagy azt 
kinyilatkoztatta, legjobban vesszük észre az összhangot a külső 
és belső kegyelem között. Jóllehet Lugó szerint is ez a követ-
keztetés nem formális, hanem csak virtuális és egyszerre jön 
létre. Lugó még azután azt is tanítja, hogy, — jóllehet a hit 
nem egyébb, mint Isten beszéde az emberhez, — az ilyen be-
szédnél azonban nem szükséges az mindig, hogy a beszélőt is 
közvetlenül megismerhessük.2 Vagyis, ha Istent szerinte közvet-
lenül megismerjük, mint legfőbb igazságot, ezt megismerhetjük 
az ő hozzánk intézett beszédei által anélkül, hogy őt közvetlen 
látnánk. így gondolja ő azután bizonyítani az első és második 
tétel közvetlen voltát. Lugó ezen nézetét fedi Szent Ágoston 
ama tanítása, hogy Isten úgy van a lelkünkben, mint a gyürü a 
viaszon, ha a gyürü nyomát a viaszon Isten beszédének vesz-
szük, vagy ha ezt úgy szemléljük, mint az intuícióhoz szüksé-
ges species impressakat. Hogy ilyen képekkel is történhetik 
néha a hit, azt maga Lugó is megengedi.3 

Igen mélységesen fejtegeti Szent Ágoston szellemében a 
hitet Scheeben is, aki az akaratot igen hangsúlyozza. Szerinte a 
hit tulajdonkép az intuíció müve.4 Igen szép és mélységes gon-
dolat Scheebennél, midőn azt hangsúlyozza a hitnél, hogy a 
külső kinyilatkoztatáson kívül még egy bensőre is szükség van.5 

Oly képen, hogy a külső kinyilatkoztatás, a külső tanítás, Jézus 
Krisztusra a látható Isten-Igére vezethető vissza, a belső pedig 
a láthatatlan mennyei Atyára." így Scheeben eme fölfogásával 
érinteni látszik Szent Ágoston ama kérdését, hogy hogyan növeli 
a hit az örök formák szeretetét. Ö ezt a kölcsönös viszonyt 
úgy fogja föl, mint az Atya viszonyát a Fiúhoz, va^y mint egy 
analógiával élve, az értelem viszonyát a saját igéjéhez. Ugy 
növeli tehát a szeretetet a hit az örök formák iránt, mint nö-
veli a lélek igéje a lélek saját maga iránti szeretetét. 

Scheeben eme fölfogásával a külső és belső kegyelem ki-
fejezésre jut és látjuk együvétartozóságukat, midőn egymást 
felismerik. Ezen az alapon mondja azután tovább Scheeben : 

1 U. o. 
2 De virtute fidei divinae, disp. I. sectio. 10. 
3 U. o. 
4 Handbuch der kath. Dogmát. I. 281. o. 
5 U. o. 334. o. 
0 U. o. 335. o-
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„Valóban a hit alapjában nem más, mint a saját belátás he-
lyettesítése egy idegennel, még pedig a közvetlenség, vágy a 
tulajdonképeni intuíció szabályai szerint."1 Scheeben sz!erint itt 
kétféle intuíciót lehet megkülönböztetni : az egyiket a hihetőség 
motívumainál, a másikat a hit beleegyezésénél. A hit aktusánál 
az értelem rámutat a tekintély által megismert tárgyra, melyet 
az akarat megragad és magáévá tesz.2 Vagyis az alaki tárgy 
rámutat az anyagi tárgyra és így az akarat által történik a hit. 
Scheeben az által, hogy az akaratot is hangsúlyozza, ugyan úgy 
tesz, mint Szent Ágoston, aki az örök formák megismerésénél az 
akarat szerepét sürgeti. Azáltal pedig, hogy tanítja a kétféle 
intuicíót: az egyiket a hihetőség motivumaínál, a másikat meg 
magánál a hitnél ; élesen elválasztja a természetes és természet-
fölötti intuitív istenismeretet egymástól, amely különbség megvan 
Szent Ágostonnál is. Ezt azáltal teszi meg Scheeben, hogy a 
Vatikanumra hivatkozik, amely megengedi a hihetőség motívu-
mának természetes ésszelvaló megismerését.3 Különböztet azután 
Scheeben a kétféle intuíció között, melyek közül annak, amely 
a hihetőség motívumait kíséri, van saját külön ítélete, a hit in-
tuíciójánál ellenben az ítélet maga az intuíció.4 Scheebennek az 
az érdeme a hit analízisében, hogy a hihetőség motívumait a 
hithez közelebb hozta, mégpedig azáltal, hogy nála a hihetőség 
motívuma és az alaki tárgy majdnem ugyanazt a szerepet tölti 
be, amennyiben rámutat a megismert igazságra mindkettő.5 De 
legnagyobb érdeme az, hogy igyekezett megfelelni Szent Ágos-
ton arra a kérdésére, hogyan növeli a hit az Isten ismeretét ? 
Vele tehát azt mondhatjuk, hogy az anyagi tárgy okozza az 
alaki tárgy fokozatos differenciálódását és viszont. 

Szent Ágoston követői az intuícióban. 
Az egyház atyái csaknem mindnyájan az Akadémia hívei 

voltak, kivévén Tatiánt és Tertulliánt, akik helytelenítik az em-
beri bölcsességet.0 Utánuk az egész középkoron keresztül a mai 
napig igen sokan jelentkeznek az Akadémia vagy jobban mondva 
Ágoston híveiül, ki az Akadémia bölcsességét keresztény talajba 

1 U. o. 281. o. 
2 U. o. 
8 Handbuch der kath. Dog. 309. o. 
4 U. o. 281. o. 
5 U. o. 
« V. ö. Huit, Platon a középkorban. Bölcs. foly. 1889. 237. o. 



32 DR. LIPTÁK LAMBERT. 

oltotta. A szentatyák közül Szent Justin, Alexandriai Kelemen-
nél, Nyssai Gergelynél különösen érvényre jut a platonizmus. 
Legspeciálisabb megnyilvánulása azonban az ál Areopagita Dé-
nesnél található. Szerinte mindannak, aki Istent megakarja is-
merni, be kell lépnie bizonyos misztikus sötétségbe, „amelyben 
minden tudományos észrevevést kizár és a mindenképen érin-
tetlenhez, látatlanhoz tapad, egyedül annak létezve, aki mindenen 
túl van, aki nem valakié, nem a sajátja, sem a másé. És így 
azzal aki tökéletesen ismeretlen a minden megismerés hiánya 
következtében a lélek legjobb része által érintkezve, épen azáltal, 
hogy semmit sem ismer, maga fölött mégis ismer valamit."1 

Gerson János az Areopagita ezen szavait következőképen in-
terpretálja: „Ha szabad néznünk az isteni Dénest az ö értel-
mezőivel együtt, ahol ő a misztikus theológiáról beszél ; azt 
találjuk, ő azt tartotta, hogy el kell fordulnunk a testi képektől, 
hogy így mindent megtagadva, amit vagy érzékelünk, vagy kép-
zelünk, vagy értünk, vigye magát a lélek a szeretet által az 
isteni sötétségbe, ahol ki nem mondható és természetfölötti 
módon lehet Istent megismerni."2 

A „caligo mystica" hangsúlyozása az Areopagitánál vilá-
gosan rámutat Nyssai Gergely tanára a megismerés és meg 
nem ismerésről. Ez a paradoxon, amely megvan Szent Ágos-
tonnál is, itt úgy érthető, hogy maga az, melyről beszél ezen 
egyháztanító, nem egyéb, mint egy tiszteletteljes félelem, mely 
által a lélek Istenről semmit sem állít, hanem mindent eltávolít 
önmagától, ami profánnak látszik Istennel szemben. Isten köze-
lébe éppen eme titokzatos önmegtartóztatás által jön. A lélek 
ezen viselkedése növekszik" az úgynevezett „tremendum Silen-
tium" által.3 

A középkor nagy misztikusai közül különösen Szent Ber-
nát mutat nagy rokonságot Szent Ágostonnal. Valóban nagy 
intuitiv lélek, kinek bölcselkedései különösen kiválók az intuíció 
terén. Szerinte az ismeret alapja az alázatosság és szeretet. 
Ugyanazok a gondolatok, amelyek Szent Ágostonnál is gyakran 
előjönnek. Ha az ember alázatosság és szeretet alapján kivívta 
a szellem magasabb életét, akkor belép az intuíció világába, 
vagyis az igazságot szemlélheti. Ezzel együtt jár az igazság 

1 De myst. theol. c. 1. 
'J Comm. Corderii in Myst. theol. D. Dion. c. 5. 
3 V. ö. Przyxvara, Mystik u. Distanz, Stimmen der Zeit, 1926. 355. o . 
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csodálata s akkor megtörténhetik, hogy a szellem pillanatra 
magánkívül jő s ezen állapotban a végtelen igazság tengerébe 
elmélyed. Már Szent Ágoston a belső tapasztalásra, átélésre 
igen gyakran hivatkozik, amennyiben sürgeti a magunkba térést 
Szent Bernát hü tanítványa ebben Szent Ágostonnak, aki még 
nagyobb súlyt helyez a benső átélésre és tapasztalásra (experiri, 
gustare, sentire). Az Istennel való egyesülést nem adja meg 
nekünk a tudomány, hanem a Szentlélek kenete, unctioja. „Azt 
nem az iskolázottság, hanem a kenet tanítja, nem a tudomány, 
hanem az öntudat fogja föl.' Egyedül a Lélek az, aki kinyilat-
koztat; hiába nézed a lapokat, inkább a tapasztalást keresd."2 

Igen figyelemre méltó, hogy Bernardus Isten ezen misztikus 
megismerését „ experimentum"-nak mondja.3 Az Isten intuitív 
megismeréséről beszélve azt mondja : „Én nem csinálok titkot 
abból, hogy Isten Igéje hozzám is betért, sőt, hogy úgy mond-
jam, gyakran. Jóllehet gyakran jött hozzám, mégis sokszor nem 
éreztem (sensui), midőn hozzám jött. Hogy ő az, tudtam ; hogy 
ő itt volt, emlékszem ; néha előre éreztem (praesentire) jövete-
lét, de nem vehettem észre, nem, egyszer sem a távozását. 
Hogy honnét jött lelkembe és hova ment azt elhagyva, meg-
vallom, még ma sem tndom . . . Ez nem csodálatos, ugyanaz ő, 
kire e szavak illenek: Vestigia eius non cognoscuntur (Psal. 76. 
20.)"4 A következőkben azután Szent Bernát elmélkedik az Ige 
útjáról a lélekbe, amely meditációt minden tekintetben össze-
hasonlíthatjuk a Vallomások ugyanily tárgyú meditációival.5 

Isten ezen intuitiv ismerete Szent Bernát szerint már az 
előbbiekből is világos, hogy csak átmeneti, vagyis nem állandó. 
„Isten választottjának és barátjának, néha az Isten arcának va-
lamely világossága úgy jelenik meg, mint egy kezeink között 
levő világosság, amely tetszés szerint látszik, vagy eltűnik, 
hogy ezáltal ami futólag mint egy pontnak látszik, a lélek 
jobban vágyakozzék az örök világosság tökéletes birtoklása és 
a színről-szinre való látás dicsőséges öröksége után."6 Ki ne 
ismerné föl ezen szavak hasonlóságát Szent Ágoston szavaival, 
ki, midőn az Istent igazságnak nevezi, egyszersmind hozzáteszi. 

1 De convers. ad clericos c. 13. 
2 U. o. 
3 Ser. in Can. cant. 74, 7. 
4 U. o. 74. 5. 
5 V. ö. Wunderle, Einführung in die moderne Religionspsychologie 21. o . 
5 Endres, Geschichte der mittelalterlichen Phil. 83—89. o. 

Religio, 1928. 3 
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hogy maradj ott, ha tudsz, de nem fogsz tudni. Amint a lámpa-
fény elcikázik a szemünk előtt, vagy amint az igazságot egy 
pillanatnál tovább nem láthatjuk, úgy van itt is az intuíció Is-
tennél. Az ilyen kontempláció tulajdonképen előjátéka a túlvilág 
boldogságának. 

A középkori bölcselők közül Szent Ágoston követői közé 
lehet még sorozni Párisi Vilmost (Guilelmus Parisiensis). Sze-
rinte az értelem úgy hozza létre az értelmi képeket, mint az 
érzékszerv az érzéki képeket. Az öntudat biztosságát bizonyos 
értelmi formák adják meg. Ugyanily biztosak a „prima intelligi-
bilia", vagyis a legfelsőbb teoretikus és praktikus igazságok, 
melyeket Isten sugároz a lélekbe.1 Ugyanígy lehet még Szent 
Ágoston követőjének nevezni Genti Henriket, a doctor solemnist.2 

A XlII-ik században azonban az augustínizmus főfészke a 
ferencrendiek iskolái. Itt az ágostoni hagyományok valóban 
meleg ágyra találtak. „Amint ezen iskolának a tagjai a szívük 
vágyait az ágostoni jámborság élő forrásaiból elégítették ki, 
úgy a keresztény platonikus nagy filozófiai génusza tájékoztatta 
őket: ők benne voltak elmerülve, belőle éltek."3 így történhetett, 
hogy Szent Ferenc fiai mélyebb megértést tanúsítottak a nagy 
egyházatya tanai iránt és mHtegy ösztönszerűen megérezték 
az ettől elütő véleményeket. De azéit nem volt idegen ez az 
iskola Aristoteles tanaival szemben sem, amennyiben ezen irány 
az intuíciót a szellemi ideális megismerésre vonatkoztatta.4 

Az Ágostoni hatás látható élesen Szent Bonaventurán. 
Egy felülről jövő megismerési folyamat gondolata megadja Bo-
naventura bölcseletének a misztikus vonást. Felteszi a kérdést: 
„Vájjon amit megismerünk, azt az örök igazságokban ismerjük-e 
meg."b Erre igenlőleg felel. „Mindent, amit megismerünk, az 
örök igazságok világosságában ismerjük meg.11 A bölcsesség 
Bonaventura szerint legszorosabb értelmében a Szentlélek egy 
adománya, amely az isteni édesség élvezetében van. így a böl-
csesség részben értelmi, részben érzelmi tevékenység. „Negyed-
szer különösképen beszélünk a bölcsességről, amely az Isten 
tapasztalati megismerésében áll és ily módon egy a Szentlélek 

1 Endres, Geschichte der mittelalterlichen Phil. 83—89. o. 
2 U. o. 
3 Hessen, August, u. tomistische Erkenntnislehre 55. o. 
« U. o. 
5 Q. disp. de scient, Christi, qu. IV. 
« U. o. 
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hét ajándéka közül. Ezen bölcsesség műve az isteni édesség 
megízlelésében áll . . . És mivel a belső megízlelésnél, amelyben 
gyönyörűség van, szükségképen kell a kapcsolódáshoz az érze-
lem munkája és a fölfogáshoz pedig az értelem tevékenysége; 
innét van, hogy a bölcsesség ajándékának tevékenysége részint 
értelmi, részint érzelmi, még pedig úgy, hogy a megismerésben 
kezdődik és az érzelemben végződik. Ennek az alapján maga 
a megízlelés vagy élvezés a jónak és édesnek tapasztalati is-
merete."1 A „cognitio Dei experimentalis"-ban fölismerjük igen 
könnyen Szent Ágoston gondolatait. 

Az öntudat biztossága Bonaventura szerint a bennünk vi-
lágító örök igazságoktól származik. Az intelligentia működése 
az okoskodásban áll. Az okoskodás helyessége független a dol-
gok lelkünkben való létezésétől. Hogy mi valamit fölfoghassunk, 
hogy valamiről ítéljünk, hogy valami konklúzióra jussunk, csak 
azáltal lehetséges, ha lelkünk Istennel, a végső igazsággal van 
öszzekötve. Csak az ő tanítása, csak az ő befolyása által is-
merhet meg az ember valami igazságot2 Ugyanaz a tanítás, 
amelyet Szent Ágostonnál is megtaláltunk az örök igazságok 
intuitiv látásáról. 

Bonaventurán kívül a középkorban még igen sok képvise-
lője van Szent Ágoston gondolatainak. Ilyan a többi között 
Eckhardt mester. Jóllehet rajta igen erősen érzik az ujplátói 
filozófia. Ö tanít egy minden véges és közvetett dolog fölött 
álló tiszta istenismeretet, mely által az ember az isteni boldog-
ság részesévé lesz. Hasonlóan Eckhardt mesterrel egyetemben 
az összes német misztikusok egy intuitiv ismeretről beszélnek. 

A keresztről nevezett Szent Jánosnál (Joannes de Cruce) 
szintén előfordul már az Areopagitánál említett misztikus sötétség, 
misztikus éjszaka. Przywara analizálva ezt a misztikus éjszakát, 
Baruzi3 alapján így szól : „Baruzi az egyedüli helyes értelmet adja, 
midőn ő az egész könyvét az „éjszaka" szemléltető körülírására 
vezeti vissza. „Egy sötét éjszaka", amelynél az éjszaka „hangzó 
csendessége" és „hallgató teljessége" egy hasonlat, amelyben 
minden látható és érzékelhető dolog, minden szín, hang, illat 
majdnem semmivé van összesürítve, de egy semmivé, amely 
épen azért leginkább összetett „minden." Tehát egy hasonlat 

1 Sent. lib. III. dist. 35. art. im. q. 1. 
2 V. ö. Endres, Geschichte der mittelalterlichen Phil. 108. o. 
3 Saint Jean de la Croix et le problème 1' expérience mystique. 

3* 
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ez, amely a teremtett dolgok minden sokaságával, minden ren-
detlenségével és lármájával éles ellentétben Isten lényéhez leg-
közelebb áll, vagy ahogy maga Szent Tamás mondja: „minden 
tartalmon túl van." Világ és én mint egy „éjszaka" a legmé-
lyebb hasonlata Istennek, aki maga is éjszaka."1 Ugyanezek 
állnak teljesen Szent Ágoston cognitio aenigmatica-járól. 

Egy igen éles elméjű képviselője ezen irányzatnak Pascal 
Balázs, aki nagy meggyőződéssel védi irányzatát. A Pansées-t, 
amely apológia akart lenni, intuiciós alapra helyezi. Az intuíciót 
megkülönbözteti a diskurziv gondolkodástól a geometriai és a 
finom elméről írott töredékében. Az intuícióról azt mondja : 
„Itt az alapelvek alig láthatók. Inkább érzi őket az ember, mint 
látja. Végtelen fáradságba kerül azokkal megéreztetni, akik ma-
guktól nem érzik. Oly finomak és oly számosak, hogy nagyon 
fogékonynak kell lenni és éles érzékünek megérzésükre és en-
nek alapján a helyes és igazságos ítéletre, mert legtöbbször 
nem bizonyíthatók rendszeresen . . . Az egészet egy pillantással 
kell áttekinteni, nem pedig — legalább egy bizonyos fokig — 
gondolkodás útján.2 Pascal kétfajta értelmet különböztet meg, 
az egyik, amely élénken és mélyen behatol az alapelvek kö-
vetkezményeibe ; ez a találó értelem, a másik, mely egész tö-
meg elvet képes megérteni anélkül, hogy összezavarná; ez a 
geometriai értelem . . . Az intuícióhoz tartozik az érzelem, az 
értelemhez a tudomány. A finom belátás az intuíció része, a 
geometriai az értelemé.3 Pascal a végső igazságokat a szív in-
tuitiv megismerésének tulajdonítja. „Az igazságct nem csak 
eszünkkel ismerjük meg, hanem szívünkkel is. Az utóbbival is-
merjük meg az alapelveket és az okoskodás, amelynek ezekhez 
semmi köze, hiába akarja őket legyőzni. A szívnek megvannak 
a maga okai, melyeket az ész nem ismer."4 Istent is valami-
képen ezen intuícióval ismerjük meg Pascal szerint. „A szív 
érzi az Istent, nem az ész."5 

A modern korban is akad Szent Ágoston filozófiája köve-
tőkre. Jóllehet emez irány nem ellenkezik a skolasztikával és 
legfölebb oly értelemben lehet külön irányról beszélni, ameny-

« Mystik u. Distanz (Stirn, der Z. 5 Heft. 1926) 357. o. 
1 Nagy I. Pascal, Gondolatok 20. o. 
8 Nagy I. Pascal, Gondolatok 21. o. 
4 U. o. 97. 
5 U. o. ' 
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nyiben ezen filozófusok jobban hangsúlyozzák az ágostoni ele-
met bölcseletükben. Ilyen bölcselő Schell Herman.1 Legjelentő-
sebb filozófiai munkája az ő kétkötetes apologiája „Gott u. 
Geist." Amig Schell platónizmusa az ő filozófiai metódusában és 
metafizikai alapfölfogásában rejlik, addig mások az ismeretelmélet 
útján akarják Plátót és Szént Ágostont megközelíteni. Ilyen a 
braunsbergi filozófus, Switalski.2 Az ő főtörekvése az, hogy föl-
újítsa a Plátó-Ágoston féle noetikának fő elemeit. A „Wahr-
heitsbegriff des Pragmatismus" c. munkájában azt mondja : „A 
platonizmus ágostoni elemekkel vegyítve a mi véleményünk 
szerint az apriori elemek általános érvényességeinek és tárgyila-
gosságának egyformán elegendő magyarázatát adja, midőn azokat 
az Isten ideális törvényeire visszavezeti."3 Ezt az irányt fejti ki 
Switalski az ő kiváló munkájában: „Vom Denken und Erkennen." 

Max Scheler Szent Ágoston tanítását a vallásos megis-
merésről kutatja. Ugyanígy tesz Hessen, ki „Die unmittelbare 
Gotteserkenntnis nach dem hl. Augustin." c. munkájában alapo-
san bizonyítja, hogy Szent Ágoston tényleg tanított egy intuitiv 
istenismeretet. Szent Ágoston Isten létének bizonyítását tárgyalja 
egy másik munkája: „Der augustinische Gottesbeweis." „Die 
augustinische und thomistische Erkenntnislehre" c. munkájában 
pedig igen érdekes párhúzamot von a kétféle ismeretelmélet 
között. Hessen is magáévá teszi Scheler gondolatát, vagyis a 
természetes istenismeret akkor töltheti be teljesen nagyszerű 
feladatát, „ha az ágostoni gondolatok magvát a történelmi bu-
rokból kiszabadítja és azt a fenomenológia módszerével újra és 
mélyen megalapozza . . . ekkor ő azon közvetlen érintkezést, 
amely Isten és a lélek között játszódik le, mind világosabban 
fogja föltárni, amely viszonyt Szent Ágoston az újplatonikus gon-
dolkodás eszközeivel az ő mélyen érző szíve tapasztalatai alapján 
mindig újonnan igyekezett magyarázni és szavakba foglalni."4 

Befejezés. 
Az intuíció Szent Ágostonnál a mondottak alapján egybe-

esik a platonikusok fölfogásával. Különösen pedig az Isten in-
tuíciójáról szóló tanítása Szent Ágostonnak. Ennek lényegét a 
viaszon levő gyűrű, vagy egy vízbe tartott tárgy analógiájával 

1 V. ö. Hessen, Die philosophischen Strömungen der Gegenwart 14. o. 
2 V. ö. Hessen, Die philosophischen Strömungen der Gegenwart 16. o. 
0 U. o. 
4 U. o. 18. o. 
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világítja meg gyakran, ahol a kép megvan a viaszon és a vízen 
is, de magán a tárgyon is. A lélekben levő kép az. Isten valami-
féle intuitiv ismerete, de azért még sem ismerete annak. Egy 
logikai paradoxon, amely Szent Ágostontól végig húzódik egész 
a modern idők nagy misztikusaiig. Ez a paradoxon és a gyűrű 
és a viasz analógiája a lélekben a legmélyebb problémája 
minden idők keresztény misztikájának. Itt lehet a különbséget 
is találni, amely a katholikus misztikát a protestánsok misztiká-
jától megkülönbözteti. A protestáns misztika nem tesz különb-
séget az Isten lélekben levő képe és maga az Isten között, vagy, 
— amint más misztikusoknál gyakori tanítás, — a kétféle caligo 
mystica, a kétféle misztikus éjszaka között. „Az igazi misztika 
a teremtett dolgok misztikus éjszakáját nem azonosítja a teremtő 
misztikus éjével, bármennyire is érintkezzenek azok. Ezzel szem-
ben a protestáns éjszaka-theológia egy végső lelki törekvésben 
egynek fogja fel őket."1 

Midőn valaki ide eljutott, megkezdődik a megváltása, amely 
megváltásnak előfeltétele az, amit a zsoltáros imádkozik : „Tiszta 
szívet teremts bennem ó Isten és az igaz lelket újítsd meg 
benső részeimben."2 így azután az Isten szeretete által eljutott 
oda Szent Ágoston, amit ugyancsak a zsoltáros mond : „Mert 
ime az igazságot szereted; a te bölcsességed titkos és elrejtett 
dolgait kinyilatkoztattad nekem."8 Az Isten szeretete által, mert: 
,Ö az a forma, amely vágyával magával ragad minden értelmes 
lényt, amely lény annál égőbb, minél tisztább, annál tisztább, 
minél jobban föltámadott a lelkiekben, annál jobban föltámadott 
a lelkiekben, minél jobban meghalt a testiekben."4 
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AZ ÉLETELV A LEGÚJABB KUTATÁSOK 
VILÁGÁNÁL. 

Harmadik, befejező közlemény. 

AZ" élöszervezet mivoltáról így következtetünk : az élőszerve-
zet vagy csak a mechanikai történések végzésére képes 

anyag, vagy pedig elevenítő okot magában rejtő lény; emez 
elevenítő ok nem lehet az anyag merő képessége, hanem szük-
ségkép állagi való; tehát az életelv anyagfeletti. Nincs külön, 
önmagában létező „élő anyag", melyet ne életelv elevenítene; 
de talán nincs növényi s állati életelv sem külön önmagában, 
mégis az anyag és az életelv állagi egyesülés révén nem szűnik 
meg tényleg létező való lenni. Egyesülésük nem a létüket szün-
teti meg, hanem csak a módot változtatja. 

Kiemelve megjegyezzük, hogy a bölcselet az életelv léte-
zését és anyagfelettiségét bizonyítani tudja, de az életelv mi-
voltát, tulajdonságait, milyenségét közelebbről meghatározni csak 
elméletekkel képes. 

A mikroszkóppal megfigyeljük a „legegyszerűbb "-nek mon-
dott élősejtben is egymást követő változásokat, melyekből kö-
vetkeztetjük, hogy eme változások okozója szükségképen olyan 
alany, mely mindig ugyanaz marad, állag önmagában és az 
anyaggal állagilag egyesülve : hordozója a járulékoknak, az élet-
jelenségeknek. Az életelvet természetesen ultramikroszkóppal 
sem szemlélhetjük, hiszen anyagfeletti való, létét az életjelensé-
gek megtapasztalásából vont bölcseleti okok bizonyítják. (Egyéb-
ként: a természettudósok csak újabban ismerték fel az ultra-
viola- és x-sugarakat, meg a radioaktivitás „csudáit", pedig ezek 
ősidők óta léteztek.) 

Mély filozofálás sem kell ama nyilvánvaló tény belátásá-
hoz, hogy más az élő és lényegesen mástermészetü lény az 
élettelen. Axióma, hogy a semmiből mi sem lesz; az élőben 
egy oly többlet van, mely az élettelen anyagból nem keletkez-
hetik, mert abban nincs meg.1 

1 Wundt , a tapasztalati lélektan mestere, bár a tulajdonképeni (meta-
fizikai) lélektant el nem ismeri, mégis azt vallja, hogy a pszicho-fizika nem 
tagadhatja, bár -- szerinte — nem is bizonyítja az anyagtalan lélek léte-
zését. A lélek feltételezése mégis, amaz elvből következőleg, hogy ex 
nihilo nihil üt, semmiből mi sem lesz : az anyagelvi elmélethez viszonyítva: 
valószinűbbnek bizonyul. — Vorlesungen über Menschen- und Tierseele. 
1911—535. — Hasonlóan: Hempelmann Tierpsychologie, 1926—619. 
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Miként az ember szellemi működéseit nem tudjuk kellően 
értelmezni anyagtalan lélek elfpgadása nélkül, hasonlóan az al-
sóbbrendű életjelenségeket sem érthetjük életelv tagadásával. 
A modern fiziológia meglepő műszerekkel tárja fel az agy- és 
idegrendszer gépies és reflex működéseit, de nem magyarázza 
meg e jelenségek indítóját és fenntartóját. Tudjuk, hogy az 
energia megmaradás elve az életműködések minden fiziológiai 
tényében, az agy- és idegműködésekben is érvényesül; elfogad-
juk Frey-nak ama merész állítását is, hogy az agy az öntudat 
testi reprezentánsa,1 de hangsúlyozzuk, hogy az öntudat mély-
ségét az agysejtek mozgásával és az energia megmaradásának 
elvével kimagyarázni lehetetlen. A fizika mellett el kell ismer-
nünk valami más tényleg létezőt is, ami a fizika felett áll rá 
fiercc xà cpvainà, mint metafizikai valóság, állagi lélek, melynek 
lehetőségét fölényes éleselmével védi Külpe, a modern lélek-
bölcselő.2 — Hasonlóan következtetünk az alacsonyrendü élő-
szervezetek működéseiből azok anyagfeletti életelvére. Életelv 
elfogadása nélkül még a növény reflexmüködése is rejtély ma-
rad, miként Francé vallja: „A valóban tudományos szellem 
őszintén bevallja, hogy a növények reflex cselekedetei csakugyan 
megegyeznek az állatok reflexeivel, de azt nem tudjuk, hogy 
igazában miben állnak."3 

Ujabban Ch. Bose „crescograph" (növekvésmérő) -jávai ki-
mutatta, hogy a növény minden része állandóan és ütemszerüen 
mozog, sőt e mozgás a különböző ingerekre sajátosan célszerűen 
módosul; pl. a kimúlás előtt rángatódzásban nyilvánul. Ugyan 
mi szabályozza a növény eme mozgásait, melyek a különféle 
legkisebb külső ingerre is érzékenyen módosulnak? Kétségtele-
nül mechanikai berendezettség és vegyi reakció is szerepel emez 
életműködéseknél, de a szabályozó és fenntartó ok csak az 
életelv lehet. Ha e szabályozás megszűnik, a növény halott és 
sejtjei szétesve, elemeikre bomlanak. 

A titokzatos életelvre a felsorolt tényekből így következ-
tetünk: az élőszervezetek két részből állnak: állományi anyag-
ból és anyagtalan életelvből, vagyis lélekből, mely az embernél 
önálló tényleges állag,4 szellemi való, — az állati lélek kétséges 

1 M. von Frey: Vorlesungen über Physiologie. 1920—296. 
2 Oswald Külpe : Einleitung in die Philosophie. 1919—331. 
3 R. H. Francé: A növények érzéki élete. 1913—76. és Összehason-

lító biológia. 1926-226. és 230. 
4 Állag, substantia az, ami önmagában van és járulékokat hordozhat. 
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lényként mutatkozik a gondolkodónak, a növényi életelv még 
alacsonyabb rendű anyagfeletti yaló. Bölcseleti szempontból — 
szerintünk — helyesebb is volna : emberi szellem-ről, állati lélek-
ről és növényi életelv-ről beszélni. 

Az életjelenségek járulékos működések, állagi. okozó nélkül 
lehetetlenek; kell egy állandó lénynek lennie, mely a változó 
életműködéseket okozza, azoknak folytonosságát és célirányos-
ságát megőrzi. Mindeme változások cselekvő alanyt igényelnek. 

A lélek létezése a magasabbrendü állatnál szembetűnőbb. 
Az állat ugyanis érzékek által működő ismerőtehetséggel bír, 
határozott képzeteket gyűjt, melyekből konkrét ítéleteket alkot, 
van érzéki vágyó tehetsége, benső kényszerűség alatt álló aka-
rata. Mindeme működéshez oly életelv kell, mely anyagtalan 
lélek, de nem szellem, mert a szellem fő jellegző sajátsága az 
értelmes öntudat, a szabad elhatározás, mely az emberi lélekben 
legalább képességileg megvan. Az állatnak ugyan szellemi meg-
ismerése nincs, fogalmakat alkotni s azokból elvont ítéleteket 
levonni nem tud, nem gondolkodik, nincs szellemi öntudata, de van 
érző lelke, mellyel az élettelen anyag jelenségei felett álló élet-
működésekre képes. (Példák Hempelmann: Tierpsychologie, 1926.) 

A növényi- s állati életelv nem „életerő", nem is „élet-
energia". Ma már felesleges időt vesztegetni annak bizonyítá-
sára, hogy „életerő", „életenergia" nincs, ép úgy, miként nem 
létezett a régiek kövületeket képző „vis plastica"-ja, „virtus 
formativa"-ja, „succus lapidescens"-e, melyek a „természet játé-
kai"-! létesítették volna.' Az életelv a szervezetben működő 
természetes fizikai s vegyi erők összefoglalója és irányítója. 
Külön élőanyag és életerő nincs; Wasmann jezsuita biológus 
ezt már húsz évvel ezelőtt bebizonyította az ő nagyhírű modern 
biológiájában. (1906—247. 1.) 

1 Ismeretes, hogy az arab bölcselők közül Aristoteles fordítója és 
értelmezője, Ibn Szina, vagy Avicenna (980—1037) az öntermődés tanát a 
kövületekre is kiterjesztette. Szerinte az ősnyálkának sajátos alakító ereje 
volt, — vis plastica — mely a föld mélyén a kövületeket létesítette, Később 
Albertus Magnus (1193—1280) vélekedett hasonlóan; szerinte a földben 
rejlő virtus formativa alakítja a kövületeket. A XVI. és XVII. században 
számos tudós a vis plasticával magyarázta a kövületek, — sőt a kiásott 
cserépedények keletkezését is. A komikus tudálékosságból az emberek 
akkor gyógyultak ki, midőn a jó Beringer würzburgi tanár 1726-ban nem-
csak a Nap, Hold képeit és „megkövült" betűket ásott ki, hanem huncut 
tanítványainak csinyjából : saját megkövesült teljes nevét „sikerült" a föld 
mélyéből felfedeznie. — Részletesebben: Hajós : Az élet titkaiból. 1921—260. 
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Az életelv mint állagi forma a magában közömbös anya-
got élőlénnyé tökéletesiti, neki mintegy új létet ad s az összes 
élettevékenységek hordozója, amennyiben az életjelenségek egy 
alapelvre : az állagi formára vezethetők vissza. Ez az állagi alak 
az életelv, a lélek, anima? 

* 
* * 

Az ókori bölcselkedők is tudták, hogy a gondolkodó az 
életjelenségeket háromféle, egymással ellentétes okkal értelmez-
heti. Az életelvet tagadók az életjeienségek okozóját az anyag 
fizikai s vegyi erőnyilvánulásainak, mechanikai történéseknek 
mondják. Mások, — mint a modern Dippe — az életjelensége-
ket a kezdet óta élő és szervezett parányok csoportosulásának 
vélik. A dualisták pedig az élőben az anyagot elevenítő lelket 
ismerik fel; a lélek az élőszervezet éltető oka, nem az anyag 
képessége. 

Minthogy az élet miuoltá-nak megállapítása a legnagyobb 
bölcseleti kérdések egyike s metafizikai elmélyedés nélkül meg-
oldani lehetetlen; ezért csak természetes, hogy már az ókori 
lángelmék nagy szellemi csatákat vívtak az anyagelvűség és 
lélekelvüség porondján. 

Az anyagelvü ókori életmagyarázókkal felesleges itt fog-
lalkozni;2 őket már Aristoteles megcáfolta, ksqi ipvyjß (a lélek-
ről) című örökbecsű könyvében, melyhez skolasztikus kommen-
tárt írt aquinói sz. Tamás. (De Anima. Liber I. lectio V. etc.) 

Plátó már erősen túlzott, midőn a világegyetemet egysé-
ges egyednek vélte, lélekkel telített s önmagát mozgató élőlény-
nek mondta, a növényekben is állati tökéletességeket látott. 
Az „isteni" Plátó nagy tanítványa, a stageirita Aristoteles: a 
vitaiizmus megalapozója; mélységes gondolatait vette át a 
skolasztikus bölcselet, főleg aquinói sz. Tamás. — Aristoteles 
élesen megkülönböztette az élőt az élettelentől ; szerinte az élet 
jellegző megnyilatkozása (conceptus formális), hogy az eleven 
állag, önmagát belülről mozgatva tökéletesbbíti, cselekvőleg 
fejleszti immanens működéssel. Megjelölte a különbségeket a 
növényi, — állati, — s emberi élet közt. Az éltető elvet 'ipvyrr 

nek nevezte, mely az élőben csak egyetlen, de a lény tökéle-
tessége szerint különböző fokú; a magasabb életelv az alacso-
nyabb képességeit is magában hordja. 

1 Summa Theol. I. qu. 48—76 art. 1—2. 
2 A. Lange : Geschichte des Materialismus. 1907. I. könyv I. rész. 
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Aristoteles szerint a lélek: metafizikai értelemben vett állagi 
alak, mely az alkalmas anyagnak élő létet ad s azt egységes 
lénnyé tökéletesíti. Az önmagában potentiális anyagnak a lélek 
által történő ténylegességbe való tökéletesülése az u. n. evzeléxeia. 
A stagirita bölcs híres definíciója az életelvről: „a lélek az első 
ténylegesitöje a természeti szerves testnek, mely képességileg 
é l e t t e l b í r " ; *pv/>] èanv èvrs'/Jysia íj irowrr] mouaiog cpvoixov óoyai'iy.ov 

óvvá(XEi "Çurj ïêyovcoç.1 

Milyen volt a középkori vitalisták életmagyarázata ? 
Az életjelenségek felületes ismerete, általában a természet-

tudományok embrionális állapota, a csak négy elemet (föld, 
levegő, tüz, víz) ismerő, nagyító műszerekkel nem rendelkező 
természetszemlélet : a középkori vitaiizmust me^ő spekulációra 
szorította. A növény és állat közt csak a szembeötlő nagy kü-
lönbségeket észlelték; a sejt életéről sejtelmük sem volt. 

Természetbölcseleti felfogásukat nagyon lenyűgözte az ókori 
nagy dualista bölcsek, főleg Aristoteles tanítása. Az életről való 
bölcselkedésben elhomályosította tisztalátásukat az anyag mi-
voltáról vallott ködös metafizikai szemlélet, a materia univer-
salis tana. 

A régi skolasztikusok (pl. az- összes klasszikus ferencrendi 
hittudósok) szerint az ősanyag nem merő formátlan képesség, 
hanem oly létező, mely magában bírja a különböző lényekké 
alakulásnak nemcsak lehetőségét, hanem csiráját is, melyet szent 
Ágoston rationes seminales-nek mondott. Sőt, nemcsak a testi 
létezők vannak összetéve ősanyagból és lényeget adó forma 
substantiálisból, hanem minden teremtett lény; így az emberi 
léleknek és az angyaloknak is van metafizikai substratuma. 
Tehát a szellem és anyag nem áthidalhatatlan. 

Bizonyosnak mondhatjuk, hogy a materia universalis nagy 
elmeéllel kigondolt tanát, épen szubtilis volta miatt minden 
nagyeszű skolasztikus másként értelmezte. Ez egyik főoka annak, 
hogy az életelv mivoltát is anyagiasították és eltérően értelmez-
ték. A régi skolasztikus bölcselet kiváló ismerője, Schütz tanár 
szerint : „A ferences theologusok egy értelemmel vallják (Scotus 
itt teljesen egy gyékényen árul Bonaventurával, akinél a tanítás 

1 A. Stöckl : Geschichte der Philosophie. 1870—102—144; és Brieger-
Wasservogel : Plato-Aristoteles. 1905—163. Aristoteles és sz. Tamás gon-
dolatairól : R. Eucken : Die Lebensanschauungen der grossen. Denker 
1 9 2 1 - 5 2 - 2 0 4 . 
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először jelenik meg teljes határozottsággal és részletességgel), 
hogy az összetett valóban több lényegadó formának van helye ; 
így pl. a vegyületben megmaradnak forma szerint az elemek, 
az élő lényben, pl. az emberben is, az életelv hozzájárulása 
előtt megvolt és utána megmarad egy szervezeti forma (forma 
corporeitatis). A valónak egysége azért nincs veszélyben, mert 
a végső forma, a forma completiva valamennyit összefogja és 
uralkodik rajtuk. A szent Tamás előtti ferencesek szerint az első 
formát, mely az ösanyaggal egyesül és adja vele együtt a ta-
pasztalati anyagot, általában a fényben kell keresni. Ez az alap-
gondolatában szent Ágostontól kölcsönzött „Lichtmetaphysik" 
nagy szerepet visz a régi ferencesek természet-szemléletében."1 

Talán nem túlozunk, midőn azt állítjuk, hogy a skolasz-
tikusok a szublimált anyagot élő organizmussá tökéletesbbítő 
életelvet addig rázták a logikai distinkciók szálaiból készült szi-
tán, míg az anyagtalanság eltűnt és az élőszervezetet elevenítő 
lélek is anyagszerű valónak tünt az iskolás bölcselet szemüvegén 
vizsgálódóknak. Ez az életelvet anyagiasító metafizikai túlzás 
megvan a Iegéleselméjübb skolasztikus bölcselő: aquinói szent 
Tamás életbölcseletében is. Valamilyen szubtilis anyagnak tar-
totta a növényi és állati életelvet azért is, hogy meggyőzőbben 
bizonyítsa az emberi lélek szellemi valóságát. 

Szent Tamásnak az életelvröl való felfogását Aristoteles 
de anima című könyvének kommentárjában találjuk legrészlete-
sebben. Szent Tamás az életelvet (primum princípium vitae) 
léleknek mondja s ennek meghatározására elfogadja Aristoteles 
definícióját, meiy szerint : „Anima est actus primus corporis 
physici, organici, potentia uitam habentis." E meghatározást az 
angyali Doktor így kommentálja: est actus, vagyis ténylegesség, 
mert a lélek sem az anyag, sem a test, hanem a test actusa, 
mégpedig első vagy substantiális ténylegessége. A lélek amaz 
elv, mely által az élőlények az élettelentől különböznek, még-
pedig lényegesen. Tehát a lélek nem járulékos ténylegesség. 

1 Schütz Antal : A klasszikus ferences theológia. 1927—21. „A feren-
ces tanítás szerint tehát a valók még sokkal inkább, mint szent Tamásnál, 
számos metafizikai rétegből tevődnek össze. Ezeknek mindegyike bizonyos 
értelemben körülhatárolt létet folytat és a forma completiva egységteremtő 
uralma alól alkalomadtán ki is vonhatja magát, amint azt látni Petrus Olivi 
tanításán, aki az emberi lelket egyenest három formából állónak gondolta, 
melyek közül csak a tenyésző van közvetlen kapcsolatban a testtel. Ez a 
túlzás a viennei zsinatot is foglalkoztatta." (22. 1.) 
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Az első ténylegesség pedig a forma. Mindebből következik, hogy 
a lélek állagi alak-ja az életképes fizikai testnek. A test szó 
kétfélekép értelmezendő : jelenti a materia primât (ősanyag), 
mely közvetlen befogadója a testi formának; ilyképen a lélek 
a többi formáktól nem különbözne. Másodszor a test jelenti nem 
a merő ősanyagot, hanem a megtestiesítésre formált anyagot. 

Aristoteles és a skolasztikusok axiómája szerint : az élők-
ben a lét: élni (in viventibus vivere est esse), vagyis, bennük 
azonos a lét elve és az élet elve.' Az élőkben az első és for-
mális éltető elv a lélek, tehát a lélek az élőszervezet állagi alakja. 

Az organizáció lényegileg abban áll, hogy a szerves része-
ket állagilag informálja a lélek, melytől fajiságukat is nyerik. 
A mag azonban — a skolasztikusok szerint — élettelen lény, 
mely csak remote van a lélek felvételére disponálva.2 

A növényi léleknek három, egymástól valósággal külön-
böző képessége van: a táplálkozó-, növekedő- és szaporodó-
képesség. Az állati lélek érző, de nem rationális és nem sub-
sistens. Az állati lélek működésében és létében az anyagtól 
függ, épen ezért az anyag képessége által kapja létét. „Anima 
bruti fit per eductionem de potentia materiae" ; a test kimúltá-
val elveszti működését és létét. Az állati lélek állag, mint benső 
elv, de tökéletlen állag fajlagos szempontból, mert sem maga a 
lélek, sem maga a test, hanem az összetett a species ; tökéletlen 
az állagiság rendjében is, mert létében és működésében alanyi-
lag mástól függ, önmagában nem is létezhetik. 

Az eddig tárgyaltakból eléggé kiviláglik, hogy a skolasz-
tikusok vitaiizmusa sokkal inkább metafizikai elmélet volt, mint 
a természettudományi megfigyelésekre alapított természetböl-
cselet. Az életjelenségeket csak felszínesen ismerték,3 a mikro-

1 Szent Tamás Aristotelest értelmezve „De anima" c. könyvben így 
ír : „Per animam intelligimus id, quo habens vitám vivit." — „Anima est 
substantia, quae est forma, a qua accipitur ratio rei." (Liber II. lectio I—II.) 

2 „Verum est, quod semen et fructus, in quo conservatur semen 
plantae, est in potentia ad hujusmodi corpus vivum, quod habet animam ; 
nondum enim semen habet animam." (L. II. 1. 2.) 

* Még szent Tamás is ily felszínes összehasonlítást alkalmaz : „Partes 
plantarum sunt penitus simplices, idest consimiles ; non enim est in eis 
tanta diversitas, sicut in partibus animalium. Pes enim animalis ex diversis 
partibus compositus est, scilicet carne, nervo, osse, et hujusmodi. Sed partes 
organicae plantarum non habent talem diversitatem partium, ex quibus 
componantur. . . . Radices autem in plantis sunt proportionabiles ori ani-
malium, quia utraque attrahunt alimentum, scilicet radix in plantis, et os 
in'animalibus." (De anima. Lib. II. lect. 1.) 
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biológiát még csak nem is említik s ez érthető, hiszen a sejtet 
sem ismerték. 

Az alapos és mély természetismeret hiányát spekulációkkal 
pótolták a régi természetbölcselök, akik aztán legellentétesebb 
életmagyarázatokat hirdettek. így pl. az animisták közül: Em-
pedocles, Anaxagoras, főleg a manichaeusok a növényt értelmes 
lelkű lénynek vélték. Az állati lelket tagadókat már Aristoteles 
megcáfolta, tévedésüket mégis felújították: Gomez Pereira és 
kivált Descartes. Ellenben, az állatokat értelmes lelkű élőknek 
vélték: Pythagoras, Anaxagoras, az ó- és újplatonikusok, kivált 
Porphyrius, Montaigne, Flourens. 

Az iskolásbölcselők szerint : a növényi és állati lélek gsne-
rabilis (nemződő) és mulandó. Eme lelkek léte ugyanis az anyag-
tól függ; ami pedig az anyagtól függően lesz, az ennek képes-
ségéből származik (educitur), vagyis nemződik. Tehát a növényi 
és állati lélek: „de potentia materiae generantur".1 A magára 
hagyott nyers anyag és erői nem létesíthetnek életet ; de Isten 
megteremtve az első élőlényeket: ezeknek magot fejlesztő ké-
pességet adott, mely magban az élet uirtualíter megvan. A mag 
természetes kifejlődésekor, a lélek természetesen nemződik („fit 
anima tamquam terminus naturalis generationis"), ehhez nem 
kell külön isteni közreműködés. — Az elmúlás a kezdetnek meg-
felelően történik. Mivel a növényi s állati lélek nem teremtés-
sel, hanem nemződéssel létesül, ezért e lelkek nem megsemmi-
sülnek, hanem corruptióval, szétbomlással, összeomlással szűn-
nek meg, elhalnak. 

A skolasztikusok érdekesen válaszolnak e megoldhatatlan 
kérdésre : mi történik a növényi és állati lélekkel a halál után ? 
A test összeomlása után e lelkek nem létezhetnek; Isten sem 
tartja fenn őket, mert Isten minden létezőt saját természete 
szerint kormányoz; ama lelkek természete pedig az elmúlás, de 
nem megsemmisülés, hanem megmaradnak az anyag képességé-
ben (in potentia remanent materiae). Ezt így értik : az állatban 
volt energia a halál révén nem semmisül meg, hanem egyen-
értéke valahogy a természetben megmarad ; az anyag így az élet 
hatására az előbbi élőlényhez hasonlófajú alakot reprodukálhat.2 

1 Ed. Hugón O. Praed. : Philosophia naturalis. 1905—63. 
3 U. o. 64. 1. Hugón példaként a kimúlt lovat említi. A ló lelke, a 

princípium simplex elveszti létét, de az általa egybetartott energiák szét-
szóródnak. A természet azonban képes az élet behatására, különféle vál-
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Kiemelve meg kell jegyeznünk itt, hogy ez a skolasztikus 
válasz nem oldja meg a lélek jövő sorsának kérdését, mert az 
energia megmaradásának és a szétbomló anyag átalakulásának 
szükségszerű érvényesülése az élőszervezet halála után csak 
azon esetben érinthetné s érdekelné a lelket, ha a lélek való-
ságos fizikai s vegyi mivolttal és tulajdonságokkal bíró anyag 
volna. Aki a lelket ilyen anyagnak mondja, az önmagát és másokat 
ámít, hogy anyagelviségét ne kelljen bevallani. A lélek fogalma ön-
maga is kizárja az anyagosítást. Ha lehetséges volna anyagi lélek, 
akkor a lélekelvüség a legkövetkezetlenebb bölcseleti rendszer volna. 

Az életelvet szublimált anyagnak valló tan következetesen 
elfogadta a „forma cadaverica" elméletét is, mely a skolasztikus 
természetbölcseletnek — szerintünk — deductio ad absurduma. 
A halál beálltakor az emberi testből távozó szellemi lélek he-
lyébe a hulla-alak lép, mely formát a halált okozó összes té-
nyezők létesítik, emez axióma érvényesülése szerint: corruptio 
unius est generatio alterius1 (egyik összeomlása a másik nem-
ződése); az előző forma összeomlását okozó dispoziciók új forma 
nemződését eredmenyezik. Egyébként — az új skolasztikusok 
szerint nem szükséges egyetlen hullaformát gondolni, mely 
az egész hullát informálja. A halálban ugyanis az értelmes lélek 
által egybetartott különböző sejtek lassankint elvesztik egymás-
tól való függésüket, így az egyes sejtek a saját egyedi életüket 
élik és saját formájuk által működnek. Majd pedig a különvált 
sejtek képtelenekké válnak életjelenségek végzésére, így szer-
vetlen tömecsekké bomlanak.2 

Biológiai tény, hogy a magasabbrendü élőszervezet minden 
sejtje nem egyszerre hal meg. Ismeretes, hogy hullákon is nö-
vekszik a haj és a köröm, tehát a hullákon lehetnek élősejtek;3 

tozások után az előbbihez hasonló lelket nevelni (educere). A kimúlt ló 
lelke által informált elemekből a természet képes növényt növelni, a nö-
vény a lovat és e táplálékból a ló magot fejleszthet, melyből előáll az 
előbbi ló lelkéhez fajlagosan hasonló lélek. Tehát az első lélek valami-
képen az anyag képességében megmaradt. (64. 1.) 

1 Szent Tamás Aristoteles lélektanát értelmezve így írt: „Recedente 
enim anima, succedit alia forma substantialis quae dat aliud esse specificum, 
cum corruptio unius non sit sine generatione alterius." (De anima. Lib. II. 1.1.) 

J Ed. Hugon : Philo^ophia naturalis. 1905—189. 
8 Franz Doflein : Das Problem des Todes. 1919—27. Doflein profesz-

szor érdekes tapasztalati tényekre hivatkozva állítja, hogy nagyon való-
színű, hogy elhalt szervezetek némely sejtjei mesterséges tenyészettel (meg-
felelő életfeltételek biztosításával) tovább élnek. 



\Z ÉLETELV A LEGÚJABB KUTATÁSOK VILÁGÁNÁL. 4! 

ezeknek életelve azonban — szerintünk — önmagukban meg-
van, összetett szervezetté fejlesztette e sejteket az emberben 
az értelmes lélek, mely az élőszervezetben az egységes, célirá-
nyos működést fenntartotta. Ily értelemben valljuk ama skolasz-
tikus tant, mely szerint: az emberben nincs más állagi alak, 
mint az értelmes lélek, mely által az ember nemcsak ember, 
hanem egyúttal állat is, élő is, test is, állag és lény is. D e J e 
léleknek a testből való eltávozása „hulla-formát" nem létesíthet 
mert az értelmes lélek szükségkép szellemi való, a hulla pedig 
szétbomló sejthalmaz, melyben „forma cadaverica" nincs, hanem 
még élő sejtek és szövetek lehetnek benne s végeznek élet-
működéseket.1 

Nem valljuk azt a theologiai értelemben vett téves vita-
iizmust, mely szerint az emberben háromféle vitális működés 
van, ezért az embernek háromféle, egymástól különböző lélekkel 
kell bírnia. Az emberben valósággal csak egyetlen lélek van, 
az értelmes szellemi való, mely az összes életműködések egy-
ségesen és célirányosan mozgató okozója és mint ilyen: „for-
maliter eminenter" az alsóbbrendű lelkek (vegetativ, sensitiv) 
képességeit is magába foglalja. Épen az iménti felfogásunkból 
is következtetjük, hogy az állati és növényi életelv sem lehet 
anyagi való, bár nem is értelmes szellem. 

E ponton éles ellentétbe jutottunk a skolasztikus bölcselők-
kel, akik szerint az életelv csak oly értelemben nem anyag, 
amennyiben magasabbrendü forma, tehát nem merő organizáció, 
nem a puszta fizikai és vegyi erők ; egyébként azonban az élet-
elv az anyagi valók rendjébe tartozik, az anyag képességéből 
lesz, léte és fennállása az anyagtól függ.2 

Miben áll tehát a növényi és állati lélek anyagisága a 
skolasztikusok szerint? Az anyagisághoz elegendő — szerintük 
— az anyagtól való függés. „Animae brutorum dicuntur mate-
riales, non quod sínt compositae ex materia et forma, vei ex-
tensae, sed quod earum vires inhaereant quantitati, et ipsae non 
sibi praestituant finem; animae autem vegetativae dicuntur ma-

1 E. Korschelt : Lebensdauer, Altern und Tod. 1922—275. Korscheit 
az állattan professzora a marburgi egyetemen, a hullát így írja le : Halott 
az organizmus akkor, ha az, ami részeit összetartja és mozgatja, az anyag-
cserét lehetségessé teszi és szabályozza, az érzéklést felfogja és vezeti, 
érzékel és reagál, röviden az, ami az életfolyamatok alapja, — eltűnik. 
Ilyenkor a vezető okfő (das leitende Princip) hiányzik, (i. m. 276.) 

2 Hugón. i. m. 34. 
Religio, 1928. 4 
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teriales, non quod sint compositae vei extensae, sed quod earum 
vires inhaereant quantitati, eí ipsae nec formám, nec finem sibi 
largiantur. Gonsequenter : tum anima vegetativa, tum anima 
sensitiva, pendent a materia in esse et operari."1 Ami az anyag-
tól függ; az ennek képességéből lesz, vagyis nemződik. Az állati 
léleknek nincs a testtől független saját működése, ezért halandó, 
mint szent Tamás vélte : mivel minden állagnak valamely mű-
ködéssel kell bírnia, az állat lelke test nélkül nem létezhetik, 
„ergo pereunte corpore, perit".2 

Nehéz probléma a skolasztikus természetbölcseletben, hogy 
a növényi és állati lélek, mely egyszerű való, lényeges és meny-
nyiségi részei nincsenek, mégis sokféle élőlény szétdarabolásakor 
és restaurálódásakor miként eleveníti az újraképződő élőlényt ? 

Az újskolasztikusok többféle megoldást megkíséreltek. Sze-
rintük: az életelv tényleg egy, de képességileg több (unum actu, 
multiplex in potentia); az élőlény szétdarabolásakor az első 
lélek nem oszlik meg, hanem e lélek képességéből az, mely a 
ténylegességhez legközelebb van, tényleges új lélekké lesz (in-
ducitur actu nova anima quae erat in potentia maxime.propinqua 
actui, ratione orgonisationis imperfectae quae ill is viventibus 
sufficit). így a szétdarabolás által való új életkeletkezés nemző-
désnek is nevezhető, mert a generatio kétfélekép lehetséges: 
a szokásos természetes módon szaporító sejtek által, és erősza-
kos, rendkívüli módon, midőn valamely ok rögtön ténylegesíti 
a legközelebb képességben levőt.3 — A lélek ugyanis, bár tény-
leg és. állagilag egy és egyszerű, képességileg és erőhatásban 
(potentia et virtute multiplex), tehát — más magyarázat szerint 
—.megosztás révén az első lélekből több tényleges lélek vál-
hatik, mert a megosztható alsórendű élőorganizmusok szervezett-
sége minimális, így a szervezet minden része mintegy ismétlése 
az egész szervezetnek, ezért az egyes részek képességileg leg-
közelebb vannak a ténylegességhez, mint szent Tamás is véli.4 

Ez az életmegosztás csak akkor történik, ha a szétdaraboláskor 
elegendő organizáció jut az új lénynek ; pl. a hosszában elhasí-
tott dugvány nem ered meg.5 Ha az élőszervezet feldarabolása-

1 Hugón. i. m. 62. 
3 Summa contra Gentiles. II. cap. 82. 
3 Hugón : i. m. 65. 
1 S. Thomas: VII. Metaphys. cc. 6 et 16. 
5 Az amőbát és számos más egysejtű lényt akár hosszában, akár 

széltében darabolunk, mégis restituálódnak. 
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kor maga a lélek szétdaraboltatnék, akkor a hosszában vagy 
barmiképen szétvágott szervezetrész is életben maradna Igv 
ervei legtöbb thomista. 

Bármennyire éleseimével indokolt, magyarázatok az imén-
f o t t a n i megfigyelések mai eredményeivel össze nem 

egyez ethetők. Hiszen az egysejtű véglények némelyike mikrosz-
kóp alatt több darabra osztva, szemünk láttára regenerálja ma-
gát, máskor meg a különálló lények egyetlen egyeddé egyesül-
nek copulatio által.' A kísérleti növény-és állattan a különböző 
egyedek osszenövesztésének majdnem csodás tényeit produkálta 
Eme tényékét vitalista alapon csak úgy értelmezhetjük követ-
kezetesen, ha elfogadjuk az alsóbbrendű életelvek osztódni- és 
egyesülni képes voltát. 

* 
* * 

Meggyőződésünk az, hogy lehetetlen meghatározni az élet-
elv mivoltát, csak létezését tudjuk biztosan. Szerintünk az is bi-
zonyos, hogy mindenfajta életelv anyagfeletti való, de anVag-
talansaga nem jelenti szükségkép a z egyszerűségét vagy oszt-
hatatlansagát. Az anyagtalanság és egyszerűség különböző tulaj-
donságok; e két fogalmat nem kell okvetlen összekötni A vi-
lágban sok oly lény van, melyeknek lényegét és tulajdonságait 
nem ismerjük; hiszen az anyag mivolta is titok. Ugyan miért 
volna lehetetlen oly lény, mely sem anyag, sem szellem, hanem 
elteto valosag, mondjuk alsóbbrendű szellem. Az ember maga-
sabbrendü szellemiségének okalapja nem az egyszerűség, hanem 
az ertelem és szabadakarat. 

Az életelv milyenségét megállapítani azért is lehetetlen 
mert a letet bizonyító tények megfigyelése könnyebb, mint lát-
hatatlan mivoltának milyenségére biztosan következtetni. A leg-
tokeletesebb módszerrel végzett fiziológiai, biochemiai és pszi-
chológia. megfigyelések is inkább az életelv létére és anyag-
talansagára utalnak, mintsem tulajdonságait feltárják. Az életelv 
egyszerűségére vonatkozóan: a saját életműködéseinkből, főleg 
le ki jelenségeinkből vett analógiát az alsóbbrendű élőkre nem 
alkalmazhatjuk biztos következtetésekkel. 

Ha az életelvet egyszerű állagnak mondanók, akkor az 
egyszeruseg fogalma itt nem jelentheti az oszthatatlanságot-
hiszen ezernyi tény igazolja, hogy a növények és alsóbbrendű 

1 R. Goldschmidt: Die Lehre von der Vererbung. 1927-153. 

4* 
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állatok megoszthatók és reorganizálódnak, tehát az életet okozó 
alany is megoszlott bennük. Nehéz elgondolni, hogy miképen 
lehet valami anyagtalan egyszerű, mégis megosztható, pedig a 
felsorolt példákból bizonyos, hogy némely nagyfokú regenerá-
cióra képes több darabra vagdalt állat is alkalmas körülmények 
közt új egyeddé fejlődik, illetve több egész egyeddé szervező-
dik, tehát életelvük is megoszlott. 

Az újabb vitalista természetbölcselők közül többen, mint 
pl. Schwertschlager1, azt vallják, hogy az organikus lélek, mint 
az élő egyediség alapja : nem megoszlik, hanem ismétli önmagát 
(wiederholt sich), képes új lelkeket létesíteni. — Ez a magya-
rázat azért sem helytálló, mert nincs a világban analógia arra, 
hogy valamely lény önmagát „több példányban" létesíthesse 
megosztódás nélkül. Vájjon mi lesz az önmagukat megismétlő 
s így megsokasodott lelkekkel a conjugació, vagy együvénövés 
eseteiben ? A kísérleti állattan mesterei ma már valóságos chi-
méra-gyüjteményt csinálnak a különböző egyedek összenövesz-
tése által elővarázsolt eleven „szörnyekéből. 

Ha az életelv megosztható — pedig bizonnyal ilyen — 
akkor szükségkép kiterjedt, de ezt a kiterjedt valót nem szabad 
összetévesztenünk a hosszmértékkel mérhető, vagy darabokból 
összetett kiterjedt anyaggal. Szellemi létezőnek sem vélhetjük, 
mert értelmes öntudatot, elvont fogalmakkal való gondolkodást 
és szabad elhatározást nem ismerhetünk fel a növényi s állati 
életelveken. 

Nyilvánvaló a pszichofizikai kutatások eredményeiből az 
érzéki megismerésnek anyagtól való függése ; mivel az állati 
lélekben ennél magasabbrendü, tisztán anyagtalanra vonatkozó, 
szellemi működésről tudomásunk nincs, azért az alsóbb életelvet 
közönségesen nem mondjuk szelleminek, bár anyagtalan, fizika-
feletti létező s mint ilyen csak viszonylagosan szellemi ; oly 
lény, mely az anyagi valók és a szellem közt közép helyet fog-
lal el a létezők sorrendjében. A világot rendszerbe elskatulyázni 
akaró emberi ész állította csak fel az anyag és szellem közti 
átrepülhetetlennek gondolt választó falat. Pedig a valóság az, 
hogy a lények skáláján fokozat van az egysejtű élőszervezettől 
az emberi szellemig. Sőt a theológusok szerint a „másvilág" 
lényei, a szellemek is fokozatos tökéletességüek az emberi szel-
lemtől Istenig. 

1 Schwertschlager: Philosophie der Natur. 1921—II. 143. 
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Nem tudjuk megoldani azt a kérdést sem, hogy az állati 
életelv a benmaradó működést miként alakítja egységes érzéssé, 
ha e lélek képességileg részekből összetett. De az életelv oszt-
hatóságát nem is úgy kell felfognunk, mintha a lélek mozaik-
szerűen, darabokból volna összerakva. Az alsóbbrendű lélek 
inkább olyanféle, mint az elemeiben egységes anyaghalmaz, 
mely létezésében egyetlen homogén való, de képességileg több ; 
ha széttörjük, több létező lesz belőle. 

Az életelv az anyagból csak akkor épít szervezetet és 
eleveníti, ha annak éltető állományi alakjává válik. Ezért az élő-
szervezettől elválasztott rész, mint önálló egyed, csak akkor 
marad élőlény, ha ama szervezet életelvéből is kap, amelytől 
elszakad. 

A felsorolt tények és következtetések is igazolják, hogy 
az életelv oly sajátszerű létező, melyről létezésén kívül alig 
tudunk biztosat; még találó hasonlattal sem ismertethetjük. 

Találóan határozta meg az életelvet a vitaiizmus nagy 
ismerője és apostola Driesch, midőn azt „ein Naturfactor sui 
generis, — elementare Sonderheit "-nak mondotta.1 Részleteseb-
ben fejezte ki ugyanezt Muckermann jézustársasági biológus, 
midőn az életelvről azt írta, hogy írányító természetét és mű-
ködésének módját csak sejtjük. Az életelv nem anyag, sem 
anyagi erő, hanem ens sui generis, mely az anyagot és erőit 
sajátságos vitális irányításba vezeti. De e kifejezés konkrét és 
pozitív jelentőségét teljesen megmondani nem lehet. Ez titka a 
természetnek, melyet talán sohasem fogunk megoldani. Innét 
kapjuk azt a negatív megismerést is, hogy a természet birodal-
mának vannak határterületei ; tisztán látjuk, hogy némely kér-
dések egyelőre megoldhatatlanok maradnak.2 

A titokzatos életelvnek a szervezetből való eltávozása 
okozza a halált, mely a modern biológusok szerint is a szerve-
zet bensejében történő változás, végelemzésben a sejt bensejé-
ben rejlő ok eredménye.® 

Mivel az élőszervezet elevenítője az anyagfeletti életelv, 
azért élettelenből önmagától nem keletkezhet élő. Az öntermő-
dés biológiai képtelenség! Ezt most már a „szabad iskola" hívei 
is hirdetik. Pl. Leidenfrost így ír: „Valószínű, hogy a tudomány 

1 H. Driesch : Der Vitalismus. 1905—290. 
* Muckermann : Grundriss der Biologie. 1909—134. 
3 E. Korscheit: Lebensdauer, Altern und Tod. 1922—269. 
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fejlődésével valamikor a fehérjéket is elő tudják majd állítani 
laboratoriumokban. Lehet, hogy ezek ugyanazok a fehérjék lesz-
nek, melyek a szervezet főalkatrészei, de hiányozni fog belőlük 
valami; az élet, amit a vegyészek lombikja sohasem tud elő-
állítani. A retortában gyártott homunkulusz minden időkben csak 
a mozivászon szenzációja lesz."1 

* * 

Húsz év óta folytatott mikroszkópos megfigyeléseim és a 
szakirodalom bölcseleti feldolgozása alapján nyert élettani meg-
győződésemet legyen szabad a következő pontókba foglalnom: 

1. A modern biológia rácáfol az anyagelviségre, mely 
biochemiával, energetikával és mechanikával az élet mivoltát 
megmagyarázni nem képes. 

2. A vitaiizmus összes régi alakja ép úgy tarthatatlan, mint 
egyes neovitalistáknak az a tana, mely ismeretlen anyagi „élet-
egységekében látja az élősejt életokát.2 „Életerő" nincs! „anyagi 
életegységek" szintén csak elgondolás ép úgy, mint némely 
skolasztikus anyagi lelke. 

3. Az élőszervezetet elevenítő életelv anyagfeletti való, 
ens sui generis, Ha az életelv bármennyire sublimált anyag volna 
is, mégis az anyagelvi világnézetet igazolná. Jóhiszeműen ugyan, 
de nagyon rosszul szolgálják a modern hitvédelmet azok a 
skolasztikusok, akik a növényi s állati életelv anyagszerüségét 
vallják; így logikusan el kell vetniök a természettudományilag 
leginkább indokolt istenérv: a biológiai-istenbizonyítás erejét is. 
(Sertillanges !) 

4. Az újabb élettani kutatások meggyőzően igazolják, hogy 
az összes élőszervezeteket egységesen : általános biológiai ala-
pon kell szemlélni. Növény és állat közt nincs áthidalhatatlan 
szakadék, hanem fokozatos átmenet van. A rendszertani elskatu-
lyázások története is igazolja, hogy a rendszertan nem a termé-
szet tükre, hanem mesterkélt elhelyezés. 

1 Leidenfrost Gyula : Bevezetés az élettudományba. 1922 - 7 . 
3 Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy az u.. n. neovitalisták közül 

soknak csak annyiban van köze a vitaiizmushoz, amennyiben vallják és 
nagy felkészültséggel bizonyítják, hogy az életjelenségek az ismert fizikai 
s Vegyi hatókkal nem magyarázhatók. Anyágfeletti életelvet azonban el 
nem ismernek. Még a nagy vitalista hírében álló Oskar Hertwig is kifeje-
zetten tiltakozik az ellen, hogy őt oly vitalistának véljék, aki nemcsak 
fokozati, hanem alapvető különbséget lát élő és élettelen közt. O. Hertwig : 
Das Werden der Organismen. 1916—23. 
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5: A legapróbb élősejí már szervezet; titokzatos valójában 
az életelv rejlik. A plazmamozgás mechanikája, a plasma vegyi 
és szerkezeti mivolta ma is ismeretlen, csak felvett elméletek, 
hypothezisek magyarázzák.1 Az élőszervezet alapegysége a s e j t 
A mag, a pete és a sperma is már élőlények ! 

6. Az életelvek nem egyforma tökéletességüek, hanem a 
szervezet berendezettségének megfelelően tökéletesebb, illetve 
magasábbrendü, tehát fokozatosba baktérium életelvétől az em-
beri szellemig. A lelkek világában az áthidalhatatlan szakadék 
az émberi szellemnél Van. Közhasználatban célszerű volna nö-
vényi életelv-ei, állati lelket és emberi szellemet mondani. 

7. A nem-szellemi életelvek megoszlanak, nyilvánvaló ez a 
merotomia eseteinél, midőn az alsórendű állat szétvágott darab-
jaiból megannyi egész állat fejlődik. Bizonyság erre a szaporo-
dás is. A növényi életelv annyi részre oszlik, ahány magja van 
a termő anyanövénynek. 

8. Az ember testi szerkezete kétségtelenül állati test. Ezt 
nemcsak az összehasonlító anatómia és embriológia bizonyítja, 
hanem a szövettan (histologia) és a mikroszkópi anatómia is. 
Viszont bizonyos, hogy áz ember sejtjei határozottan és sajáto-
san emberiek ! Az ember állati származásának elméletét ma már 
ne azzal cáfoljuk, hogy az ember kétkezü, a majom négykezü, 
stb., hanem mutassunk rá arra a döntő tényre, hogy az emberi 
szervezet alapegységéi: a sejtek sajátosan emberiek! Az ember-
testben nincs majomi sejt és majom petéből vagy bármely em-
berszabású állat petéjéből és spermájából nem lehet ember-
embrio.2 Bár az életelvek fokozatosak, lényegesen más termé-
szetűvé nem emelkedhetnek; a legmagasabbrendű állati lélek 
sem fejlődhetik emberi szellemmé, vagyis értelmes öntudattal 
bíró, elvont fogalmakat alkotni képes lélekké. 

9. Az ember szellemi lelke a testben uralma alatt tartja a 
szervezet sejtjeinek vegetatív életelvét a halál beálltáig. 

1 Bizonyság erre : Gurwitsch, Das Problem der Zellteilung. 1926. 
2 Hogy természetismerőink, kivált orvosaink közt még ma is sok a 

hitetlen és még több az agnosztikus, annak nemcsak bölcseleti készültsé-
gük hiánya az oka, hanem nagyrészt az a sajnálatos tény is, hogy egy-
háziak, — sőt hitvédelmi írók részéről is szánalmas tájékozatlanságot ta-
pasztalnak az élettudomány terén, vagy pedig a csökönyös és tarthatatlan 
konzervativizmus riasztja el őket az egyháztól. A természetbölcseleti hit-
védélem terén a legérdemesebb munkát a jézustársasági szaktudósok végzik-
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10. A növényi életelv és az állati lélek halál utáni sorsáról 
biztosat nem tudhatunk. Talán megsemmisülnek; valószínűbb, 
hogy valami alakban fennmaradnak. 

11. A szervezet és az életelv közti viszonyt csak bölcseleti 
következtetéssel lehet megközelíteni. 

* 
* * 

A szervezet és az életelv közti viszonyt így gondoljuk : 
Az élőszervezetben az áthasonlítható anyag az életelv 

eszköze. Az életelv tényleges valókat, fizikai egyedeket informál 
(informatio substantialis). Az anyag legapróbb részecskéivel 
állagilag egyesül, mely egyesülés következtében az anyag erői, 
a parányhatások az egész élőszervezet tökéletesítésére irányuló 
célszerűséggel működnek. Az életelv az anyag erőihez nem külső 
egyesüléssel járul, hogy azt segítse, tökéletesítse, hanem az 
életelv legbensőbb egységbe lép a parányokkal, ezek erőmükö-
déseire elhatározó irányítással hat, miáltal a lényt új, tökélete-
sebb működésre képesíti. Az életelv anyagfeletti való, ezért ha-
tása nem valamiféle mechanikai mozgatás ; nem olyféle tényező, 
mint pl. a benzin a motorban. Már aquinói sz. Tamás kifejtette, 
hogy a lélek nem úgy van jelen az élőszervezetben, mint a hajós 
a hajón. Az életelv az anyaggal egy természetté egyesül s emez 
egyesülés új, tökéletesebb természetet ad az élettelennek, mely-
nek anyagát az élőszervezet asszimilálja. A fizikai s vegyi erők 
az új természetben is érvényesülnek, bár nem szabadon, hanem 
az életelv irányítása szerint. Az élőlény működése nem kettős, 
hanem egy és oszthatatlan; az állagilag egyesült anyagból s 
életelvből egységileg ered, per modum unius történik. Minden 
életműködés a két tényező egyesítéséből keletkezik, egyedileg 
egységes állományból ered ; a két tényező kölcsönösen egy-
másra van utalva úgy, hogy külön nem végezhetnek oly műkö-
dést, mely az élőszervezet sajátja. 

Az életelv által való informatio substantialis az élőszerve-
zetben meghagyja az anyag fiziko-kémiai működését. A biochemia 
igazolja, hogy a parányok természetes alaptulajdonságai az élő-
szervezetben is megmaradnak és érvényesülnek. Az anyagcseré-
ben az élőlény az anyag erőit is felveszi magába, mert ha nem 
történnék így, akkor az asszimilált anyag erője veszendőbe 
menne, vagy teljesen másba változnék át, ami lehetetlen, mert 
erőnélküli anyag nem létezhetik ; a tapasztalás szerint az anyagi 
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valók léítartalma mindenkor erőben is nyilvánul. Az életelv 
fizikai s vegyi erőhatást nem fejthet ki önmagából, mert az 
életelv egyszerű állag, anyagfeletti való.1 

Az élőszervezetben végbemenő némely változásoknál a 
szervezet anyagai mint önálló állagok az életelv hatása alatt 
megszűnnek tovább működni, átalakulnak. Csak az áthasonlított 
anyaggal építheti önmagát az élőszervezet. Az életelv informáló 
hatásával a szervezet anyaga új képességet nyer; helyesebben 
mondva: az anyagi erők hatásához új képesség járul, mely az 
anyagot, mint képességekkel telített valót (inchoata forma) élő 
ténylegességbe fejleszti ki, élővé szervezi. 

Az élőszervezetben ugyanis : a működések elve nem maga 
az egyszerű lélekállag önmagában, hanem az anyagi erőkkel 
eggyé összetett állag, melyben a lélek a vezető informáló tényező. 
Nagy kérdés, vájjon az éltető elv létezésében is úgy függ-e az 
anyagtól, mint ahogy lényegileg függ a cselekvésben ? Meggyő-
ződésem az, hogy e kérdést az emberi elme meg nem oldhatja. 

Életelv és anyag nélkül élőszervezet nem létezhetik, — de 
létezik életelv anyag nélkül ott, hol az életelv egyszerű szellemi 
állag, minő pl. az emberi lélek. Talán létezik állati lélek is ön-
állóan ; keresztény bölcselők közül is többen lehetségesnek vélik, 
hogy az állat lelke nem semmisül meg.2 Az anyag és energia 
megmaradásának alaptétele szerint : a természetben mi sem 
semmisül meg; — miért semmisülne meg épen az állati lélek? 
Lehet, hogy az állat elhalása után lelke talán más organizmus 
éltetője lesz, vagy talán beolvad bizonyos állati lélekösszességbe, 
honnét más egyedekben újra születik. Nem bizonyítható eléggé, 
hogy „úgy jár az állati lélek, mint az árnyék, mely az árnyat vető 
testtel együtt megszűnik." A lélek, mint önálló lé'ü i ,:,ag, ennyire 
nem függhet egy másik állagtól; az állati lélo:i is kcíi^gtelenül 
anyagfeletti működések alanya, tehát nem 1 v.< î a lest .uléka. 

Azt sem hihetjük, hogy Isten kö7 »eilen beavatkozással 
semmisiti meg az állati lelket; e folytonos is!e: i beavatkozást 
feltételezni nem indokolt. Sétánk közben akaratlanul sok férget 

1 Sz. Tamás szerint: „Quia Plato ponebat quod anima est actus 
corporis, non sicut forma, sed sicut motor, subjungit, quod hoc nondum 
est manifestum, si anima sic sit actus corporis, sicut nauta est actus navis, 
scilicet ut motor tantum". (De anima. Lib. II. lect. II.) 

» Igy: Wolff chr., Herder, Stolz Alban, Perty, Schelling, Gutberlet, 
stb. Gutberlet : Gott und die Schöpfung. 1910., bevezetés. 
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eltaposunk ; nem észszerű feltételezni,-hogy minden ilyen elgázo-
lásnál Istén közvetlenül belenyúl a világfolyamatba, hogy a 
döglődő féreg lelkét megsemmisítse. 

Az állati lélek halhatatlansága ellen felhozható egyetlen 
komoly érv az, hogy halhatatlanságának észszerű célját nem 
tudjuk.-1 

Nem ütközhetünk meg azon, hogy az emberi tudás korlátai 
oly szembetűnően merednek elénk -a lelkek világában.2 Az élet-
elvnek az anyaggal való egyesülési módja, az életelv minősé-
gének meghatározása a legnehezebb bölcseleti kérdések egyike, 
mely a metafizika titokzatos világába utal. A logikai következ-
tetések örvényei az anyagfeletti világ mélységeibe sodorják a 
gondolkodót, aki épen a metafizika mélységeiben látja tisztán, 
hogy a legbölcsebb ember is csak pislogó méccsel jár és hogy 
a filozófia sem arra való, hogy mindentudóvá tegye az e m b e r t 
hanem çsak eligazodni segítsen a Végtelen felé. . 

1 Doflein szerint az életet hordozó titokzatos állag halhatatlan. Fr. 
Doflein : Das Problem des Todes und der Unsterblichkeit. 1910—115. 

3 Hiszen az élettelen valók is rejtélyek. Minden felfedezés ú jabb 
rejtélyleleplezés! A Természettudományi Közlöny legújabb számában ol-
vassuk (1928—170.): „A kozmikus sugárzás felfedezése csak növeli azt a 
titokzatosságot, mely a fény, az annyi szépet nyújtó ragyogó fény s álta-
lában a sugárzás keletkezését, terjedését, annak egész lényegét homályba 
burkolja. Ha a sugárzás lényegét m e g tudnánk ismerni, talán még az éiet, 
az élő anyag rejtelmeibe is vethetnénk egy pillantást." — De ezzel csak 
az életjelenségek fizikája lenne ismertebb; az élet lényege titok marad. 



Bilkei Ferenc: Debrecentől Pannonhalmáig. Székesfehér-
vár. Ára 4 pengő. 

Bilkei Ferenc a katholikus irodalom és hírlapirodalom ki-
próbált bajnoka, olyan népszerű apologiát és egyszersmind 
vitairatot intéz a magyar közönséghez, amelyben a béke igéivel 
a magyar protestáns testvéreket hívja föl, hogy midőn a haza 
nevében a békét és testvéri szeretetet követelik, lépjenek ők az 
igazi béke út jára mindenekelőtt azzal, hogy lássák tisztán a 
katholicizmus lényegét, mert ha ezt minden elfogultság nélkül 
megismerik, akkor nem engedik többé lelkükhöz férni azokat a 
balítéleteket é& ráfogásokat, amelyek köztünk a társadalmi há-
borúságot okozták és okozzák ma is. De szól ez a könyv a 
katholikusoknak is; mert hiszen sok katholikusnak lelkébe 
kell még belegyökereztetni a katholikus öntudatot, amelynek 
nagyon sokan híjával vannak, nem kis részben azért, mert künn 
a társadalmi életben, főképen a tetszetős alakban őket megkör-
nyékező napi sajtó és értékesnek hirdetett könyvekben elhintett 
félremagyarázások és rágalmak megvesztegették gondolkozásu-
kat vagy közömbössé tették őket. Éppen azért, mert közömbösek, 
nem szerelik föl magukat azokkal a szellemi fegyverekkel, ame-
lyekkel nyomban elháríthatnák a katholikus vallás, az egyház és 
intézményei ellen el-elhangzó támadásokat. Nem veszik kritika 
alá, amit ellenséges írók mondanak, bevonva azt ügyesen a lát-
szólagos igazság mázával. Ezt a közömbös nemtudást is megtör-
heti Bilkei könyve s jól teszi minden katholikus ember, ha elol-
vassa a benne csoportosított érveket, amelyekkel a felületes ítél-
kezőket alaposan lefegyverezheti és tényezője lehet a mind-
untalan óhajtott és követelt ,,testvéri megértésnek." Annál sike-
resebben használhatják föl erre a célra Bilkei könyvét, mert 
annak adatai a legteljesebb tárgyilagosság igazságával hatnak. 
Ez a szigorú tárgyilagosság legnagyobb érdeme és értéke e 
könyvnek. Különösen Luther tanai és egész reformátori műkö-
désénél. Itt a szerző hangja egészen visszavonul, a tények maguk 
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érvekké válnak; minden elfogulatlan, értelmes ember megdöbbe-
néssel fogja látni az ellenmondások és következetlenségek nagy 
ellentétét a katholikus egyház tanainak egységességével. S aki 
ezt megérti, az már csak tisztelettel nézhet a katholicizmus felé, 
amint azt teszi az anglikán püspökök nagy része s angol áttérők 
egyre növekvő serege, amelyről a szerző a statisztika kétségbe-
vonhatatlan ténymegállapításaival számol be. Mind e tények 
megvilágítása után fölveti a kérdést a szerző: miként lehetséges 
a protestáns felekezetek közeledése? Első föltétel az őszinteség. 
A kérdéseket elfogultság nélkül, történelmi alapon kell tárgyalni. 
Ezt Bükéi megcselekszi. És teljes joggal mondhatja: „A katolikus 
és protestáns tanok szembeállításával pedig azt akartam igazolni, 
hogy a katholikus ember minden ellenkező támadással szemben 
bizonyítani tudja a maga hitének igazságát s ha híven ragaszko-
dik hozzája, a hite észszerűségen alapszik . . . Különösen fon-
tos, hogy a történelmi hazugságokkal és ferdítésekkel ne vezesse 
félre senki a tudat lan és tájékozatlan gyermekeket, különösen 
az iskolákban." Bilkei nem támadja senkinek hitbeli meggyőző-
dését, csak azt kívánja, foglalkozzanak más vallásúak is a mi 
vallásunk megismerésével; tanítsa mindenki a maga vallása jó-
ságát és szépségét, de ne abból álljon vallásossága, hogy máso-
kat gyűlölni tud ja . De hát ma épen sokan vannak, akiknek kér-
kedő vallásossága nem hitből, hanem gyűlölség-keltésböl áll. 
Egyszerre Bilkei könyve sem teremthet csodát; de reméljük, 
hogy akik elolvassák, azok fognak keresni másokat, hogy meg-
térítsék az olvasottak szellemének. 

Budapest. Sz. J. 

Dr. Tóth Tihamér: Szentbeszédek Krisztus Királyságáról. 
Budapest, 1927. Szent István Társulat kiadása. 320 1. Ára fűzve: 
10 pengő. 

Az idei iskolai év első napjaiban, amint a theologiai elő-
adásról, az ú j szemináriumból hazaiparkodtam a régi nagyszemi-
náriumba, öreg sétabotját felemelve, magához intett Mladonitzky 
Ignác c. püspök, a győri székeskáptalan 89 éves nagyprépostja 
s örömöt sugározva így szólt hozzám: 

— Mondja csak, Tanár Ür, olvasta-e Tóth Tihamér dr. egye-
temi professzor legújabb könyvét? 

— A Krisztus Királyságáról elmondott szentbeszédeinek 
gyűjteményes kiadását? 
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— Azt, azt! 
— Olvastam! 
— No — és mit szól hozzá? 
— Azt, ugyanazt, amit — látom — Méltóságod is érez: pom-

pás könyv, nagy nyeresége egyházi irodalmunknak! 
— Persze, hogy nagyszerű! Már gratuláltam is a kiváló 

professzornak és több példányt rendeltem is a könyvből. 
— Hogy szokása szerint másokat is részesítsen a könyv kin-

cseiben: kispapokat, hitoktatókat, kongregációkat? 
— Természetes! — válaszolt a 89 éves főpap. 
Azután sokáig elbeszélgetett Tóth professzorról, egyénisé-

géről, működéséről és műveiről. És ismét alkalmat nyújtott arra, 
hogy áldva áldjam a kegyes Gondviselést, aki e pátriarkális korú 
főpapot páratlan alázatossággal és a fiatalokat is sokszor za-
varba hozó friss érdeklődéssel ajándékozta meg minden egyházi 
ügy és megmozdulás iránt. 

Most, hogy Tóth Tihamér dr. professzor e legújabb könyvét 
a Religio nyilvánossága előtt ismertethetem, mindenáron a tol-
lam alá kívánkozott ez a kedves és érdekes jelenet, mint stíl-
szerű nyitány ahhoz a öröménekhez, (majdnem azt mondtam: szo-
nátához), amelyet Tóth dr. géniuszának ehhez az újabb bemutat-
kozásához írni szeretnék. 

Szerintem ugyanis Tóth professzornak ez a könyve sok 
gyönyörűséget szerez mindazoknak, akik egyházi irodalmunk 
legáldásosabb területe, a hitszónoklat iránt érdeklődéssel vi-
seltetnek. 

S ha igazuk van azoknak, akik Emmersonnal tartva azt 
vallják, hogy a szépség csak az örömmel feléje forduló lélek 
előtt mutat ja meg arcát: akkor Tóth professzor e könyve is csak 
úgy bontakozik ki teljes értékében és szépségében, ha őrömmel 
közeledünk feléje és engedjük, hogy csak sugározzék ránk, csak 
fogjon és vigyen bennünket, amerre a Lélek és lelke ragadja: — 
és majd csak utánna, ha már elült a fuvallat, ha már kiengedett 
a kezéből, akkor iparkodunk számot adni élményünkről. 

Ezt a bizonyára helyes elvet követve, azt tapasztaljuk, 
hogy Tóth Tihamér dr. szentbeszédeiben először is rendkívül 
megnyerő hatást gyakorol a lélekre a szónok hangja. 

A szónok hangja! Amióta Mihályfi professzor hatalmas 
erővel felhívta a figyelmet az Evangélium hirdetőjének hangjára, 
azóta több gondot is fordítunk az evangelizációnak erre a látszó-
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lag jelentéktelen, de valójában nagyon is fontos tényezőjére. És 
egész helyesen! Mert a tapasztalat és a lélektan szerint az ered-
ménynek első, de legelső feltétele épen az, hogy a szónok hangja 
jó, evangéliumos legyen. Amennyire kínos a hamis häng az ének-
ben és zenében: annyira, vagy talán még inkább kétségbeejtő a 
Jóhír hirdetésében. 

Nos, Tóth professzor hangja őszinte, mélyről jövő, tiszta 
evangéliumos hang. -Férfias. Érces a csengése. Egészséges a zen-
gése. Jó öntésű, ép; szent harangnak dús zőngéjű hangja. 

Ha elemezzük és felbontjuk, négy jellemző zöngét találunk 
benne. < 

Az első a meleg közvetlenség- Ez az uralkodó, a dimonáns 
zönge. Testvérek, Kedves Testvérek, Kathölikus Testvérek és 
mindig Testvérek a megszólítása. Mint Testvér szól a Testvérek-
hez, elejétől végig. Sehol semmi póz. Semmi fölényeskedés. Sehol 
gúny. Sehol sértés. De mindenütt őszinte, meleg, testvéries hang 
és érzés. Másvallású testvéreink régóta figyelik, csodálják és 
magasztalják Egyházunk szónokainak ezt a meleg, bensőséges, 
testvéries hangját: Micsoda üdítő és vigasztaló önöket hallani! 

Mielőtt P. Stornier S. J. nagyszerű tanulmányát a modern 
pap ideális képéről közzétette, nálunk már a testvériesség hangja 
és érzelme járt és uralkodott mindenütt. Prohászka volt ezen a 
téren is a kezdő. Mig szónoki pá lyája elején inkább a sasnak, 
addig a végén egészen a pacsirtának, szent Ferenc kedves búbos 
pacsirtájának a tipusát mutatta. 

A testvériség mellett Tóth professzor hangjának 
második zöngéje az öröm! Az öröm azon, hogy ez Evangélium 
nunciusa lehet! Az öröm azon, hogy (ha szabadna ilyen osztályo-
zást elkövetnünk) az ország első szószékén hirdetheti az Igét. 
Azon a szószéken, amelyet Prohászka örökfénybe öltöztetett s 
amelyre ma is Hazánk legnagyobb intelligenciái és jövendő ve-
zérei emelik fel szomjas tekintetüket. Nagyon, de nagyon 
helyes ez a tónus és csak magasztalást érdemel a forrás, ahonnan 
felzeng: a genius loci érintésére erősen rezonáló finom lelkiség. 

A testvériességgel és örömmel együtt benne lobog Tóth 
tanár hangjában a buzgóság tüze. Az a komoly apostoli elhatáro-
zás és törekvés, hogy — szolgálni akarok! Szolgálni Krisztusnak, 
a Királynak! És szolgálni nektek, Testvéreim, Krisztus alatt-
valóinak! Krisztusnak, aki szivetek Királya akar lenni! Nektek, 
akik csak az Ő szolgálatában találjátok meg boldogságtokat! 
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Semmit mást nem akarok! De. ezt, ezt akarom, ezen teljes erővel 
dolgozom! >.•;• ,-•••• ! -

Ez a lelkület teszi a „hangját erőssé, ércessé és avat ja 
diadalmassá! ' -.s • : -

De átrezeg a hang^áa,inzonyos szomorúság is! Az a szo-
morúság, hogy milyen távol esett a modern világ plánétája a 
Naptól: Krisztustól s milyen rémes nehézségekbe kerül ennek a 
szörnyű Nap-távolnak a megszüntetése: Krisztus trónjának fel-
állítása az egyéni, családi és nyilvános élet minden területén! 
iEz a szomorúság egyik másik helyén olyan méllyé válik, hogy 
hangja, mintha már nem is ébresztőt fújna, hanem . . . . bús ke-
sergőt tárogaíózna. ; • • 

Mi ennek a homályos, sőt itt-ott sötét tónusnak az oka? 
A tartalom! Vagy inkább'a tartalom beállítása! 
A hang vizsgálata után így kell jönnie a tartalom és be-

állítás megvilágításának! Tóth professzor ád anyagot. Még pedig 
gazdag, rendkívül dús anyagot nyújt Krisztus királyságával kap-
csolatban. Kifejti Krisztus Királyságának eszméjét és birodalmá-
nak majdnem összes köreit, tartományait. Eszméjéről két gyö-
nyörű beszédet közöl. Köreiről pedig összesen 22 szentbeszédet 
alkotott. Ezekben kifejti, hogy Krisztus Királya az egyes embe-
reknek, a családnak, az Egyháznak, a földi és örök Hazának, a 
gyermekeknek, ifjaknak, nőknek, anyáknak, szenvedőknek, hit-
vallóknak . . , 

Teljes elismeréssel hajlunk meg e dús anyag láttára Tóth 
professzor előtt. Mennyi gond, mennyi munka és fáradság rejlik 
e nagyszerű lapok mögött! Ugyancsak magasztalással illethetjük 
azt az ügyességet is, amellyel Tóth tanár a nagy anyagot össz-
hangzásba hozta az egyházi évvel. Ami első tekintetre igen ne-
héznek, második és további tekintetekre pedig majdnem lehetet-
lennek látszott, hogy t. i. az egyházi év változó eszméi és hangu-
lati áramaihoz lehetőleg hozzásímultan és egymással logikai 
összefüggésben állítsuk a lelkek elé Krisztus trónját és birodal-
mát, a psychologiának és a logikának ezt a szinte áthidalhatatlan 
antinómiáját, az illusztris Szónok irigylésre méltó módon oldotta 
meg. Felesleges megjegyeznünk, hogy ez a megoldás a két áram-
kör teljes ismeretén kívül kitűnő taktikai érzéket is kívánt és — 
revelált Tóth tanárban. 

S ha most e gazdag anyagú és művészi elrendezésű beszé-
dekben, mint kisebb-nagyobb kápolnákba betekintünk, azt látjuk, 
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hogy az oltáron levő Krisztus-Király képe nem Raffael vagy 
Tizian, hanem ingább Correggio és méginkább Rembrandt stílu-
sára emlékeztet. Tóth professzor nem annyira positiv, mint in-
kább negatív, nem annyira aretologikus, mint inkább hamar-
tologikus beállítással dolgozott. Nem annyira azt mutatja, mi-
lyen életforrások fakadnak és áramlanak ki Krisztus trónjából 
egyesekre, családokra és társadalmakra: mint inkább azt tünteti 
fel, milyen mélyre jutott a modern világ a vallási aposztaziában, 
micsoda végzetes viselkedést mutat az élet Királyával szemben, 
micsoda vészes bajok és halálos betegségek foltjai verődnek ki 
ra j ta s micsoda gigászi munkák, micsoda szizifuszi erőlködések 
és megfeszülések várnak ránk Krisztus trónra emelésének fölsé-
ges művében. Nem annyira a Napot sugároztatja, mint inkább a 
felhőket festi. Nem annyira a felvonuló tavaszt énekli, mint 
inkább zord telek pusztításait ecseteli és siratja. 

Innen, igen, innen Tóth professzor hangjának Schuman-osan 
tompa, fátyolos, sőt hellyel-közzel egyenesen Grieg-iesen sötét 
tónusa. 

Érdekes jelenség! Mig a pedagógus Tóth Tihamér majd-
nem tisztára napember, fényember: addig a szónok Tóth Tihamér 
(legalább e kötetben) inkább felhős, borongós (nem akarjuk 
mondani pessimista) lélek. Mi az oka ennek a kettősségnek: a 
Raffael-i üde színpompának és Haydini-i patakcsobogásnak ott, 
a Rembrandt-i homályoknak és Grieg-i borongásnak itt? A 
pedagógia? Az a művészet, amelynek nálunk kétségkívül ő a 
legnagyobb és legkedvesebb gyakorlati és irodalmi mestere? Az 
inspirálta arra, hogy a tavaszi vetésekre gazdag lelkéből inkább 
csak fényt szórjon és előttük csak a magaslatok csillogó ormait 
és madárdalos ösvényeit mutogassa: — a nyári táblák egére 
pedig inkább felhőket és viharokat vonultasson fel? 

Talán nem tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy a fény-
nek, az ideál felragyogtatásának, a pozitív beállításának nem-
csak az ifjú szivekre, hanem az elgyötört és megtépett, össze-
szaggatott felnőtt lelkekre is nagyobb hatása van, mint a bűnök 
és bajok szomorú rajzának. 

Nem tagadjuk azonban, hogy annak, aki a modern világ 
árkait és szakadékait annyira ismeri és lát ja, mint Tóth pro-
fesszor is, sokszor nehéz, majdnem lehetetlen az ideál szépsé-
géről teli hangon énekelnie! 

És mégis azt mondanánk: Testvérek csak énekeljünk! Vagy 
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inkább, csak azután hangoztassuk Krisztus nyolc jaj-át , miután 
elénekeltük Krisztus nyolc boldogságát! 

Sokat és csak dicséretet kellene még írnunk Tóth tanár 
forrásairól is, amelyek között nála uralkodó a modern irodalom 
és a napi élet fodrozásainak és örvényléseinek a megfigyelése. 

Ugyanígy csak magasztalással szólhatnánk szép, modern, 
színes, itt-ott feltűnően kedves melódiájú nyelvéről is. 

De mindezek már rég ismert és külföldön is (Hollandiában 
is büszkeséggel hallottam) elismert értékei Tóth géniuszának. 

Londonban a jezsuiták templomában a szószék falán meg-
illetődve olvastam azoknak a nagy, örök szellemeknek a név-
sorát, akik arról a helyről hirdették az Igét és derítették rá Ang-
liára a Second Spring-et, a Második Tavaszt. Nem tudom, az 
egyetemi templom szószékébe bevésik-e azoknak á kiváltságos 
szónokoknak a nevét, akik onnan, arról a nagyszerű magaslatról 
szórhatják az örökélet magvait a magyar intelligencia lelkének 
termésföldjébe. De akár belevésik, akár nem, annyi bizonyos, 
hogy Tóth Tihamér dr. neve mindenkor ott fog ragyogni a ma-
gyar egyházi szónoklat aranykönyvében is! 

Azt hiszem, a Pedagógia után a Retoríca Sacra is örömmel 
hajlik meg Tóth Tihamér előtt és míg koszorút tesz homlokára 
(célzással a bevezetőben érintett álláspontjára) mosolyogva 
mondja: O felix ínconsequentia! 

Győr. Hász István dr. 

Horváth Sándor dr. O. P.: Krisztus Királysága. Budapest, 
VII., Szent Domonkos-utca 3. Kredo kiadása. 

Horváth Sándor dr. O. P., a kiváló dogmatikus iró és szó-
nok ebben a könyvében azoknak a szentbeszédeknek a tartalmát 
és anyagát adja, amelyeket a Rend budapesti templomában 1926. 
október havában Krisztus királyságáról elmondott. 

Itt tehát nem akar nyújtani kidolgozott szentbeszédeket, 
sem pedig szigorúan vett hittudományi értekezéseket: hanem — 
saját szavai szerint — csak arra akar rámutatni, miként lehet a 
tárgy köré csoportosítani úgy a lelkipásztori, mint a tudományos 
működés anyagát. 

Az anyagot a következőképen csoportosította: 
Az első, 4 értekezéses részben megvilágítja az ú j ünnep 

jelentőségét. A második, 8 cikkes fejezetben megrajzolja a szent-
írás Krisztus-Király képeit. A harmadik, 11 tanulmányú részben 

Religio, 1928. 5 
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kifejti Krisztus királyi méltóságának jogcímeit. A negyedik, 6 
cikkes fejezetben végül közelebbről megfesti Krisztus országát. 

Összesen 29 tanulmányt, illetőleg 29 szentbeszédnek az 
anyagát adja. A közölt anyag rendkívül gazdag. Tiszteletet 
parancsolóan néznek ránk a hatalmas gondolatsziklák tömegei, 
örömmel, mégpedig büszke örömmel tölt el bennünket az a tu-
dat, hogy a magyar egyházi irodalom Horváth dr. O. P. géni-
uszától olyan súlyos és dús anyagú könyvvel gazdagodott, 
amelyhez foghatót még a vasas német szellem sem termelt ezen a 
területen. 

A gondolatok hihetetlen gazdagsága mellett ki kell emel-
nünk azok magas szárnyalását is! Horváth dr. vérbeli theológus, 
tehát mindig felső, legfelsőbb világítással dolgozik. Felülről, a 
legmagasabbról, a kinyilatkoztatást interpretáló bölcselet magas-
latáról néz és vizsgál. Könyvét olvasva úgy érezzük magunkat, 
mintha repülőgépen egyre magasabbra szállnánk. Talán monda-
nunk sem kell, hogy a biztonság kellemes érzése pillanatra sem 
hágy el bennünket. Mint a többi könyveiben, Horváth dr. ebben 
a könyvében is megbízható pilótának bizonyul, aki odahaza van 
a magasságos magasokban s ismeri a felső rétegek atmoszféráját, 
hiszen az angyali Mester tanítványa. 

S ez, gondolatainak, anyagának skolasztikus, illetve tho-
mísztikus jellege és eredete az, amit gazdagsága és magas szár-
nyalása mellett külön is el kell ismernünk. Amit a bevezetőben, 
az előszóban mond, hogy t. i. a Szentíráson kívül csak szent Ta-
más műveit használja, azt hűségesen meg is tar t ja : nem juttat 
szóhoz senkit, csak az Urat és az Ő angyali kommentátorát! 
Szántszándékkal teszi ezt Horváth dr., mert „ezzel ő is hozzá 
akart némikép járulni annak a bizonyításához, amit az egyház 
évszázadokon át, de különösen az utóbbi időben olyan erélyesen 
hangsúlyozott, hogy sz. Tamás műveiben mérhetetlen életerő van 
lerakva, amelyből a lelkipásztor és tudós egyaránt meríthet a 
maga és mások számára." 

És tényleg, bizonyosan a szenzáció erejével hatnak majd 
nemcsak a szellemi és lelki világ helyes, krisztusi rendjére, ha-
nem (és talán főkép) a családi és a társadalmi élet Christocen-
tricus berendezésére vonatkozó nagyszerű skolasztikus gondola-
tok és elvek. Ellenben egész bizonyosan visszatetszést szülnek 
az államformára, az államhatalom gyakorlására és a politikai 
pártok biológiájára vonatkozólag (a 259. oldalon) található so-



67 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

rok, mert a modern ember előtt egyenesen képtelenségnek tűnik 
fel az az egyeduralmi állam- és kormányforma, amely az illuszt-
ris szerző e sorai mögül ránk tekint, hogy ne mondjuk, ránk 
mered és ránk ijeszt. 

Amilyen őszinte, sőt büszke örömmel ha j t juk meg az elis-
merés zászlóját az érdemes Szerző előtt könyve anyagának gaz-
dagsága, magasröptűsége és skolasztikus jellege miatt, annyira 
sajnál juk, hogy a Philosophia Perennis bányáiból kitermelt ren-
geteg bazaltköve nem áll előttünk olyan formában, amilyet a 
drága anyag kívánt és megérdemelt volna. 

Egyes gondolatkövek úgy, azon nyersen hevernek, amint 
a Thomizmus örök hegyeiből kikerültek. Mások nyertek némi ki-
képzést, de épen csakhogy — no! Pedig a szerző nem egyhelyen 
megmutatja, hogy mestere tudna lenni nemcsak „a mit?"-nek, 
hanem ,,a hogyan?"-nak is. E tekintetben csak az első ciklus 4 
fejezetére utalunk. Mennyi szépség, milyen leheletszerű finom-
ság ünnepel azokon a nehéz, súlyos, majdnem azt mondtuk, 
vaskos ősköveken! Amint hiányos az egyes gondolatkövek kidol-
gozása, úgy hiányos azok összeillesztése is. Logikus, sőt orga-
nikus összefűzés! — hol található ez meg annyira, mint a Philo-
sophia Perennis legnagyobb alakjánál : a par excellence systema-
tizáló géniusznál, sz. Tamásnál, Horváth dr. legfőbb mesterénél? 
És mégis, ime, Horváth dr. e könyvében sok helyen annyira nél-
külözzük a belső kapcsolásokat és azoknak külső feltüntetését 
(felosztás, számozás . . ,), hogy akárhányszor némi kellemetlen 
érzés támad bennünk. Egyes lapokon egyenesen rapszodikusan 
dobálja a hatalmasabbnál hatalmasabb gondolatokat. Rapszo-
dikus—skolasztikus: nem érdekes jelenség?! 

És mit mondjunk Horváth dr. formáló művészetének har-
madik eleméről, a stílusról? 

Azt, hogy igazi hamisíthatatlan skolasztikus stílus: csupa 
elvontság, csupa kopárság, sehol virág, sehol szín, sehol kép, 
sehol az életnek, a természetnek üde varázsa! 

De hiszen nem is az volt a célja, hogy formájával is hasson, 
mert — saját nyilt szavai szerint — nem akart adni se kidolgo-
zott szentbeszédeket, se kicizellált theológiai értekezéseket! 

Igaz, igaz! De tény az, hogy a forma dat esse rei s hogy a 
forma fogyatékossága miatt szenved a tartalom is! 

Amikor a világ fiai az ő vészes és ostoba világnézeteiket 
olyan pompás csomagolásban árulják, a legfölségesebb világné-

5* 
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zet tolmácsai se maradhatnak el forma tekintetében se! 
Horváth dr. könyve nagy nyeresége a magyar egyházi iro-

dalomnak: de mégegyszer akkora lenne az értéke és tizszer 
akkora lenne a hatása és hódítása, ha az igazságot a szépség 
köntösében állította volna a lelkek elé! Abban a köntösben, amely 
után az igazság követelve nyú j t j a kezét s amely — a Schola 
szerint is — nemcsak megilleti, de egyedül őt, az igazságot 
illeti meg! 

Győr, Hász István dr. 

Dr. Weszely ödön: Korszerű nevelési problémák. 
A Szent István-könyvek 45-ik kötete Weszely Ödönnek kü-

lönböző időben megjelent tanulmányait, cikkeit tartalmazza. 
Helyesnek tartom, hogy a munka élére a legfontosabb probléma: 
„Világnézet és nevelés" című tanulmány került, amelyben a 
szerző az idealizmus, a dualizmus, az optimizmus mellett foglal 
állást. A második cikkben helyesen rávilágít a kommunizmus té-
vedéseire. ,,A jóindulat kikapcsolása" c. cikkben azt tartom leg-
értékesebbnek, hogy a jóindulat kifejlesztését „Mindenki meg-
kezdheti önmagán s a saját környezetében". (32.) „A háború és 
a jövő nemzedék" c. tanulmányban helyesen mondja a szerző, 
hogy a pedagógia tárgya nem az, ami van, hanem az, ami meg-
valósítandó. — Ha ezt a normatív szempontot szigorúan alkal-
maznók a magyar pedagógiai irodalom termékeinek bírálatában, 
akkor még jobban kiderülne, hogy sok — csak felületesen ismer-
tető, leírásszerű, mások véleménye között ingadozó, határozott 
utat nem képviselő stb. — munka nagyon kevés értéket jelent. — 
Napjainkban még nagy szükség van annak a hangoztatására, 
amit a szerző erőteljesen képvisel, hogy a pedagógus tanulmá-
nyozza tanítványai lelkét. Sajnos, hogy egyes pedagógusok ilyen 
irányú törekvései néha a leglehetetlenebb akadályokkal, a leg-
képtelenebb kritikával találkoznak. Az egyéniség lélektanának 
vizsgálata során a szerző Binet típusait kiegészítve a következő 
típusokat á l lapí t ja meg: leíró, elmélkedő, bíráló, képzelődő, ta-
nult, érzelmes és eszményítő tipus. „A pályaválasztás és tehet-
ségvizsgálatok" címén ismerteti a szerző az e kérdés terén észlel-
hető törekvéseket és közli a saját megfigyelő lapját. Helyesen 
emeli ki, hogy a pályaválasztásnál nemcsak a képességek, hanem 
az erkölcsi tulajdonságok is fontosak. „A módszertan tudomá-
nyos feladatai"-nak fejtegetése során helyesen mutat rá a peda-
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gógia sajátos szempontjára a pszichológiával szemben; valamint 
rávilágít a tanítás módszerének és a logika módszerének különb-
ségére. „Az erkölcsi nevelés és tanítás szociális jelentősége' 
cimen ismerteti az erkölcsi nevelésnek a szocialdemokratizmus-
sal és a szociologiával való kapcsolatait; érinti a londoni első 
erkölcsnevelési kongresszust stb. A szocialisták és az ellenkező 
világnézetűek harcára nézve így nyilatkozik: „ . . . helyezked-
hetünk arra az álláspontra is, hogy az iskola maradjon ment úgy 
az egyik, mint a másik irány tendenciáitól. Az iskola feladata 
nem az, hogy pártpolitikai tendenciák szolgálatába álljon s akár 
mellettük, akár ellenük küzdelmet folytasson." (127). Nézetem 
szerint, ha a tanító szigorúan krisztusi alapon áll, akkor párt-
politikai szempont nélkül is a vörös gondolattól eltéríti a jövő 
nemzedéket. A kereszténység annyira nemzeti ügy, hogy annak 
szigorú képviselete nem tekinthető pártpolitikai álláspontnak. A 
tanító ebben a kérdésben nem helyezkedhet közömbös állás-
pontra, hanem a vallásos alap mellett nyíltan színt kell vallania, 
— amint azt a következő fejezetben (A vallásos nevelés erkölcsi 
és szociális jelentősége) a szerző is erőteljesen kifejezésre jut-
ta t ja . Nem helyeslem a Foerster-re vonatkozó kritika kedvezőt-
len részét. (137). „A javító nevelés módszeré"-ről szóló hosszabb 
fejezetben — sok értékes gondolat mellett — helyesen mondja 
a szerző, hogy a normális gyermekeknél a javítás lehetőségét elv-
ben sohasem szabad kizárni. „A kultúraterjesztő film" cimű 
cikkben helyesen érvel a film kulturális jelentősége mellett. 

E tanulmányok különböző időben készültek el, amely kö-
rülmény bizonyos egyenetlenséget támaszt a könyv egységes 
szellemén. Sok kérdésre vonatkozólag értékes tájékoztatást kap-
hat az olvasó. 

Budapest. Dr. Frank Antal. 

H. W. van Loon: Az emberiség története az ősembertől, 
napjainkig. Angolból fordította: dr. Fülöp Zsigmond. Száznál 
több, részben színes képpel, melyeket a szerző rajzolt. Budapest, 
é. n. 8° 473. 1. Nóvák Rudolf és társa. 

Wells nagyképű és sok tekintetben elfogult könyve után 
érdeklődéssel fogadtuk ez újabb népszerű angol világtörténelem 
magyar fordítását, mert reméltük, hogy tényleg azt találjuk 
benne, amit címében ígér: az emberiség küzdelmes életfolyásá-
nak színes és minden ízében valószerű rajzát . De mindjárt az első 
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lapok olvasása kiábrándított bennünket ebbeli hitünkből és meg-
győzött róla, hogy van Loon világtörténelmét egy bordában szőtték 
a híres regényíróéval. Világszemlélet, életfelfogás dolgában úgy 
hasonlít hozzája, mint egyik tojás a másikhoz. Mint annak, ennek 
is a radikalizmus és a felületesség a főjellegzetessége. De ezen 
nincs mit csodálkoznunk. Hiszen a szerző nyiltan megmondja ma-
gáról, hogy ő annak a régimódi liberalizmusnak a légkörében nőtt 
fel, amelyik követte Darwinnak és a század többi nagy úttörőjének 
felfedezéseit. Irodalmi eszményképei Erasmus, Montaigne és 
Anatole France voltak. (456. s. k. 1.) Darwinista felfogása magya-
rázza szélsőséges evolucionizmusát. Szerinte a földön minden 
élet az őssejtből bontakozott ki. A fejlődés menetének szemlél-
tetésére egész regényt költ, mely csodásság dolgában messze fö-
lötte áll a szentírás előadásának. így elmondja, hogy a növények 
eredetileg a tengerben éltek, de később elhagyták a vizet, új ott-
hont teremtettek maguknak és évszázados gyakorlással megta-
nulták, hogy a levegőn épen olyan jól megéljenek, mint ahogyan 
előbb a vízben éltek. (18. s. k. 1.) Hasonlóan a halak egy része 
is kijött a tengerből, megtanult tüdővel lélekzeni és hüllővé ved-
lett vagy pedig a fák tetejére költözött, szárnyakat növesztett és 
madárrá alakult. (20. s .k. 1.) Még fantasztikusabb az ember fej-
lődési út ja az első emlőstől, amelyik megtanulta mellső lábaival 
ragadni meg zsákmányát és hosszú gyakorlással valami kézszerű 
karmot fejlesztett ki mellső lábaiból, a történelmi emberig. 
(22. s. kk. 11.) 

A szerző szertelen evolucionizmusából önként következik 
abszolút érzéketlensége minden természetfölötti szempont iránt. 
Különösen megtetszik ez a kereszténységgel szemben elfoglalt 
álláspontján. Az ő szemében a kezdő kereszténység csak a biro-
dalomszerte dívó misztériumok egyike (140. 1.), az egyház pedig 
azoknak az alázatos férfiaknak és nőknek nyája, akik Jézust, a 
nazaréti (sic) ácsot vallották istenüknek. (138. 1.) A vértanúk 
,,felkoncolása" szerinte csak a tömeg egyéni akciója volt, ártat-
lan és minden veszedelem nélküli sport, mivel a keresztények 
nem voltak haj landók védekezni. (142. 1.) Még szembetűnőbben 
mutatkozik az író elfogultsága és tökéletes tájékozatlansága a 
középkor és a reformáció eseményeinek megítélésénél. Amit pl. 
a skolasztikáról ír, az enyhén szólva badarság. (201. s. k. 1.) De 
nem minősíthetjük másnak az efféle megállapításokat sem: a 
renaissancekori pápák és bíborosok úgy kezelték az egyházat. 
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mint valami kellemes klubot, ahol művészetről, zenéről és szín-
házról beszéltek, de a vallást csak ritkán említették (264.1.); a re-
formáció korában a szegény gyermekek fejét megtöltötték ,,pre-
destinációval", „transsubstanciával", „szabadakarattal" és száz 
más furcsa szóval, melyek a katholikus vagy protestáns ,,igaz 
hit homályos pontjait fejezték ki (271. 1.); a vallásháborúk olyan 
szörnyű borzalmakat jelentettek, melyekhez képest a legutolsó 
háború iskolás gyermekek szelíd vasárnapi kirándulása volt. 
(282. 1.) stb. 

Valószínűleg radikális világszemléletével függ össze az a 
gúnyos fölényesség is, mellyel a szerző a mult s főleg a középkor 
eseményeit tekinti. Hangjának frivolsága sok helyütt egyenesen 
bántó és nyomát sem mutat ja annak a lehiggadt tárgyiasságnak, 
melyet ilyen természetű munkáktól is joggal elvárhatnánk. Lép-
ten-nyomon ilyen ízléstelenségekkel t raktál ja olvasóit: a német 
nemzet római szent birodalma minden cerimónia nélkül a törté-
nelmi szemétdombra került (157. 1.); Őfelségeik ép oly szívesen 
kértek volna tanácsot teheneiktől és disznóiktól, mint városaik 
polgáraitól (193. 1.); Őfelségét elcsapták (197. 1); Nagy Károly 
és Nagy Ottó vademberek voltak és ép oly kevéssé hasonlítottak 
egy igazi római császárhoz, mint Wumba-Wumba kongovidéki 
„király" Dániának vagy Svédországnak nagyműveltségű királyai-
hoz (200.1.) a humanista nem pocsékolta a drága időt haszontalan 
theologiaí szőrszálhasogatásokkal (225. 1.) Tetzel János testvér 
nagyon buzgó kereskedő volt, sőt, hogy az igazat megmondjuk, 
egy kicsit nagyon is kapzsi volt (267. 1.) ; Galileit bebörtönözték, 
mert egy kicsit nagyon is indiszkrét volt, mikor bolond kis táv-
csöve segítségével magyarázgatta az ég titkait és bizonyos véle-
ményeket mormogott a bolygók magaviseletéről, melyek tökéle-
tes ellentétben állottak az egyház hivatalos nézeteivel (273. 1.); 
IV. Fülöp, az egyik féleszű spanyol Habsburg (303, 1.); Sándor 
cár magához tért kegyességi rohamából (385. 1.) ; Eugenia csá-
szárné egészen lelki tanácsadóinak uralma alatt állott, ezek az 
érdemes urak pedig egyáltalában nem szerették a protestáns 
porosz királyt (405. 1) és így tovább végehosszát nem érő soro-
zatban. Az ilyen és hasonló szellemességek talán illenek a szalonok 
hangjához, de komoly történeti előadásban nincsen semmi keresni 
valójuk. E tekintetben tehát szerzőnk ugyancsak nem követte 
nagy földijének: Spinozának okos tanácsát: Res humanas non 
r'dere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Ő megértés 
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helyett inkább ironizál az eseményeken és a történeti szereplő-' 
kön. Könyve befejező részében nem ok nélkül idézi Anatole 
France szavait: a szkepszis nagy mestere méltó tanítványának 
bizonyította magát. 

De még ezeknél is nagyobb baj, hogy az író nem uralkodik 
eléggé anyagán. Műve tele van hibákkal, botlásokkal, fél- és há-
romnegyed igazságokkal. Alig van olyan lapja, melyen helyes-
bítésre szoruló állítással ne találkoznánk; némelyikben kettővel-
hárommal is. Iveket kellene megtöltenünk, ha minden hibás vagy 
kevésbbé szabatos állítását ki akarnók igazítani. Ezért csak a 
legszembetűnőbbeket szedjük tűhegyre: A görögök nem a VI., 
hanem a XII. sz. vetették rneg lábukat Kisázsia part jai mentén. 
(85. 1.) A salamisi csata napja nem szept. 20., hanem 27. vagy 
28. (89. 1.) Xerxes a salamisi ütközet után nem várta megThessa-
liában a következő tavaszt, hanem sietve visszatért Ázsiába, (u. 
0.) A rómaiak és szabinok között korántsem volt olyan nagy a 
kulturális ellentét (kőbalták-acélkardok), mint a szerző feltün-
teti. (102. 1.) Hannibál nem a Rhone folyónál verte meg Scipio 
seregét (108. 1.), a zamai csata után nem menekült Tyrusba (112. 
1.) s nem 190., hanem 183. halt meg. (u. o.) A kynoskephalaí 
ütközet után (197. Kr. e.) a rómaiak semmíesetre sem menetel-
hettek a hat századdal később élt Attila ellen. (115. 1.) Odoaker 
nem 475., hanem 476. tette le Romulus Augustulust. (136. 1.) 
Theodorik királysága nem az V., hanem a VI. században enyé-
szett el. (144. 1.) Nagy tájékozatlanság vagy tán inkább elfo-
gultság azt állítani, hogy manapság Mohamednak épen annyi 
követője van, mint Krisztusnak. (151. 1.) A merseni szerződésnél 
(870.) nem Merész, hanem Kopasz Károly szerepel. (154. 1.) 
Nagy Ottót nem VIII. Leó, hanem XII, János pápa koronázta 
császárrá (156. 1.) s a német nemzet római szent birodalma nem 
1801., hanem 1806. szűnt meg. (u. o.) Barbarossa Frigyes nem 
a második, hanem a harmadik keresztes hadjáratban vett részt 
(172. 1.) s II. Frigyesnek nem apja, hanem nagyapja volt. (u. o.) 
Oroszlánszívű Richard bajosan kerülhetett sok pénzébe második 
utódjának, III. Henriknek; a szerző, úgy látszik, összetéveszti 
őt Cornwallis Rícharddal, akinek keresztes hadjára ta és német 
királysága csakugyan sok pénzt emésztett föl. (194. 1.) Abelard 
köztudás szerint nem angol, hanem francia szármázású volt. 
(218. 1.) A görög katholíkus nem azonos a görög keletivel. (225. 
I.) Luther nem domonkos-, hanem ágostonrendű szerzetes volt. 
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(266. 1.) Tetzel szerepét már eléggé tisztázta az újabb kutatás, 
a szerzőnknél olvasható rosszindulatú beállítás tehát legalább is 
elmaradott. (267. 1.) A puritánok semmiképen sem sorozhatok 
az anglikánokhoz. (295.1.) A triple alliance nern 1664., hanem 
1668. jött létre. (303. 1.) Ausztria csak 1804. alakult császár-
sággá, következésképen az 1740. elhalt VI. Károly még nem le-
hetett osztrák császár. (321. 1.) A magyar olvasó fájdalmas 
megdöbbenéssel fogja tudomásul venni, hogy Nyugateurópát a 
XIV. sz. nem Magyarország, hanem a nagyszerb birodalom védte 
meg a török inváziótól s a nyugati civilizáció utolsó fészke kelet 
felé nem Buda, hanem Üszküb volt. (461. 1.) 

De nem folytatjuk tovább a sorozatot, mert sem kedvünk, 
sem terünk nincs hozzá, hogy a szerző minden hibás és felületes 
állításával pörbe szálljunk, A mű alaposságának és tudományos 
megbízhatóságának megítélésére ennyi is elegendő. Szívesen 
megengedjük, hogy a hibák túlnyomó része nem főben járó, ta-
lán nem is jeletékeny, de ilyen nagy számban mégis menthetet-
lenek és megbocsáthatatlanok. A könyv kifejezetten népszerű 
jellege nem csökkenti, hanem ellenkezőleg fokozza az író fele-
lősségét. Mert a szakember mindjárt észreveszi a tévedést s leg-
feljebb bosszankodik rajta; de a laikus olvasónak nem áll mód-
jában tartalmi helyesség szempontjából ellenőrizni olvasmányait. 
Ő készpénznek veszi az olvasott könyv adatait és azon eltorzí-
tott formában rögzíti őket tudatában, ahogyan a szerző eléje 
tár ja . A népszerű munka szerzőjétől tehát kétszeres lelkiismere-
tességet várunk. Mivel van Loonnál sem felfogás, sem tárgyi tar-
talom tekintetében nem találjuk meg ezt a lelkiismeretességet, 
könyvét alapjában elhibázottnak kell nyilvánítanunk. 

A fordítás általában értelmes, de minden különösebb mű-
vészet nélkül való. Feltűnő, hogy a fordító nincs tisztában a ha-
tározott névelő használatával. Még inkább szemetszuró a törté-
nelmi terminológiában való tel jes járatlansága. Olyan hibákat 
követ el, melyekért minden gimnazista diák kinevetné. íme íze-
lítőnek egy kis szemelvény: megtérő Edward e. h. hitvalló (160. 
1.) ; császári város e. h. birodalmi (196. 1.); a könnyek völgye e. 
h. siralom völgye (205. 1.); Hajós Henrik e. h. Tengerész (239. 
1.) ; templárok keresztes rendje e. h. templomosok rendje (u. o.); 
Prester János e. h. János pap (u. o., 240, 241. 1.); Aragói Ferdi-
nánd e. h. Aragoniai (241. 1.); naggyűlés (sic) e. h. birodalmi 
gyűlés (268. 1.); Perzsiai levelek e. h. Perzsa levelek (341. 1.) Az 
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Epistolae virorum obscurorum a fordító szerint Egy sötét ember 
levelei. (265. 1.) 

Külön meg kell említenünk az illusztrációkat, melyeket 
maga a szerző rajzolt. El kell ismernünk, hogy egy részök na-
gyon ügyes és szemléletes, más részök azonban egészen kezdet-
leges és semmitmondó. 

Mindent összevéve tehát van Loon könyve, bár vannak 
benne kifogástalan részletek is, nem nyereség irodalmunkra. 
Radikális szelleme, ironikus hangja és felületessége miatt sen-
kinek sem merjük nyugodt lélekkel ajánlani. Csak sajnálni le-
het, hogy a kiadó ilyen selejtes munkával akarja kielégíteni a 
népszerű világtörténelem után tényleg mutatkozó keresletet. Ezért 
kár volt idegen szerzőhöz fordulnia. Meg vagyunk róla győződve, 
hogy megfelelő utánjárással ennél sokkalta különb és kifogásta-
lanabb eredeti munkát is talált volna. 

Budapest. Dr. Balanyi György. 

Thomas Pègues 0 . P. prof. au Collège Angélique (Rome), 
Comm?,ntair3 français littéral dî Ici Somms Théol. de St. Tho-
mas d'Aquin. I. Traité de Dieu. 8° XLVII. — 455. Toulouse — 
Paris (Téqui), 1924 — T. XI. Rédemption. 

Aquinói sz. Tamás Summa Theologicája az emberi gon-
dolkozásnak egyik legkiválóbb alkotása, műkincse a hit szolgá-
latába állítva. Valamint az egyiptomi piramisokról sokan beszél-
nek, de kevesen látták, ép így a Summa Theologicát is csak 
kevesen ismerik közelebbről. Ezen nemismerésnek számtalan oka 
van. A sok közül az egyik a latin nyelv ismeretének hiánya. 
Ma már olyan időket élünk, amidőn a latin nyelv megszűnt a 
tudomány kizárólagos nyelve lenni. A másik ok sz. Tamás mód-
szere, stílusa, szakkifejezései, amelyek a futólagos olvasónak 
ismereteseknek tűnnek ugyan fel, de aki a dolog mélyére hatol, az 
számtalan akadályt talál maga előtt, számtalan nehézség merül 
fel előtte. Egy harmadik ok az Aristoteles-féle bölcseletnek, ki-
váltképen a metafizika ismeretének a hiánya, amely nélkül egy 
lépés sem tehető sz. Tamás nagy gondolatának, eszméinek tel-
jes felismerésére. Ezen a hiányon óhajt a fenti szerző segíteni 
azáltal, hogy sz. Tamás legkiválóbb alkotását, amelyben sz. 
Tamás egész hittudományát és bölcseletét feltalálhatjuk, a Summa 
Theologicát, egy élő világnyelvre lefordította. A fordítás nem 
szolgai, hanem világos, érthető, mindazonáltal jó és hűséges. 
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Az eredeti latin szöveg fordítását idézetekben hozza, közbe-
közbe szúrva számos, kiegészítő, egyes helyeket kellően meg-
világító magyarázatot. Az egyes quaestiók és articulusok előtt 
is ad magyarázatokat. Néhány elvet nem egyszer modern ruhába 
öltöztet, miáltal nemcsak érthetőbbé teszi a szöveg megértését, 
hanem egyben azt is igazolja, hogy sz. Tamás müveiben ezek 
alapos ismerője minden modern bölcseleti és hittudományi kér-
désre, nehézségre megtalálja a világos, helyes választ. Az anyag-
beosztás szorosan a Summa Theologica beosztását követi, 
quaestioról quaestiora, articulusról articulusra halad. A kiváló 
szerző ilymódon teljes egészében tárja fel olvasói előtt a Summa 
Theologicát eredeti szépségében, gyönyörű felépítésében, érve-
lésének mélységében és logikai összefüggésének utánozhatatlan 
eredetiségében. A kötetek gyors egymásutánban jelennek meg, 
már 16 kötet látott napvilágot. 

A francia nyelv ismerői előtt sz. Tamás legkiválóbb alko-
tása, az emberi gondolkodás egyik legkiválóbb müvéről fölpattan 
a zár s a bezárt kincs nagyobb tömgek számára hozzáférhe-
tővé válik. A Summa Theologica jórészt már elkészült angol, 
olasz és a most készülő lengyel fordítása mellett a „Katholi-
scher Akademikerverband", Scheeben (Köln) tanár vezetése 
alatt most indul meg a Summa Theologica német nyelvű fordí-
tása is 15 kis kötetben. A fordítás ellenőrzői Schultes o. pr., a 
római Angelicum tanára és a sz. Tamás müveinek ismertetésére 
nagy irodalmi működést kifejtő Grabmann müncheni egyetemi 
tanár. A Summának C. Schneider által készített német nyelvű 
fordítása már teljesen elfogyott. A fenti „Katholischer Akade-
mikerverband" tervbe vette a Compendium theologiae, a 
Summa C. Gent., Comment, i. Boëtium, a Quaest. disp. de Veri-
tate lefordítását is. A Summa Theologica német nyelvű fordítása 
minden bizonnyal nálunk is nagyobb elterjedésnek fog örvendeni 
a franciánál, mert a németet nálunk többen és jobban ismerik. 
A német kiadás megjelenését örömmel várjuk. 

Temesvár. Dr. Faragó János. 
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AZ AQUINÓI SZ. TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL: 

Felolvasó ülés 1927. október 19. 

Elnök: dr. Notter Antal jogtudománykari egyetemi ny. r. 
tanár. 

Első tárgy: dr. Nánússy László orvos felolvasása: Az ember 
halála a természettudomány és a bölcselettudomány világánál. 

A felolvasást dr. Notter Antal elnök köszönte meg. Nagy 
hálával tartozunk, mondja, hogy a felolvasó a halál problémáját 
megvilágította. Nem szólok most költői lendületéről és befe-
jezése felemelő voltáról. A felolvasás egyesíti a természettudo-
mányi készültséget az alapos bölcseleti tudással. Az előadásból 
látjuk, hogy a természettudomány milyen keveset tud mondani 
a halálról. Ez nem is meglepő. Hisz az orvosi tudomány nem 
tudja: mi idézi elő a szív működését; így azt sem tudja, mi szün-
teti meg. A természettudomány ép arról nem tud tájékoztatást 
nyújtani, amit tudni legégetőbb volna az ember számára. Erre 
tájékoztatást lényegében csak a bölcselet tud adni és a tételes 
isteni kinyilatkoztatás. Azonban a bölcselet világossága mellett 
is még mindig nagy homály fedi ezt a kérdést és ezentúl is kér-
dés marad: mi idézi elő az élőlények meghalását. Azért kell 
meghalni, mert a lélek eltávozott, vagy azért kell eltávoznia a 
léleknek, mert a test változott el? A lélek halhatatlanságának 
bizonyítása több részből áll. Először, hogy a lélek egyszerű. Az-
után, hogy a lélek működései között olyanok vannak, amelyek 
anyagtalanok, szellemiek, tehát lényük szerint nem testi tevé-
kenységek, azonban jelenleg a szervezettel összefüggésben van-
nak. Ez a működés tehát a test halála után is lehetséges. És hogy 
ez tényleg meglesz, úgy mutatjuk ki, hogy ezen előzményeket 
Isten eszméjével: bölcsességével, jóságával és igazságosságával 
kapcsoljuk össze. A keresztény bölcselet ezen összetett bizonyí-
tással bizonyítja, hogy a lélek szellemi tevékenysége örökké 
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fennmarad. Az előadó ezt a bizonyítást szépen, világosan adta 
elő és így a nem szakember előtt is megérthetővé és ked-
vessé tette. 

A felolvasáshoz még dr. Bochkor Ádám orvos szólt hozzá, 
aki az előadással kapcsolatban foglalkozott a halál bebizonyí-
tásának kérdésével. Ezt nehéz bebizonyítani. A halál bekövet-
kezésére döntő bizonyítékok még mai napig sincsenek. Minden-
félét ajánlottak már, de ezek nem bizonyultak teljes értékűek-
nek. Az érzékszervek hiányossága és más külső körülmények be-
folyásolhatják a vizsgálatot és ezért tényleg történhetnek és 
történtek is esetek, amikor az illető az orvosi vizsgálat ellenére 
még élt. Ma tehát úgy áll a dolog, hogy több jelet kellene együtt 
szerepeltetni, ha a halált ki akarjuk mutatni. Ha már a rothadás 
jelei mutatkoznak, akkor már kétség kívül bekövetkezett a halál, 
örömmel üdvözli a felolvasót, mert látja, hogy az orvosok is ki-
veszik részüket a Társaság munkájából. 

Ezután dr. Kiss János ügyvezető alelnök előadja a tárgy-
sorozat második pontjához, a spiritizmusról szóló eszmecseréhez, 
azokat a gondolatokat, amelyek eddig e tárgyról a Társaságban 
felszínre kerültek. 

A tárgyhoz először Jámbor László szólt hozzá, aki egy 
érdekes levelet olvas fel, amelyet Amerikából egy pap ismerő-
sétől kapott. Hozzá fordultak benne, hogy a levélben közöltek-
ről kellő magyarázatot adjon. Egy plébánián vacsorára várnak 
egy papot, nem jön, helyére odateszik lísieuxi sz. Teréz képét 
és rózsáját. Mikor ez történik, a felső tányér mozogni kezd, ami 
egyes kérdésekre ismétlődik, másokra semmi sem történik. 
Ugyanez ismétlődött, amikor ott máskor az illető plébános 
megjelent. 

Ezután Nérei Ödön nyug. bankigazgató emelkedett szó-
lásra. Jó katholikus családból származtam, mondotta, de hitem 
elvesztettem. Majd spiritiszta lettem. Egy protestáns vallású 
tanár akkor azzal próbált a spiritizmustól visszatartani, hogy ez 
a sátán műve. Hiába mondtam neki, hogy ez a sátán műve en-
gem Istenhez vezetett vissza és ma általa törekedem Krisztus 
követője lenni. Ezt azért mondom el, hogy megokoljam felszóla-
lásom. Négy évtizede foglalkozom ezzel a dologgal és sohase 
csaltak meg. A szellemvilágnak az igazolása és legnagyobb bi-
zonyítéka, hogy ismerős szellemektől oly üzeneteket vagy jele-
ket kapunk, amelyek a személyazonosságot igazolják. És én 
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atyámtól, anyámtól, fitestvéremtől ilyen bizonyítékokat kaptam. 
Én teljesen hitetlen embereket azon tudással és meggyőződéssel, 
amelyet nekem a spiritizmus adott, nemcsak az élethez, hanem 
Istenhez vezettem vissza. Amerikai barátaim közül egyszer az 
egyik azt írta, hogy akarok-e szellemfényképet? Hogyne, felel-
tem. Erre azt írta, hogy egy képemet küldjem el. ő elküldte 
Washingtonba a képet egy fényképészhez, aki ilyen dolgokkal 
foglalkozik és a képen édesanyám jelent meg. Miért jelent meg 
édesanyám? ő biztosan megbánta, hogy engem annak idején 
vissza akart tartani a spiritizmustól és most így adott jelet, hogy 
maradjak. 

Majd Tower Vilmos alezredes lelkész szólt a tárgyhoz. — 
A spiritízmusnál nem szabad számításon kívül hagyni egy psy-
chologiai tényt. Amint dr. Nánássy úr is mondotta: érzékeink 
nagyon korlátoltak, de viszont az érzékfelettiekre nagyon kíván-
csiak vagyunk. A kinyilatkoztatás itt nagy fegyelmezést kíván 
tőlünk. Csak keveset ad és mi így akaratunk ellenére is szívesen 
foglalkozunk ilyesmivel. Egyszer megkértek, menjek egy spiri-
tiszta ülésre. Az illető, akivel mentem, azért ment, hogy lelep-
lezzen egy spiritiszta úrínőt. Volt egy háromlábú asztala. Az 
egyik lábon íróvessző volt. Amit ez írt, azon ugyanazok az írás-
hibák voltak, mint egyik tanítványom dolgozatain, aki az illető-
nek fia volt. Társamnak egyszer csak így szóltam: Kérdezd meg: 
mi az édesanyám neve. A név azonban nem jött ki. A nő erre 
azt mondta: a szellem most nem válaszol, mert egy hitetlen van 
itt. És társam még most is hajlandó elfogadni ezt a feleletet. Itt 
az ösztön ereje működik. Különben is, ha ők oly jó kérdéseket kap-
nak, miért nem kérdezik meg a tőzsdei dolgokat? Miért nem 
állanak az igazságszolgáltatás szolgálatába? Miért nem kérdezték 
meg a háború végét? 

Végül dr. Kiss János ügyvezető alelnök szólt hozzá a vitá-
hoz. — Lehetetlenség, hogy a szellemek akkor jelenjenek meg, 
amikor mi akarjuk. Mi nem tagadjuk a szellemek létezését, de 
tagadjuk, hogy ülésszerűen jelenjenek meg. A Szentírás tilt ja 
a szellemidézést és csak egy ilyen tényről beszél, amikor az endo-
rai jósnőnél Saulnak megjelenik Sámuel lelke, de akkor is nem-
csak Saul, hanem az endorai boszorkány is megijedt. Ha ezek-
nek a szellemidézőknek igazán megjelennék egyszer egy szellem, 
úgy megijednének, hogy többé nem idéznének szellemet. Ami 
pedig a fényképet illeti, én abban nem hiszek. Lehetetlen, hogy 
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egy szellemet lefényképezzünk. És ha talán egyeseknek javára 
is válik a spiritizmus, ez lehetséges. Hisz sokszor gonoszságok 
is javukra válnak egyeseknek. Még a nagy háborúból is követ-
keztek egyes jó dolgok. 

Ezután az elnök az ülést az idő előhaladta miatt bezárta. 

Felolvasó ülés 1927. november 23. 

Az első szám Dr. Dienes Valéria tanárnő felolvasása volt: 
Az intuíció kérdéséhez. 

Az előadásért dr. Notter Antal egyetemi tanár, elnök mon-
dott köszönetet. 

Majd dr. Kiss János egyetemi tanár, ügyvezető alelnök 
szólt hozzá az előadáshoz. — Nagy kérdés, hogy meddig ter jed 
az intuició. Megmaradunk-e az Arisztotelész által képviselt 
álláspontnál, vagy azt módosítjuk. Én valamely tárgy közvetetlen 
megismerését, meglátását értem intuició alatt . Arisztotelész után 
a következő esetekben vallom az intuíciót: 1.) Az érzéki közvetet-
len megismerésnél és pedig akár külső dolgokban, akár magunk-
ban. 2.) Mindazoknál a fogalmaknál, amelyeket az érzékelhető 
tárgyakból vonunk el: lény, létezés, valami, mozgás, lehetőség. 
Ezeknek se szeri, se száma. 3.) Azután a szembeszökő elveknél, 
amilyen az okság, elégséges alap, ellentmondás elve, a mennyi-
ségtudomány — akár mértan, akár számtan — első elvei. Ezek 
olyanok, mint a lámpás, magukat világítják meg. A többi mind 
közvetett ismeret. Ezeket levezető és felvezető okoskodás által 
ismerjük meg. Közvetett ismeret minden szellemi ismeret és 
ezekről nem tudunk mást, mint hogy nem anyag, nem kiterjedt, 
nem áll részekből. A végtelenről nem tudunk mást, mint hogy 
nem véges és az örökkévalóság nem idő. Ez Arisztotelész taní-
tása. Saját leikünkről sem tudunk mást, mint hogy nem anyag. 
Aquínói szent Tamás azt mondja, hogy mi emberek, a megismerő 
lelkek között a legalacsonyabb fokon állunk. A legnagyobbról 
nem tudunk mást, mint hogy tagadjuk róla a tökéletlenségeket. 
Istenről inkább azt tudjuk: mi nem, mint azt, hogy mi. De ez áll 
minden egyes véges szellemre is. Inkább azt tudjuk róla: mi nem, 
mint azt, hogy mi. Ezeket közvetetlen szemléléssel nem ismer-
jük. De Tisztelt Társaság, azt mondják, hogy az ember közvetetle-
nül lá t ja a szellemiséget. Rájön egyes igazságokra pl. az atom-
elméletre, vagy a naprendszer magyarázatára. Newton az alma 
esésénél az általános vonzás elméletére jött rá. A művész ihletve 
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érzi magát egy kép vagy zenemű alkotására. Ez a pillanatnyi fel-
villanás az intuíció, amely versenyezni látszik az okoskodással. 
Ügy látszik, hogy ezekben az esetekben tényleg intuicíóval állunk 
szemben. Én ezekben az esetekben sem vallom az intuíciót. De 
ez szent Tamás véleménye is, aki Arisztotelész alapján áll. 
Arisztotelész nekünk kész bölcseletet adott. Kérdés, hogy elfér-e 
az intuició Arisztotelész kategóriáiba, ö a lélekben először állagot 
különböztett meg, azután képességeket, azután készségeket (ha-
bitus), azután készültségeket (dispositio). Ezekhez járul a figye-
lem. Ezzel ellátva az ember igyekszik következtetni le- és felve-
zető okoskodással és ez az okoskodás néha öntudatlanul is meg-
történik. Ezt már Arisztotelész is észrevette. Hiszen ha valamire 
mindjárt nem emlékezünk, rá bízzuk magunkat az időre: majd 
eszünkbe jut és tényleg eszünkbe is szokott jutni a dolog. Az-
után vannak kiváló tehetségek — Pascal gyermekkorában rá 
jött Euklides tételeire. Mivel nem veszik észre azt a nagy fej-
törést, amibe valami nehéz kérdés megfejtése kerül, a megfej-
tést valami különös képességnek, különös folyamatnak tulajdo-
nítják. Vagy ha mi élünk, égünk valamiért, akkor az azzal való 
foglalkozás nagyszerű eredményeket nyújt és néha egész várat-
lanul jut befejezéshez. És mindez nem intuició eredménye, mert 
az okoskodás itt is mindenütt megvan, csak legfeljebb tudat alatt 
történik. Teljesen meg vagyok győződve arról is, hogy az intui-
ció egyes alkalmazásai, amelyeket nekünk a bölcselet története 
kínál, nem valóságos intuiciók. A bramanisták Isten-szemléletét 
nem fogadom el. A budhizmus szemlélődését, hogy a világ rossz, 
szintén nem fogadom el. Ez mind okoskodás. Csalódás, amikor 
Plotinus azt véli, hogy a núsz által közvetetlenül látja az Istent. 
Ez nem igaz. Nagyon nagy szerepet adnak az intuiciónak a val-
lásos életben azok, akik hívei ennek. Elismeréssel vagyok az 
előadó úrnőnek, hogy azt mondta, hogy a vallás terén nincs az 
intuiciónak oly nagy szerepe, mint sokan vélik. Mivel ezek a 
vallásos dolgok szép dolgok, azt hiszik, hogy a tudás itt intuició 
eredménye. És amikor Descartes azt mondja, hogy az Isten esz-
méje velünk született, ez csak azért van, mert buzgó ember volt 
és gyönyörködött az Istenben. Vagy amikor Eckhardt mester azt 
mondta, hogy ugyanazzal a szemmel, amellyel Isten magát nézi, 
azzal nézzük őt mi is, ez nem igaz. Ez mind téves dolog. Ez mind 
nem intuició, hanem okoskodás és kinyilatkoztatás eredménye, 
amelyet az isteni malaszt is segít. Itt tehát amire egyesek azt 
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mondják, hogy intuíció, azt elő kellene venni és megvizsgálni, hogy 
tényleg az-e. Itt mind ki lehetne mutatni, hogy azokban az ese-
tekben nincs intuíció. De erre természetesen sok idő kell. 

Majd Nérey Ödön szólt hozzá a kérdéshez. — Hallottunk 
erről a nehéz kérdésről két magyarázatot. Az egyik az, hogy 
van egy bizonyos intuíció. Én ezt máskép úgy merem mondani: 
sugalmazás. A másik magyarázat kereken tagadja ezt. Tisztelt 
Hallgatóság! Én azt hiszem, hogy egy tény többet bizonyít, mint 
egy tagadás. És én hálát adok az előadó úrnőnek, mert ő tudo-
mányosan bebizonyította, amit én harminc éven át tapasztaltam. 
Én felsőreált végeztem. Ott nem tanítottak bölcseletet és bár 
katholikus voltam, némely zavarok álltak be lelkiéletemben es 
így különös kutatást kezdtem végezni és ez arra vezetett, hogy 
kutassam: van-e lelkünk, szellemünk. És én rájöttem, hogy ne-
kem szellemem van és ez befolyás alatt áll más lényektől. Az 
utolsó időben sokszor kellett nekem előadást tartani. Leültem az 
írógéphez. Megvolt az irány, amelyet követni akartam és mégis 
egészen más jött ki. Egy másik adat még érdekesebb, Egy társa-
ságban voltam, amelynek tagjai nagyobbrészt munkásokból 
állottak. És egyszer csak az egyik munkásnő, aki analfabéta .volt, 
egy kalapot kért. Adtak neki és ekkor elkezdett héberül beszélni. 
Egy másik alkalommal két orvos barátommal voltam egy másik 
társaságban és ott egy államvasúti nyugdíjas elkezdett görögül 
beszélni. Azután lefordította franciára és angolra. Plátó maga 
is beszél da j mon járói, amely mindent megmondott neki. Ha én 
mindezt összefoglalom, úgy látom, az előadónő nekem tudomá-
nyosan bizonyította be azt, amit én laikus létemre el kell, hogy 
fogadjak és ez engem boldogít. Boldogít a tudat, hogy vezetés 
alatt állok. 

A következő felszólaló dr. Hajós Lajos orvos volt. — Az 
emberek között általában két típust különböztet meg: logikus és 
intuíciós típust. A logika az intuícióval szemben a munka jelle-
gével bír, amit meg lehet rendelni. Az intuíció magától jön. De 
vigyázni kell, hogy a betegségtől megkülönböztessük az intuíciót. 
Közvetlen meglátás a költő meglátása és más a beteg lelki lá-
tása. Az intuició elmetermékét tényleg nehéz leírni. Általában 
az intuició kérdése gondos vizsgálatot követel, hogy minden em-
bernél előfordulhat-e ez és tényleg elő szokott-e fordulni és 
hogy ez lelkileg értékkülönbség-e? A logika emberei általában 
nem fogadják el az intuíciót. Viszont akiknél ez mindennapos 
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dolog és ezeket szoktuk zseniknek nevezni, ezek nem tagadják 
sem a létezését, sem az értékét. 

A gyűlés az előadó úrnő szavaival fejeződött be. — Na-
gyon köszöni Kiss alelnök szavait, hogy megmutatta Arisztote-
lész álláspontját, de úgy gondolja, hogy az ő előadása ezzel 
nem áll ellentétben. Ő amikor az intuícióról beszélt, azt mondta, 
hogy vannak az intuíciónak bizonyos előkészítő folyamatai, ame-
lyek az intuíciót kibontakozni segítik. Ezeket mindenesetre 
azokba a kategóriákba kell sorolni, amelyeket ő felállít. Azután 
a második felszólalásban mondott sugalmazás kifejezésre adta 
meg a választ. A sugalmazás kifejezés nem felel meg az intuíció 
gondolatának, mert a sugalmazás egy idegen szellem jelenlétét 
feltételezi. Az intuíció nem az, hogy belém tesz valaki valamit, 
hanem hogy én valamit találok magamban. Ez az intuíció. Ami 
pedig az idegen nyelven való beszédet illeti, az nem intuíció. 
Azután tagadja azt, mintha a spiritizmus a túlvilág hitéhez szük-
séges volna. A típusok tekintetében pedig azt hangsúlyozza, 
hogy nemcsak az intuiciós elmék, hanem a logikus elmék is le-
hetnek zsenik. És vannak gyenge intuiciós elmék is. De természe-
tesen nagyobb érték, ahol a teljes értelmi készség együtt van az 
intuicióval. A spiritiszta jelenségekre vonatkozólag pedig meg-
jegyzi, hogy a spiritiszta jelenségek teljesen tudományos kritika 
nélkül figyeltetnek meg, azután pedig erkölcsi szempontból is 
kifogást emelhetünk legtöbbször ezen jelenségek és ezek hatá-
sai ellen. 

Felolvasó ülés 1927. december 21. 

Az első szám: dr. Aistleitner József egyetemi tanár fel-
olvasása volt: Megfigyelések az általános metafizika jelentés-
tanának köréből. 

Az értékes felolvasást dr. Notter Antal elnök köszönte 
meg; abban is igazolását lá t ja annak, amit elnöki székfoglalójá-
ban mondott, hogy a bölcseletnek nagy haszna van abból, ha a 
bölcselet művelője más szakot is művel. 

Az ülés másik tárgya eszmecsere volt az intuícióról. Dr. 
Dienes Valéria az előző ülésen elhangzott felolvasása gondola-
taínak rövid megismétlésével megadta az alapot az eszmecseré-
hez. Felolvasása három részből állott: először az intuíció miben-
létét világította meg. Itt nagy baj, hogy más és más értelmei 
adnak a szónak. A különbség onnan van, hogy egyrészt más-más 
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tapasztalati adatokból indulnak ki, amikor az intuició fogalmát 
megállapítják, azután pedig az elemzésben más-más mélysé-
gekig mennek. Főkérdés volt az intuició mibenlétének megálla-
pításánál; milyen viszonyban áll az intuició a formulázatlan esz-
méletiséggel, vájjon azonos-e a szó előtti gondolattal? Azonosí-
tandó-e a tudattalan felötlésekkel? Ezekkel nem azonosítandó. 
Az intuíciónak tehát más értelmet adni nem lehet, mint az a fel-
ismerési folyamat, amelyben a közvetetlen megismerő alany ma-
gát azonosnak érzi és tudja megismerése tárgyával. Második 
kérdés: mi az intuició értéke? Egyesek értéknek mondják, mások 
nem. Biztos, hogy vannak tökéletlenségei. Első tökéletlensége, 
hogy nincs hatalmunkban; azután kritikátlan; a harmadik gyen-
gesége, hogy ha birtokoljuk is nem tudjuk kimondani, nem tu-
dunk beszámolni róla. Ezzel szemben azt az álláspontot foglal-
tuk el, hogy azok a nagy értékek, amelyeknek a birtokába ez 
juttat bennünket, arra a pártra állítanak, hogy ezt nagy kiváló-
ságnak tekintsük és pártfogásunkba vegyük; iparkodjunk ennek 
nevelésére és a tudományos életben való előkészítésére és alkal-
mazására. A harmadik pont az intuició alkalmazása volt. Ez két 
fő irányban lehetséges: a tiszta intellectus irányában és azután 
kiváltkép a szellemi tudományokban kell otthon lennie. 

Az eszmecseréhez először dr. Kiss János ügyvezető al-
elnök szólt hozzá. — A felolvasó úrnő jelezte mi az intuició. 
Intuició alatt közvetetlen megismerést értünk. Ezt lehet meg-
látásnak vagy közvetetlen megismerésnek mondani. Nézzük, mi 
itt Arisztotelész álláspontja. Arisztotelész először megkülönböz-
tet érzéki megismerést és értelmi megismerést. Az érzéki meg-
ismerés közvetetlen megimerés. A külső világ megismerése köz-
vetetlen szokott lenni. A benső érzékelésről ugyanez áll. Maga-
sabb rendű képesség az értelem. Ez belát valamit, gondolkozik 
valamin, értékel valamit, összehasonlít, fogalmakat alkot, ítél és 
következtet. Kérdés: ezekben van-e közvetetlen ismeret. Az első 
eleme az ismeretnek a fogalom: valamiről megmondjuk, micsoda. 
Vannak közvetetlen fogalmak. Mindazok a fogalmak közvetetle-
nek, amelyeket érzéki tárgyaktól vonunk el. Ezeknél van intuí-
ció. De vannak olyan fogalmak, amelyek nem érzékiek többé, 
Ilyenek: nem lenni, szellem, végtelen, változatlan, egyszerű, 
örökkévalóság, istenség, halhatatlanság. Ezekről közvetetlen fo-
galmunk nincsen. Ezeket összetétel útján alkotjuk. Az érzékelt 
dolgokhoz egy tagadást teszünk. A „nem lenni" abból származik, 
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hogy a lcnnihez hozzáadjuk a nemet; örökkévalóság úgy, hogy 
elvesszük tőle a kezdetet és véget; egyszerű, hogy a részeket el-
távolítjuk. Ezt így tanítja egyptomi Dénes és így tanít ja szent 
Tamás. Ebből kitűnik, hogy a mi értelmünk a legalacsonyabb 
fokán áll az értelmiségnek. Mi máskép mint érzékelés útján 
ismereteket szerezni nem tudunk. A második foka az ismeretnek 
az ítélet. Amikor ítélünk, egy alanyt és egy állítmányt össze-
teszünk, egyiket a másikról állítjuk vagy tagadjuk. Vannak 
intuiciós ítéleteink. Van külső és belső tapasztalásunk és erről 
ítéletet mondunk. Ezek intuiciós ítéletek. Intuiciós ítéletek to-
vábbá azok a fő elvek, amelyeken minden gondolkodás nyug-
szik. Ilyen az azonosság elve, ellentmondás elve, elégséges alap 
elve. Ezek közvetetlen elvek. Ezekről mondja Arisztotelész és 
szent Tamás is, hogy ezek olyanok, mint a világosság, nemcsak 
jelen vannak, hanem bizonyságot is tesznek jelenlétükről. Tehát 
nemcsak tapasztalati ítéleteket tudunk közvetetlenül alkotni, ha-
nem nem-tapasztalati ítéleteket is. Ilyenek különösen a mértani 
és számtani fő ítéletek, amelyeket axiómáknak szokás mondani. 
Ilyenek a párhuzamos vonalakra, a csúcs-és mellékszögekre vo-
natkozó tételek; azután számtanban 1X1 = 1 is ilyenek. És 
ezzel a végére is jutottunk az intuiciós ítéleteknek. A többit a 
levezető és felvezető okoskodás útjain alkotjuk. Ezek már az-
után nem közvetetlenül, hanem csak közvetve világosak. Persze 
minél hosszabb a levezetés, annál kisebb a világosság és nyil-
vánvalóság. Ezekről nem lehet mondani, hogy intuiciós ítéletek. 
A felvezető okoskodásnál még nagyobb a veszedelme a tévedés-
nek, mint a levezető okoskodásnál. Ebből világos, hogy nem nehéz 
meghatározni, hogy melyik ismeret intuiciós ismeret. Egyik em-
bernél tágabb az intuició, másiknál pedig szűkebb. Némely em-
ber látja: hogy kilenc második gyökere három. Igy van ez er-
kölcsi, jogi és egyéb téren is. Messzebb mehet az intuició ereje 
néha, mert az emberi értelemnek vannak természetes készséget 
erre vagy arra . Ehhez hozzájárulnak a szerzett készségek és a 
készültségek (dispositio). Én azokra nézve, amik le és felvezető 
okoskodásnak az eredményei, azokra nézve intuíciót nem tartok 
Igen Tisztelt Közönség, ez az ütközőpont az intuicionisták és a 
nem-intuicionísták között. Akik nagyon ajánlják az intuíciót, 
azok ilyen ismeretekre is rámondják: hogy intuició ú t ján jönnek 
létre.Én ilyen értelemben nem fogadom el az intuíciót. De en-
gedjék meg, hogy most még átmenjünk a bölcselet történetére, 
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hogy még jobban lássuk a dolgot. A bramanisták intueálják a 
személyi öntudat, ahankara, haszontalanságát, mert ami előttem, 
mellettem, alattam, hátam mögött, felettem van, az mind én va-
gyok. És ezt ők belátják. Önök, Mélyen Tisztelt Hallgatóim, 
intueálják-e ezt? Én ezt egyszerűen tagadom. Lehet-e az intui-
ció, ami téves?Nem lehet! H;sz ez ellentmondás önmagában. Az 
intuició az igazság látása. Téves intuició tehát lehetetlen. A hin-
dut arra nevelik, arra tanítják, hogy a személyi öntudatot meg-
vesse és annyira ismétlik ezt előtte, hogy magáévá teszi ezt és 
vallja, hogy a Himalája és ő: egy. Azután a budhistáknak be kell 
látni: hogy csak a nem-lét jó. Ez óriási tévedés! De ezt bele-
nevelik a gyermekbe és annál inkább a férfi muníba, a szerze-
tesbe. Vagy mikor Philo azt mondja: az embernek két ismerő 
képessége van: az egyik a logos, a másik a núsz. Az utóbbival 
magát az Istent látjuk. Ez sem intuició. Plotinosnak sincs igaza, 
amikor hasonlót állít. Krisztus maga mondta, hogy Istent még 
soha senki sem látta. Szent János pedig azt állítja, hogy Istent 
mint rejtvényben úgy nézzük itt és csak a jövő életben fogjuk 
közvetetlenül látni. Pedig ha valaki, ő csak részesült volna az 
istenlátásban. Eckhard mester azt mondja: mi ugyanazzal a 
szemmel, amellyel Isten önmagát nézi, ugyanazzal nézzük mi is 
őt. Hát ez lehetetlen! Ezt ő az ő nagy jámborságában találta 
csak ki. Eckhard mester részint természetes ismerőképességé-
nél fogva, részint isteni segítséggel abban részesült, hogy Isten-
ről nagyon szép ismeretekre tett szert és azok elbájolták őt. ö 
úszott és fürdött abban.És így mehetünk tovább, így tanított 
Malebranche, így Rosmini. így tanítanak a theosophisták. Sőt 
ezek annyira mennek, hogy azt tanítják: ők a goromba testen 
kívül még 6 féle testet látnak. Sőt közvetetlenül lát ják az anyag 
elemeit is. Besant asszony azt mondta, hogy ő már oly elemeket 
is látott, amelyeket a tudomány még nem is ismer. Azután azt 
mondják, hogy Newton akkor jött rá az általános vonzás törvé-
nyére, amikor előtte egy alma leesett a fáról. Ez sem intuició. Ő 
is gondolkodás út ján jött erre rá. Ilyesmihez nagy képesség kell 
a természettudományok és a mennyiségtan terén. Azután nagy 
tanulmány kell ezen dolgokban. így a gondolat előkészítése 
tudat nélkül és tudat alatt is megtörténik. így jönnek rá az em-
berek egy-egy felvett elméletre, hypothesísre, amelyet azután 
tovább kutatnak és végül rámondják, hogy az igazság, pedig 
néha így tévednek. Már pedig intuició ú t ján egy valótlan elmé-
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letet kapni nem lehet. Hisz az intuíció ép az igazság közvetetlen 
megismerése. 

A második hozzászóló dr. Spitzer Albert mérnök volt. — 
Annyit beszélnek intuícióról, de pontos meghatározását az Intuí-
ciónak még nem adták meg. Amit az előadó úrnő mondott, az a 
meghatározás sem egészen helyes. Arról senki rá nem ismer az 
intuícióra. Hol van itt a megkülönböztetés attól, amikor én egy 
mathematikai eredményt levezetek és én avval azonosítom maga-
mat. Ha én egy következményt elfogadok, evvel én azonosítom 
magam. Tehát ez nem helyes meghatározás. Az intuíció egy 
megismerő folyamat, amely nem következtetés, nem érzékelés, 
a tudat alattiból jön, valamit közöl, az eredménye mindig igenlő. 
De itt megállni nem lehet, mert ez még csak küszöbe az intuíció-
nak. Engedjék meg, hogy én most az intuíció eredetére vonatko-
zólag egy hypothesist vessek fel. Minden szellemi működés vib-
rációval jár, mint minden működés. A fizikai érzékelés úgy jön 
létre, hogy az én szemem a fizikai vibrációkat felfogja, mert erre 
alkalmas. Ha valaki gondolkodik és érzelmei vannak, ez szintén 
vibrációval jár együtt és ezek a psychikai vibrációk kisugá-
roznak a mindenségbe és ezeket a vibrációkat fel lehet fogni 
egy hasonló eszközzel. Ahol tehát a vibrációk egy megfelelő fel-
vevő állomással, lélekkel találkoznak, ez felfogja a hullámokat. 
Ilyen módon kapok egy eredményt, amely sem következtetés 
út ján, sem fizikai érzékelés, hanem psychikai érzékelés ú t ján jön 
létre. Az intuíció nagyon sokféle módon működik. Általában 
intuíció sok van. Bergson azt mondja, hogy több az intuíció, mint 
az okoskodás eredménye. De az emberek rendesen később betol-
ják az okoskodást az intuiciós ismeret alá. A vallásosság is sok-
szor intuició. Ismerek egy mathematika és fizika tanárt, aki a 
vallás tanait nem tud ja összeegyeztetni tudásával, de intuícióval 
mégis érzi annak helyességét. Amikor a vallásos ember imádko-
zik, beállítja magát bizonyos psychikai hullámokra. A mystikus 
is isteni vibrációkra állítja be magát. A téves intuició lehetséges. 
Hisz még fizikai szemmel is tévedhetek. Az intuiciós tévedések 
sok tényezőre vezethetők vissza. Mindent összefoglalva az intuí-
ció egy megismerő folyamat, amely pozitiv felvilágosítást ad bi-
zonyos dolgokra, amelyekre sem testi érzékelés, sem következ-
tetés, sem visszaemlékezés ú t ján nem jutunk. 

Azután dr. Kálmán Simon Ernő szólt hozzá a kérdéshez. 
Az elhangzott meghatározások nem megfelelőek és a hypothesis 
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sem az. Én egy példából indulok ki. Ferman felállított egy ma-
thematíkai tételt: a" -j- bn sohasem egyenlő cn-nel, ha a és b po-
zítív egész számok és n nagyobb kettőnél. Ezt a tételt Ferman 
halála után találták meg egy mathematikai könyv szélén e fel-
jegyzéssel: mirabilí modo inveni. Ezt a tételt azóta nagyon sokan 
próbálták bebizonyítani, de még senkinek sem sikerült. Hatal-
mas pályatételek vannak erre kitűzve, de bebizonyítani nem tud-
ták, pedig igazsága kétségtelen. Itt tehát logikai előfeltételek 
nincsenek és mégis megvan ez az igazság. Ez tehát nem követ-
keztetés eredménye. Itt megvan az intuició első feltétele, hogy 
ne legyenek logikai előfeltételek. Ferman továbbá a saját erejé-
ből jött rá erre a tételre. Ez az intuició második kritériuma. A 
harmadik kritériuma az, amelyben ellentmondok Kiss úrnak. Az 
érzéki megismerés nem intuiciós meglátás, hanem megjelölés. Az 
intuíciónak más sajátsága van. Ha én tárgyakat megjelölök és 
ezeket megnevezem: ez nem megismerés. Még a fogalomalkotás 
sem megismerés. Ez megjelölése a tárgynak és elraktározása. 
Az intuició nem tárgyat jelöl meg, hanem viszonylatot. Az intui-
ció tehát abban áll, hogy logikai előfeltételek nélkül, saját erőnk-
ből viszonylatot, igazságot állapítunk meg. És ily meghatározás 
mellett talán más hypothesist is lehet majd felállítani. 

A következő hozzászóló dr. Mester János. —• Az intuícióval 
úgy vagyunk, mint az apperceptióval, amelynek a fogalmát még 
nem dolgozták ki. A fogalom homályosságából származik a né-
zetek különbözősége. A psychikai vibráció nem igen elfogadható 
hypothesis. Hisz nem ismerjük az idegáramot sem, hogy beszél-
hetnénk akkor psychikai vibrációkról? 

Dr. Kőszeghy László mindezekből egy bölcseleti szótár ké-
szítésének a szükségességét állapította meg, hogy tudjuk végre 
az egyes szavaknak a pontos jelentését. 

Végül dr. Notter Antal elnök állapította még, hogy a vita 
oly mederbe terelődött, hogy nagy remény van annak gyümöl-
csöző folytatására. Eleinte félő volt, hogy az eszmecsere nagyon 
általános marad. Ma azonban már konkrét adatokat is kaptunk. 
Ép ezért a vita folytatását egy következő ülés tárgyává tűzte ki 
és ezzel az ülés be is fejeződött. 

Felolvasó iiles 1S28. fe l r . C. 
Az ülést dr. Notter Antal elnök nyitotta meg, aki felolvasta 

dr. Serédi Jusztinián bíboros-hercegprimás levelét, amelyben tá-
volmaradását nagy elfoglaltságával indokolta. 
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Majd dr. Szabó Vendel egyetemi tanár tartotta meg szék-
foglalóját: Aquinói Szent Tamás bölcseleti elvei és a neosko-
lasztika címen. 

Az értékes előadást az elnök köszönte meg, majd dr. Kiss 
János ügyvezető alelnök szólt hozzá a kérdéshez. — A felolvasó 
úr említette, hogy a 15-ik és következő századok skolasztikusai 
nem vették tekintetbe az újabb bölcselők véleményeit és ez nagy 
hatással volt a skolasztika hanyatlására. Itt meg kell jegyezni, 
hogy akik a bölcseletben új utakat kezdtek, sok tekintetben na-
gyon tévedtek. Akármilyen nagy tekintélye legyen is Descartes-
nak, az a kérdés: igaz-e az ő tanítása. Én hangoztatni merem, 
bár ezt most bővebben kifejtenem nem lehet, hogy Descartes 
megismerési módszere helytelen. Arisztotelész ennél sokai töké-
letesebb volt. Ő megadta az igazi módszert. Descartes módszeré-
vel azonban bizonyosságra jutni nem lehet. Általános kételke-
déssel nem lehet elérni a bizonyosságot. Ha kétségbe vonjuk az 
emberi elme erejét, hogy az igazságot megismeri, ebből nincs 
kiút. És amit Descartes elsőnek állít oda: gondolkodom, tehát 
vagyok, ebből tovább menni nem lehet. És amikor odaállítja a 
szembeszökőséget, mint az igazság bizonyítékát, nem különböz-
teti meg az alanyi és tárgyi szembeszökőséget. Tehát akár-
mennyire is a ján l ják Descartest, az ő tanítását el nem fogadhat-
juk. Igy vagyunk Spinozával, Giordano Brunoval, Hume Dávid-
dal és hogy a legnagyobbat említsem, Kant Imanuellel is. Az ő 
alaptétele, hogy az ember elméleti megismerésének semmi tárgyi 
értéke sincs. Szó volt azután az ősanyagnak és az állagi alaknak 
viszonyáról, hogy a testi világ ősanyagból és állagi anyagból áll 
é& azután hallottuk azt a kérdést, hogy az esetleges lényeknek 
létezése és lényege gondolatban vagy valóságban különbözik-e? 
Ezekről szeretnénk esetleg más alkalommal bővebben hallani. 
Harmadszor azt akarom megjegyezni, hogy 1925-ben Rómában 
volt egy tomisztikus kongresszus, amelynek utolsó ülésén az 
egyik tag azt indítványozta, hogy a Szent Tamás tanaiból össze-
állított 24 tételt tegyék kötelezővé. Erre Jansens, szentbenedek-
rendi felszentelt püspök, az elnöki székből azt mondta: tiszte-
lettel fogadjuk a szentszék minden irányítását, ezt a 24 tételt is, 
de tiszteletben tar t juk azokat a kijelentéseket is, amelyeket a 
szentszék számtalanszor tett a tudomány szabadságának meg-
óvása végett. A kongresszus helyeselte ezt a kijelentést. 

Majd dr. Notter Antal elnök szólt a felolvasáshoz. — Az 
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egyházjog és egyházi tanítóhivatal szempontjából akarok meg-
jegyzést fűzni az előadáshoz. Azért kell külön felhozni ezen 
szempontokat, mert a Tisztelt Hallgatóságban vannak esetleg 
olyanok, akik az előadásból olyan benyomást kaptak, mintha a 
szentszék korlátozná a keresztény bölcselők legjobb szándékú 
törekvéseit, mintha — kevésbbé tiszteletteljesen kifejezve — aka-
dékoskodásokkal gáncsot akarna vetni a keresztény bölcselőknek 
és kínos helyzetbe hozná őket a többi bölcselőkkel szemben. 
Akikben ilyenféle benyomások támadtak, azoknak azt kell mon-
danom: a kath. egyháznak úgynevezett magisteríuma, tanító ha-
talma — nem mondom magyarul tanító hivatala — vonatkozik 
a hit és erkölcstanra. Ezekre van az egyháznak küldetése. A 
profán igazságok tekintetében, amelyekre a kinyilatkoztatás nem 
vonatkozik, az egyháznak küldetése nincs. Van azonban külde-
tése azokra, amelyek összefüggnek a kinyilatkoztatással. így egyes 
történelmi tényekre: megtörténtek-e azok a csodák, amelyekről 
az újszövetség szól. Azután azon bölcseleti és tudományos igaz-
ságokra, amelyek kapcsolatosak az isteni kinyilatkoztatással, 
mint pl. az okság elvének tárgyi értéke. Az egyházi tanítóhata-
lom ép ezért ezekre nézve is állást foglalhat. A katholikus ember, 
aki a keresztség által a katholikus egyháznak alá van vetve, kö-
teles elfogadni az egyház tanítását az említett dolgokra vonat-
kozólag. Az egyház közvetetlenül a katholikus embert és nem a 
bölcselőt irányit ja. A kath. egyház tanító hatalma azonban a 
maga irányítását különböző fokban gyakorolja. Gyakorolja vagy 
a legfőbb fokban: dogmát ad, hitigazságot terjeszt elő, ami végle-
ges döntés. De ilyen legfőbb fokú döntésnek vannak bizonyos 
kritériumai, amelyeket az alapvető hittan állít fel. Szükséges, 
hogy a pápa, mint az összes keresztények legfőbb pásztora és 
tanítója, a maga legfőbb tekintélyének súlyával járjon el; hit-
es erkölcstani kérdést tanítson; ezt véglegesen szögezze le és 
az összes keresztényeket kötelezze ennek tartására. XIII. Leónak 
nagyon sok körlevele volt, de ezek nem adtak dogmákat. A mun-
káskérdésben lehet valakinek más felfogása, mint amit a Rerum 
Novarum előad. Ha a pápa egy nemzethez intéz egy szózatot, ez 
eo ipso nem ex cathedra kijelentés, mert partículáris jellegű, 
így az említett irat is, mivel csak Olaszország és a szomszédos 
szigetek számára készült, nem dogma-jellegű. A bíbornokokból 
álló kongregáció semmiesetre sem taníthat csalhatatlanul, még 
akkor sem, ha annak a pápa az elnöke. Az ilyen döntések egye-
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lőre történő döntések, amelyek köteleznek elfogadásra, de a bi-
zonyosságnak csak azon fokával, amilyen fokával a bizonyosság-
nak keltek. Tehát engedelmességgel kell őket fogadnom, úgy 
azonban, hogy esetleg máskor még majd máskép is dönthet a 
bizottság. Ebből már következik tehát, hogy azon tárgyakra 
nézve, amelyekről itt hallottunk, a pápa nem ex cathedra dön-
tött. Még csak általánosságban kötelező tételekkel sem állunk 
itt szemben, mert csak Olaszországra vonatkozik a rendelet. Ami 
pedig a Congregatio Studiorum tanítását illeti: ő kijelenti, hogy 
ezen tételek megfelelnek annak, amit jelenleg katholikus bölcse-
letnek tekintünk. Nagyon helyes is, hogy megállapítja, melyek 
a keresztény bölcselet fő pontjai, mert nagy eltéréseket itt meg-
engedni nem lehet, ha kimondtuk, hogy szent Tamás követendő. 
Ilyenkor nem lehet valami egészen más elméletet keresztény 
bölcselet leple alatt tárgyalni. 

Ezután az ülés második pont ja következett: az eszmecsere 
az intuícióról. Először dr. Díenes Valéria felelt az előző ülésen 
felhangzott felszólalásokra. Elsőnek Spitzer Albert felszólalá-
sára válaszolt. — A felszólaló szerint az a meghatározás, ame-
lyet az intuícióról adtam: a megismerő alany azonosnak érzi ma-
gát a megismerés tárgyával, nem határozza meg az intuíciót, 
mert az alany minden megismerési formában azonosítja magát. 
Ha megismerem az asztalt, ennek a mineműségével is azonosí-
tom magam. Itt kénytelen vagyok elválasztani a magam azonosí-
tom kifejezésnek gyakorlatban és a bölcseletben használatos ér-
telmét. A felszólaló gyakorlati értelemben használta ezt a kife-
jezést. Én nem ezt értettem itt, hanem ennek metafizikai értel-
mét vettem. Ebben az értelemben pedig ez nem egyéb, mint a 
közvetetlenség tudata; a közbeiktatások hiányának a tudata. 
Nincs köztem és megismerésem tárgya közt semmi. A másik té-
tele a felszólalásnak az volt, hogy mi tekintsük ezen folyamato-
kat vibrációs közlekedési tényeknek. Ezt azért kell elvetni, mert 
az intuició nem azt jelenti, hogy két gondolat közt kapcsolat jön 
létre. És ha ez sugalmazás volna is, akkor sem adna ez a hypo-
tezis semmi magyarázatot, mert ez csak agyidegrendszerek egy-
mással való kapcsolatáról tudósít, ami pedig már egészen más 
kérdés. 

Majd a második hozzászoló — dr. Kalmár Simon Ernő — 
felszólalására válaszolt. Ez a felszólalás azzal foglalkozott, hogy 
felhozott egy mathematíkaí tételt — a Ferman-tételt — és ezen 
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tétel keletkezésének körülményeiből igyekezett az intuició meg-
határozását megadni. Itt a következő zavar állott fenn: a fel-
szólalóösszekeverte a két gondolatot: közvetetlen és empirikus. 
Azután pedig azt mondta, hogy ez a tétel fenn nem állhat: ez 
intuiciós tétel. Ezt mi tagadjuk. A mathematikában ugyanis meg 
kell különböztetnünk úgynevezett empirikus tételeket, amelyek 
apriori bebizonyítva nincsenek és olyan tételeket, amelyekre kö-
vetkeztetés által jövünk rá. Ez az említett tétel tapasztalati té-
tel. Nem szabad azonban összekeverni a közvetetlenséget a ta-
pasztalatival. Azután pedig nem szabad azt gondolni, hogy az 
intuició tagadás, mert az intuició mindig igenlés. Hogy valami 
nem lehet, ez már intellektuális munka eredménye. 

A következő felszólalásban — folytatta válaszát dr. Dienes 
Valéria — Mester János tanár úr azt mondta, hogy foglalkoz-
zunk ezen eszmei tartalom tulajdonságaival és így jobban meg-
fogjuk tudni ezt érteni. Igen hálásak volnánk erről bővebb tár-
gyalásért. Amit esztétikai szempontból mondtak az intuicióról, 
ez mellékvágányra terelése a dolognak. A művészi intuicióról 
itt nem akartunk tárgyalni. 

Majd dr. Kiss János felszólalására adja meg a választ. — 
Lényeges mondanivalóm arra vonatkozik, hogy az arisztotelészi 
álláspont mellett saját álláspontomat fenntartom. Nem hiszem, 
hogy a mai lélektan megvilágítása mellett fenn lehetne tartani 
az intuició azon egyszerű és világos fogalmazását, amely arisz-
totelesz elvei szerint történik. Mi az intuició tényének jellegző-
jéül mondtuk azon eszméleti állapotot, amely tartalmazza az 
alany és a tárgy közvetetlen érintkezését. Tehát nem fogalmak 
közvetítésével, nem előző discursiv folyamat segélyével, nem 
formákon keresztül való és abba beiktatott közlekedést jelent, 
hanem valamit, ami ezektől függetlenül, mint közvetetlen tartalom 
jelentkezik és ez azt hiteti el, hogy ezen tartalom az én eszmé-
lésemben valamely valósággal azonos. Nem tudom elmondani 
ezt a tartalmat, mert ha szavakká fosztom, discursiv folyamatot 
indítok meg és ekkor már nem az intuíciót mondom, hanem róla 
beszélek. Ez csak átélhető, de el nem mondható. Ép úgy nem le-
het elbeszélni, mint például a színt megmagyarázni nem lehet. 
Ebből következik, hogy az intuíciót nem lehet tartalmával meg-
határozni. Mivel az intuició ismerési forma, ezt csak tudatállapot 
magyarázhatja meg. Én csak egy eszméleti állapotot tudok je-
lezni, amely jellemzi. Tehát nem tartalommal, hanem az én 
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megismerési alanyom valamely vonásával tudom csak meghatá-
rozni, Ezen alapvonás a tárggyal való azonosulás tudata. Az 
intuició ilyen értelemben tévedhet. Lehet bennem oly azonosu-
lási tünet, amely nem valóságra vonatkozik. Igy azután intuíciók 
szembesíthetők is és nincs is más mód az intuició megkritizálá-
sára, mint ha azonos tárgyakra vonatkozó intuíciókat szembesí-
tek. Tehát mégegyszer megismételve: az intuició mint megisme-
rési forma és nem mint tartalmi probléma határozandó meg. Jel-
lemzője: hogy mint a formáktól függetlenül bennem élő közve-
tetlenségtudat van az eszméletemben és a harmadik kijelentés, 
hogy az intuiciós megismerési forma is tévedhet és erre például 
hozom fel azt, amit az időre vonatkozóan látunk a bergsoni böl-
cseletben. Az időre vonatkozó intuiciós meglátás abban áll, hogy 
az idő nem az az üres forma, amit a mi élményeinkben fogalmi-
lag leírunk, hanem az idő valami közvetetlen megélési folyamat, 
amelyet ép ezért megkülönböztetésül a fizikai időtől tartamnak 
nevezhetünk. Ez abban különbözik a fizikai időtől, hogy alap-
vonásait nem lehet fogalmilag körülírni, de meg lehet oly módon 
tudni, hogy ezen élményt a saját eszméletünkben megvalósítjuk 
és akkor azt tapasztaljuk, hogy benne van a múlt megmaradása, 
vagyis egész emlékezetünk követ bennünket. Amikor erről beszé-
lünk, sok metaforát kell mondani és ezek találkozásában tudjuk 
ezt meglátni. Az időt mindenki közvetetlenül élheti, de nem éli 
mindenki közvetetlenül. A fizikailag gondolt idő pillanatokból 
áll; a közvetetlenül tapasztalt idő nem áll a pillanatokból, mert 
annak minden pillanata megmarad és belenyúl az összes követ-
kező pillanatokba, gazdagítja az eszméletet és mikor én azt aka-
rom, hogy leírjam, nem írom le, hanem hivatkozom egy élményre, 
amelyet mások is átélhetnek. Ebben a példában látom megvaló-
sulva az intuiciót és ép ezért minden olyan valóságlátást, amely 
egy tudományos igazság hirtelen közvetetlen megállapítása, 
vagy egy bölcseleti valóság közvetetlen megélése, az intuiciós 
megismerési folyamatok közé sorozhatjuk. 

Majd Spitzer Albert mérnök válaszolt a reá vonatkozó 
gondolatokra. — A feleletnek reám vonatkozó részében erős kö-
zeledés volt ahhoz, amit én képviseltem. Ki tetszett emelni, hogy 
az intuiciónak nem a tartalmát kell meghatározni, hanem a for-
máját . Lényeg, hogy megismerési folyamat. Az előadásban azt 
tetszett mondani: az intuició a tudatalattiból merít. Azt kellene 
tehát megnézni, hogy kerül a tudatalattiból a tudatra. Ha tehát 
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ebben az irányban kutatunk, akkor közelebb jutunk a tételhez és 
a meghatározáshoz, mint bármely más úton. Hogy a megismerő 
egynek érzi magát a megismert tárggyal, ebben van valami in-
direkt a megismerési folyamatból és így hozzájárul az intuició 
kérdésének a tisztázásához. Amit pedig mondtam, hogy a meg-
határozás nem elég, azt fenntartom most is, mert azt kellene job-
ban kifejteni, hogy kerül az emberbe az intuició és ha nincs erre 
más magyarázat, akkor el kell fogadnunk a felállított hypotesist. 

Végül még dr. Kiss János szólt a kérdéshez. — Az intuíció-
ról szóló eszmecsere nem lenne teljes, ha ennek mai legnagyobb 
képviselőjéről Bergsonról nem lenne szó, annyival inkább, mert 
ép most veszik számításba bölcseleti munkásságáért a Nobel-
díjra. Neki két főtétele van: minden csak mozgás és kijelenti, 
hagy nincsenek dolgok; nincs más, csak cselekvés. Ez felúíítása 
annak az elméletnek, amelyet már Krisztus előtt hirdetett He-
rakleitos. Prohászka Ottokár a Magyar Filozófiai Társaságban 
15 évvel ezelőtt véleményt nyilvánított erről a gondolatról és 
azt mondta, hogy ez nem lehet igaz. Nem lehet minden folyamat, 
mert kell lennie valaminek, ami folyamatban van. Legyen a víz 
bár tóban, csermelyben, folyóban, mégis mindegyikben víz, 
mondta ő. Bergson rendszerének másik jellegzője, hogy van in-
tuició és ez többet ér, mint a fogalmak és az okoskodás. A fogal-
mak nagyon szárazak és merevek. Nem alkalmazkodnak a moz-
gáshoz. Szerintem nem lehet elfogadni azt, hogy van tökéletesebb 
ismeretünk, mint a fogalom. Mással mint fogalommal ki nem fe-
jezhetünk semmit. Intuíciónk van az ellentmondás elvéről és ez 
mégis csupa fogalmakból áll. De tagadom azt is, amit a nagy 
bölcselő állít, hogy ezek a fogalmak merevek és szegényesek. 
Ezek hajlékonyak és magát az életet is kifejezik. Erre maga 
Bergson a nagy példa, mert az ő munkája is csupa fogalmakból 
áll. Ezekkel akar ja megértetni az intuíciót is. A Szentírás, Dante 
Dívina Commediája fogalmakból áll. És azokat a példákat, ame-
lyeket az intuíció hívei felhoznak, mind meg lehet magyarázni az 
arisztotelészi ismeretelméletből, de figyelembe kell venni, hogy 
Arisztotelész hogy állítja maga elé az emberi ismeretet. Ez sok 
elemből áll és nem oly egyszerű, mint sokan gondolják. Meg kell 
különböztetni a lélek állagát és abban képességeket. Ezek egyike 
az ismerőképesség. Ebben az érzékelést sok árnyalatával és az 
értelmet megint sok árnyalatával. Ezekhez járulnak készségek 
(habitus) és ezek részint természettől adottak, részint az ember 
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saját működése által megszerzettek. A készségekhez járulnak 
azután a készültségek (dispositiones) ; néha valaki jobban íel van 
készülve valamire. Azután ide tartozik az alkalom. Egyik jobban 
kedvez, mint a másik. Ide tartozik továbbá az eszme- és képzet-
társulás. Itt egyik eszme vagy képzet hozza magával a másikat 
és itt a szerepe a tudatalattinak is. Evvel pedig nemcsak az újkor 
foglalkozott, hanem ezt már Arisztotelész is tanította. Hogy már 
most a tudatba hogy jutnak a dolgok, erre azt kell felelni, hogy 
a legkülönbözőbb módon. Az ismeretszerzés minden útján-mód-
ján. Ezek az ismeretek azután egy kincstárt alkotnak bennünk, 
amelyek jórészt tudat alatt vannak és ezeket alkalom adtán csak 
elő kell vennünk. Tehát azoknak az eredetét, amelyek a tudat 
alatt vannak, az ismeretszerzésben kell keresni és hogy valami-
kor elővillannak, ebben nagy része van az alkalomnak, a készült-
ségnek, az eszme- és képzettársításnak. 

Végül dr. Notter Antal elnök megállapítja, hogy az intui-
ció kérdése ezen felszólalásokkal még mindig nincs kimerítve, 
sőt az eszmecsere egyre szélesebb mederben halad. Ép azért az 
eszmecsere folytatását egy újabb ülésre tűzte ki. Ezután az ülést 
az idő előhaladottságára való tekintettel bezárta. 

A Religio megrendelőihez. 
Itt az ideje, hogy a Religio a háború előtti terjedelmet 

megközelítse. E végből árát 10 pengőre emeltem, ezt, akik még 
nem törlesztették, szíveskedjenek mindjárt beküldeni ; az előző 
füzethez postai befizetési lapot csatoltam, tessék azt mint leg-
kényelmesebb és teljesen ingyenes eszközt igénybevenní. A hát-
ralékosok egyúttal adósságukat is törlesszék; már-már elértem, 
érjem el egészen, hogy legyen egy, ha nem is nagy táborom, 
melynek pénzbeli hozzájárulására bizton számíthatok. A külföl-
diek legkönnyebben saját pénzükkel ajánlott levélben fizethetnek; 
hogy külföldiek járassák közlönyömet, annak sehol semmi aka-
dálya nincs. Hasonlókép lehetséges, hogy külföldön tartózkodók 
cikkeket küldjenek folyóiratomba. A külföldi rendelő a szállítási 
díj többlete címén az évi 10 pengőhöz még 2 pengőt szives lesz 
hozzá tenni. 

1886-ban alapítottam a Bölcseleti Folyóiratot, azt 21 éven 
át szerkesztettem és adtam ki. 1890-ben alapítottam a Hittudo-
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mányi Folyóiratot, azt a Bölcseleti Folyóirattal is párhuzamosan 
25 éven át szerkesztettem és adtam ki. 1914. eleje óta, most 
15-ik évben, szerkesztem és kiadom a Religio hittudományi és 
bölcseleti folyóiratot. Ez összesen 60 év. Mélységes hála legyen 
ezért Istennek s nagy köszönet a megrendelőknek és támoga-
tóknak. 

A megrendelők szíveskedjenek a címükben történt változást 
bejelenteni s folyóiratomat megrendelésre másoknak, intézetek-
nek is ajánlani. 

Azoktól az érdemes munkatársaktól, akik értekezésük vagy 
egyéb cikkük közlését már a jelen füzetben várták, valamint 
azoktól, kik hozzám ismertetés végett beküldték kiadványukat s 
a várt közleményt nem találják, szives elnézést kérek; a terje-
delem nem engedte több cikk közlését, különben is nem sokára 
megjelenik az idei II. füzet. 

Budapest, IX. Köztelek-utca 1. 1928, március 25. Dr. Kiss 
János egyetemi tanár, a Religio szerkesztője és kiadója. 

Fizetések nyugtatása : 
1927-re és 28-ru 64 P.-t.: Központi Papnevelőintézet, Budapest, 32 

P.-t : dr. Potyondy Imre Székesfehérvár, 16 P.-t : Bartos Jánosné, dr. Bayer-
Krucsay Dezső, Bencés-gymnasium tanári könyvtára, Blazsejovszky Ferenc, 
Coll. Germanico Hungaricum Róma, dr. Csárszky István, dr. Csíszárik János, 
Dedek Crescens Lajos, Domonkosok: Sopron, Vasvár, Egyetemi könyvtár 
Budapest, Emsberger József, Ferencrendi-zárda Andócs, dr. Frey János, 
Follmann Géza, Gombkötő Antal, Horváth Elemér, dr. Horváth Sándor, dr. 
Ibrányí Ferenc, dr. Ivánovich Emil, Káptalani Pénztár Székesfehérvár, Kár-
melita Rendház Budapest, dr. Kele István, Kisteleki István, Köller Rezső, 
Lazarista Rendház Píliscsaba, Lóskay Gábor, dr. Lötz Antal, dr. Lőrinc 
Gyula, dr. Martin Aurél, Norbertinum Budapest, Nóvák István, Növendék-
papság Pázmányköre Veszprém, dr. Oetter György, Papnevelő Intézet 
könyvtára Györ, dr. Pál Mátyás, Premontrei reálgymnasium Gödöllő, Pulai 
István, dr. Radványi Viktor, Szatmári Székeskáptalan Tiszapüspöki, Szent 
Ferencrendi Kolostor Főnöksége Szécsény, Sz. Ferencrendi Zárda Székes-
fehérvár, Sz.Ferencrendi Zárda Szombathely, Sz. István Társulat, Sz. Pál Tár-
sulat Pécs, Szervitarendház Budapest, Székely Gyula, Teller Vince, dr. Török 
Zoltán, dr. Töttösy Miklós, dr. Trikál József, Veszprémi Káptalan, Veszprémi 
Papnevelő Intézet könyvtára, dr. báró Vécsey J. Aurél, Viniss Fülöp, 
Zimányi L. Mihály. 

1928-ra 10 P.-t: dr. Ambrus István, dr. Babura László, Barabás 
György, Brém Lőrinc, Budai szt. Imre Collegium, Cisztercita reálgymn. ta-
nári könyvtára Székesfehérvár, Szt. Domonkosrend Budapest, dr. Döry 
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László, dr. Drahos János, Egri Székesfőkáptalan, Eőri János, Esztergomi 
Fökáptalan, Faust Antal, dr. Fehér Gyula, Fetser Antal, Fráter Cyrillus a 
Matre Dei Róma, Galamb György, Hajós József, dr. Hanuy Ferenc, dr. 
Hamvas Endre, Heringh Lajos, Hindy Zoltán, dr. Horváth Lajos, Huber 
Lipót, Huchthausen Lajos, Jézustársasági Rendház Budapest, Jézustársasági 
Rendház Szeged, Juhász Béla, Kaszás Márton Raimund, Kath. Nővédő 
Egyesület, Kauzli Dezső, Kecskés Pál, Kegyesrendi gymnasium Kecskemét, 
Kegyesrendi gymnasium Bpest, Kegyesrendi gymnásium Szeged, dr. Király 
János, Kiss Gyula, dr. Kohl Medárd, Kollányi Ferenc, Komócsy István, 
Kovács Sándor, dr. Krammer György, Kriston Endre, dr. Kujáni Ferenc, dr. 
Lányi József, Lezsánszky József, Légán Húgó, Lévay Mihály, dr. Lukcsich 
József, dr. Melichár Kálmán, dr. Mester János, Meszlényi Zoltán, dr. Mi-
hályfi Ákos, Mladoniczky János, dr. Mosonyi Dénes, „Nagy Lajos" reál-
gymnasium Pécs, dr. Nagy Sándor, Ohmacht Nándor, Pannonhalmi növen-
dékpapság, dr. Pataky Arnold, Pauler Ákos, Pázmány Péter Egyetem hittudo-
mányi kara, Pázmány Egylet Vác, Pintér Imre, Plébánia Hivatal Martonvásár, 
Perkáta, Premontrei Székház Könyvtára Csorna, Püspöki Papnevelő In-
tézet Székesfehérvár. Reálgymnasium tanári könyvtára Kőszeg-, dr. Révay 
Tibor, Ridárcsik Imre, dr. Rott Nándor, dr. Sipos István, Schiffer Ferenc, 
P. Szabó Szadoc, dr. Szánthó Géza, dr. Szentes Anzelm, Szent Szív Zárda, 
Mária Kongregatiója Bpest, dr. Szilvek Lajos, dr. Taksonyi János, Tauber 
Sándor, Thym Adolf, dr. Tóth József, Tower Vilmos, Uhl Antal, dr. Walter 
Gyula, Vencell Ede, dr. Werdenich Endre, dr. Werner Adolf, dr. Wolken-
berg Alajos, gróf Zichy Gyula, Zirci Konvent, dr. Zoltvány Irén. 6 Pengőt: 
Ciszterci tanárképző Bpest, Dörnyey Imre, Melles Géza, dr. Metzker József, 
Pannonhalmi Szentbenedekrend könyvtára, Papnevelő-intézet Szombathely, 
dr. Pokorny Emánuel, Róm. kath. Lelkészség Kondorostanya, Szegedi Ka-
tholikus Kör. 5 pengőt: Antal Vince, Dicenty Gyula, Kulcsár Kálmán. 4'80 
pengőt: Tillinger Miklós. 3 pengőt: Masson Lipót. 2 pengőt: dr. Kosztka 
László. 

1927-re 6 pengőt : Balanyi György, Bán János, dr. Bárdos István, dr. 
Boda János, Braun László, dr. Csepela Lajos, Egri Fökáptalan, dr. Felber 
Gyula, Ferencrendi Zárda Szeged, dr. Hajós György, Haverda Ferenc, 
Herger Nándor, dr. Hindy Zoltán, Horváth Lajos örököse Gödre, dr. Kiss 
Lajos, dr. Krajnyák Gábor, Mátyás Béla, Moser János, Plébánia Hivatal 
Nyésta, Pannonhalmi Szt. Benedekrend Központi Könyvtára, Pannonhalmi 
Növendékpapság, Plébánia Hivatal Csákvár, Mosondarnó és Szomor, dr. 
Sárközy Lajos, Schier József, Szalézi Intézet Péliföldszentkereszt, dr. Szén 
József. 5 pengőt : dr. Bodor József, Szabó István. 4 pengőt : dr. Bochkor 
Ádám. 3 pengőt ; Vucskits István. 

1928. végéig 100 pengőt : dr. Notter Antal. 31 pengőt : dr. Koudela 
Géza. 26 pengőt : dr. Vass Károly, 21 pengőt: Bécsy Márton, Gyulai rk. 
reálgymnásium, dr. Luttor Ferenc, gr. Mailáth József, dr. Szmrecsányi La-
jos. 20 pengőt : Hanauer Á. István, dr. Machovich Gyula, dr. Michel Károly. 
1927. végéig : dr. Scheffler János. 1928. végéig 18 pengőt : dr. Zelliger Vil-
mos, 16 pengőt : Braun István, dr. Tóth Tihamér. 1928. és 29-re: Plébánia 
Hivatal Vértesboglár. 1925., 26. és 27-re : dr. Hetényi Gyula, Kaufmann 
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János, dr. Krämer Tamás. 1927. és 28-ra 15'85 pengőt : Magyary Pál. 14 
pengőt: dr. Lepold Antal. 12 pengőt: Jablonkay Gábor, Karmelita Atyák 
Győr. 1926. és 27-re 11 pengőt : Bánfi József, Dutkay Pál. 10 pengőt : Bit-
termann Janka, dr. Kis György, dr. Krüger Aladár. 5 pengőt : Masson Lipót. 
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Könyvek. 
Biró Vencel. Gróf Apor István. Felolvasás a sz. István Akadémiá-

ban 1927. márc. 18. — Emlékkönyv a Ferenc József Orsz. Rabbiképző 50 
éves jubileumára 1927. — Dr. Fináczy Ernő a Pázmány Péter tud.-egye-
tem rektorának székfoglalója 1927. szept. 26. — Heller Farkas. Ethikai 
tudomány-e a k ö z g a z d a s á g t a n ? Székfoglaló a sz. István Akadémiában 
1926. nov. 19. — Dr. Horváth Sándor O. P. A Szentlélek hárfája. Pro-
hászka mint mystikus. 1927. — Járosy Dezső. Liszt. 1927. U. a. Beetho-
ven. 1927. U. a. Régi zenei képek. 1927. X. 24—X. 30. — Juhász Kál-
mán. Hajdani monostorok a csanádí egyházmegyében. 1926. Ugyanaz 
a mű németben bővebb szöveggel, képekkel és díszes kiállításban. 1927. 
— Magyar Katholikus Almanach. II. évf. 1928. 10 pengő, Dr. Notter 
Antal. A bölcselet és jogtudomány. 1927. — Palkovich Viktor. Ka-
tholikus Hitelemzések. 1927. — Dr. Preisz Hugó a Pázmány Péter 
tud.-egyetem rektorának székfoglalója. 1926. — Dr. Schütz Anta l . Cha-
rakterologia és aristotelesi metafizika. Akadémiai székfoglaló 1927. 
— Dr. Sebestyén Jenő. Református Almanach az 1928. évre. 1928. — 
Dr. Sipos István egyházjog-tanár Pécs. Katholikus Egyházjog. 1928. 7 
pengő, a szerzőnél rendelve 5 P. — Szentirmay Imre. A pragmatika 
szankció és annak mai érvénye. 1927. — Várdai Béla A százéves 
Manzoni-regény. Kiadja a sz. István Akadémia. 1927. — Vida Imre. Ma-
dách Imre életének vázlata. 1928. 1 pengő. Budapest, Podmaniczky-utca 
10. II. 8. 

Folyóiratok. 
Credo. Szerkeszti Böle Kornél 0. P. Budapest, Sz. Domonkos-u. 3. 

Egy évre 4 pengő. — Egyházi Lapok. Szerk. Dr. Czapik Gyula. Bpest' 
Honvéd u. 10. Egy évre 15 P. — Evangelium. Szerk. Dr. Hász István. 
Győr, Kisfaludy-utca 16. Egész évre 20 P. — Kathol ikus Szemle . Szerk. 
Dr. Mihályfi Ákos és dr. Várdai Béla. Bpest, Szentkirályi-u. 28. 6*80 P., 
akik a Szt. István Társulatnak nem tagjai, azoknak 8 P. — Magyar Gim-
názium. A magyar hummisztikus gimnázium hívei egyesületének közle-
ményei. III. f. Esztergom. 1926. — Magyar Zsidó Szemle. Szerk. dr. 
Blau, dr. Hevesi és dr. Fiedman. Bpest, Rökk Szilárd-u. 26. Egy évre 10 
P. 1928. — Kálvinista Szemle. Szerk. dr. Sebestyén Jenő. Hetilap. Egy 
évre 10 Pengő. Bpest, Múzeum-körűt 10. II. 12. 1928. — Magyar P a e d a -
gógia. Szerkesztik dr. Kornis Gyula és dr. Nagy J. Béla. Bpest, 
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Markó-utca 18—20. Egy évre 5 P. 1928. — Minerva. Szerkeszti Th iene -
mann Tivadar. Pécs, Központi Egyetem. Egész évre a Minerva Társaság 
tagjainak 8 P., jogi személyeknek 12 P. 1928. — S z e g e d i Katolikus Tu-
dósító. Szerk. Várhelyi Józse f , vitéz Máriaföldy Márton dr. és B a l o g h 
István. Egész évre 3 P. 1928. — Protestáns S z e m l e . Szerk. R a v a s z 
László, Zsink Ferenc, Prőhle Károly é s Révész Imre. Budapest, Zsink 
Ferenc szerkesztő címére Nemzeti Múzeum könyvtára. Egész évre 15 P-
— Protestáns Tanügyi szemle. Szerk. Borsos Károly és Sze l ény i 
Ödön. Budapest, Veres Pálné-u. 16. Egész évre 5 P. — Rózsafüzér Ki-
rálynéja. Szerk. Marton Bernát O. P. Bpest, Sz. Domonkos-u. 3. Egész 
évre 4 P. 1928. — S z á z a d u n k . Társadalomtudományi szemle. Szerk. V á m -
béri Rusztem és Varró István. Bpest, Koháry-u. 2. II. 16. Egész évre 16 
P. 1928. — Vox Academica . Szerk. dr. Mihelich V i d a Bpest, Ráday-u. 
43—45. Egy,„éyre 6 P. 1928. — Zeitschrift für Miss ionswissenschaf t 
und Re l ig ionswissenschaf t . Szerk. Dr. Schmidlin József Miinsterben 
18-ik évf. 1928. I. füz. Egész évre 10 német márka. — Zenei S z e m l e 
Szerk. Járosy D e z s ő és Major Ervin Temesvár és Budapest, V. Csáky-
utca 30. IV. 2. Egész évre 10 P. 1928. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaság 

a bölcselettudomány minden részének és történetének műve-
lésére 1893-ban létesült. Felolvasó üléseket tart, a felolvasáso-
kat eszmecsere követi. Szorosan bölcseleti tárgyú, alapos és 
korszerű dolgozatok jutnak benne előadásra. Az ülések szín-
helye a Központi Papnevelőintézet díszterme Budapest, IV. 

Prohászka Ottokár utca 7. I. em. 
A rendes tagot a közgyűlés választja a bölcselet müveiből. 
Alapító bárki lehet 100 pengővel, pártoló szintén, évi 4 pengő 

kötelezettséggel. 
Elnök : dr. Not t er Antal jog- és államtudományi ny. r. tanár. 
Ügyvezető alelnök : dr. Kiss János egyetemi ny. r. tanár, 

Budapest, IX., Köztelek-utca 1., ide forduljon, aki alapitó 
vagy pártoló tagul be akar lépni, aki rendes tag kiván 
lenni, aki ilyent akar ajánlani, aki felolvasni, aki fizetni 

vagy meghívót akar kapni. 
Számvizsgáló : dr. Pataky Arnold apát, egyetemi ny. r. tanár. 

Főtitkár: dr. Schütz Antal egyetemi ny. rendes tanár. 
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© 1. ÉRTEKEZÉSEK. 

AZ ISTENFOGALOM EREDETE.1 

AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ vallástudomány egyik legfontosabb problé-
mája az istenfogalom eredete, a vallás kezdete. Mikor az össze-

hasonlító vallástörténelem ezzel a kérdéssel foglalkozik, nem az 
egyes vallások igazságát akarja eldönteni, ez nem az ő feladata, 
ez a vallásbölcselet és hitvédelem hatáskörébe tartozik, hanem ki-
zárólag a tények megállapítására szorítkozik. A történelemellenes 
evolucionista irányzat szerint az emberiség állandó fejlődés út-
ján jutott el a vallás hiányos formáitól, pl. a természetimádás-
tól, az egy Istenbe vetett hitig. Először a nyelvészek voltak 
ennek az iránynak a terjesztői s csak később szolgált ez irány-
nak alapul Darwin tana. Van azonban helyes fejlődés is és ezt 
nem szabad figyelmen kívül hagyni s ez abban áll, hogy az ős-
kezdetlegesből, a meglévő csirából fejlődött ki a vallás a mai 
formájában. A kérdés helyes megoldása végett tehát azon né-
pek vallását kell tanulmányozni, melyek a fejlődés legalacsonyabb 
fokán állanak, ezek a primitiv népek, melyek vagy a legelső 
fokon maradtak, vagy valamely fejlődési fokon megállottak. 
Ezen primitiv népek vallásával kezdett foglalkozni az ethnologia 
és az összehasonlító vallástörténelem, mely az ethnologia egy 
részét képezi. Hogy ez az eljárás helyes, bizonyítja az a körül-
mény, hogy ma már bebizonyítottnak kell elfogadnunk azt a 
tényt, hogy ezen természetnépek anyagi kultúrájának mai álla-
pota a kulturnépek fejlődésének egyik fokát mutatja, melyen 
amazok megállottak és nem degenerációs jelenség.2 

Ezekhez a primitiv népekhez megy vissza az összehason-
lító vallástörténelem legkiválóbb képviselője és a történelmi ethno-

1 P. W . Schmidt S. V. D.: Der Ursprung der Qottesiedee. Eine his-
torisch-kritische Studie. I. Band. Zweite stark vermehrte Auflage. Mit einer 
Karte von Südost-Australien. Münster in W. Aschendorffsche Verlagbuch-
handlung. XIII. és 832 lap. Ára kötve 25 márka. 

2 Schmidt: Der Ursprung der Gottesidee, 16 1. 
Religio, 1928 . 7 
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logia egyik megalapítója, Wilhelm Schmidt S. V. D., jelenleg a 
lateráni ethnologiai múzeum igazgatója, Urspung der Gotte-
sidee c. munkájában, melynek nemrégiben jelent meg a II. kia-
dása. Eddig csak az első kötet jelent meg, mely a primitiv né-
pek vallásával foglalkozik, a többi kötetek a fejlődöttebb kultu-
ráju népek vallásának tanulmányozását tartalmazzák, mig a 
zárókötetben saját elméletét fogja bemutatni a kiváló szerző. 
Jelen soroknak az a céljuk, hogy ezen rendkívül tartalmas és 
értékes könyv legfőbb megállapításait ismertessék. 

Schmidt a különböző vallástörténelmi rendszerek vizsgálá-
sánál csak az újabbak felsorolására szorítkozik, mig a régebbi-
ekre vonatkozólag P. Pinard de la Boullaye kiváló munkájára 
utal.1 

Az ethnologia Franciaországban indult első virágzásnak, a 
vallástörténelem pedig Angliában. Az ethnologia adatait legelő-
ször J. Lubbock (Lord Averbury) használta fel. Tulajdonkép csak 
a Comte-féle sémát bővítette. Szerinte a vallás fejlődése a kö-
vetkező : atheizmus, fetisizmus, természettisztelet vagy totemiz-
mus, sámánizmus, bálványimádás vagy athropormorfizmus, Isten 
a teremtő, az erkölcs összekapcsolása a vallással. Nem sok kö-
vetője akadt, csak azt a véleményét fogadták el sokan, hogy 
az erkölcsnek kezdetben semmi köze sincs a valláshoz. Spencer 
az elholtak lelkét veszi a vallás kiinduló pontjának (Manizmus), 
de mivel Spencer elmélete bennfoglaltatik Tyloréban, azért 
Schmidt csak az utóbbi ismertetésével foglalkozik. 

Tylor és az animizmus.2 

Tylor óriási anyagot gyűjtött össze, amit talán nem tudott min-
dig kellően ellenőrizni, de amit akkor tehetett, megtett. Adatai alap-
ján a következőkben foglalta össze a vallás fejlődésére vonat-
kozó elméletét : 

1.) Két biológiai problémacsoportból jutott az ember a 
lélek ismeretére : az egyik az ébrenlét, alvás, elragadtatás, beteg-
ség és halál, az éltető princípiumtól elhagyott testtel ismertette 
meg, mig a másik csoport : álomképek, látomások, a testtől el-
különített lélek fogalmához vezették. Ez a lélekfogalom eleinte 
csak az emberi lélekre vonatkozott. Ehhez kapcsolódott a halál 

1 P. H. Pinard de la Boullaye S. •!.: L'Etude comparée des Religi-
ons, 2 köt. II. kiadás, Páris, G. Beauchesne, 1925 

s Tylor, „Primitive Culture" : Schmidtnél 20—133 1. 
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utáni élet, a lélekvándorlás fogalma és a halottakról való gon-
doskodás. A túlvilági jutalom későbbi eredetű. 

2.) Miután a kezdetleges ember mindenben saját életét 
tartja minden más létező mértékének, azért növényt, állatot, 
ásványt testből és lélekből állónak gondolt, mivel pedig szerve-
zetük az övéhez hasonlónak látszott, eltűnt az ember és többi 
létező között a lényeges különbség és mindent rokonának tar-
tott. 

3.) Az ősök tisztelete alapján jutottak el a tiszta lelkek 
fogalmához, amelyek ismét tetszés szerint testesülhettek meg; 
ez magyarázza meg a „megszállásokat", a betegség és halál 
ilyen lelkek káros hatásával lelte magyarázatát ; ez az alapja a 
fetisizmusnak, tömbök és kövek tiszteletének és a tulajdonképeni 
bálványimádásnak : egy kis lefaragás, lecsiszolás vagy festékkel 
való bekenés által a rönk vagy kő bálvánnyá (Idol) változik. 

4.) A különválasztott „tiszta" lelkek princípiumát ismét a 
természetre alkalmazzák; a természet egyes részeiben is ott él-
nek és általa jelennek meg. Igy keletkezett a természettisztelet, 
ami egyben a természetbölcselet eredete, különös tiszteletben 
részesültek a vizek, folyók, tengerek, fa és berek, állatok, totem, 
kígyó; ezen fejlődés legmagasabb fokán a „faj-istenségek" álla-
nak, amelyekben nem egy egyedi lényt, hanem az egész fajt 
istenítették. 

5.) Innét fejlődött ki a fél- és egész kulturnépek magasabb 
polytheizmusa, az égisten, az eső istene, a menydörgés istene, 
a szél-, föld-, víz-, túzistenek, a nap, hold ; más irányban azok 
az istenek fejlődtek ki, kik az emberi élet szakainál és esemé-
nyeinél szerepelnek: a születési istenek, a földmívelés istenei, a 
háború-, a halál istene, ezzel összefüggésben pedig az isteni 
ősatya. 

6.) Már kezdetben megtalálható a dualizmus, de a jó és 
rossz itt nem jelent mást, mint hasznost és károst. 

7.) Szigorú értelemben véve a monotheizmust, nem talál-
ható alacsonyabb kulturájú nép, melynél az feltalálható lenne, 
hanem ezek a népek polytheisták. 

8.) A monotheizmus különféleképen keletkezhetik a) hogy 
a polytheista istenek egyikét a legfőbb polcra helyezték és 
pedig akár mint ősatyát, akár mint a természetistenségek egyi-
két; b) hogy olyan pantheonféle keletkezett, amelyben a közön-
séges emberek lelkei a közönséges népet, az arisztokraták lelkei 

7* 
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a nagyobb isteneket, a király lelke pedig a legfőbb istent kép-
viseli; c) az egész világot éltető lélek anima mundi fogalmá-
hoz jutottak el az emberek. 

9.) Már az alacsonyabb fajok theológiája elérkezik a leg-
főbb istenség fogalmához és ezek az istenek nem kópiái egy-
másnak, hanem az egyes népek egymástól függetlenül is eljutot-
tak ennek megismeréséhez. Most is vannak olyan kezdetleges 
népek, melyek minden civilizáló befolyástól mentesen eljutottak 
ezen istenség fogalmához és a melleit ki is tartottak. 

Ezek kifejtése után Schmidt az animizmus követőit mutatja 
be a különböző országokban, majd pedig a theologiai körök 
álláspontját ismerteti. A katholikus részről inkább idegenkedés, 
sokszor az alapos ismeret és ethnologiai előképzettség hiánya 
következtében, a protestánsoknál pedig inkább rokonszenv mu-
tatkozik az animizmussal szemben. A theologiai körök állásfog-
lalásáról szerzőnk kritikáját a következőkben foglalja össze : a) 
nem méltatták arra a figyelemre, melyet megérdemelt volna, 
b) a nem eléggé határozott állásfoglalásukban sok formai hiba 
van, c) sokkal messzebb mentek, mint azt az ethnologiai tények 
megengedik és amennyit a kinyilatkoztatott vallás megkövetel. 

Ezek után Tylor elmélet veszi bírálat alá és abból a kö-
vetkezőket tartja kivetendőnek : a) hogy ezen korszakban az 
ember szellemi tevékenysége kizárólag ezen téves animáció-
ban merült volna ki és tulajdonképeni értelmi tevékenysége 
hiányzott volna ; b) hogy ez a fejlődési fokozat a maitól lénye-
gileg különbözött volna és az állati fejlődéshez közelebb állott 
volna ; c) hogy ez lett volna a vallási fejlődés kiindulólópontja, 
mely azelőtt teljesen hiányzott volna. 

Schmidt Tylor elméletével szemben a következőket hang-
súlyozza. A lélek fogalma nem az álomból vagy a halál szem-
léletéből keletkezett, hanem már előbb megvolt. A lélek fogalma 
abból keletkezett, hogy az ember napról-napra és nagyon gyak-
ran vett tudomást belső életéről. Megengedi azonban, hogy az 
ember saját életéhez hasonlóan a többi létezőket is úgy kép-
zelte el, hogy azok is külső és belső részből állanak, természe-
tes azonban, hogy a tapasztalat csakhamar megtanította arra, 
hogy egyes tárgyak, pl. ásványok és növények, melyek semmi-
féle önálló mozgást nem végeztek, nem lehettek lélekkel el látva 
és ha később az önálló természetszellemek a különálló lélek 
mintájára megalakultak, a lélek nélküli tárgyakkal csak másod-
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Tendü összeköttetésbe kerültek, mig az állatok és egyéb növé-
nyeknél a primer-organikus összekapcsolás megmaradt, ami 
eléggé bizonyítja, milyen irányban mozgott az animáció. 

Ha a theologusok küzdelme az animizmus ellen hiányos 
volt is, de nem tagadható az az érdemük, hogy a monotheiz-
mus elsőbbségét számos népnél bebizonyították, ami által az 
animista elmélet, mely a fejlődés végére helyezte a monothe-
izmust, ép a legfontosabb pontján szenvedett vereséget. Az által, 
hogy a monotheizmus nyomait kutatták, azt az ellentétes irá-
nyokkal szemben védelmezték, mikor ezt az előbb általánosan 
elfogadott tant már sokan elhagyták, az animizmus theológiai 
ellenfeleinek örök érdeme marad. Mert a legnagyobb szemre-
hányás, mely az animizmus követőit illetheti, abban áll, hogy a 
magasabb istentisztelet és régi monotheizmus nyomait a kez-
detleges kulturfokon nem kutatták és nem méltányolták kellőleg. 
Spencer és Tylor is sokszor csak oly adatokat használtak fel, 
melyek elméletüket támogatták, a többieket pedig figyelmen 
kivül hagyták. A theologusok viszont néha abba a túlzásba 
estek, hogy ott is monotheizmust véltek feltalálni, ahol az nem 
volt meg. Elvégre lehetnek oly népek is, melyeknél az eredeti 
monotheizmus nyomai teljesen elvesztek. Az animizmus nem 
tagadja a monotheizmust, de csak mint a fejlődési sor utolsó 
pontját ismeri el, tehát óvakodni kell régi kulturájú népek 
vallásából (pl. egyiptomiak, szémiták, indo-germánok) a monothe-
izmusra következtetni, mi csak akkor bizonyíthatná, hogy ezen 
népek vallása eredetileg monotheista volt, ha bebizonyítható lenne, 
hogy ezen népek akkor még kezdetleges, eredeti kulturfokon 
állottak. „In summa: es kommt darauf an, herauszubekommen, 
ob diese scintillulae der leise Anfang einer neuen Glut, oder 

die spärlichen Aschenfunken eines ausgebrannten Feuers sind, 
ob sie sich in statu nascendi oder in statu moriendi befinden. 
Nur im letzteren Falle sind sie ein Beweis gegen die animis-
tische Theorie."1 

Ép ennek a bizonyítása azonban nagyon nehéz. Újabban 
azonban több primitiv népnél találtak tiszta monotheizmust is, 
ami sokszor még az animizmus követőit is bámulatba ejtette. 
Nagy érdemeket szerzett e téren A. Lang, kit sokáig nem igen 
méltányoltak, sőt nem is igen ismertek Anglia határain túl. 

1 Schmidt i. m. 131 L 
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Andrew Lang monotheista praeanimizmusa. 

Schmidt könyvének legnagyobb részében (134—487 1.) 
Lang monotheista praeanimizmusával foglalkozik. Andrew Lang 
skót származású, eleinte Tylor követője volt, de az adatok ta-
nulmányozása arra a megállapításra vezette, hogy Tylor animiz-
musa nem mindenben tartható. Ezt a meggyőződését a „The 
making of Religion" c. munkájában fejtette ki. (1898.) Új felfo-
gását mélyítette és még jobban kifejtette későbbi mun-
káiban.1 

Első munkájáról alig vettek tudomást Franciaországban, 
Németországban és Amerikában és legtöbbször csak ellenséges 
érzelemmel foglalkoztak vele. Schmidt bőven foglalkozik vele 
és ő maga is objektiv kritikát akar gyakorolni felette: Szerinte 
Lang munkája három pontban foglalható össze : a) az új anyag, 
melyet összegyűjtött, illetve másoktól átvett és amelynek helyes-
ségét bebizonyította; b) az animizmus összeegyeztethetetlenségét 
ezekkel bebizonyította: c) új elméletet alkotott. 

Minthogy az elmélet szempontjából az új anyag a legfon-
tosabb, Schmidt leghosszabban az anyaggal foglalkozik, amely 
anyag még akkor is rendkívül érdekes lenne, ha Lang következ-
tetései helytelenek volnának. Az azóta összegyűjtött anyagot 
csak annyiban említi, amennyiben valami újat nyújthat. 

Az ausztráliai népek, melyek a kultura legalacsonyabb fo-
kán állanak, a legjobb anyagot szolgáltatták a primitiv népek 
vallásának tanulmányozásához. A modernfejlődéselmélet szerint val-
lásilag is a legalacsonyabb fokon kell állaniok. Ennek a tévedésnek 
esett áldozatul Huxley és Spencer. A. W. Howitt kutatásai, me-
lyeket a keletausztráliai népeknél végzett és amelyek eredményei-
ről írt tanulmányait a „The Native Tribes of South East-Aust-
ralia" (London, 1904) c. munkájában gyűjtötte össze, egész más 
megvilágításba helyezték ezeket a népeket. Legalább is a dél-
keletausztráliaiaknál magasabb vallást talált. Ami a többi tör-
zseket illeti, azoknál, legalább is Baldwin Spencer és F. J. Gillen 
szerint, nem volna magasabbrendü vallás; különösen az arandák 
lennének teljesen atheisták. Strelow hithirdető közleményei 
azonban ezek állításait megdöntötték, mert azt mutatják, hogy 

1 Magic and Religion (1901), Myth. Ritual and Religion (1901), Cos-
tum and Myth. (1904), Social origins (1903), The Secret of the Totem (1905). 
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Közép-Ausztrália népeinél is találkozunk magasabb vallással.1 

Először is a délkeletausztráliai népekkel foglalkozik és ezeknél 
is mindenekelőtt azt állapítja meg, ami nem található, a) A 
tulajdonképeni animizmus, a természet animációja, igen ritkán 
található fel, leginkább ^ nap, hold és egyes csillagok, de egy 
természeti tárgy sem részesül tiszteletben, akár lelket tulajdoní-
tanak neki, akár nem. b) A totemizmus csak gyengén van ki-
fejlődve, a totemállat sehol sem részesül vallásos tiszteletben. 
Ausztrália legdélkeletibb részein az úgynevezett csoporttotemiz-
mus teljesen hiányzik, c) Hiányzik az ősök tisztelete, bár meg-
van a lelkekről való gondoskodás, ami a temetésben, ételek 
odatevésében és az elhaltak sírjánál világgyújtásban nyilvánul, 
ennek azonban nincsen áldozatjellege. Imádságot sem intéznek 
az ősökhöz. Egyedülálló jelenség, hogy a megszorult ember el-
hunyt barátjához fordul, hogy az varázsénekre tanítsa meg. 
Schmidt a következőkben foglalja össze a legfőbb Lény jobb, 
nemesebb tulajdonságait: „Azonban határozottabb formában je-
lentkezik ezen a vidéken a Legfőbb Lénybe vetett hit, ami, bár 
ezt a lényt sokszor a részletekben nagyon is anthropomorfisztiku-
san képzelik is el, a monotheizmus egy fajának tekinthető. Ez 
a lény parancsolója, őrzője, jutalmazója illetve büntetője az er-
kölcsi rendnek, de nem csak ebben, hanem a túlvilági életben 
is. Jóságos és jóakaró. Előbb a földön lakott, most azonban a 
látható égen felül lakik és onnét látja, ami a földön történik. 
Nincs temploma, sem más valamely különös helye, ahol tisztel-
nék. Nincsenek képek sem róla ; csak egyes törzseknél a misz-
tériumok alkalmával készítenek ilyeneket, de ezeket azután ismét 
meg kell semmisíteni. Nincsenek külön papjai sem; az összejö-
veteleket az öregek és törzsfők vezetik, kik egyes törzseknél 
természetfeletti hatalmukkal dicsekszenek, melyet állítólag ettől 
a legfőbb Lénytől kaptak volna. Vannak énekesek is, kiket ez a 
lény sugalmazott".2 

Az arandáknál azonban a legfőbb lény lényegesen kü-

1 Die Aranda- und Loritja-Stämme in Zentral-Australien, eddig csak 
három első része jelent meg : a) Mythen, Sagen und Märchen des Loritja-
Stammes; b) Die totemistischen Kulte der Aranda- und Loritja-Stämme; 
c) Mythen, Sagen und Märchen des Aranda-Stammes in Zentral-Australien, 
(Veröffentlichungen aus dem Städtischen Völkermuseum Frankfurt a. M.) 
Frankfurt a. M. 1907-1911. 

s Schmidt, i. m. 147 1. 
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lönbözik a délkelet-ausztráliai legfőbb Lénytől. Nem teremtő, 
sem nem őrzője és bírája az erkölcsi rendnek, az emberekkel 
semmiféle viszonyban sincsen. Az örökkévalóságban is osztozko-
dik egyéb égi és földi lényekkel. Azt sem lehet megtudni, hogy 
van-e természetfeletti hatalma. Inkább égi uralkodó. Figyelemre-
méltó, hogy ezt az országot mint örökkétartó paradicsomot 
képzelik el és hogy ez az ország, mely legalább is akkora, mint a 
föld, csak egyetlen uralkodót ismer, ami a földi országokban 
nem áll.1 Valószínűleg a többi ausztráliai törzseknél is találha-
tunk majd tisztultabb vallást, .ha pontosabb adatokkal rendel-
kezünk. 

Az andamana pigméneket is régente a vallásnélküli népek-
hez számították. E. H. Man, ki tizenegy évet töltött közöttük, 
szorgalmas, lelkiismeretes tanulmányozás alapján megállapította, 
hogy az ősök tisztelete ismeretlen náluk, de ismernek egy leg-
főbb lényt, kit Puluga névvel neveznek. Puluga az egész világ 
alkotója, csak a rossz erők nincsenek hatalmában.1 

A szémangok Malakka félszigeten szintén ismernek leg-
főbb lényt animizmus és manizmus nélkül, amint az újabb kuta-
tások mutatják; 1924-25 években P. Schebesta S. V. D. volt 
náluk.2 A Fülöp-szigeteken lakó negritókat M. Vanoverbergh 
kutatta ki és kutatásának eredményét az Anthroposban3 közölte-

A busmanok vallásáról nincsenek ily kedvező információk, 
aminek oka abban keresendő, hogy senki sem juthatott titkos 
iniciációikhoz. Egy busman törzsről, a makolong-ró\, vannak 
némi adatok, melyek amellett szólnak, hogy ismernek legfőbb 
Lényt. A középafrikai őserdők pigménjeit Msgr. Le Roy tanul-
mányozta4 és eredeti monotheizmus nyomaira akadt náluk. 

A hottentották eredeti vallását nagyon nehéz megállapí-
tani. Schmidt elfogadja Schneider véleményét, mely szerint még 
nem lehetett kihámozni a zavaros hagyományok és mondák sürü 
takarója alól a hottentották vallását, mely valószínűleg keresz-
tény befolyást is mutat.5 Reméli azonban, hogy ezeknél is sike-

1 U. o. 156—157 1. 
2 E. H. Man : On the Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands, 

London, 1883. 
3 Anthropos, 1925. 718—739 1. 
* Vanoverbergh: Negritos of Northern Luzon. Anthropos, 1925, 148-

201, 399-443 1. 
5 Msgr. Le Roy: La religion des primitifs. V. kiadás 1925. 

W. Schneider : Die Religion der afrikanischen Naturvölker, 58 lap. 
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rül majd az eredeti monotheizmust kihámozni. Szerinte a hotten-
tották vallása abban a stádiumban van, hogy az Isten és em-
berek közötti közvetítő átvette az őslény tulajdonságait. 

Bantu- és nijugatszudáni négerek. A Bantuvidéken és 
Felsőguineában megállapítható, hogy a magasabb, monotheista 
istenfogalom az első, mely azonban idővel elhomályosodott és 
háttérbe szorult az ősök tiszteletével szemben. A fejlődést az 
a körülmény magyarázza, hogy mennél előbbrenyomultak ezek 
a törzsek az állandó harcokban, annál több kiváló ember tün-
tette ki magát, akiket haláluk után tiszteletben részesítettek, 
ami egyúttal a törzsfőnökök halál utáni tiszteletét nagyban 
emelte. Különösen jellemző, hogy ez a gondolatmenet a kaffe-
reknél fejlődött ki legjobban, kiknek kiváló vezetői már életük-
ben az „ég" szóval jelölik magukat, amivel ezen népmozgalom 
legészaknyugatibb részén, ahonnét tulajdonképen kiindultak, csak 
a legfőbb Lényt jelzik. Megjegyzendő, hogy az egész néger-
vidéken a legfőbb Lénynek sem képe, sem temploma, sem 
külön papsága nincsen ; sokszor még nevét (Nzambi Leza) sem 
szívesen ejtik ki, hanem „Ö", „Aki ott fenn van" és hasonló 
kifejezésekkel jelzik, amelyek nagyon is a délkeletausztráliai 
jelentésekre emlékeztetnek. 

• Az északamerikai indiánok. Lang főleg csak az északame-
rikai indiánokkal foglalkozik, a déliekkel nem oly behatóan. Bár 
még alaposan .kell osztályozni az itteni adatokat és az egyes 
felfogások korát és kulturkörét is meg kell állapítani, mégis 
megállapítható, hogy Északamerikában a legfőbb Lény már a 
legrégibb rétegekben megtalálható.1 

A délamerikai indiánok. P. Gusinde és P. W. Koppers S. 
V. D. kutatásai egész új világításba helyezték a Yagan, Alaka-
luf és Ona törzseket. Ezeket a törzseket Darwin egészen vallásta-
lanoknaktartotta, sőt még azok a hithirdetők sem ismerték meg 
vallásukat, kik hosszú éveket töltöttek náluk, az újabb kutatások 
azonban azt állapították meg, hogy tiszta és élő monotheizmus 
van náluk.2 

Lang és az animizmus. 
Ezeket a tényeket hozza fel Lang és az első pillantásra 

látható, hogy ezek súlya alatt az animizmus összeroppan. Isten 
szellemi fogalmát is helytelenül vezeti le az animizmus, mert 

1 Schmidt i. m. 178 1. 
2 U. o. 179 1. 
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nem minden nép képzeli Istent szelleminek. Hogy Isten test, 
vagy lélek, ezt a kérdést a primitívek közül sokan még csak 
fel sem vetették. Egyeseknél mint nagy fekete ember szerepel, 
ki azért nem látható, mert messze az égben lakik. Isten fogalma 
nem szükségképen a lélek fogalmából fejlődött ki és ezzel az 
animizmus alapja már megdőlt. Az animizmus szerint a lélek 
fogalmából fejlődött ki a természeti lelkek, az ősök szellemeinek 
tisztelete s a polytheizmus útján a monotheizmus. De épen ezek 
a legprimitívebb népek: az ausztráliaiak, andamanok nem ismer-
nek sem ősök tiszteletét, sem lelkek kultuszát. A törzsfői intéz-
mény sincs annyira kifejlődve, hogy Isten főhatóságának elgon-
dolásához mintául szolgálhatott volna. Az sem áll, hogy a val-
lásnak kezdetben semmi köze sem lett volna az erkölcshöz, 
sőt ellenkezőleg Isten mindenütt mint mindent tudó Lény sze-
repel, ki jutalmaz és büntet és az erkölcsi parancsok ezen isten-
ség akaratának a kifejezői. A vizsgált népek vallásától a civili-
zált népek vallásáig degeneráció van, de azért Lang mégsem 
veti el egészen az animizmust.1 

Lang új elmélete. 

Hogyan keletkeztek a magasabb vallások, melyek ezen 
primitiv népeknél találhatók, ha nem animizmusból és maniz-
musból fejlődtek ki ? Lang véleménye a következő. Mostani 
ismereteink nem elégségesek e kérdés eldöntéséhez és valószí-
nűleg sohasem lesznek azok. Azon fajokat, melyeket ismerünk, 
még ismeretlen elődök előzték meg, akiknek fizikai és erkölcsi 
jellegéről csak találgatásaink lehetnek. A tények azt mutatják, 
hogy nincs egyetlen nép sem, amelynél csak az alacsonyabb 
vallás lenne feltalálható mythológiával, de olyan sincs, melynél 
csak a magasabb elemek lennének feltalálhatók. Melyik elem az 
idősebb, nehéz lenne bebizonyítani, de bizonyos valószínűség 
szerint a tisztább felfogás a régibb. Hogy ez a felfogás termé-
szetfeletti kinyilatkoztatásból eredt volna, Lang határozottan 
tagadja, de nem azért, mert ellensége a kinyilatkoztatásnak, 
hanem mert azt ebben a kérdésben feleslegesnek tartja, mert 
szerinte természetesen is megmagyarázható a vallás eredete. 
„Mihelyt az ember, mondja Lang, fogalmat szerzett a dolgok 
csinálásáról, azon dolgok csinálójára következtethetett, amelye-

1 Schmidt i. m. 179-182 I. 
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ket nem ő maga készített és nem is tudott készíteni. Ezt az 
ismeretlen készítőt mint valami kiváló nem-természetes embert 
képzelte el . . . (a magnified non-natural man). Amint ennek a 
kiváló nemtermészetes embernek a fogalma létesült, elismer-
hették az ő hatalmát és a fantázia azt az embert, ki ily hasz-
nos dolgokat készített, bizonyos más erkölcsi tulajdonságokkal 
ruházhatta fel, mint amilyen az atyaság, a jóság és a gyermekei er-
kölcse feletti felügyelet ; ez az erkölcsösség a társadalmi élet fejlődé-
sében természetes úton keletkezhetett. Mindebben nincs semmi 
mythikus, sem más valami, már amennyire én látom a dolgokat, 
ami túlhaladná azt a korlátolt szellemi tehetséget, mellyel azok 
rendelkeznek, kik az emberi nevet megérdemlik."1 E módon a 
vallás az ember természetéből természetes úton keletkezett és 
kielégítette szellemi, erkölcsi és érzelmi szükségleteit; ez az 
ember fölé rendelt hatalomba vetett spekulativ hit, erkölcsi hit, 
hogy ez az élet számára a törvényeken felül álló erkölcsi szentesítést 
ad és az az érzelmi hit, hogy gyermekeit szereti.2 

A vallás ily értelemben vett természetes keletkezését egy 
katholikus theológus sem vonja kétségbe, természetes azonban, 
hogy az őskinyilatkoztatás terjedelmét nem lehet megállapítani. 
Az őskinyilatkoztatásra vonatkozó régi véleményét Schmidt 
most is fenntartja*, t. i. a) hogy az emberek részéről lehetséges 
volt, b) hogy nagyon is nyomatékos okok szólnak amellett, 
hogy a Genezis I. fejezetében említett őskinyilatkoztatás törté-
nelmi tény volt. 

A primitiv kulturfokokon a vallásos elem tisztán és viszony-
lagos sértetlenségben jelenik meg, a mythikus elem csak később 
járul hozzá, majd erőre kap, a vallásos elemet háttérbe szorítja 
és sokszor majd teljesen elnyomja. A mythológiai rész keletke-
zésének magyarázatánál az animizmushoz fordul Lang. Szerinte 
az emberi szellem fejlődésének egy korszakában, melyen az 
összes népek átmentek — a primitívek részben most is ezen a 
fokon vannak — ezeket az idétlen és gyermekies dolgokat 
őszinte meggyőződéssel képezték. A szellem fejlődésekor a ha-
gyomány erejénél fogva megmaradtak és a papok őrködtek fe-
lettük. Később a költők a régiek mintájára újakat találtak ki és 
a papok további fejlődés folyamán jelképes magyarázatot adtak 

' Lang: Myth. Ritual and Religion, I. XIII. 1. idézi Schmidt, 183 1-
! Lang: Mc. R. 69. 1. Schmidtnél 184-185 1. 

3 Schmidt, i. m. 190-191 1. 
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nekik. Tehát az anthropológiai iskola magyarázatát fogadja el 
Lang. Az animista elmélettől két pontban tér el: a) nem állítja, 
hogy ez a fejlődési fok az első lett volna az emberiség törté-
netében, sem hogy minden nép ezzel kezdte, hanem hogy vala-
mennyi keresztülment rajta; b) határozottan tagadja, hogy ebben 
a korszakban kizárólagosán irracionális elemek szerepeltek volna. 

Ezen átmeneti állapot sajátosságait Lang a következőkben 
foglalja össze: 1) Hisznek abban, hogy minden dolognak, nem-
csak az állatoknak és növényeknek, van lelke és értelme, mint 
magának az embernek, ennek bizonyítéka a totemizmus nagy 
elterjedtsége. 2) Ha az összes tárgyak értelmesek, akkor enge-
delmeskednek annak, aki bizonyos különös módon uralkodni 
tud rajtuk, ez a varázsló. 3) Félnek az elhaltak léikéitől, a szel-
lemektől, arra törekszenek, hogy áldozat és varázs által össze-
köttetésbe jussanak velük, védelmüket és hatalmukat maguknak 
megszerezzék. 4) A kíváncsiság, a tudomány előhírnöke műkö-
dik és ezen a fokon nagyon könnyen megelégszik azzal, amit 
a könnyenhivés nyújt neki: természetmythusok keletkeznek. 5) 
Megvan az a hit, hogy bizonyos hatalmas lények létezési for-
májukat megváltoztathatják, emberekből állatokká, kövekké, növé-
nyekké és másokká tudnak változni; ez azután megnyitja az 
útat ahhoz, hogy az 1, 2, 3 egymással összevegyül és a 4-ikkel 
is és ezáltal előtérbe jutnak az animista-, varázs- és manista 
mythusok, melyek a természetmythusok közé keverednek és 
velük összevegyülnek.1 

P. Schmidt ebben a pontban ajánlja Lang elméletének el-
fogadását a hívő körök számára is, de hangsúlyozza, amit egyéb-
ként Lang is megtesz, hogy még ezekben a korszakokban 
sem hiányzott az értelmi elem. Hogy mikép jutott el az embe-
riség a monotheizmusból a fetisizmushoz, az ősök tiszteletéhez 
stb. Lang ismét azt a nézetet hirdeti, melyet a kinyilatkoztatás 
alapján álló körök vallanak.2 Nem fogadja el azonban Schmidt 
Lang azon véleményét, hogy az áldozat a halottaknak vitt táp-
lálékból keletkezett volna, mert épen a kezdetleges népeknél 
megtalálható a primicia áldozat. Az animizmus azonban nem 
teljesen elvetendő, mert vannak jó oldalai is. A tiszta lélek 
fogalmát az animizmus fejlesztette ki és ezt később át lehetett 
vinni a legfőbb Lényre is. Az erkölcsi világban a tiszta lélek 

» Schmidt i. m. 195-196 1. 
2 U. o. 
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fogalma segítette a túlvilági jutalom és büntetés megmagyará-
zását.1 A kereszténység végül összekötötte azt ami jó volt az 
animizmusban, az egyéni lélekért való gondoskodással mint örök 
felelősséggel bíró halhatatlan lelket, Izrael prófétáinak Egy, Igaz-
ságos és Örök Lényével és befejezte ez által az emberiség 
hosszú, szövevényes és titokzatos theológiai nevelését.2 

Lang elmélete a kritika megvilágításában. 

P. Schmidt könyvében ezek után mindazokkal foglalkozik, 
akik Lang elméletét kritika tárgyává tették, majd bemutatja az 
ellenkritikát és végül saját kritikáját mutatja be, hogy ez által 
Lang elméletét annál jobban megvilágítsa és annak helyes és 
hibás részeit így jobban feltüntesse. 

A. W. Howitt hangsúlyozni kívánja Langgal szemben, hogy 
a legfőbb Lény fogalmának képzésénél a törzsfői intézmény 
volt a mintakép, amit Lang nem vett figyelembe, de kevésbbé 
fogadható el Howitt azon nézete, hogy a legfőbb Lény fogal-
mának keletkezésénél a társadalmi szervezettség foka lenne a 
causa , efficiens, mert ép a legprimitívebb népeknél, amit az 
ethnologia bizonyít, található a legtisztább istenfogalom.3 

E. Sidney Hartland legnagyobb ellenfele Langnak. Bár 
nem egészen elfogulatlan, komoly kritikája mégis felfedte Lang 
számos hiányát és fogyatékosságát, egyben pedig nagyon hozzá-
járult a kérdés tisztázásához. Hartland azzal a hibával kezdi 
kritikáját, hogy nem tartja valószínűnek azt, hogy az annyira 
primitiv népeknek fogalmuk lehessen a mindentudó, mindenható 
Teremtőről és bíróról. Tagadja, hogy ezek a legfőbb Lények 
erkölcsi törvényhozók lennének, mert szerinte maguk is nagyon 
erkölcstelenek. Az erkölcsi törvényeket az öregek egoizmusából 
igyekszik levezetni. Schmidt ezzel szemben hangsúlyozza, hogy 
az erkölcsi hibák, melyek ezen legfőbb lényeknél megtalálhatók, 
későbbi mythusok hatását mutatják, melyeket átvittek a legfőbb 
Lényre is.4 

R1 R. Marett az úgynevezett „Schwirrholz"-ból akarja le-
vezetni a legfőbb Lény keletkezését.5 

1 Lang: Making of Religion, 299 1. idézi Schmidt i. h. 
a P. Schmidt: i. m. 206 1. (Lang: M. R. 299 1.) 
8 U. o. 211-246 1. 
4 U. o. 273-306 1. 
s U. o. 311 1. 
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Van Gennep az ausztráliai ősnépek legfőbb lényeit kultur-
hősöknek akarja feltüntetni, csak Mungan ngana-i ismeri el 
mint olyant, akinek igazi isteni vonásai vannak.1 

A sok kritika után P. Schmidt pozitív munkát akar végezni 
és a délkeletausztráliai legfőbb lényeket veszi vizsgálat alá és 
állítja össze rendszeresen mindazt, amit azokról a mai kutatások 
alapján lehet tudni.2 Bár a természetmythologia ellen van, mégis 
elismeri, hogy a vallásfejlődés első fokain megtalálható a ter-
mészet- és csillagmythologia, de tiltakozik az ellen, hogy ez a 
csillagmythologia egyúttal csillagkultuszt is jelentene, hogy a 
napmythologia a „napisten korszakát" is jelentené. Összefogla-
lólag a legfőbb lényekről végzett tanulmányhoz a következőket 
állapítja meg: „Ezzel szemben azt hiszem, hogy Ausztrália azon 
vidékei számára, melyekkel itt foglalkoztunk, bebizonyítottam, 
hogy vallás és mithológia kezdetben különállóak voltak, csak 
később keveredtek egymással különböző formákban. Azt hiszem 
továbbá, hogy bebizonyítottam, hogy a vallásnak a mythológiá-
tól viszonylagosan mentes formája és a nap- és hold-hősökkel 
össze nem kevert legfőbb Lény volt az eredeti és sajátos Ausztrália 
legrégibb törzseinél, a délkeleti rész törzseinél és hogy ezen 
törzsek csak egy részéhez került más törzsek révén az istení-
tett nap- és hold-mythológia.„ 

„Épp így azt hiszem, hogy bebizonyítottam, hogy ezen 
legfőbb lények egyike, Daramulun, csak másodlagosan jelent-
kezik mint az emberek őse. Kimutathattam, hogy Délkeletauszt-
ráliában a legfőbb Lény és ős fogalma egész határozottan el 
van egymástól választva és csak később a (nap- és) holdmyt-
hologiák közvetítésével olvadt össze a család őse a legfőbb 
lénnyel Daramulun egyetlen esetében."3 Mungan ngana kivételével 
a délkeletausztráliai legfőbb lények mind összetett képződmé-
nyek és az illető korszak csillagmythológiai hőseinek összetéte-
léből keletkeztek.4 Az egyes kulturkörök sajátos mythológiái 
közül egyik sem volt képes magától a legfőbb Lényhez eljutni. 
Mivel azonban valamennyinél a legfőbb Lény sajátos vonásai 
találhatók : teremtés, égben lakás, erkölcsi vonások, világos, hogy 
a legrégibb időkből valók ezek a vonások. A legfőbb Lény gon-

1 P. Schmidt i. m. 319-331 1. 
» 334-468 1. 
' i. m. 466 1. 
« U. o. 467 1. 
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dolata tehát megelőzi az általunk ismert legrégibb ausztráliai 
mythológiákat.1 „De még egy lépéssel tovább is mehetünk és 
állíthatjuk, hogy Mungan ngana semmiféle mythológiával sincsen 
összefüggésben."2 Mindaz, ami a legfőbb Lény egyedüliségét és 
egységét zavarja, különösen pedig az öt körülvevő rokonság, a 
mythológiai hatásokból származott. Az eredeti legfőbb Lény 
egy és egységes, amint a legelső fokon, a karnai törzseknél 
található.3 A délkeletausztráliai törzseknél a legfőbb Lényre, 
jóllehet sokszor mythológiai vonások nagyon is elhomályosítják, 
jellemző, hogy az egész mindenség teremtője, örökkévaló és 
mindenható.4 Az erkölcsi hibák is, melyek egyes törzseknél ezen 
legfőbb Lény fogalmát torzítják, mythológiai eredetűek. Kezdet-
ben nincsenek is oly távol az emberektől és nem oly megköze-
líthetetlenek, mint későbbi fejlődési fokon néha megállapítható.5-
Az animizmus a délkeletausztráliai legfőbb lények keletkezésé-
nél úgyszólván semmi szerepet sem játszott.0 

Ami a varázselméleteket illeti, P. Schmidt megjegyzi, hogy 
bár a varázsgondolat mindezen törzseknél megtalálható, de 
mégis a varázselmélet ellen van az a körülmény, hogy vele 
együtt feltalálható a legfőbb Lény fogalma a maga tisztaságá-
ban. „Megállapíthatjuk tehát, hogy a délkeletausztráliai legfőbb 
Lények a varázsgondolatból sem származtak."7 Azoknak az elmé-
letéhez, kik a Lang-féle praeanimizmussal foglalkoztak, Schmidt 
két megjegyzést fűz és pedig, hogy 1) szinte egészen megfeled-
keztek a legfőbb Lény fogalmának keletkezésével foglalkozni, 2) 
hogy teljesen figyelmen kívül hagyták azt a tényt, hogy az egész 
világon el van terjedve a legfőbb Lény tisztelete.8 

Felsőőr. Michel Károly dr. 
(Vége következik.) 

» Schmidt i. m. 469 1. 
2 U. o. 470 1. 
s U. o. 472 1. 
4 473 1. 
s 474 1. 
6 475 1. 
7 U. o. 477 1. 
8 U. o. 487 1. 
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AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉS 
A MAI TÁRSADALOM ERKÖLCSI VÁLSÁGA. 
Megnyitóbeszéd, melyet az Aquinói Szent Tamás-Társaságnak 1928. márc. 
21-én tartott évi közgyűlésén mondott dr. Notter Antal, egyetemi tanár, 

a Társaság elnöke. 

A Z Aquinói Szent Tamás-Társaságnál az a szokás, hogy az 
évi közgyűlésen gondolataink első sorban nem az elmúlt 

egyesületi évben kifejtett működésünkre irányulnak; hanem val-
lásos tisztelettel és szerető bámulattal fordulunk afelé a szellem-
óriás felé, akinek nevét Társulatunk a cimében viseli. 

A mi évi közgyűléseink igazi tárgya: Aquinói sz. Tamás. 
Ily módon ezek a mi rendes közgyűléseink elsősorban nem is vissza-
pillantások a lefolyt egyesületi évre és beszámolók arról a tevé-
kenységről, melyet ebben az évben kifejtettünk. A mi évi köz-
gyűléseink első sorban nem a múltnak, hanem a jövőnek szól-
nak. Aquinói sz. Tamás emberfölötti alakjára tekintve, a jövőben 
végzendő működésünkhöz keresünk buzdítást és irányítást. 

Aquinói sz. Tamás ugyanis korántsem a múlté. Különösen 
nem kizárólag a középkoré. Aquinói sz. Tamás a jelené és a 
jövőé ; minden eljövendő időké. Ö állandóan korszerű. És én, 
midőn közgyűlési megnyitóban vele kívánok foglalkozni, úgy 
nézek reá, mint a mai kor bölcselőjére. 

Aquinói sz. Tamás valóban a mai kor bölcselője. Nem 
csupán amiatt, mert az igazságok, melyeket ő tanított, állandó 
érvényűek és így ma is igazságok. Hanem különlegesen amiatt 
is, mivel az igazságok, melyeket ő hirdetett, ma különösen fon-
tosak nemcsak a megismerés rendjében, hanem egyszersmind a 
cselekvés rendjében, tehát a gyakorlati élet terén is. Ö folyton 
azt hangoztatta, hogy „Sapientis est ordianre". A bölcs ember 
dolga a rendezés, az irányítás. És ő valóban az a bölcs ember, 
aki az ő bölcseletével helyesen tudja rendezni nemcsak a min-
denségről való gondolatainkat; hanem rendezni és irányítani 
tudja törekvéseinket, összes emberi cselekményeinket is. Az ő 
bölcselete tehát nem a hivatásos bölcselök kis körére szorítkozik 
a maga igényeivel, hanem számít a képzettség átlagos mérté-
kével rendelkező összes emberek érdeklődésére. És akik csak 
valamikép megismerkedtek Aquinói sz. Tamás bölcseletével, azok 
figyelmét le is köti ez a bölcselet, habár nem szakbeli bölcse-
lők. Ezt a tényt állandóan és örvendve észlelhetjük ebben ami 
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Társaságunkban. Hiszen felolvasó üléseinket nem csupán a böl-
cselet szaktudósai látogatják, hanem nagy számmal olyanok is, 
akik bár nem szakbeli bölcselők, de komolyan érdeklődnek a lét 
nagy kérdései iránt és e kérdéseknek ama megoldása iránt, 
melyet Aquinói sz. Tamás bölcselete nyújt. 

Aquinói szent Tamás az a nagy bölcselő, ki képes a mai 
emberek törekvéseinek, a mai emberiség életének helyes irányt 
adni. 

I. 

De vájjon szüksége van-e a mai kornak tanító és nevelő 
mesterre ? Szüksége van-e arra, hogy ilyen mester irányítsa ? 
Szüksége van-e Aquinói szent Tamásra ? 

Igenis szüksége van rá, mert a mai társadalom nagy er-
kölcsi válságban van. És hogy e válságból kijusson, evégből 
szüksége van Aquinói sz. Tamás irányítására. 

Hogy a mai társadalom erkölcsi válságban van, ez általá-
nosan tapasztalt tény. Különösen a gyűlölködés és az érzékiség 
emészti a mai emberiséget. Ma különösen időszerű a minden-
szentek litániájának két könyörgése: „Ab ira, et odio, et omni 
mala voluntate libera nos, Domine." „A haragtól, a gyűlölettől 
és minden rosszakarattól ments meg, Uram, minket." És ami 
közvetlenül ezután következik : „A spiritu fornicationis libera nos, 
Domine." „A paráznaság szellemétől ments meg, Uram, minket." 

A mai társadalom erkölcsi válsága nem ezekre szorítkozik. 
Vannak egyéb erkölcsi bajok is. Ilyen az általános eldurvulás ; 
a jónevelés követelményeinek teljes mellőzése ; a szülők iránt 
való tisztelet, szeretet és engedelmesség tünedezése ; általában 
a tekintélyek megvetése; a jogtisztelet csökkenése; az egyéni 
akciók, melyeknek alapgondolata, hogy a jó cél szentesíti a rossz 
eszközöket ; az izmok kultusza és ezzel együtt a szellemi érté-
kek megvetése. 

Ha kutatjuk ennek a nagy erkölcsi válságnak okait avégből, 
hogy megtaláljuk orvosszerét, akkor egyik ok gyanánt minden-
esetre a világháborút kell tekintenünk, mely épen nem bizonyult 
az erények iskolájának, hanem a bűnök forrásának. De a háború 
nem az egyetlen és talán nem is a főoka mindeme bajoknak. 
Mindenesetre nagy része van ezekben az erkölcsi bajokban an-
nak is, hogy — mint a Szentírás mondja — „az emberi szív 
érzése és gondolkodása rosszra hajlik ifjúságától fogva." (Gen. 

Religio, 1928. 8 



114 DR. NOTTER ANTAL 

8, 21.) Ez a bűnre való hajlam máskor is megvolt, de erkölcsr 
válságot nem idézett elő. 

Az erkölcsi válság főokát nem a háborúban és nem az: 
emberek bűnre való általános hajlandóságában látom, hanem az 
emberek elméjében. Abban látom, hogy az embereknek ma nincs, 
helyes fölfogásuk az emberi életet irányító hatalomról, az em-
beri élet végső céljáról, az élet egyes javainak igazi értékéről 
és az erkölcsi törvényről. 

A vadság, kíméletlenség, durvaság, önzés hátterében az a 
felfogás rejlik, hogy nincs isteni Gondviselés, mely az ember 
sorsát irányítja, hanem az ember — vak és vad erők közé állítva 
— kénytelen saját sorsát önmaga mint legfőbb irányító alakí-
tani és az ellenséges tényezőkkel szemben a maga előnyét ki-
verekedni. Ez a felfogás adta nekünk a mindent „kiverekedő" 
mai embert. Mivel pedig eme fölfogás szerint az ember önmaga 
számára a legfőbb lény, ennélfogva nem is létezhetik olyan tör-
vény, mely őt „kiverekedő" műveleteiben akkép korlátozhatná, 
hogy ez a korlátozás őt lelkiismeretében köthetné. Söt a lelki-
ismeret emellett a fölfogás mellett üres szóvá lesz. A boldog-
ság, amennyiben arról e felfogás mellett beszélni lehet, e földi 
életben keresendő és az élet javainak — főleg a testi gyönyö-
röknek és a külső javaknak — minél nagyobb bőségben és vál-
tozatosságban való bírásában áll, aminek eszköze pedig épen a 
többször említett kiverekedés. 

Hasonlóképen a nemi erkölcstelenség azon felfogáson alap-
szik, hogy az ember önmagáért van jogosítva élni; hogy végső 
célját, boldogságát e földön kell elérnie; hogy boldogságához, 
hozzátartozik az, hogy érzékiségét szabadon kövesse; hogy az: 
érzéki vágyak a romlatlan emberi természet megszólalásai ; hogy 
az emberben az érzéki vágyak vannak hivatva az akaratnak 
parancsolni ; hogy az erkölcsi törvény, mely a nemi élet terén 
korlátozásokat tesz, csak a mult idők aszkéta felfogásain alapul 
és akárkitől származik, mindenesetre egy elviselhetetlen és fölös-
leges nyűg. 

Mivel tehát mindezeknek a bajoknak nagyrészt az elmében,, 
a gondolkodásban van a gyökerük, ezért ott kell nagyrészt vé-
geznünk az orvoslást is. 

A mai társadalomnak egy nagy „conversio morum"-ra, egy 
nagy erkölcsi megtérésre van szüksége nem csupán avégből, 
hogy az emberek elérjék örök üdvösségüket, hanem avégből is, 
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hogy e földi életben megelégedettek, egymással megférők tud-
ajnak lenni és hogy ekként béke uralkodjék a társadalomban. 
Ámde ez a „conversio morum", ez az erkölcsi megújhodás a 
most mondottak szerint csak úgy lehetséges, ha azt megelőzi a 
„conversio mentis", az elmének a megtérése; vagyis az, hogy 
az emberek erkölcsi felfogásai javuljanak meg. Különösen szük-
séges, hogy az emberek jól véssék elméjükbe azt, hogy mi az 
ö valódi végső céljuk és valódi végső céljuk világánál értékel-
jék az összes javakat és ehhez képest rendezzék azután életüket 
Szükségük van a mai embereknek egy nagy lelkigyakorlatra. 
De nem akárminőre, hanem épen olyanra, aminők Loyolai szent 
Ignác lelkigyakorlatai, amelyek t. i. az ember értelmét és gon-
dolkodását töltik meg a nagy és súlyos igazságokkal és azután 
hatnak az ember akaratára és az akarat által lelkének egyéb 
tehetségeire. Egy értékmérőt adnak az embernek, melynek segít-
ségével megítélheti cselekedeteit és határozhat életének irányáról. 

Ami szent Ignác lelkigyakorlatainak „princípium et funda-
mentum "-a, az kell, hogy a mai emberiség nagy erkölcsi meg-
térésének is szolgáljon „princípiumét fundamentum" gyanánt. 
„Homo creatus est, ut laudet Deum Dominum nostrum, ei reve-
rentiam exhibeat, eique serviat, et per haec salvet animam suam; 
et reliqua super faciem terrae creata sunt propter hominem, et 
ut eum iuvent in prosecutione finis, ob quem creatus est". „Az 
ember azért van teremtve, hogy dicsérje Istent, a mi Urunkat, 
őt tisztelje, neki szolgáljon, és ezek által munkálja lelkének 
üdvösségét; a földi dolgok pedig az ember számára vannak 
teremtve, hogy őt segítsék annak a célnak elérésében, melyért 
teremtetett." 

Ezt a nagy lelkigyakorlatot, ezt a szent Ignác-féle lelki-
gyakorlatot pedig a mai kornak tartani Aquinói szent Tamás 
van hívatva. Aminthogy általában ahhoz az elmebeli megújho-
dáshoz, mely szent Ignác lelkigyakorlatainál oly lényeges, Aquinói 
szent Tamás tanítása a legjobb alapvetés. 

II. 
Aquinói szent Tamás a „Summa contra Gentiles" III. 

könyvének élére vezérgondolatul a 94. zsoltár szavait írta: 
„Deus magnus Dominus, et Rex magnus super omnes deos," az 
„Isten nagy Ur, és nagy Király minden istenek (vagyis királyok) 
fölött." A „Summa contra Gentiles" egész harmadik könyve 
pedig arról szól, hogy Isten minden lény végső célja, és hogy 

8* 
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Ö a világegyetemnek és minden egyes lénynek kormányzója, 
gondviselője. Ez, valamint a „Summa Theologica" második részé-
nek két kötetében foglaltak, amennyiben az ember természetes 
megismerésének körébe tartoznak, Aquinói szent Tamás erkölcs-
bölcselete. 

Ennek az erkölcsbölcseletnek vázlatát a III. könyv első 
fejezetében találjuk. 

Eszerint Isten, az Ö tökélességének bővelkedő voltából 
adja a létet az összes létezőknek. Ilyformán Isten nem csupán 
az első Lény, hanem az összes többi lények első elve, a legelső 
létesítő ok is. Isten a többi lénynek a létet nem természeti 
szükségből, hanem akaratának szabad elhatározásából adja. Mivel 
pedig mindenki ura annak, amit szabad akaratból létrehozott, 
ennélfogva Isten is ura az összes lényeknek, mint amelyek az 
Ő művei, melyeket szabad akarattal hozott létre. Istennek ez 
az uralma az általa létrehozott lények fölött tökéletes uralom; 
mivel Isten, midőn a lényeket létrehozta, semmi más tényező 
segítségére, valamint előbb létező anyagra nem szorult. Isten 
tehát minden lénynek legfőbb és korlátlan Ura. 

Mindenki, aki valamit az ő akaratának elhatározása folytán 
létrehoz, azt valami célból hozza létre, mert az akarat mindig 
egy jóra mint célra irányul. Ezért Isten is az általa alkotott 
lényeket szükségképpen valami célra alkotta. Tehát a minden-
ségnek és a benne foglalt lényeknek van végső céljuk. Végső 
céljuk pedig az, amivégből Isten alkotta őket. Ez pedig nem 
lehet valami, ami Istenen kívül van s amit Isten el akarna érni, 
hanem csakis maga Isten, aki magát, t. i. az ő tökéletességét, 
az ő jóságát közölni akarja a teremtményekkel. Minden lény 
pedig a maga végső célját a cselekvésével éri el; de úgy, hogy 
ez a cselekvés attól irányíttassék, aki a lényekbe a cselekvés 
elveit oltotta bele, t. i. Istentől. Isten tehát az összes lények 
legfőbb kormányzója, vagyis végső céljuk felé irányitója. Leg-
főbb kormányzójuk, aki maga semmi más lény kormányzatának 
nincs alávetve. De egyetemes kormányzójuk is. Mert amint 
nincs lény, mely nem tőle kapta létét, ugy nincs lény, mely 
kivonhatná magát Isten uralma és kormányzata alól. 

Az ész nélkül való lények a bennök levő erők vak mű-
ködése által valósítják meg Isten kormányzó akaratát, az eszes 
lények pedig szabad akarattal. Ez utóbbiaknak tehát módjukban 



AQU. SZ. TAMÁS ÉS A MAI TÁRSADALOM ERKÖLCSI VÁLSÁGA. 117 

áll Isten kormányzatával ellenkezni ; de 'ellentétben Isten kor-
mányzatával nem érik el végső céljukat. 

Aquinói szent Tamás erkölcsbölcseletének logikája tehát ez : 
Isten mint első és egyetemes ok, aki szabadakaratból 

hozta létre a mindenséget, minden lény legfőbb és korlátlan ura. 
Mint első ok és korlátlan úr, Isten minden lénynek végső 

célt tűz ki. Ez a végső cél Ő maga. Isten tehát, amint az összes 
lények első oka, ugy végső céljuk is. 

Aquinói szent Tamástól megtanuljuk azt is, hogy Isten 
mint végső cél nem valami idegen dolog a teremtményre, ne-
vezetesen az emberre nézve. Az ember, amidőn meghódol 
Istennek, mint legfőbb Urának, nem egy tőle idegen hatalmas-
ságnak hódol meg, ki őt természete ellenére uralma alatt tartja. 
Az ember nem Isten rabszolgája, hanem teremtménye, ki Isten-
nek nem ad olyasmit, ami nem volna Istené, hanem Istentől 
kapott mindent, amije van. Ugyanígy, midőn az ember Istent 
tekinti végső céljának, nem egy idegen célnak szolgál, hanem 
oly célnak, mely az ember természetének követelménye. Isten 
t. i. a lények természetét úgy alkotta, hogy a teremtett termé-
szet saját követelménye is legyen az, hogy Isten legyen az ö 
végső célja. Isten mint végső célja felé törekedve, az ember a 
saját természete követelményének is tesz eleget. 

Minden természet belső követelménye ugyanis a saját 
tökéletessége. Minden lény saját természetszerű alanyi célja, 
amelyre természetszerűen törekszik, az, hogy a maga nemében 
tökéletessé váljék. Minden lény tökéletessé a saját működése 
által válik. Tehát az ember mint eszes lény tökéletessé lesz az 
ő neki mint embernek, tehát eszes lénynek sajátos azon műkö-
dés által, mely az ember legmagasabb rendű tevékenysége, t. i. 
az értelmi tevékenység által. Az ember tökéletessége s így 
alanyi célja az ő értelmi tevékenységében, nem pedig pl. az 
érzéki vágyótehetség kielégítésében áll. Viszont az értelmi tevé-
kenység annál tökéletesebb, minél magasabb rendű az a tárgy, 
melyet az értelem megismer. Legmagasabb tárgy az értelem 
számára Isten. Ekkép tehát az értelemnek és magának az em-
bernek is végső tökéletessége Isten értelmi megismerésében, 
Isten értelmi látásában áll: Ezt elérvén megnyugszik az akarat 
a végső cél felé való törekvésében ; tehát az ember boldog. A 
boldogság ugyanis az akarat megnyugvása annak következtében 
hogy a végső célt elértük. Az ember ezt a végső célját: Isten 
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értelmi látását, e földi életben nem érheti el, hanem csak a 
halál után. E földi életben az ember törekszik és Istentől irá-
nyittatik eme végső célja felé. 

Ezek szerint Isten olyképen az ember végső célja, hogy 
magának az emberi természetnek is követelménye, hogy Isten 
legyen az ő végső célja, melyet Isten értelmi látása által ér el. 

Az emberi természet nem türi, hogy bármiféle teremtett 
lény legyen az ember végső célja. Jelesül nem lehet az egyes 
ember önmagának végső célja. Az ő testi vagy szellemi tulajdon-
ságai, állapotai vagy tevékenysége sem dhetnek az ő végső célja; 
kivéve Isten értelmi szemléletét. Az előbbiek egyikében sem 
képes végleg megnyugodni az ember akarata. Tehát ezek egyike 
sem teheti boldoggá az embert. 

Aquinói szent Tamás erkölcsbölcseletének fontos része az 
ő boldog ságtana, mely a „Summa Theologica"-ban (1. II., qu, 2 — 5.) 
és a „Summa contra Gentiles"-ben (lib. III., cap. 24—40; cap. 
48—63.) foglaltatik. 

Szent Tamás boldogságtana világossá teszi előttünk, hogy 
a mai emberek, amidőn önző érdekeik vagy érzéki vágyaik ki-
elégítésében, az élet állati kiélésében látják az ember végső 
célját, boldogságát, miért nem lehetnek boldogok. 

Azonban az ember hiába akar eszes -állat lenni olyan 
módon, hogy az eszessége az állatiságának szolgáljon. Ezen az 

on nem talál a boldogságra. 
Ha ugyanis testi erejének fejlesztése, egészségének gondo-

zása által vél eljutni a boldogsághoz, szent Tamás arra figyel-
meztet, hogy a boldogság nem áll a test javaiban. És különösen 
megjegyzi : „Sok állat van, melyek, ami a testi javukat illeti, 
túlszárnyalják az embert. Mert némelyek sebesebbek az ember-
nél, mások erősebbek stb. Ha tehát ezekben volna az ember 
boldogsága, akkor az ember nem lehetne optimum animalium", 
vagyis az állatok fölött kiemelkedő (Contra Gent. III. 32.). 

Ha pedig érzéki élvezetekben keresi a boldogságot, tehát 
a végső célt, akkor boldogtalansága abból ered, hogy arány-
talanság van az ember boldogság után való vágya és aközött, 
amit az érzéki élvezetek nyújtanak. 

Az ember, ha mindjárt állatiságba merül, nem képes kivet-
kőzni eszes természetéből, melynél fogva egy tökéletes, tehát 9 
egy végtelen jóra, mint boldogító végső célra gondol. Ezért 
látjuk azt, hogy az érzékiségben elmerülő emberek telhetetlenek 
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az ő szenvedélyükben. Ők t. i. egy végtelen jó után törekszenek, 
helytelen uton bár, de eszes természetük szükségszerű követel-
ményekép. Telhetetlenségükkel az állatok alá sülyednek ugyan, 
de egyidejűleg a végtelen jóra törekvő eszes emberi természe-
tükről is tanúskodnak. Egy tragikus ellenmondás ez, melynek 
eredménye a boldogtalanság. 

Mint összes lények legfőbb és korlátlan ura és mint az 
összes lények végső célja, Isten az összes lényeket kormányozza 
is, vagyis végső céljuk felé irányítja. Istennek ezt a világkor-
mányzatát isteni gondviselésnek nevezzük. 

Szent Tamás tana szerint az isteni Gondviselés legfőbb 
szempontja : a világegyetem rendje (ordo universi). 

Isten egymaga és közvetlenül kormányozza az összes 
lényeket. Azonban a Gondviselés terveinek végrehajtói (exsecu-
tores) gyanánt a teremtett lények szolgálnak. 

A világegyetem rendje és az isteni Gondviselés terveinek 
végrehajtása megköveteli, hogy a világegyetem lényei között 
tagozottság, fölé-és alárendeltség legyen. Szent Tamás elénk 
tárja a világegyetem hierarchiáját. Ez a hierarchia abban áll, 
hogy az isteni Gondviselés végrehajtásában a felsőbbrendű eszes 
lények az alsóbbrendű eszes lényeket irányítják, általában pedig 
az eszes lények az ész nélkül valók fölé vannak helyezve, hogy 
őket eszközökül felhasználják. így az embernek alá van vetve 
az állat- és növényvilág, valamint alá vannak neki vetve a 
földön levő élettelen lények. A nem eszes lények körében viszont 
az állatok ugy a növényeket, mint a szervetlen anyagokat, a 
növények a szervetlen anyagokat használják fel eszközökül. 
Magában az emberben a vegetatív élet az érzéki és értelmi 
működésnek, az érzéki működés az értelmi működésnek, általá-
ban a test a léleknek szolgál eszközül. Általános szabály pedig, 
hogy az anyag a szellemnek, a fizikai erő a szellemi tényezők 
szolgája és nem ura. Az egyoldalú izomkultuszt űzőknek, de 
meg azoknak is, kik a jogot a fizikai hatalom következményé-
nek tartják, szól szent Tamás eme fejtegetése: „Az emberek közt 
is találunk rendet. Mert azok, akik értelmükkel kiválnak, termé-
szetszerűen uralkodnak; azok pedig, kiknek fogyatékos az értel-
mük, de testileg erősek, s természettől fogva arra látszanak 
rendelve lenni, hogy szolgáljanak . . . Miként az egyes ember 
•cselekvésében rendellenesség származik abból, hogy az értelem 
az érzéki tehetséget köve t i . . . ugy az emberi kormányzatban is 
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rendellenesség származik abból, hogy nem értelmének kiválósága 
folytán kerül valaki az ügyek élére, hanem vagy testi erő által 
bitorolja a maga számára az uralmat, vagy érzéki indulatból 
tétetik meg valaki uralkodóvá . . . Egyébként még az efféle rend-
ellenesség sem forgatja föl teljesen a természetes rendet ; mert 
az ostobák uralma gyönge, hacsak a bölcsek tanácsa nem erős í t i . . . 
A tanácsadó kormányozza azt, aki a tanácsot kapja és bizonyos 
módon uralkodik rajta" (Contra Gent. III. 81.). 

A lények hierarchiáján alapszik az, hogy Isten az eszes 
lényeket önmagukért, ellenben a nem eszeseket az eszes lénye-
kért kormányozza. Az eszes lényeknek szabad akaratuk van,, 
mely nem csupán a faj, hanem az egyén céljait is megvalósítja. 
Ezért Isten is az eszes lényeket — igy az embert is — nem 
csupán a faj szempontjából, hanem az egyén szempontjából is 
kormányozza. 

Mivel az eszes lényeknek szabad akaratuk van, Isten őket 
ugy irányítja végső céljuk felé, hogy eszük által irányítja aka-
ratukat, meghagyva ennek szabadságát. Ez pedig a törvények 
által történik. A törvények tehát az isteni Gondviselésnek egy 
része az eszes lényekkel, pl. az emberekkel szemben. 

Bizonyos törvények magától Istentől származnak. Némelyek 
ugy, hogy Isten szabad akaratán alapuló parancsok az eszes 
lényekkel szemben. De túlnyomóan ugy származnak Istentől, 
hogy a mindenség természetes rendjéből, jelesül a lények ter-
mészetéből, valamint a lények és a működések hierarchiájából 
folyó szükségszerű követelmények, melyeket épen ezért Isten a 
saját természeténél fogva szükségszerűen, nem pedig saját aka-
ratából kifolyólag parancsol meg. Vannak tehát cselekmények, 
melyek helyesek nem csupán azért, mert a törvénynek megfe-
lelnek, hanem azért is, mivel megfelelnek a természetes rend-
nek, t. i. a cselekvő eszes lény természetének és a lények és 
működések hierarchiájának. 

Ezeket a természetes követelményeket, melyeket Isten 
szükségszerűen akar, természetes erkölcsi törvénynek nevezzük. 

Aquinói szent Tamás erkölcsbölcseletének alapgondolata, 
hogy erkölcsös az, ami természetszerű, vagy máskép: ésszerű. 
A természetszerűség vagy ésszerűség itt azt jelenti, hogy a 
cselekmény a kifejtettek szerint megfelel a cselekvő egyén 
eszes természetének, megfelel a lények és működések hierar-
chiájának; jelesül annak is, hogy az emberben az érzéki vágyó-
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tehetség az akaratnak van természetszerűleg alávetve, és hogy 
az akarat az észtől és nem az érzéki megismeréstől kapja a 
tájékoztatást. Ekképen az erkölcsi törvény nem egy az embertől 
idegen hatalomtól kívülről reárakott teher, hanem az ember, 
saját természetén alapszik, mely a mindenséggel összhangban 
alkottatott. 

Aquinói szent Tamás erkölcsbölcseleti iránya eszerint 
ehikai intellektualizmus. Ez az ethikai intellektualizmus nála 
tudatos és egyúttal szükségszerű. Mert abból a tanából folyi k 
hogy a cselekmény erkölcsös vagy bűnös voltának alapja az 
akaratban van. Ámde az akarat az észtől kapja, illetőleg kell 
hogy kapja a tájékoztatást. Tehát az észt kell mindenekelőtt 
arra képesíteni, hogy helyesen tudja irányítani az akaratot. Ha 
nem az ész utján közeledünk az akarathoz, hanem más irány-
ból, pl. a képzelet lebilincselése, vagy az indulatok és érzelmek 
fölkeltése, avagy az érzéki vágyótehetségnek bár magasztos 
célok felé irányítása által: akkor ezen az uton esetleg hatást, 
talán feltűnő hatást tudunk elérni. Azonban először is ez a hatás 
rendszerint muló lesz. Másodszor pedig — ami igen fontos — a 
siker csak látszólagos. Mert annálfogva, hogy ez esetben az aka-
ratot nem az ész tájékoztatja, és hogy az akarat az ész felülbi-
rálata nélkül enged indulatoknak, érzelmeknek, szintén deordinatio, 
rendellenesség. A legjobb és legmagasztosabb indulatok és érzel-
mek sem hivatottak az akaratot irányítani és magukkal ragadni, 
hanem az akarattól kell irányíttatniok. Miként a legjobb irányban 
haladó lovak sem lehetnek hivatottak arra, hogy a kocsist vezes-
sék és a kocsival együtt magukkal ragadják; hanem a kocsistól kell 
irányítást kapniok. Az erkölcsösség épületét, hogy szilárd legyen, 
nem szabad az indulatok és érzelmek ingadozó talaján emelni, 
hanem az ész szilárd alapján kell annak nyugodnia. 

Annak az erkölcsi válságnak, melyben a mai társadalom 
leledzik, nagy oka — mint mondottam — az emberek elméjében, 
az ember végső céljáról és az emberi cselekmények erkölcsi 
helyességéről való téves fölfogásokban van. 

Hogy az elmékben ezek a téves fölfogások léteznek, ennek 
— véleményem szerint — részben okai azok is, kik az erköl-
csösség követelményeit hangoztatják. Okai azáltal, hogy az 
erkölcsi követelményeket túlnyomóan érzelmi inditó okokkal, 
hangulatkeltő vagy egyáltalán alkalmatlan érvekkel támogatják. 

Ez jelesül a nemi élet erkölcsi követelményeire vonatko-
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zólag tapasztalható. A nemi erkölcsösség követelését némelyek 
a szeméremre alapítják. Hogy ez milyen ingatag alap, ezt épen 
manapság láthatjuk. De a szemérem egymagában nem is lehet 
az erkölcsös cselekvés szabálya. Annak magának is szabályoz-
tatnia kell, hogy esetleg túlzásba ne csapjon át. Továbbá a 
szemérem, helyesen fölfogva, nem ok, hanem okozat. Egy cse-
lekmény valójában nem azért erkölcstelen, mert sérti a szemér-
met, hanem azért sérti a szemérmet, mert erkölcstelen. 

A nemi erkölcsösség követelményét helytelen érvekre is 
alapítják. így midőn a fizikai szép és rut szempontjaival érvel-
nek. E szempontoknak semmi közük az erkölcsösséghez. Vagy 
midőn arra hivatkoznak, hogy a nemi erkölcstelenség cselek-
ményei állatiasak, tehát az embert lealacsonyítják. Ha állatiasság 
alatt azt értenék, hogy deordinatio, rendellenesség és emiatt 
bűnösség forog fenn mindannyiszor, valahányszor az akarat ki-
adja a gyeplőt a kezéből és az érzéki vágyótehetségnek rendeli 
alá magát, - akkor ez helyes érvelés volna. Csakhogy akkor 
az ész nem vonatkozik a cselekmény fizikai tényálladékára, 
hanem lelki rugóira. Ha ellenben az érv abban áll, hogy a nemi 
é le t cselekményei az állatoknál is megvannak és emiatt eo ipso, 
lealacsonyítok az emberre nézve, akkor ez az érv túlságosan 
sokat bizonyít és ezért semmit sem bizonyít. Tudniillik ez az 
érv, ha helyes volna, a házasság ellen is. meg a táplálkozás 
ellen is bizonyítana. 

Hogy a házasságon kívül folytatott nemi élet és a termé-
szetellenes nemi élet miért erkölcstelen, miért bűnös, — ez kö-
vetkezik az ember eszes természetéből és a nemi élet termé-
szetszerű rendeltetéséből. ;Ezt épen Aquinói szent Tamás beha-
tóan fejtette ki az ő két főmüvében. Én erre most csak utalhatok. 

Általában véve szükségesnek tartom, hogy az emberek 
közt minél jobban terjedjen annak a tudata, hogy az erkölcsi 
törvény követelményei természetes követelmények. Hogy bizo-
nyos cselekmények minden törvényre való tekintet nélkül ma-
gukban véve helyesek, minthogy t. i. megfelelnek a természetes 
rendnek; és bizonyos más cselekmények, ismét minden törvényre 
való tekintet nélkül, helytelenek, erkölcsileg rosszak, mivel t. i. 
ellenkeznek a természetes renddel; deordinatio, rendellenesség 
foglaltatik bennük. Szükséges az emberek közt azt az igazságot 
terjeszteni, hogy az erkölcsös élet ésszerű, természetszerű élet; 

-az erkölcsellenes élet pedig ésszerűtlen, természetellenes élet. 



I 

AQU. SZ. TAMÁS ÉS A MAI TÁRSADALOM ERKÖLCSI VÁLSÁGA. 123 

Szükséges, hogy az emberek megértsék, hogy az erkölcsös élet 
követelményei nem Istennek vagy más hatalomnak önkényes és 
talán tulszigoru parancsai, amelyeket enyhébben vagy másképen 
is lehetett volna fölállítani. Hanem hogy e követelményeken 
Isten sem tud változtatni; mert ilyen változtatás az ö termé-
szetével ellenkeznék. 

Ha az erkölcsi követelmények természetszerüségét és ész-
szerüségét ekkép feltárjuk, lehetetlen, hogy ennek mélyebb 
hatása ne legyen. Legalább is az elmékben fog bekövetkezni 
egy üdvös változás, amely azután a cselekvést, ha nem is 
javítja meg egyszerre, de legalább megfosztja megrögzöttségétöl. 

Loyolai szent Ignác, aki nagy emberismerő volt, az ő 
lelkigyakorlataiban (az első hét második gyakorlatában) a sze-
mélyes bűnökről szóló elmélkedésben, második pontként ezt 
állapítja meg: „ponderare peccata, inspiciendo foeditatem et 
malitiam, quam quodvis peccatum mortale commissum habet in 
se, etiam si non esset prohibitum". „Mérlegelni a bűnöket, szem-
lélvén azt a rondaságot és gonoszságot, melyet bármely elkö-
vetett halálos bűn magában foglal, mégha nem is volna megtiltva, " 
vagyis függetlenül attól, hogy meg van tiltva. 

Az erkölcsiség követelményeinek, az erkölcsi törvény valódi 
mivoltának ez a föltárása az erényes életű emberekkel szembne 
is szükséges. Megdöbbentő, hogy a legtöbb embernek milyen 
helytelen fölfogása van az erkölcsi törvényről és az erkölcsi 
rend egyes követelményeiről. 

A kifejtettekkel nem akarom mondani azt, hogy az indu-
latok és az érzelmek (pl. önérzet, szemérem) az erkölcsösség 
szolgálatában értéktelen tényezők. Csak azt mondom, hogy ezek 
nem lehetnek döntő tényezők, hanem az ész, az akarat szabá-
lyozása alatt kell állaniok. 

AZ EMBER HALÁLA A TERMÉSZET-
TUDOMÁNY ÉS A BÖLCSELETTUDOMÁNY 

VILÁGÁNÁL. 
Irta és felolvasta Dr. Nánássy László Dezső orvos az Aquinói Sz. Tamás 

Társaság 1927 október 19-én tartott ülésén. 

LÉTÜNK problémái között a legfontosabb, a legrejtélyesebb 
s a legizgatóbb a halál problémája. Mi a halál oka, mi tör-

ténik velünk az anyagi test rombadölte után, vájjon a test halá-
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lát követi-e énünk, egyéniségünk, öntudatunk, mivoltunk, 
lelkünk végleges megsemmisülése? 

Egyéniségünk, szellemi lelkünk természeténél íogva nem 
osztozhatik az anyagi test sorsában: halhatatlan, — ezt tanítja 
minden vallás. Egyéniségünk, öntudatunk, lelkünk élete az anyagi 
test élettani épségéhez van kötve, éppen azért az élettani egy-
ség felbomlásával lelkünk végleg megsemmisül — ezt mondja 
az anyagelvü természettudományos világszemlélet. Mi itt az igaz-
ság ? Ahogy Hamlet a dán királyfi mondja: 

„Lenni vagy nem lenni: sz itt a kérdés." 
A lét és a nemlét kéidése, a születés és az elmúlás problé-

mája mindenkor foglalkoztatta a természettudóst, a hittudóst, böl-
cselőt, a művészt, a költőt s a természetet csendesen figyelő gon-
dolkozó embert. A halál problémája, a halhatatlanság kérdése — 
az emberiség örök talánya, minden idők természettudományának 
megoldatlan rejtvénye, világnézetek ütköző pontja — az élet 
misztériuma. 

Amilyen a felfogásunk a halálról, illetőleg a halál utáni élet 
lehetőségéről, olyan az erkölcsünk; talán túlzás nélkül állítható, 
hogy e kérdés egyéni megoldásától függ életünk boldogsága is. 
E kérdés tisztázásánál, mint két világ titokzatos küszöbénél 
találkoznak a jelen és a másvilágra irányuló problémák. Itt el-
némul a természettudomány s tehetetlenül vergődik a számára 
más világ zárt kapui előtt. Itt e kérdés súlyosságánál eltörpül 
minden tudásunk, be kell látnunk a költővel, hogy minden csak a 

„. . . látszat lenge szövete 
Az égverő tornyok, nagy paloták, 
Dús templomok, maga a földgolyó 
S ami rajta van, mind semmivé oszol 
S mint hiú látomány, nyomtalan 
Eltűnik. Olyanok vagyunk mi is mint 
Az álmok anyaga. Kurta életünk 
Keretje álom." (Shakespeare: Vihar.) 

* * 
* 

A keresztény bölcselet (philosophia Christiana, philosophia 
perennis) félreérthetetlenül tanít ja: Az ember szerves anyagi-
testnek és egyéni, szellemi léleknek állagi egysége. Az ember 
létezésében és az összes élettani tevékenységekben a szervezet 
mint anyagi ok, a lélek pedig mint formai ok szerepel : éppen 
ezért az emberi tevékenységeknek sohasem külön a test, vagy 
külön a lélek az elve, hanem a kettő együtt, mint egy elv• 
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Aquinói Tamás szerint a testi és lelki működésnek kölcsönös-
sége és egymásra utaltsága csak egy létbeli egységtől jöhet. 

Jelen előadásomban vizsgálom azon kérdést: Mi történik 
az emberrel a halál bekövetkezésekor ? 1) Mi történik anyagi 
testünkkel? 2) Mi történik egyéni, szellemi lelkünkkel? Ves-
sük mindkét kérdésre a természettudomány és a bölcselet vilá-
gosságát I 

Az elválasztó határt az élet és a halál között a természet-
tudomány mai színvonalán igen nehéz határozottan felállítanunk. 
A törvényszéki orvostan szerint az egyén holttestté lesz, ha a 
szív működése állandóan kimaradt. (Kenyeres Balázs dr.) Az 
élettan kimerítőbben foglalkozik e fontos kérdéssel s azt mondja, 
hogy a szívműködés végleges megszűnése csak a szív halála : 
a többi szervek nem vesztik el ezután ingerlékenységüket 
azonnal és egyszerre, hanem az egyik szerv előbb, a másik 
később hal meg. Igy tehát a sziv halála után, sok-sok helyi, 
most már az egyén szempontjából jelentőségtelen sejt-halálok, 
u. n. molekuláris halálesetek következnek be. A természettudo-
mány szerint az élettani működések megszűntével csak az egyén 
tudatélete ért véget: a szervek, a szövetek, a sejtek túlélik az 
egyént s még sokáig életmüködésképesek maradnak. Egyes 
izmok még a szív halála után is tovább mozognak s azokat 
villamos, vegyi, erőmüvi és egyéb ingerekkel aránylag még 
hosszú idő elteltével is összehúzódásra, működésre ingerelhetjük. 
Az élettan az egész szervezet halálának végleges, minden részre 
kiterjedő, feltétlen bizonyos bekövetkezését a hullamerevség 
(rigor mortis) oldódásától számítja, ami a szív halála után órák, 
de esetleg csak napok múlva következik be. A szív- s légzés-
működések végleges megszűnése után a szervezet felületén tar-
tózkodó mikroorganizmusok megtámadják a szervezet bonyolult 
kémiai vegyületeit, megindul a rothadás, aminek a révén az 
értékes szén- és nitrogén- vegyületek a föld felületén szétoszolva, 
lassanként más szervezetek alkatrészeivé s egyre újuló keretek-
ben ismét életjelenségek közvetítőivé válnak. Igy festi le a ter-
mészettudomány az ember halálát. 

Most pedig természettudományi szempontból igen fontos 
kérdés merül fel: miért alszik ki az élet tüze? Mi az az erő, 
amely eloltja e tüzet s néha oly időben, amikor javában lán-
golnia kellene ? Öntsük más szavakba s mondjuk ki ridegen a 
kérdést : 
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Mi a halál oka? 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk azt a meglepő tényt, 
hogy igen kevés ember hal meg természetes halállal: talán egy 
százezer közül (Nothnagel Hermann dr. bécsi orvostanár 1841— 
1905). Természetes halál alatt az egész szervezet lassú elhasz-
nálódását kell értenünk, ahol semminemű kóros elváltozást nem 
tud kimutatni a kórboncoló. Miért áll meg ez esetben a szív, 
amely évtizedeken keresztül egy precíziós készülék szabályos-
ságával működött minden betegség és sérülés nélkül? 

E kérdés a legnagyobb élet és világrejtélyek egyike! Itt, 
e helyen nem a betegség, sérülés, mérgezés vagy erőszak útján 
beállott halált óhajtom tárgyalni, hanem az élet végén beálló 
természetes elmúlást, amelynek csiráját minden élőlény magában 
hordja a fogantatás pillanatától. Amint a közmondás is mondja : 
„Minden születésnek halál az adója." (Minden élőlénynek meg-
van a jellemző élettartama: az ember átlagos maximális élet-
tartama 75—85 év.) 

A modern természettudományos élettan még nem tudta 
megfejteni, hogy mely tulajdonságok, erők, feltételek idézik elő 
azon élettani folyamatot, hogy az évek emelkedő során át 
szervezetünk sejtjei tömegben, számban és teljesítő energiában 
fokozódnak, azután pedig, amennyire megállapítható, azonosnak 
maradt külső feltételek mellett állandóan megmaradnak s végül 
mindig ugyanazon külső körülmények között csökkenő átalaku-
sáson mennek át, egészen addig a fokig, hogy végül a szív, 
amely az életet tartalmazó vért behajtja az erek révén az összes 
szervekbe, kifáradva abbahagyja a munkáját s így beáll a meg-
halás pillanata, az élet természetes befejezése. A korral járó 
elváltozások leghamarabb s leggyorsabban s legerősebben a 
véredényeket s a szívízmot támadják meg: éppen ezért jogosan 
mondja az orvostudomány, hogy az egyén korát nem évei-
nek száma, hanem vérereinek állapota szerint kell megítélnünk. 
Mindez azonban csak a pusztulás, az elmúlás mikéntjére vonat-
kozik, de az előidéző okot nem fejti meg. 

Azt sem lehet figyelmen kivül hagynunk, hogy életünk 
folyamán a halál nem csak egyszer látogat meg bennünket, 
hanem per accidens többször is! 

Az emberi szervezet az élettel kapcsolatos folyamatok alatt 
számos hűséges munkását eltemeti anélkül, hogy erről az élő,. 
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gondolkozó egyén tudomást szerezhetne. Az élő emberi testben 
a természettudomány szerint állandóan lélegzik a halál! Szinte 
hihetetlenül hangzik, hogy még születésünk előtt, mikor még 
megszámlálható a testünket alkotó sejtek száma, néhánynak 
meg kell halnia, hogy az építés munkája tovább mehessen. 
Megszületésünk után egy félórán belül meghal a méhen belüli 
életnek igen fontos tényezője: a méhlepény (placenta). Ilyen 
részleges halál áldozatai a tejfogak (dentes decidui). Egy mirigy-
ünk — a csecsemőmirigy (glandula thymus) 3 - 4 évig nő — 
majd öregszik s még a serdülés kora előtt (12 év) elsorvad, 
meghal. A testünk felületét borító hámsejtekről általánosan isme-
retes, hogy folytonosan elhalnak, lelökődnek a test felületéről, 
ugyanezt tapasztaljuk a tápcsatorna egész hosszában. Nagyon 
rövid életűek vörös vérsejtjeink is, amelyek az egyén élete 
szempontjából legfontosabb működésűket éppen akkor végzik, 
amikor már a halál kopogtat értük, aminek biztos jele az, hogy 
magjukat — a legfontosabb részüket — elvesztették. Hozzá-
vetőleges becslés szerint vörös vérsejtjeink csak néhány hétig 
élnek s működnek. A színtelen vértestek óriási számban pusz-
tulnak el szervezetünkben a betegségokozó mikrobákkal foly-
tatott ádáz küzdelmekben. 

Biztosan be van bizonyítva, hogy csontrendszerünk, mirigye-
ink sejtjei állandóan pusztulnak és újraképződnek. Amint lát-
hatjuk, a természettudomány szerint a sok elpusztulást, halált,, 
újraépítés követi. Rombolás és építés, születés és halál együtte-
sen: az élet! De egyszer megszűnik az építés, a születés (rege-
neratio) s végleg győzedelmeskedik a halál. Mi lehet ennek az 
oka? 

A modern természettudomány eddig még nem tud e kér-
désre kielégítő, okfejtő választ adni s be kell vallania, hogy 
ennek a csodálatos folyamatnak benső lényege teljesen el van 
fátyolozva előttünk. Igen érdekes s az orvosra nézve csábítóan 
vonzó volna ecsetelni a különböző híres természettudósok s kuta-
tók nézetét a halál okáról — de e rövid előadás kerete nem 
alkalmas erre.* 

A halál okára vonatkozólag igen helyesen mondja Ewald: 
„Én egyáltalában nem vagyok azon a nézeten, hogy a halál okát 
morfologiai és anatómiai elváltozásokból meg tudnók fejteni ; 

* L. Dr. Núnássy László Dezső: „Az ember halála az orvostudo-
mány megvilágításában". Gyógyászat 1928. 2. szám. 
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hiszen mindezek csak a következményeket jelzik, de nem magya-
rázzák meg az okot." 

„A modern kísérleti élettan — mondja Müller — feltevé-
seivel és kísérleteivel nem tudja megoldani azt a közönséges 
és minennapi problémát, hogy mi az oka az élőlények meg-
öregedésének és halálának. Ezen fontos kérdésekkel szemben 
a legképzettebb természettudós is épp oly tehetetlen, mint a 
tudatlan kisgyermek." 

A természettudomány mai fejlettségén nem tudjuk, mi az 
élet: következőleg nem tudjuk, mi a halál. Nem tudja a tudo-
mány, honnan jöttünk, nem tudja, hogy földi életünk kialvása 
után hová megyünk. Néhány gőgös s elvakult anyagelvü ter-
mészettudós kihívóan dicsekszik: 

„. . . Én, ki úgy kilestem 
Az organizmus minden titkait, 
Ki százszor boncolám az életet." (Madách) 

Az elfogulatlan természettudomány nevében bátran mond-
hatjuk a halhatatlan magyar költővel: 

„Hullát fogál csak mindannyiszor. 
A tudomány sántán követi csak 
A meglevő ifjú tapasztalást." (Madách) 

A lét megoldatlan problémáira az anyagelvü világnézet 
azt mondja: az igaz, hogy még nincs megoldva a lét és nem-
lét rejtélye, de 

„Egy szikra kell csak és életre jő 
Csak egy lépés az, ami hátra van." (Madách) 

Az oknyomozó természettudomány, a bölcselet, a logika 
nevében kérdezzük: 

„De azt a szikrát, azt honnan veszed? 
De ezt az egy lépést, ki nem tevé, 
Az nem tett semmit, nem tud semmit is!" (Madách) 

Mi lesz a test felbomlása után öntudatunkkal, egyénisé-
günkkel, alkotó szellemi képességünkkel: lelkünkkel? A termé-
szettudomány létünk ez igen fontos problémáit megfejteni nem 
tudja, lombikjaiba az élet, a szellem nem fér be; diadalmasan 
mondja az örök szellem: 

„. . . a lombik nekem 
Nagyon szük és nagyon tág . . .!" (Madách) 

Hyrtl József a bécsi egyetem néhai világhírű orvostanára 
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(1811—1894) az igazi természettudós szerénységével írja e pro-
blémákról : „Ez az emberi megismerés határa, ahol tehetetlenül 
megáll az emberi elme." Vagy amint a nagy magyar költő 
tehetetlenségünket kifejezi: 

„Ne kérdd 
Tovább a titkot, mit jótékonyan 
Takart el istenkéz vágyó szemedtől". (Madách) * * 

* 

Most pedig vizsgáljuk az önként adódó kérdést : 
Mi történik anyagi testünkkel az életjelenségek teljes meg-

szűnésekor ? 
Nekünk orvosoknak gyakori kötelességünk az emberi élet 

kialvását, a halál bekövetkeztét megfigyelni. Sok esetben a súlyos 
beteg megsejti, megérzi, hogy az elmúlása rövidesen be fog követ-
kezni. Igen gyakran teljes öntudattal rendelkezik végső akaratáról, 
jelenlevő és rég nem látott szeretettéit óhajtja látni, nem egy 
esetben belátja élete botlásait, tévedéseit és lázasan igyekszik 
kielégíteni az utolsó órában megszólaló lelkiismeretét, aggódik 
a szeretetteire várakozó bizonytalan anyagi s erkölcsi jövőtől, 
— majd elfogja a halálfélelem — a betegség mindjobban legyön-
gíti a kimerült test ellenálló képességét — a betegnek nehezére 
esik a beszéd, úgy hogy csak szemeinek rebbenésével jelzi, hogy 
öntudatát még nem veszítette el teljesen. A légvétel mind 
nagyobb időközben történik, egyre felületesebb lesz — lassan 
ködbe borulnak az érzékek s így a haldokló eszméletlenné válik. 
A szívverések száma apad, erőteljességük csökken, a haldoklót 
veríték borítja el, az izmok elernyednek, elvész az érzékenység 
minden inger iránt. Ez a haldoklás — az agónia — szomorú 
ideje. A haldokló most már senkit sem ismer meg, a szemgolyók 
feszesek, fénylők lesznek, az arc megnyúlik, az orr kihegyesedik, 
az áll leesik, a szívműködés mind halkabb és kihagyóbb lesz, 
a légzés csak megnyúlt, hörgő sóhajokból áll — majd csak 
zörejek jelzik a szív utolsó erővonaglását — majd teljes csend 
lesz : igazi altum silentium. Ez a meghalás fenséges pillanata. 
Az egyén tárgy-hulla lett! 

Mi történt itt? A maga végtelen nyugalmában a halott 
mély álomba merült egyénhez hasonló. Az anatómiai egység 
sértetlen és hiánytalan — és mégis milyen áthidalhatatlan kü-
lönbség van az élő egyén és ennek holtteteme között ! Élettani 
szempontból mi hiányzik a hullából? Mi az az ismeretlen hatal-

Religio, 1928. 9 
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mas erő, amely azonnal megbontja a szervezet élettani harmó-
niáját? Mi okozza, hogy a világhírű tudósból, virtuóz művész-
ből, szerető édesanyából, hitvesből, ragaszkodó gyermekből, 
érzéketlen, tehetetlen tárgy, hulla lett? 

Az orvostudomány klasszikus tömörséggel, mindent kifeje-
zően azt mondta: az egyén exitált — eltávozott. A halál: exitus 
— eltávozás! Mi távozik el? Az az óriási különbség, ami az 
élő, gondolkozó, cselekvő egyén és ennek tehetetlen holtteteme 
között van ; ez a különbség a természettudomány szerint egy 
ismeretlen erő, a keresztény bölcselet szerint pedig a szellemi 
lélek (anima humana), amely lélek közvetlenül és egész mivol-
tával (per se et essentialiter) az anyagitestnek, a szervezetnek 
állagi formája volt (forma substantialis). Ez az állagi forma 
(határozott törvények szerint működő erő-komplexum), amely 
a szervezet komplikált kémiai és fizikái anyagmennyiségével 
egyesülve, egy egységes lényt, az egyént alkotta s adta meg 
az egyén sajátos faji, nemi, jeliemi, egyéni jellemző tulajdonsá-
gait és jellegzetes élettani tevékenységeit, Ez az értelmes, 
szellemi, egyéni lélek távozott, exitált a hullából. Ennek eltávoz-
tával lesz az emberi test — tehetetlen tárgy — hulla. Ez a 
szellemi lélek az, aki kialakítja, felépíti a szervezetet, ez irá-
nyítja és szabja meg a szervezet élettani működéseit, ez a gon-
dolkodás, érzés és akarat alanya, ez az „Én" — „Ego", — a 
szellem, a lélek! A lélek exitusa, eltávozása az, ami megállítja 
a szív működését, beszünteti a központi és a környéki (periphe-
riás) idegrendszer funkcióit, kioltja az élet tüzét, ennek követ-
keztében az anyagi test már felesleges, éppen ezért részeire esik 
szét — meghal. A holttest — a cadaver — már valóban csak 
puszta anyag, bár agyveleje, sértetlen ér- és idegrendszere meg-
van, többé érezni, ítélni, gondolkozni nem tud. Ebben a feloszló 
szervezetben, holttetembem a legkiválóbb anatómus, törvény-
széki és kórboncoló a szellemi életnek semminemű jelét vagy 
nyomát, sem bonckéssel, sem a legkiválóbb rendszerű s legerő-
sebb nagyítású mikroszkóppal nem találhat. Miért? Mert már 
bekövetkezett a szellemi és a vegetativ élet alanyának, a lélek-
nek az exitusa, az anyagi testtől való elválása. Most két fontos 
kérdés merül fel: 

1) Mi történik a lélek exitusa után az anyagi testtel? 
2) Mi lesz az exitált lélekkel? 
Az emberi hulla a szív megállása után kihűl, megmereve-
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<dik (rigor mortis: ez 2 4 - 4 8 óráig tart), majd a baktériumok 
munkája következtében lassanként feloszlik. A földbe való elte-
metés, de kiváltképen a mai ultramodern világban alkalmazott 
elégetés után teljesen felbomlik alkatrészeire. A természettudo-
mány tanítása szerint azonban egy atom sem semmisülhet meg 
anyagi testünkből! Lavoiser francia vegyész (1743—1794) 
kimutatta, hogy bármely változás érjen egy izolált testrendszert, 
a rendszert alkotó testek tömegének (súlyának) összege mindig 
állandó. Másképen kifejezve: anyagot nem lehet teremteni, sem 
pedig megsemmisíteni, hanem csak a minőséget lehet — bizo-
nyos feltételek mellett megváltoztatni. Ezt a törvényt „az anyag 
megmaradása" törvényének, vagy Lavoiser törvényének nevezik. 
A természettudomány szerint tehát az egész természetben nincs 
olyan erő, amely megsemmisíthetne valamit. Tehát bármilyen 
változás is éri az ember anyagi testét a halál után, az anyagi 
t3st egyetlen atomja sem pusztulhat el, csakis a megjelenési for-
mája változik meg. 

Ez igazságnak megállapításával elérkeztünk a modern ter-
mészettudomány végállomásához, midőn feltesszük a kérdést: 

Mi történik az exitus után egyéniségünkkel, öntudatunkkal, 
tudásunkkal, alkotóképességünkkel, érzelmi világunkkal, akarati 
törekvéseinkkel, vágyainkkal, egyszóval: mi történik a lelkünkkel? 
E kérdéseinkre a modern természettudomány — az élettan — 
mélyen hallgat, csak annyit mond, hogy e kérdés megoldása 
messze túlhaladja a tudomány jelenlegi lehetőségeit, e kérdés 
eldöntése a hit feladatát képezi. 

Az tapasztalati tény, — mondja az élettan — hogy az u. 
n. lelki működések nem magyarázhatók meg a szervezet kémiai-
fizikai kapcsolataiból, de az is bizonyos, hogy az összes lelki 
(psychés) megnyilvánulások az anyagi test, különösen az agy-
velő (cerebrum) anatómiai és élettani épségéhez van kötve. Ha 
tehát az anatómiai és élettani harmónia és épség felbomlik, 
sőt alakilag teljesen megsemmisül, akkor a természettudományos 
gondolkodás szerint a lelki működések, illetőleg ezek alanya, a 
lélek is szükségképen végleg megszűnik. Vessük e kérdésre a 
természettudomány reflektorát. 

A modern természettudomány és a mai tüneményes tech-
nika alapját Mayer Róbert heilbronni orvos (1814—1878) vetette 
meg, midőn felfedezte az energia megmaradásának elvét. Ezen 
elv szerint a világegyetem energia-mennyisége változatlan. 

9* 
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Valamint az anyag különböző alakban jelenik meg, de a világ 
anyagmennyisége mennyiségileg mindig állandó marad, bármely 
fizikai, kémiai és élettani változásokon is menjen á t : ugyanígy 
az energia is különböző formákban jelenhet meg, de az egész 
mennyiségében sem nem csökkenthető, sem nem növelhető. Ener-
gia tehát nem veszhet el, csak átalakulhat: csakis érzékeink, 
szubjektív megismerő képességünk előtt változik meg, de lénye-
gében és mennyiségében mindig változatlanul uganaz marad! 

Minden anyagi változás, ami érzékeink előtt a nagy-
természetben végbemegy, az örökkévaló energiának színeválto-
zása az örökkévaló anyagon ! A kutató gondolkozó ember szol-
gálatába hajtotta az energia minden alakját s ennek a felismert 
és meghódított energiának a segítségével diadalmasan veszi fel 
a titáni harcot az anyag ellen. Hogyan lehetséges ez? Csakis 
úgy, hogy az emberi lélekben sokkal nemesebb s magasabb-
rendű energiák vannak felhalmozva, mint a fizikai, kémiai és 
élettani energiák: sokkal színesebben, müvésziesebben működnek 
a lelki energiák mindezeknél. A különböző tudományok, a mű-
vészetek színes világa, a technika, az irodalom s költészet, 
erkölcsi eszmények s törekvések, társadalmi, jogi, politikai, gaz-
dasági törekvések, az egész kultura az emberi lélek szellemi 
energiáinak fenséges remekmüvei. Ezek az erergiák a természet-
tudós kísérleti lehetőségeiből kisiklanak: sem hővé, sem vegyi, 
elektromos vagy mechanikai munkává át nem alakulnak, bár 
mindezekben a fizikai világ számára is kiszámíthatatlanul sok 
hatás rejlik. 

El lehet-e képzelni, hogy az anyagi világban egyetlen elektron, 
atom, semmiféle energia faj el nem pusztulhat, meg nem sem-
misülhet — s a természet legfőbb, legcsodálatosabb valósága, 
az anyagi világ energiáit felismerő s legyőző szellemi lélek 
nyomtalanul elpusztulhatna? Az anyagi testünket felépítő atomok, 
a szervezetünkben működő energiák a természettudomány sze-
rint el nem pusztulhatnak — s a szellemi lélek, aki felépítette, 
működtette csodás berendezésű szervezetünket s meglátásaival 
uralma alá hajtotta az anyagot, felfedezte és alkalmazta a ter-
mészet törvényei t— ez a lélek nyomorultul megsemmisülhetne? 
„E beállítás ellen fellázad a logika — mondja Dr. Trikál lózsef 
(Egység felé 224. lap) — mert hisz minden eszközzel, neveléssel, 
önképzéssel, belátással cselekszünk, hogy személyiségek és ne 
gépemberek legyünk. Ez a nagy vágy mutatja, hogy több va-
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gyünk, mint gép! Mert ha csak gép lennénk és annak is kellene 
maradnunk, akkor semmiféle módon ki nem léphetnénk hivatá-
sunk köréből. Akkor arra kellene törekednünk, hogy jó gépek 
és ne készakaratos lények legyünk." El lehet-e azt képzelni, hogy 
egy tudós, művész, hírneves felfedező, anyagi testének minden 
atomja — bár megváltozott alakban — megmarad és soha el 
nem pusztulhat, de intelligenciája, akarata, alkotó képességei s 
tehetsége, amely bámulatba ejtette a világot, amely még telve 
van alkotó vággyal és képességgel, tervvel, eszmével — az 
nyomtalanul megsemmisülne? Ennek elképzeléséhez naiv s vak 
hitre van szükség! Ha pedig az összes lelki — szellemi — meg-
nyilvánulásokat csupán energetikai megnyilvánulásoknak fognánk 
is fel, — amint ezt a fiziologusok nagy része teszi, — ezen 
mechanikai beállítás is arra a logikus végső megállapításra 
vezethet, hogy lelkünk soha sem semmisülhet meg! 

Most pedig vizsgáljuk: mit tanít a keresztény bölcselet a 
lélek halhatatlanságáról ? (de immortalitate animae). 

A lélek halhatatlansága a keresztény bölcselet (philosophia 
perennis) szerint abban áll, hogy a lélek létezése (existentia), 
illetőleg élete (vita) természeténél fogva (ex sua natura) képes, 
hogy a testtől különváltan is (post exitum) örökké létezzék 
(sine fine existât). Hogyan lehetséges ez? 

Aquinói Sz. Tamás szerint az emberi lélek egyszerű állagi 
valóság (substantia simplex). Minthogy pedig az emberi lélek 
az anyagi világban való megnyilvánulásaiban, mivoltánál fogva 
arra van szánva, hogy az anyagi szervezettel együtt alkosson 
egy teljes állagot, az embert, ezért Aquinói Tamás az emberi 
lelket nem teljes állagnak (substantia simplex incompleta) 
mondja. Egyszerűsége adva van lélek voltában: minden emberi 
lélek fizikailag egyszerű, nincsenek dimenziói, nincs súlya, nem 
bontható részeire. Minden anyagi test látható, a lélek még a 
Röntgen-sugár számára is láthatatlan. Az anyagi testek egyik 
főtulajdonsága a tehetetlenség : lelkünk csupa cselekvés, vágy, 
akarat. A lélek állagi volta világosan következik tevékenységei-
nek az anyagból meg nem magyarázható szellemi tulajdonságai-
ból: ezek a szellemi tevékenységek az anyagi világ tulajdon-
ságaival és lehetőságeivel merőben ellenkeznek, épen azért mint 
szellemi járulékok, nem tartalmazhatják alanyukat az anyag-
ban vagy ennek tulajdonságaiban.* Mi következik e tényekből? 

Dr. Nánássy László Dezsü felolvasása az Aquinói Sz. Tamás Tár-
s a s á g 1928. év március 25. ülésén: Az emberi lélek állagi voltáról. 
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Ha az emberi lélek egyszerű állagi valóság, akkor termé-
szeténél fogva nincs alávetve az anyagi testek bomlási folya-
matának: ebből pedig logikusan következik az igazság: az ember 
lelkét szervezetének alaki felbomlása, halála sem sodorhatja 
a megsemmisülésbe, annál kevésbbé, mert az anyagi test sem 
semmisül meg, hanem csak alakilag megváltozik! Az élettani 
igazság, hogy az emberi lélek az anyagi világban való meg-
nyilvánulásaiban rá van utalva az anyagi test élettani és ana-
tómiai harmóniájára (substantia incompleta), de bizonyos tevé-
kenységei tisztára szellemi jellegűek. Ezekben az emberi lélek 
felülemelkedik a szervezet összes élettani befolyásain. Tehát a 
létezésmód tekintetében az emberi lélek alkalmas arra, hogy a 
testtől a halál után különváltan is létezhessen. 

Léttartalom tekintetében az emberi lélek nem anyag, hanem 
anyag felett álló szellem (Thesis : Anima humana est substantia 
spirituális). 

Az emberi szellem azáltal, hogy a tudományban, művészet-
ben, társadalmi s egyéni életben az igazságra törekszik, kiválik 
az anyagcsere folyamatából s az időhöz nem kötött, abszolút 
léttel kerül közvetlen kapcsolatba. Az emberi lélek az igazság 
kutatására van beállítva. Értelmünk, logikánk lázasan igyekszik 
mindenben kideríteni az igazságot: az igazság éltető levegője, 
napsugara a léleknek. Az igazság utáni olthatatlan vágy az, 
amely felfedezi a természeti törvényeket s ezeket rendszerbe 
foglalva létrehozza a különböző tudományokat s az igazság 
utáni vágy az, ami folyton fejleszti tudományos ismereteinket. 
Az emberi lélek nyugtalan; míg fel nem fedezi a való igazságot. Az 
anyagi élet lehetőségei igen korlátoltak, az érzékszervek meg-
ismerési körei igen szűkre szabottak, éppen ezért sem a termé-
szeti lehetőségekben, sem társadalmi s egyéni törekvéseinkben 
nem tudunk a teljes igazság birtokába jutni. Minden tudós, de 
minden közönséges halandó lelkében is megvan a kiirthatatlan 
vágy a teljes igazság után, amely tény világosan mutatja, hogy 
kell az emberi lélek számára oly jövőnek lennie, midőn a meg-
ismerés korlátai ledőlnek s a lélek a telles igazság birtokába 
jut! 

A társadalmi életben az igazságot a tőrvények, a jog van-
nak hivatva biztosítani: mindezeknek pedig a kényszer a bizto-
sítéka. Kényszer nélkül nincs jog. A törvény, a jog az ellenkező 
akaratokat egységessé kényszeríti: éppen ezért a jog csakis a tör-
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vény sértetlenségét védi meg, de nem biztosítja az igazságot. 
Ez okozza, hogy a társadalmi s a jogéletben az egyén sohasem 
találhatja meg az igazságot : ezért van annyi párt, politikai és 
gazdasági irányzat, állam az államban. Ezért vannak ellentétek 
a nemzetek, a felekezetek, családok és egyének között. Az igaz-
ság hiánya a bölcsője a hosszú, véres háborúknak, forradal-
maknak, tudományos ellentéteknek. Az igazság békét ad a 
léleknek. A béke hiánya okozza, hogy az elkeseredettek, az öngyil-
kosok száma napról-napra szaporodik, az önmagával meghason-
lott emberek hatalmas tömege mutatja, hogy az igazságot nem 
tudja felfedezni a XX-ik század modern, felvilágosult gyermeke. 
Az emberi igazságszolgáltatás is tökéletlen — hiszen az erény 
megjutalmazására nem is vállalkozik. Justifia szeme be van 
kötve: még a mi napjainkban is alkalmazható Pázmány Péter 
megállapítása: „A kis tolvajok kender kötelet, a nagy tolvajok 
arany láncot kapnak". Az sem ritkaság századunkban, hogy a 
nagy bűnös ítél a kisebb bűnösök felett! 

A nagy bölcselők kimutatták, hogy az emberi léleknek 
anyagi tulajdonságokkal szembeszökően ellenkező szellemi tevé-
kenységei vannak, ilyenek : az értelem, az akarat s az érzelem 
világa. A lélek szellemi mivoltának tárgyilag is észlelhető bizony-
ságai, tehát szellemiségének ismertető jelei : a nyelv, a haladás, 
tudomány, vallás-erkölcsi élet, társadalmi viszonylatok és külön-
böző művészetek. Ha pedig az emberben szellemi képességek 
vannak, akkor az emberben van szellemi, önálló valóság (sub-
stantialitas). 

Az emberi lélek szellemi voltát igazolja a szabad választás 
lehetősége is: ez pedig tartalmi értékelés alapján olyan tehet-
séget követel, amely a láthatatlan és érzékelhetetlen javak sza-
bad méltányolására képes : tehát nem érzéki, hanem szellemi. 
Ahogy az emberi rövidlátástól megtisztult lelkek éneklik : 

„Szabadon bűn és erény közt 
Választhatni mily nagy eszme, 
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsúl áll Isten kegyelme." (Madách) 

Az anyagelvű természettudomány minderre azt mondja: az 
emberi szervezet teljes felbomlásával megszűnik minden élet-
funkció, megszűnnek az érzékszervek működései, az idegrend-
szer megnyilvánulásai s igy az ismeretszerzés lehetőségei, meg-
szűnik az emlékezet, az új ismeretek s benyomások felvétele, 
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megszűnik az ítélőképesség s minden intellektuális működés, 
mert mindezek elengedhetetlen kelléke (conditio sine qua non) 
az élő s működő szervezet. A keresztény bölcselet pedig nem 
csak azt tanítja s állítja, hogy a lélek a test halála után tovább 
él, hanem a lélek halhatatlansága azt is jelenti, hogy a lélek a 
testtől elválva is megtartja öntudatát, vagyis annak érzi és 
tudja magát, aki előbb volt. Ha a lélek öntudata kizárólag az 
organizmus életéhez volna kötve, akkor teljesen közönbös és 
célnélküli volna részére a továbbélés. Vizsgáljuk e fontos kér-
dést természettudományi szempontból. 

Az kétségtelenül bizonyos, hogy az anyagi életben minden 
ismeretszerzésünknek élettani kelléke a normálisan működő ideg-
rendszer, illetőleg az érzékszervek. A középponti idegrendszer 
súlyosabb megbetegedései vagy sérülései a különben ép szer-
vekkel rendelkező szervezet életét lehetetlenné teszik. Az is 
megállapított élettani igazság, hogy mindaz, amit tudunk a raj-
tunk kívül eső világról, az érzékszerveink útján jutott tudomá-
sunkra. Sz. Bonaventura, Aquinói Sz. Tamás kortársa szerint 
(1221—1274) „Nihil est in intellectu, quod non antea fuit in sen-
sibus sive in se, sive in aliquo sibi conjuncto." E tételt majdnem 
szószerint Locke (1620) is átvette. Mai ismereteink szerint nem 
ismerünk meggyőző bizonyítékot arra, hogy egy másik egyén 
tudatára az érzékszervek kikerülésével hatást tudnánk kifejteni 
(telepathia). A rajtunk kivül eső világot csak annyiban ismerjük, 
amennyiben közvetlenül vagy közvetve érzékszerveinkre hatni 
képes. Azonban a külső változásoknak egész sora lehet és van, 
amely érzékeinkre nem hat. Mi a külvilági változásoknak csak 
kis része iránt vagyunk érzékenyek. Ez egyszerű s világos tétel 
bizonyítja ismereteink és tudásunk relativ voltát. Mi a rajtunk 
kivül eső világot nem a maga egészében, hanem csak bizonyos 
részleteiben ismerhetjük meg. Természettudományellenes állítás 
volna, ha reá akarnók fogni a rajtunk kívül eső világra, hogy 
abban csak olyan változások vannak, mint amilyeneknek felfo-
gására érzékszerveink alkalmasak! 

A természettudományoknak fejlődése már eddig is szám-
talanszor beigazolta és egész sorát mutatta ki azoknak a vál-
tozásoknak, amelyek érzékszerveinkre nem hatnak és amelye-
ket csak az eszközök, műszerek révén tehetünk korlátolt érzék-
szerveinknek hozzáférhetővé. A modern mikroszkóp egész vilá-
got tárt fel a tizedmilliméter alatt, ahol a szem látása elakad. 
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Azt sem lehet figyelmen kivül hagynunk, hogy a modern mik-
roszkóp jelenleg befejezetten, az elérhető tökéletesség csúcsán 
áll: a további tökéletesség lehetőségének útjában áll a fényrez-
gések durvasága. Ha minden lehetőséget felfognának érzékeink, 
akkor óriási zűrzavarban kellene élnünk, amely lehetetlenné 
tenné az életet. Az emberi intelligencia csodás meglátása kibő-
víti a korlátolt érzékek szük megismerési lehetőségeit. A telesz-
kóp, a mikroszkóp, a villamosságon és mágnességen alapuló 
műszerek bámulatosan erősítik a gyarló érzékek működéseit, dc 
m é g igy is nagyon szük a megismerési lehetőségek határa. Ha 
tökéletesebbek volnának érzékszerveink és műszereink, bizonyára 
olyan dolgokat ismerhetnénk meg, amelyekről igy halavány 
fogalmunk sincs. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kivül, hogy ér-
zékszerveink még annyiban is korlátoltak, hogy az érzékelhető 
dolgoknak csakis a külsejét ismerhetik meg, a belsőbe, a dolgok 
lényegébe nem hatolhatnak be; hiszen az energiát is csak 
működéséből ismerhetjük meg. Mindezek az élettani tények vilá-
gosan mutatják, hogy érzékszerveink nem csak adják, de 
korlátozzák is a megismerés lehetőségeit ! 

Amiképen egy szobába a ragyogó napsugárból csak annyi 
fény hatolhat be, amennyit a szoba ablakai lehetővé tesznek, 
éppen úgy a világból annyit ismerhetünk meg, amennyit a gyarló 
érzékeink a technika vívmányaival felszerelten lehetővé tesznek. 

Szervezetünk élettani felbomlása után (post exitum) az ér-
zékszervek kotlátozása természetesen megszűnik s az exitált 
lélek, szellem előtt a lehetőségek pazar perspectivája bontakozik ki. 

Képzeljük el, ha egy börtön foglya szabadulása előestéjén 
amiatt aggódnék: eddig legalább a szük cellaablakon át kaptam a 
világosságot, de hogyan fogom kapni a napfényt, ha kikerülök 
a cellámból s nem lesz ablak, ahol a világosság beözönölhet? 
Azt mondhatjuk az aggódónak: ha kikerülsz a sötétes börtön-
ből, mi szükséged lesz az ablakra? Szabadon és teljesen élvez-
heted a ragyogó napsütést ! Az exitus után természetesen meg-
szűnnek mindazon működések és hatások, amelyekhez az ideg-
rendszer és az érzékszervek szükségesek. A lélek csupa ismerő 
és akaró tehetség. Ha eltávozott, exitált az anyagi szervezet 
szük és sötét börtönéből, ahol csak az érzékszervek igen szük 
ablakain keresztül kapta a megismerés lehetőségeit — akkor a 
megismerési lehetőségek pazar skálája bontakozik ki előtte s 
épen ezért nincs szüksége többé a korlátolt érzékszervekre s 
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idegrendszerre, hogy létezni, megismerni s akarni tudjon. Mint-
hogy pedig öntudatunkat az anyagi szervezet élettani működé-
séből, fizikai és vegyi kölcsönhatásaiból nem lehet megmagya-
rázni, éppen azért az anyagi test rombadülte nem semmisítheti 
meg öntudatukat. 

Egy virtuóz zongoraművész csakis úgy tud bennünket mű-
vészetével gyönyörködtetni, ha a zongorán megszólaltatja a 
hangokat. Ha elvesszük a művésztől a zongorát, természetesen 
nem tud bennünket művészetével gyönyörködtetni, de tudása, 
művészete (potentialiter) továbbra is megmarad. Ha a lélek 
exitált, eltávozott a testből, nem tud közlekedni a testben mara-
dottakkal, de öntudata, egyénisége, érzelem s akaratvilága, mi-
ként a művész tudása megmarad, mert az független az anyagi 
szervezettől. 

Az emberi lélek halhatatlanságának hitét a legsajátosabb 
emberi vonásnak kell tartanunk. Meggyőzően mutatják ezt a 
különböző emberi fajok s korok a halálról alkotott fogalmai. A 
történelmi ősidők mithoszától kezdve a történelem évszáza-
dain keresztül minden korban hitt az ember lelkének halhatat-
lanságában. A mi századunk összes vallásfelekezetei, bár sok 
mindenben eltérnek egymástól, de abban mindnyájan megegyez-
nek, hogy az emberi lélek halhatatlan. S amint Cicero mondotta: 
„Amiről mindnyájunk felfogása megegyezik, annak igaznak kell 
lennie !" 

A józan emberi logika tiltakozik, hogy az élet nem egyéb, 
mint a születésünk napja és a halálunk órája közti idökőz — 
jól vagy rosszúl való eltöltése. Mindnyájan érezzük, tudjuk, át-
éljük, hogy nagyobbra — többre születtünk. A modern termé-
szettudomány létünk e nagyfontosságú problémájára nem tud 
eddig kielégítő választ adni. A modern kultura minden vívmá-
nya nem tudja lelkünket maradandóan betölteni; ha családi éle-
tünkben, vagyoni helyzetünkben, egészségünkben, hivatásunkban 
bármilyen megrázkódtatás ér bennünket, a legműveltebb kultúr-
ember is rögtön elveszti lelke egyensúlyát. Ilyenkor törnek az 
emberre az ideg és kedélybetegségek, amelyek ellen nem igen van 
gyógyszer az orvosi therápiában. Itt a modern társadalmi élet-
ben mindenki boldogság — béke után vágyik, tudós, tudatlan, 
szegény, gazdag. A modern tudomány minden vívmányaival, 
művészetével, irodalmával, költészetével, káprázatos technikai 
lehetőségeivel nem tudja boldogság, béke után vágyó lelkünket 
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kielégíteni s betölteni, mert itt minden véges — itt minden mu-
landó. A vergődő modern emberi lélek pedig az igazi, a mara-
dandó, a teljes, örökkévaló béke után zokog. 

A józan logika ragyogó napsugarában a diadalmas szellem 
észreveszi, hogy az élet nem a megsemmisülésbe omlik, hanem 
az exitus után más lét-íormába, új lehetőségekbe bontakozik ki, 
ahol nincs szükség többé az anyagi test korlátaira, ahol nem 
kötik többé az exitált szellemet az anyagi lét szük lehetőségei. 
A temető sírhantja alatt anyagi testünk a fizikai, kémiai és élet-
tani törvények hatalmába kerül, de a testtől exitált lelkünk 
abszolválódott minden fizikai, kémiai s élettani és jogi törvé-
nyektől. Ezek világából exitált, végleg eltávozott! 

Az emberiség nagy gondolkozói, kiváló bölcselői igen régen 
megsejtették, hogy az emberi lélek számára nincs halál, hanem 
csak élet, örök élet! 

Határozottan, biztosan, érthetően, nyiltan csak az emberiség 
legnagyobb szelleme, örök tanítója: Krisztus merte belekiáltani 
a világba, az örök természeti igazságot: Nincs halál, csak élet, 
örök élet! 

„Én vagyok a feltámadás és az Élet!" mondotta Krisztus 
s ezzel a gyász-sírok között imbolygó, a halál gondolatától meg-
rémült embertömegnek mintáz örök élet fejedelme mutatkozott 
be. A krisztusi világnézet ragyogó napsütésében világosan meg-
értjük mindazt, amit a modern természettudomány egyes kép-
viselői eddig még nem akartak megérteni: megértjük, honnan 
van az élet, megtudjuk, honnan jöttünk, miért élünk, hová me-
gyünk. Az anyagelvü világnézet siralmasan dadogja, hogy az 
enyészet személyi életünk végső sorsa; a temető nehéz, sáros 
földje az, ami szellemünket, öntudatunkat végleg agyonnyomja. 

Krisztus, az örök igazság katedrájáról hirdeti, hogy az élet 
nem azért van, hogy nyomorultul elpusztuljon, hogy lelki vilá-
gunk, öntudatunk, egész mivoltunk egy érthetetlen, szörnyű Sza-
harában vesszen el. Nem azért születtünk, hogy a földi, szükre-
szabott létünkben küzdjünk, szenvedjünk, vergődjünk, sirjunk az 
élet nehézségei alatt, ahol csak elenyészően ritkán derül fel a 
béke, a nyugalom napja. Nem az a végső sorsunk, hogy az élet 
terhétől kifáradva, a gondoktól, nélkülözésektől, fájdalmas csaló-
dásoktól agyongyötörve, a betegségektől megkínozva elpusztul-
junk, meghaljunk, eltemessenek s ezzel vége mindennek! így az 
emberi élet csak egy értelmetlen zűrzavar, célnélküli khaosz! 
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Krisztus arra tanította az emberiséget, amit a profán böl-
cselet és a tudomány nem akar meglátni: minden egyénre a 
temető-sírhantjain túl is nagy jövő vár : az örökkévalóság! 

Akik Krisztus tanítását megértik, átélik, azok lelkében az 
élet értelemmel, gyönyörű céllal átszőtt világ lett: ezek előtt a 
természettudomány fényességében a nagy természet az örökké-
való Isten gondolatainak ragyogóan illusztrált képeskönyve. A 
természettudomány pedig nem egyéb, mint a világegyetem te-
remtőjének, az emberiség szerető édes Atyja fenséges gondola-
tainak betüzgetése ! Egyéni életünk sem kínzókamara, a sors 
vak szeszélye, hanem a szerető Isten, a Mi Atyánk gondviselése 
őrködik felettünk. 

Akik Krisztus tanítását megértik, átélik, azok többé nem 
félnek a haláltól, mert számukra nincs többé halál, hanem élet, 
örök élet! 

A rettegő halálfélelmet felváltja az örömteljes, diadalmas 
hitvallás : 

„Credo in vitám aeternam — hiszem az örök életet!"* 

AZ ÚJ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV 
KELETKEZÉSE. 

AZ EGYHÁZ, mint tökéletes és szuverén jogi testület, kezdettől 

fogva törvényekkel szabályozta az egyházi jogviszonyokat. 
A jogismeret, jogszolgáltatás, joggyakorlat érdekében már 
korán felmerült az a törekvés is, hogy „a szent kánonok — 
mint a Codex I. C. bevezetésében olvassuk — egybegyűjtesse-
nek és ezáltal ismeretük, használatuk, végrehajtásuk mindenki 
számára megkönnyittessék."1 Ennek a törekvésnek hatalmas 
bizonyítéka az egyházi joggyüjtemények hosszú és változatos 
sorozata, amely a mult század derekán valóságos könyvtárra 
rúgott, de minden terjedelme mellett sem volt képes a jogtudo-
mány és jogélet igényeit kielégíteni, mert a külső alak és belső 
tartalom egyaránt hiányokról tett tanúságot. Az egyházjog anyagi 

* Dr. Nánássy László Dezső orvos „Az emberi lélek" címmel most 
rendezi könyvét sajtó alá, amelyet az Esztergom-egyházmegyei hatóság 
1629 1928. szám alatt jóváhagyott. E könyvben főleg orvostermészettudo-
mányi érvekkel bizonyítja a szellemi lélek létezését. A könyv a szerzőnél 

4(VI. Nagymező-u. 8.) rendelhető meg. Ára: 4 pengő. 
i Praef. in Cod. L C. Romae, (1917) XV. 
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és alaki átdolgozására, más szóval az egyházjog reformjára és 
kodifikációjára volt szükség, hogy ereje, tekintélye, hatalma 
megszilárduljon. 

A vatikáni zsinat és az egyházjog kodifikációja. 
Az egyházjog reformjának és kodifikációjának eszméje IX. 

Pius uralkodásának második felében kezd hatalmas erővel meg-
nyilatkozni. Maga IX. Pius volt az, aki ennek útját legjobban egyen-
gette. Az encycl. „Quanta cura", valamint a hozzácsatolt Syllabus 
errorum (1864 dec. 8.) útján szabatosan körvonalazta az egyház 
álláspontját a racionalizmus vallási ill. világnézeti, a regalizmus 
és liberalizmus egyházpolitikai eszméivel szemben. Programmot 
adott, melyet ma is szem előtt kellene tartani.1 Ennek a prog-
ramúinak megvalósítása végett elhatározta, hogy egyetemes 
zsinatot hív egybe, amit a Syllabus megjelenésével együtt a 
bíborosoknak is tudomására hozott.2 

A zsinat előkészítésére csakhamar felállította a Congr. 
speciale direttrice per gli affari del futuro Concilio bizottságát 
(1865 márc. 9.)3, amelyet Commissio centralisnak is hívtak. Ehhez 
a bizottsághoz nyújtotta be huszonegy biboros a zsinat össze-
hívására és anyagára vonatkozó nézeteit, melyeket P. Mariano 
Spada dominikánus foglalt össze.4 

Két bíboros (Roberti, Bízarri) kivételével valamennyien 
szorgalmazták a zsinat összehívását és azon az egyházjog kor-
szerű reformjának végrehajtását. A zsinat feladatait ezekben a 
szavakban körvonalazták: „condamna degli errori moderni, l'espo-
sizione délia dottrina cattolica, l'osservanza délia disciplina ed 
il sua adattamento ai bisogni presenti . . ."5 A bíborosok állás-
pontját fogadja el az a harminchat püspök is, akiknek vélemé-
nyét a pápa 1865 áprilisában kérte ki. Jacobini szerint, aki a 
püspökök jelentéseit összefoglalta (Rapporto sulle riposte da 
vari Veseovi alla lettera del 20 aprile 1865.), mindannyian kérik 
az egyházi törvények átdolgozását, sőt egy új „corpo deli eccl. 
disciplina" azaz törvénykönyv kiadását.0 A püspöki jelentések 

1 Cfr. Heiner, Syllabus, Mainz, 1905. — P, Hourat, Genèse historique 
du Syllabus, Pau, 1901. 

2 Coll. Lac. VII. 1013. 
3 U. o. 1014-1015. 
4 U. o. 1014. 
5 Coll. Lac. VII. 1014. 
» Coll. Lac. VII. 1020. 



142 DR. NOTTER ANTAL 

között sokoldalúságával és tartalmasságával kitűnik Roskouányi, 
nyitrai püspök levele (1867 jun. 27), amelynek nem egy eszméje 
a későbbi jogalkotásnál irányadó szerepet játszott. A bíborosok 
és püspökök iratai egyre jobban az egyházjogi kérdések felé 
terelték a figyelmet, úgyhogy a felvetett eszmék kiegészítése 
végett IX. Pius, az apostolfejedelmek XVIII. százados jubileu-
mára (1867 jun. 6) Rómába készülő egyházfőkhöz, több egyházi 
törvény (az eretnekek és a keresztszülői tiszt; házassági aka-
dályok, polgári házasság stb.) megtartásának módozataira nézve 
újabb tizenhét kérdést intézett, amelyek életbevágó jogi problé-
mákkal foglalkoznak.1 

Ezalatt a Commissione centrale a zsinat anyagának elő-
készítésére a különböző nemzetek theologusaiból és kanonistái-
ból öt bizottságot állított fel, amelyeknek javaslatai — az egye-
düli Commissione teologico-dommatica kivételével — úgyszól-
ván kizárólag egyházjogi kérdésekkel foglalkoznak. A Commissio-
ne teologico-dommatica javaslatai közül is nagy egyházjogi 
jelentőséggel bír azonban : a de ecclesia Christi (sch. II.) és a 
de matrimonio (sch. III.) c. javaslat.2 

A Commissione per la disciplina ecclesiastica, miután tanul-
mányozta a trienti zsinat határozatait, a pápai rendeleteket, a 
római kongregációk döntvényeit, a bíborosok és püspökök előbb 
tárgyalt jelentéseit és összehasonlította az egyes államokban 
meghonosodott joggyakorlattal, huszonnyolc javaslatot (schema) 
készített.3 

A Commissione per i Regolari, miután az egyes szerzetes-
rendek fejeinek véleményeit összegyűjtötte és megtárgyalta, 
valóságos Corpus J. Regularium-ot állított össze, amely tizen-
nyolc javaslatot tartalmaz.4 

A Commissione per le Chiese orientali mindössze csak két 
javaslatot készített.5 

Az egyház és állam viszonyának nagy fontosságú kérdé-
seivel foglalkozott a Commissione politico-ecclesiasticaS' Felada-

1 Coll. Lac. VII. 1021. 
2 Coll. Lac. VII. 1051; 1102; 505. 
3 Coll. Lac. VII. 576; 1103. — 1. De episcopis, Synodis provinciali bus 

et dioeccsanis. — 2. . . . De sede episc. vacante. — 3. De capitulis. — 4. 
4. De parochis stb. 

4 Coli. Lac. VII. 1054, 506. 1. De regularibus in genere. — 2. De 
voto obedientiae. — 3. De vita communi. — 4. De clausura, stb. 

s Coli. Lac. VII. 1055. 682. — 1. De ritibus. — 2. De missionibus. 
0 Coli. Lac. VII. 1056, 1105. 
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datához tartozott az egyház és állam viszonyára vonatkozó 
tanok, a Congr. degli affari eccl. straordinarii intézkedéseinek 
összegyűjtése, az ide tartozó akták (konkordátumok, privilégiu-
mok stb) átvizsgálása után annak megállapítása, milyen egyház-
politikai elveket kell a jövőben szem előtt tartani. A bizottság 
munkaköréről az 1869 febr. havában megjelent instructio tájé-
koztat.1 , 

Ezen előkészületek után elérkezett a zsinat megnyitásának 
ideje, melyet a buli. „Aeterni Patris" 1869 dec. 8-ikára tűzött 
ki. A zsinat ügyrendjét szabályozó pápai ügyirat (1. ap. „Multi-
plices inter" 1869 nov. 27.) megengedi, sőt óhajtja, hogy a zsi-
nati atyák reform-követeléseiket (postulata) a zsinat elé terjesszék, 
ami meg is történt. A követelések részben a zsinat ügyrendjére, 
részben a zsinat anyagára vonatkoztak. Az utóbbi csoportba 
tartozó követelések közül tizenkilenc egyházjogi kérdésekkel fog-
lalkozik és pedig egyesek (Post. Ep. Neopolit., Ep. Galliarum, 
Germaniae episcopor., Ep. Belgii, Ep. Italiae centr.) nagyon is 
terjedelmesen és kimerítően.2 A püspöki postulatumok elsősor-
ban az egyházjog reformjával (pápai primátus, római kúria, bíbo-
rosok, zsinatok, érsekek, püspökök, káptalanok, kanonokok, espe-
resek, plébánosok, szerzetesek, egyesületek, első áldozás, bűn-
bánat, házasság, papnevelő intézetek, böjt, könyvbírálat, egyházi 
perrendtartás és büntető jog viszonyai) foglalkoznak, de erősen 
hangsúlyozzák az egyházjog kodifikációját is. 

A kodifikáció eszméje az állami törvényhozásban már a 
XVIII. században kezd érvényesülni (Codex Maximilanus bava-
ricus). Az állami törvényhozás ezen eljárása bizonyára ott lebe-
gett a zsinati atyák előtt is, akiknek követeléseiben még 
akkor is ott lappang a kodifikáció gondolata, ha nem is fejezik 
ki nyiltan, mint azt a nápolyi, francia, belga, középitáliai, német, 
quebec-halifaxi és 33 zsinati atya postulatuma teszi. A nápolyi 
püspökök novum iuris corpus, a francia püspökök novum corpus 
iuris canonici, a németek nova collectio canonum, qui adhuc 

1 Coll. Lac. VII. 1105. — I. Ex capite magisterii: 1. De constitutionum... 
libera publicatione. 2. De verbi Dei praedicatione et instructione religiosa. 
3. De collegiis. — . . . 8. De instructione et educatione clericorum. — stb. 
II. Ex capite ministerii: 1. De cultu divino. — 2. De observatione festő rum. 
— . . . stb. — III. Ex capite regiminis: 1. De Ecclesiae libertate. — 3. De 
tribunalium Ecclesiae erectione. — . . . 5. De clericorum iuribus et privile-
giis stb. 

2 Coll. Lac. VII. 3. 
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vigent, a középitáliai püspökök egy uj Corpus I. C. megalkotá-
sáról beszélnek, mig a quebec-halifaxi püspökök előtt totius 
iuris eccl. codificatio, a belga püspökök előtt a novus codex 
iuris canonici eszméje lebeg.1 Végre harminchárom zsinati atya 
(Postulatum de nova redactione I. C. . . . cui subscripserunt 33 
Concilii Patres. 1870 febr. 19.) arra kéri IX. Piust, hogy „adhibita 
opera et ingenio virorum huius temporis doctissimorum novum 
iuris canonic/ codicem digerere et apostolica auctoritate munitum 
edere dignaretur. Opus sane arduum, sed quo plus difficultatis 
habet, eo magis est tanto Pontifice dignum."2 

A zsinati atyák legnagyobb része egy egyetemes zsinat ke-
retében óhajtja a kodifikációt megvalósítani, még pedig magán 
a vatikáni zsinaton vagy egy külön zsinaton. 

Az új egyházi törvénykönyv tartalmára vonatkozóan szük-
ségesnek tartják, hogy tartalmazza az egyházjog legfontosabb 
princípiumait, nélkülözzön minden olyan jogszabályt, amelynek 
gyakorlati érvénye s értéke nincs, viszont tartalmazzon új tör-
vényeket, amelyek a régieket korszerűen kiegészítik. Ami az 
egyházi törvények külső alakját illeti, szakítani kell a hagyo-
mányos formával és az állami törvénykönyveket kell követni. 

Az új törvénykönyv legyen „titulisque, capitibus et articulis 
digestum iuxta ordinem materiarum", de ebben sem szabad 
egyes állami törvénykönyvek mintájára túlságba menni és a 
törvényeket oly apró-cseprő szakaszokra szaggatni, hogy értel-
müket és jelentőségüket veszítsék.3 

A bizottságok által készített egyházjogi vagy avval rokon 
javaslatok közül csak a következők kerültek a zsinat elé : Sch. 
de episcopis; de sede episcopali vacante ; de vita et honestate 
clericorum; de parvo catechismo ; de egyiket sem fogadták el. 
A zsinat szoros értelemben vett egyházi tőrvényt nem is alko-
tott, de egyházjogi szempontból is óriási jelentőséggel bir a 
zsinat által 1870 jul. 18-án elfogadott const, dogm. de ecclesia 
Christi, „Pastor aeternus",4 amely a pápai primatussal és csa-
latkozhatatlansággal foglalkozik. A pápai primátus definíciója 
által a vatikáni zsinat nemcsak az episzkopalizmus és papaiiz-
mus százados harcainak vetett véget, hanem a pápaságnak 

1 Coll. Lac. VII. 768. stb. 
2 Coll. Lac. VII. 889. 
a Coll. Lac. VII. 840, 824. 
4 Coll. Lac. VII. 482; Denzinger, Enchiridion, 1839, 394 1. 
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isteni jogon alapuló szellemi szuverénitását a dogma tekintélyé-
vel és erejével bástyázta körül. Ezt a szellemi szuverénitást az 
egyházi állam elrablása (1870) sem csorbította meg, sőt azáltal, 
hogy a pápaság tevékenysége még jobban spirituális térre tere-
lődött, lehetővé tette és előmozdította, hogy a pápák szellemi 
hatalmukat a történelem folyamán sohasem tapasztalt magas-
latra emeljék.1 

A vatikáni zsinat annak dacára, hogy egyetlen egyházi 
törvényt sem alkotott, az egyházjog reformjának és kodifiká-
ciójának szempontjából mégis végtelen jelentőséggel bír, mert 
a vatikáni zsinat volt az, amely az új egyházi törvénykönyv 
megalkotásainak feltételeit megteremtette, sőt a legtöbb egyházi 
törvény átdolgozásához szükséges előmunkálatokat elvégeztette, 
a reform tárgyait megjelölte, módozatait megállapította, a pápai 
primátus definíciója által tekintélyében megerősödött pápai hatal-
mat az egyházi törvénykönyv megalkotására felfegyverezte. 

IX. Pius, aki az egyházi fenyítékeket, legalább részben 
már a zsinat előtt összefoglata (Const. „Apostolicae Sedis" 
1869 okt. 12), a zsinat után sem adta fel a kodifikáció eszmé-
jét. Sajnos, a korviszonyok nem kedveztek az eszme megvaló-
sításának. Az a korszellem, amely a Syllabus kiadásakor a szó 
szoros értelmében felhördült, amely a vatikáni zsinat határo-
zatainak még a kihirdetését is meg akarta akadályozni, kérlel-
hetetlen harcot indított volna a Syllabus és a vatikáni zsinat 
szellemében megalkotott törvénykönyv ellen is. A politikai viszo-
nyok sem voltak kedvezők: Olaszország elfoglalta a pápai álla-
mot, Ausztria felbontotta a konkordátumot, Franciaország köz-
társasággá lett, Németországban kitört a kulturharc és a többi 
állam egyházpolitikája sem sok örömmel kecsegtette az egyhá-
zat, mert a hetvenes évektől kezdve mindenütt a liberalizmus-
ban keresték a legfőbb politikai bölcseséget, amely nagyon is 
kifejezésre juttatta az egyház iránti ellenszenvét. IX. Pius nem 
érhette meg az új egyházi törvénykönyvet, de uralkodásának 
jogtörténeti jelentősége mégis igen nagy, mert a jogkifejlődés 
irányát és célját az egyházjog reformjában és kodifikációjában 
megszabta, sőt nagy részben elő is készítette. 

1 Cfr. Freisen, Verfassungsgsch. d. k. K. in. Deutschl., 1916, 32 L 
Löffler, Papstgesch. 109 1. 

Religio, 1928. 10 
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XIII. Leo és a kodifikáció.1 

IX. Pius halála után Pecci Joachim gróf foglalta el a pápai 
trónt, aki egyházjogi jártasságával már ifjúkorában feltűnt, aki 
mint a Signatura ap. előadója, a Congr. di Buongoverno tagja, 
majd mint belga nuntius kiváló alkalmat nyert arra, hogy dip-
lomácia érzékét finomítsa, jogi és politikai ismereteit gazdagítsa. 
XIII. Leo mint perugiai püspök nagy gondot fordít papjainak theo-
logiai és kánonjogi kiképzésére. Állásfoglalására jellemzők az általa 
összehívott spoletoi zsinat (1849) határozatai, melyekben a ké-
sőbbi nagy pápának sok egyházjogi eszméje visszatükröződik.2 

A pápai trónt nehéz időkben foglalja el. A racionalizmus 
és liberalizmus egyre ellenségesebb álláspontot foglal el az egy-
házzal szemben. A pápai primátus és infallibilitas dogmája ellen 
folyik a harc. A modern államok az indifferentizmus és atheiz-
mus felé haladnak: a vallásszabadság örve alatt megvalósítják 
az állami anyakönyvvezetést, laicizálják az iskolát, behozzák a 
polgári házasságot, megszüntetik a papság kiváltságait, korlá-
tozzák a szerzetesrendek működését, elveszik az egyházi java-
kat, sőt „a szabad egyház szabad államban" elve helyett, az 
egyház és állam szeparációját kezdik törvénybe iktatni (Mexiko: 
1874; Brazília: 1891). 

A modern korszellem ellenséges irányzata arra bírta XIII. 
Leót, hogy törvényhozói tevékenységében bizonyos tartózkodó 
mérsékletet tanúsítson. Ennek tulajdonítható, hogy elsősorban 
nem mint parancsokat osztogató törvényhozó, hanem mint az 
emberiség tanítója és apostola lép fel. Nagyon bölcs eljárás 
volt ez, mert az egyház és állam viszonyának nagy nehézsége-
ket magában rejtő problémáit csak így sikerült — legalább elv-
ben — kielégítő módon körvonalaznia anélkül, hogy az államok 
kormányaival összeütközésbe került volna, jóllehet az egyház 
sokszor támadott hagyományos elveit nem tagadta meg. 

XIII. Leo nagyobb jelentőségű törvényei a szerzetesjogra, 
az egyházi perrendtartásra és büntetőjogra vonatkoznak. A többi 
jogintézmények keretében inkább csak bizonyos visszaélések 
megszüntetésére szorítkozott (vacabília, misepénzek stb.). Ural-
kodása alatt a kodifikáció gondolata egyre nagyobb tért hódít: 

1 O'Reilly-Brin, Vie de Leon XIII. Paris, 1887. — Spahn, Leo XIII., 
München, 1905. — Götz, Leo XIII., Gotha, 1899. 

2 Scella di atti episcopali del Giacomo Pecci, Róma, 1879, 417 1. 
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nemcsak az egyházfők, hanem a katolikus közvélemény is fog-
lalkozik vele. Kiváló kánonjogászok külön munkákat írnak a 
kérdésről (Lämner, Periés, Pillét),1 a nemzetközi katolikus tudo-
mányos kongresszusokon felolvasásokat tartanak róla (München : 
1891, Páris: 1891, Freiburg: 1897), tankönyvek, újságok folyóira-
tok többször felhívják reá az illetékes körök és a közvélemény 
figyelmét.2 

Egyes kánonisták egy merész lépéssel tovább haladnak s 
megkísérlik az egyházjognak a modern állami törvénykönyvek 
mintájára való összefoglalását. Ennek az u. n. prwát-kodifikació-
nak több magánjelleggel bíró egyházjogi mü lett a gyümölcse. 
Az első még IX. Pius idejében keletkezett, míg a többi XIII. 
Leo uralkodására esik. Ezek a magánjellegű egyházjogi kódexek 
a következők: 

1. Gasparre de Luise, Codex Canonum Ecclesiae, Neapoli, 
1873. 

2. Emmanuel Colomiatti, Codex iuris pontificii seu canonici, 
Taurini, I. (1888), II. (1891), III. (1893), IV. (1898), V. (1905). 

3. A. Pillét, lus Canonicum generale, distributum in arti-
iCulos, Paris, 1890. 

4. H. M. Pezzani, Codex s. cath. Rom. Eccl. Romae, 1894. 
5. F. Deshayes, Memento iuris eccl. publici et privati, Paris, 

1895. 
6. G. Periès, Code de procedure canonique dans les causes 

matrimoniales, Paris 1894. 
7. I. Hollweck, Die kirchlichen Strafgesetze, Mainz, 1899. 
8. F. Russo, Iuris canonicii privati codex vigens sive legum 

eccl. omnium, Palermo, 1904. 
Ezek a privát egyházjogi codexek nagyon különböző tudo-

mányos és gyakorlati értékkel bírnak. G. de Luise müvéről 
Schulte igen elítélően nyilatkozik („durchaus unwissenschaftlicher 
und nutzloser Versuch"),3 F. Deshayes müvét fogadták a legna-
gyobb lelkesedéssel. („Merita laude")4 

A kodifikációs törekvések XIII. Leot is tettre serkentették. 
1 Lämner, Zur Kodifik. d. KR's, 1899. — Pèries, Le droit canonique et 

les besoins actuelles de l'Église, 1892. — Pillet, De la codification du droit 
canonique, 1897. 

2 Cfr. AKR., 84 (1904) 165. 
3 Schulte, Gesch. d. Quell, u. Lit. III. 1, 552 1. 
4 ASS. XV. (1896), 24. 

10* 
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Miután a vatikáni zsinat ellen felzúdult hangulat lecsendesedett,. 
Rampolla bíboros államtitkár útján megkísértette a kodífikáció 
nagy müvének megindítását, de törekvése a római kúria 
befolyásos köreinek magatartása miatt hajótörést szenvedett és 
így kénytelen volt bizonyos részlet-kérdések kodifikációjával 
megelégedni.1 Az új Codex I. C. bevezetése értelmében a követ-
kező kérdéseket kodifikálta: az egyházi könyvbírálat és könyv-
tilalom (Const. „Officiorum ac munerum", 1898 jan. 25), a szer-
zetes kongregációk jogviszonyainak egy részlete (Const. „Con-
ditiae a Christo", 1900 dec. 8; normae sec. qu. procedere debet 
in approb . . . 1901 jun. 28) és a papság fegyelmi és bűnügyei-
ben követendő peres eljárás szabályai (Instr. S. C. Ep. et Reg. 
1880 jun. II).2 

XIII. Leo uralkodásának jogtörténeti jelentősége abban 
rejlik, hogy a külső egyházjog (állam és egyház viszonya stb.) 
nehéz kérdéseit elvi alapon s megnyugtatóan rendezte. Ez a 
körülmény igen nagy jelentőséggel bir a kodífikáció szempont-
jából is, mert a kodífikáció legnagyobb nehézségét egyesek 
(Sägmüller, Friedberg stb.):i és pedig jogosan a külső egyház-
jog rendezésében látták. XIII. Leo ezzel az eljárással rámutatott 
az u. n. belső egyházjog önállóságának eszméjére, amely X. Pius 
kezdeményezésére az új egyházi törvénykönyvben valósult meg, 
miután az utóbbi — egy-két kánont leszámítva — tisztán a 
belső egyházjog kodifikációjára szorítkozik. Innen magyarázható, 
hogy az államhatalmak az új Codex I. C. életbelépését egyetlen 
szóval sem ellenezték. 

X. Pius és a kodifikácio.4 

X Pius uralkodásának legfőbb céljául a lelkek üdvösségé-
nek gyakorlati lelkipásztorkodás útján való előmozdítását tűzte 
ki. Nem tudósnak, nem elméleti jogásznak készült, de mint 
tomboloi káplán (1858), salzanoi plébános (1867), trevisoi kano-
nok (1875), püspöki kancellár (1876), mantuai püspök (1884), 
velencei bíboros pátriárka (1893) az egyházjog összes gyakor-

1 Cfr. Schneider, Die röm. Rota, 1914, 92 1. 1 jegyz. — U. Stutz, D. 
Geist d. Codex I. C. 1918, 4 1., valamint az ott felsorolt irodalmat. 

» ASS. XXIX. 238. U. o. XXXIII. 341 ; AAS. XIII. 324. 
3 Sägmüller, Lbch. I. 1914, 8. 
* Hoch, Papst Pius X., 1907; Sentzer, Pius X., 1908; Forbes, PiusX. 

1923. 



AZ ÚJ EGYHÁZI TÖRVÉNYKÖNYV KELETKEZÉSE. 149 

lati kérdéseiben bö tapasztalatokat szerzett, ami mellett elmé-
leti jogismereteknek sem volt hijjával, amit mutat az a körül-
mény is, hogy mint Mantua püspöke, az ottani szemináriumban 
de jure et iustitia előadásokat tartott. 

A pápai trón elfoglalása után azonnal megkezdte a libera-
lizmus és modernizmus elleni küzdelmet.1 Egyes országokban — 
a parlamentarizmus nyújtotta lehetőségek következtében — sike-
rült a liberalizmus törekvéseit mérsékelni, de megakadályozni 
nem lehetett s így újabb államok mondották ki a szeparációt 
(Franciaország: 1904; Equador: 1904; Genf: 1907; Portugália: 
1911), amit másutt szintén követni szerettek volna. Annál na-
gyobb sikerrel vette fel a küzdelmet a modernizmus ellen-
amelyet hamarosan le is terített. 

A kodifikációnak már trónralépése előtt buzgó híve volt,2 

azután pedig kormányzati elvének — instaurare omnia in 
Christo - megvalósítása érdekében legfontosabb uralkodói fel-
adatának tartotta.3 Tervét csakhamar a Rómában tartózkodó 
bíborosok elé terjesztette s miután egyhangú helyesléssel talál-
kozott, kiadta a parancsot a munka megkezdéséreJ^Ebbeli intéz-
kedését a vatikáni zsinat 33 zsinati atyájának szavaival kezdi 
(mp. „Arduum sane munus . . 1904. márc. 19) és miután 
egy rövid pillantást vet a kodifikációs követelések történetére, 
kijelenti, hogy a kodifikáció ideje elérkezett, azért elrendeli a 
munka megkezdését. 

A munka irányítását egy bíboros bizottságra bízza (Consi-
lium v. Commissio pontificia), melyet kodifikációs bizottságnak 
is hívtak. Ez a bizottság megalakulásakor tizenhat tagból állott, 
akik közül több az egyházjogi irodalomban is nevet szerzett 
(D. Matthieu, F. Cavagnis, Vives y Tuto, C. Gennari stb.), vagy 
a római kúriában töltött be fontos szerepet.4 A kodifikációs 
bizottság szervezte meg a konzultorok testületét, amelybe elő-
ször 17 Rómában tartózkodó egyházi férfit hívtak meg (Litt, 
circ. Secr. Status, 1904 márc. 25).5 Nemsokára (1904 ápril. 25) 

1 Mercier, Le modernisme, 1908. — Heiner der neue Syllabus, 1908. 
I. Rickbay, The Modernist, 1908. — Dudek, A modernizmus, 1908. 

» Praef. in. Cod. I. C., Romae, 1917, XX., „Pius . . . qui antequam 
Pontificatum iniret . . . " 

a Hilling, Die Reformen Pius X. AKR. 95, 1915, 88 1. 
* ASS. XXXVI, 551. — Fridberg, Ein neues Gesetzbuch d. k. K„ 

Deutsh Zeitschrift f. KR. 18,1908,10. — AKR. 45,1905,91. — Praef. in C. I. C. 
6 ASS. XXXVI. 551. 
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újabb 25 konzultort neveztek ki. A konzultorok nagy része egy-
részt a kúriában teljesített szolgálatot, másrészt a jogi iroda-
lomban vívott ki magának nevet (C. Lombardi, Fr. X. Wernz,. 
De Lucca, Nervegna, P. Pie de Langone, Ojetti stb.) sőt a kodi-
íikációnak eddig is buzgó harcosa volt (A. Pillét, I. Pezzani,. 
Hollweck stb.) Idővel a kodifikáció» bizottság és a konzultorok 
testülete személyi változásokon^ ment át : egyes tagok kivál-
tak, meghaltak s helyükbe újak léptek. A konzultorok testüle-
tének tagja volt dr. Serédi Jusztinián magyar bencés, jelenleg 
bíboros, Magyarország hercegprímása is, aki Gasparrinak jobb-
keze volt.1 

A bíboros bizottság elnöke maga a pápa, távollétében a 
bíboros-dékán ; titkárja Gasparri Péter volt, aki egyúttal a kon-
zultorok testületének elnöki tisztjét is viselte, majd később a 
kodifikációs bizottság előadója lett. A kodifikáció müvében 
Gasparrinak jutott a legjelentősebb szerep, úgyhogy méltán 
mondja róla Stutz: „ein anderer, nur weit tätiger und wirksamer 
Raymundus de Pennafort".2 

A pápa azt akarta, hogy a kodifikáció munkájából az egész 
püspöki kar kivegye részét, azért felszólította őket (1904 márc.. 
25), hogy terjesszék be, milyen jogszabályok módosítását óhajt-
ják és megengedte, hogy minden ország püspöki kara egy kon-
zultort küldhessen a konzultorok testületébe. Ez utóbbiak között 
voltak olyanok, akik nem mentek Rómába, hanem csak levél 
útján érintkeztek a konzultorok testületével. Ezeket hivatalosan 
collaborantes (collaboratori) néven nevezték el s az volt a fel-
adatuk, hogy a püspöki javaslatokat előterjesszék. 

Egy pár nap múlva Gasparri a kath. egyetemek rektorait 
is felszólította, írják meg, hogy a vezetésük alatt álló egyetemek 
kánonistái, az egyházjog melyik részét hajlandók — megfelelő útasí-
tások alapján—kánonokba foglalni.3 Igy kapott szerepet a kodifiká-
cióban Dr. Hanuy Ferenc budapesti egyetemi tanár, a kiváló 
egyházjogtudós, jelenleg pécsi kanonok is. 

Alighogy X. Pius ezen intézkedései megtörténtek, az egy-
házjogi irodalomban hatalmas visszhang támadt. A pápa vállal-
kozását általában kedvezően ítélték meg és nagyon kevesen 

1 Annuario pontificio, 1916, 569. 1. — Cfr. Stutz, Der Geist d. C. 1. C-
1918. 10. 

2 Stutz i. m., 11 1. 
3 ASS. XXXVI., £03. 
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voltak, akik nem bíztak az egyházi törvénykönyv jövőjében 
(Friedberg, Ruffini stb.).1 Az irodalom inkább a törvénykönyv 
anyagával foglalkozik s a vatikáni zsinat javaslatait ismétli, az 
egyházi törvénykönyv alaki kellékeivel kevesen törődnek 
(Sägmüller, Boudinhon), de ezek óva intenek, hogy a 

• Corpus J. C. mintájára csak decretalis-gyüjteményt alkossanak. 
A kodifikációs bizottság ezalatt hozzáfogott a nagy mü 

felépítéséhez. A konzultorok testületét két csoportra osztották 
(coetus, commissio consultorum) és működésüket külön ügyviteli 
szabályokkal körvonalazták.'2 Közben megérkeztek a püspökök 
és egyetemek válaszai. A kodifikálandó anyagot javaslatokra 
(schema) osztották fel és a javaslatok egyes fejezeteit (de bap-
tismo, de sepultura stb.) tanulmányozás végett kiosztották a 
konzultoroknak, hogy a Codex I. C. megfelelő részét elkészítsék. 
Minden fejezet két-két konzultor vagy kollaborans, sőt ha fon-
tosabb kérdésről volt szó, 3-3 vagy 4-4 konzultor kezébe került, 
anélkül azonban, hogy bármelyik tudta volna, hogy ki foglalko-
zik még ugyanazon tétellel, mivel a konzultorok a legnagyobb 
titoktartásra voltak kötelezve. A konzultorok munkájának gyü-
mölcsét — votum — a konzultor-testületek elnökének kellett, 
meghatározott időben, átnyújtani, aki azokat kinyomatta, majd 
a konzultor-testületek ülésein előterjesztette. Ezek az ülések 
1904 nov. 13-án kezdődtek, még pedig a konzultorok egyik fele 
minden csütörtökön, másik fele minden vasárnap tartott ülést. 
Az üléseken az elnök előterjesztette a votum kánonait, a kon-
zultorok megtették észrevételeiket, amelyekről jegyzőkönyv 
készült. A tárgyalt votum és a jegyzőkönyv alapján az elnök 
elkészítette a megfelelő egyházi törvényjavaslatot, amelyet más-
nap már nyomtatásban a konzultorok is megkaptak és a jövő 
heti ülésen újra tárgyaltak. Ezt az eljárást addig folytatták, míg 
a javaslat szövegében teljesen meg nem egyeztek. Megtörtént, 
hogy ugyanazt a dolgot négyszer—ötször, sőt 10—12-szer is 
tárgyalták s ha ennek dacára sem tudtak a javaslat szövegében 
megegyezni, a régi jogot tartották fenn vagy szavazással dön-
töttek, de ebben az esetben mindig csatolták a kisebbségi véle-
ményt is. Ezt a javaslat-szöveget újra átnyújtották az összes 

1 Friedberg, Ein neues Gesetzbuch f. d. k. K. (D. Z. f. KR. 18, 1908, 
1.): mag das neue Gesetzbuch beschaffen sein, wie es wolle, es wird 
sich zum grossen Teile nicht praktische Geltung verschaffen können . . . stb. 

2 Praef. in C. I. C„ 1917, Romae, XXXII. 



152 DR. NOTTER ANTAL 

konzultoroknak, akik kötelesek voltak meghatározott időn belül 
véleményüket írásban az elnök elé terjeszteni, aki megfelelő 
jelentés kíséretében a kodifikációs bizottság elé terjesztette, ahol 
legalább kétszer tárgyalták és végül is szavazás útján döntöttek 
a kánonok szövegéről. A végső döntés a pápa kezében volt. A 
kodifikációs bizottság az általa elfogadott törvényjavaslatokat a 
pápa elé terjesztette, aki szentesítette őket. 

A kodífikáció gyümölcseit csakhamar a nagy nyilvánosság 
is tanulmányozhatta, mert X. Pius reformintézkedései egymás-
után átmentek a kodifikációs testületek kohóin (Const. Ap. 
„Sapienti consilio", 1908 jun. 29, a kuria-reformról — deer. C. 
Consist. „Docente Apostolo", 1910 nov. 18, a papság szövetke-
zeti stb. működéséről — Mp. „Quantavis diligentia" 1911 okt. 
9. . . . stb.), amint maguk is elárulják (pl. Const. „Sapienti Con-
silio": cum in praesenti res quoque sít de ecclesiasticis legibus 
in unum colligendis, maximé opportunum visum est a Romana 
Curia ducere initium . . .") Az a körülmény, hogy ezen reform-
intézkedések nagyrészét a római kongregációk adták ki, azt 
bizonyítja, hogy a kodífikáció munkájában az egész római Kúria 
résztvett. A deer. C. Concilii „Ne temere" és a hozzácsatolt 
aktagyüjtemény lépésről-lépésre mutatja a modern egyházjog 
egyik nevezetes törvényének kialakulási fázisait.1 

Egyes törvényeket X. Pius azonnal ki is hirdetett, hogy 
gyakorlati értéküket kipróbálja s még mielőtt a Codex I. C. 
részeivé válnak, esetleg módosítsa, ami meg is történt. A Codex 
I. C. egyes könyvei 1912-ben már készen állottak. Ebben az 
évben u. i. a püspökök és szerzetesfők véleményezés végett 
megkapták a Codex I. C. I. és II. könyvét, majd a többi köny-
veket is: de rebus, de delictis et poenis (1913), de iudiciis (1914). 
Mindez a legnagyobb titokban történt s a püspökök ill. szerze-
tesfőnökök is legfeljebb egy-két bizalmi emberük tanácsát vehették 
igénybe. Az észrevételekkel ellátott könyveket — meghatározott 
időn belül — Rómába kellett küldeni, ahol az észrevételeket 
Gasparri összefoglaltatta és a kodifikációs bizottság elé terjesztette, 
amely a végleges döntést meghozta. 

Már az utolsó simítások folytak, mikor kitört a világháború 
és meghalt X. Pius, a kodífikáció lelke, akit a Codex I. C. meg-
teremtőjének tekinthetünk, mint azt XV. Benedek maga is elis-
meri : quod sí non licuit inceptum absolvere, is tamem unus 

i ASS. XL. 525. 
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huius Codicis habendus est auctor . . . nobis satis îuerit, si quod 
ille effecit, promulgare contigerit.1 

X. Pius azonban nemcsak mint kodifíkátor, hanem mint az 
egyházjog reformátora is nagy nevet vívott ki magának. Ha a 
Codex I. C. nem jelent volna meg, akkor is halhatatlan érdeme-
ket szerzett volna egyházjogi intézkedéseivel, melyeket lus 
Piamim néven szoktak összefoglalni.2 A jus Pianum nagyon 
gazdag. A kodifikációs törekvések korának pápái közül X. Pius 
alkotta meg a legtöbb törvényt. Tiszteli a régi jogot, de kész 
arra is, hogy kíméletlenül szakítson vele, ahol a jogviszonyok 
korszerű rendezése követeli. X. Pius jogtörténeti jelentősége igen 
nagy és abban áll, hogy a vatikáni zsinat óta hangoztatott 
kodifikációt és jogreformot végrehajtotta, még pedig úgy, hogy 
az új egyházjog a lelkipásztorkodásnak, következőleg az embe-
riség örök üdvösségének szolgálatában álljon (spiritualizmus). 

XV. Benedek és a kodifikáció.3 

X. Pius halála nagy veszteség volt a kodifikáció szempont-
jából. A veszteséget csak az enyhítette, hogy a nagy mü akkor 
már szinte teljesen készen állott. A törvénykönyv kiadása XV. 
Benedek uralkodásának kezdetétől küszöbön volt. Egyesek 
csakhamar azt híresztelték, hogy kihirdetése 1915 jun. 29-ikére 
van tervezve.4 Ekkor ugyan nem jelent meg, de 1916 élején 
teljesen készen állott,5 úgyhogy ugyanezen év dec. 4-én tartott 
titkos konzisztóriumban a pápa örömmel adhatta a bíborosok 
tudomására, hogy a Codex I. C. elkészült és hálás köszönetet 
mondott mindenkinek, aki megalkotásában szerepelt, különösen 
Gasparri bíborosnak, aki a pápa szavai szerint: „in confectione 
Codicis . . . amplius oneris, quam ceteri usque a principio sus-
tinuit."0 Miután jóváhagyta, 1917. máj. 27-én ki is hirdette (Const. 

1 AAS. VIII. 466. 
2 Micheletti, Jus Pianum, Róma, 1915. — R. Maritsching, Die wich-

tigsten Reformen Pius X., Saor, 1912/13. — Hilling, Die Reformen d. P. 
Pius X., I.—III. köt., Bonn, 1909—1915. U. a. AKR. 95, (1915); 96 (1916); 
97 (1917). — W . Grosam, Die leitenden Gedanken in den Reformen Pius 
X., Linz, 1914 stb. 

8 De Waal , XV. Benedek. Bpest. 1915 ; Goyau, Papauté et crétienté 
sous Benoit XV., Paris, 1922. 

« Hoffman, Zeitschrift f. k. Theol., XXXVIII. 639, 
s Praef. in Cod. I. C., Romae, 1917, XXXIV. 
6 AAS. VIII. 466. 
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„Providentissima Mater Ecclesia") és elrendelte, hogy a követ-
kező év pünkösdjén lépjen életbe (1918, máj. 19). 

Az új Codex I. C. első hivatalos és hiteles szövege az 
Acta Ap. Sedis c. hivatalos lapban jelent meg (1917. jun. 28). 
Ennek a kiadásnak egyik gyönyörűen kötött példányát Gasparri 
ünnepélyes audiencia keretében nyújtotta át a pápának (1917 
jun. 28). Cime: Codex J. C. Pii X. Pontificis Maximi iussu diges-
tus, Benedicti Papae XV. auctoritate promulgatus." Még ugyan-
azon évben két másik hivatalos kiadása is megjelent a tör-
vénykönyvnek : az egyik előszóval és tárgymutatóval, a másik 
ezenkívül a törvények forrásainak jegyzékével is kiegészítve. 

Eltekintve a Codex I. C. kiadásától, XV. Benedek csak 
arra szorítkozott, hogy elődjének egy-két reform-intézkedését 
módosítsa (amotio parochi, Congr. de Sem. et Stud. univ. Congr. 
orientális stb.)1 Uralkodásának a Codex J. C. kiadása adja meg 
a jogtörténeti jelentősőgét. XV. Benedek az egyháznak olyan 
törvénykönyvet adott, melyhez foghatóval még eddig nem ren-
delkezett. A Codex J. C. határkövet alkot az egyházjog törté-
tében és a jövő fejlődésre reányomja pecsétjét. Nem kell azon-
ban azt hinni, hogy az egyházjog legújabb korszaka a Codex 
J. C. kihirdetésével kezdődik. A kódextől a kodifikáció kora el 
nem választható, azért szerény véleményünk szerint az egyház-
jog legújabb korszaka a vatikáni zsinattal kezdődik, amit meg-
erősít az a körülmény is, hogy a modern egyházjog jellegzetes 
vonásai (centralizmus, primacializmus, spiritualizmus stb.) azóta 
lépnek fel egyre határozottabb körvonalakban.2 

Az egyházjognak a gyakorlati életben való megvalósítása 
az egyházfők legszigorúbb és legszebb kötelességei közé tarto-
zik. Csernocli János hercegprímás egy külön bizottságot állított 
össze, amelynek az volt a feladata, hogy az új Codex J. C. és 
a magyar állapotok egymáshoz való viszonyáról jelentést tegyen 
XV. Benedek pedig külön is buzdította a magyar püspöki kart 

1 Hilling, Die Gesetzgeberische Tätigkeit Benedikt's XV. — AKR. 
98, 1918 — Goyan i. m. 

2 Fleiner, Über die Entwichlung d. k. KR's im XIX. Jh., 1902 
Hörman zu Hörbach, Zur Würdigung des vatikanischen KR's., 1917. S Tutz: 
Die intellektuelle Urheberschaft des Ganzen . . . darf das vatikanische 
Konzil . . . in Anspruch nehmen. In doppeltem, in ureigenstem Sinne ist 
so, was wir in dem neuem Gesetzbuche vor uns haben, vatikanisches 
Kirchenrecht. I. m. 155. 1. 
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az új egyházjog érvényesülésének előmozdítására: „atque ad 
iuris canonici Codicem quod attinet, eum Episcopis praecipue 
volumus commendatum et traditum esse, ut vere valeat ad eccl. 
disciplinae nervos roborandos" (1917 dec. 3).1 

A Codex J. C. már egy évtizede forog közkézen és min-
den jel arra mutat, hogy Pillét jövendölése valóra válik : „la 
legislation canonique produira sur notre époque de merveilleux 
effets . . . La Sainte Église Catholique verra s' augmenter ses 
forces et son énergie et elle pourra marcher à de nouvelles 
conquêtes pour dilater le royaume de son Dieu."2 

Sopron. Dr. Szántó Antal. 

1 AAS. X. 18. 
2 A. Pillét, De la codification du droit canonique, Lille, 1897. 137. IL 



Keresztény Misztika. Keresztes Sz. János művei. A 
legújabb spanyol kritikai szöveg alapján fordította Sz. Teré-
ziáról nevezett P. Ernő sarutlan karmelita újoncmester. 1. —II. 
kötet. Kiadja a sarutlan karmelita rend. Budapest, Stephaneum 
1926. Ára szép, erős egész vászonkötésben 12 80 P, fűzve 10 
P. Egyháziaknak, vagy lelkiatyjuk ajánlatára világiaknak ked-
vezmény. 

Keresztes Sz . János kiváló volt a theológiában és a filo-
zófiában. Szerette a Szentírást. Ezt folyton olvasta, ismerte 
és értette. Szerette a keresztet. A szenvedésekben nem csak 
türelmes volt, hanem valósággal élvezte azokat. De legfőké-
pen szerette Istent és mások lelkét is csodálatos módon tudta 
Isten felé irányítani. Gyakran elragadtatásba esett. Sz. Teréz 
egyszer a nővérek előtt tréfásan így panaszkodott: Nem lehet 
ezzel a János atyával beszélgetni. Alighogy az ember Isten 
nevét említi előtte, rögtön elragadtatásba esik, sőt még a má-
sikat is belesodorja. Pedig igazán nem kereste az elragadta-
sokat, az érzéki látomásokat és hallomásokat. Nem ezekért, 
hanem élő hittel és szeretettel, Istenért mindenről lemondva 
akart az Úrnak szolgálni. Erre tanította lelkigyermekeit is. 
Józan és bölcs lelki vezetőjük volt. Önmegtagadásaiban, szi-
gorúságban okos. 

Ez a néhány életrajzi adat is elegendő arra, hogy fel-
keltse érdeklődésünket Keresztes Sz. János művei útán. 

P. Ernő a Szentnek négy főművét fordította le magyarra 
é s fordításának ezt a gyűjtő címet adta : Keresztény Misztika, 
mert ez a négy mű a legkiválóbb keresztény misztikusnak 
egész misztikáját magában foglalja. Kisebb értekezéseinek, 
tanácsainak, leveleinek kiadása a keresztény misztika szem-
pontjából már nem adott volna új dolgot. 

Mind a négy műve egy-egy költemény magyarázata. A 
költeményben a rövid összefoglalást adja és azután ezt vers-
szakonkint, sőt soronkint magyarázza. 
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Kármelhegy útja a tisztulás útjára vezeti el a lelket. Aki 
az Istennel való egyesülés szabadságát akarja elérni, annak 
semmihez sem szabad rendetlenül ragaszkodnia. Ki kell vet-
nie mindent a lelkéből, mert ugyanabban az alanyban nem 
lehet két ellentétes dolog és az embernek nincs több akarata, 
hanem csak egy, melyet ha a földi dolgok kötnek le, nem 
emelkedhetik fel egész szívvel Istenhez. A vágyaknak ezt az 
elnyomását nevezi Sz. János az érzékek sötét éjjelének. De a 
léleknek még további sötét éjjeleken is át kell mennie. Értel-
mét, emlékezetét és akaratát is meg kell tisztítania, hogy az-
után hitben, reményben és szeretetben egyesülhessen Istennel. 
Kármelhegy útja Sz. János alapvető és legkiterjedtebb műve. 
De ez sem a kezdők, hanem a lelkiekben előre törekvők szá-
mára készült. A második: A lélek sötét éjszakája. Isten maga 
veszi kezébe a lelket, hogy a magasabb értelemben vett kez-
dők állapotából lassankint a haladók, vagyis a szemlélődök 
útjára vezesse, hogy azután, ha ezt is megjárta, eljusson az 
Istennel való egyesülés állapotába. Sz. János itt a főbűnök 
alapján ismerteti a „kezdők" gyarlóságait, amelyektől Istennek 
meg kell őt tisztítania. Testi és lelki szenvedések, a lelki szá-
razságok tisztítótüzén kell a léleknek áthaladnia. Ez a lélek 
passiv éjjele, amikor Isten maga veszi kezébe a lelket, hogy 
azt megdolgozza. De még keményebb szenvedések is várnak 
a lélekre. Isten világossága árad a lélekbe és ez a világosság 
a lelket egészen elvakítja, mert a fényt még nem birja. Az 
isteni fény mellett csak saját tisztátalanságát látja és bár hiszi, 
hogy szereti Isten, magát annyira nyomorultnak látja, hogy 
úgy érzi, mintha Isten elhagyta és mindörökre ellene fordult 
volna. Ez a léleknek rettenetes fájdalmat okoz: Isten megútált 
és elvetett engem; az összes teremtmények elfordultak tőlem 
és e sötétségből nincs is számomra szabadúlás. „Én Istenem,, 
én Istenem, miért hagytál el engem?" Ám Isten ezeket a viha-
rokat csak azért engedi a lélekre, hogy teljesen megtisztítsa, 
amint tisztít a tisztítótűzben és a lélek a szeretet tüzében égve 
állhasson előtte. 

Ezeknek a részeknek az átolvasásánál is látjuk, hogy 
mennyire fontos lenne, hogy a lelkivezetők előtt a keresztény 
misztika ne legyen terra incognita. Mert ha nem is hív Isten 
mindnyájunkat a szemlélődés útjára, kerülhetnek lelki vezeté-
sünk alá lelkek, akik a rendkívüli imádság kegyelmében része-
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sülnek és ilyenkor ha nem ismerjük ki magunkat legalább 
elméletileg a misztikában, Istennek e csodás országában, csak 
akadályai leszünk Isten kegyelmei működéseinek, beteges lelki-
állapotot fogunk látni ott, ahol pedig Isten rendkívüli kegyel-
mei működnek. Azután meg az aszketikának és a misztikának 
útjai analógiákat is mutatnak, ezért Sz. János írásai a rendes 
lelkivezetésre vonatkozólag is sok tanulságot tartalmaznak. 
Egyháziak és világiak is mindig lesznek, akik lelkiállapotuk-
nak megfelelő olvasmányt fognak Keresztes Sz. Jánosnál találni. 

1577 egyik decemberi éjjelén a sarus karmeliták, akik Sz. 
Teréziában és Keresztes Sz. Jánosban jogtalan újítókat láttak, 
Sz. Jánost elfogták és elzárták. Hihetetlenül kegyetlenül bán-
tak vele, de szentünk boldog volt, hogy Jézus nevéért szen-
vedhetett. Mintegy kilenc hónapig tartotl toledói vértanúsága. 
Itt írta Szellemi Páros Ének cimű misztikus költeményének 
nagy részét, amelyet azután később még kiegészített. Ebben a 
léleknek és Jegyesének, Krisztusnak, egymás iránt való szere-
tetét énekli meg. A lélek fokról-fokra halad előre Isten szol-
gálatában, míg el nem jut a tökéletesség legmagasabb fokára, 
amelyen akaratának törekvése már elfordult az összes világi 
dolgoktól és a legizzóbb szeretetben egyesül Istennel. A ma-
gyarázatot a költeményhez később írta. Ez Sz. János legbefe-
jezettebb műve. A lélek tudatára ébredt annak, hogy életének 
nagyobb része mennyire haszontalanul telt el, amikor a teremt-
mények miatt elfelejtette Istent, az igazi boldogságot. De ez 
nem maradhatott így. Egy napig, egy óráig sem késlekedhe-
tett, hanem lerázta magáról a földi élet bilincseit, mert szívét 
megsebezte Isten szeretete. Megsebezte Keresztes Sz. Jánosét 
is és boldoggá tette, ezért tud így írni az Isten iránt való sze-
retetről. Készségesen elhisszük neki, hogy a Szellemi Páros 
Ének sorai „az istenszeretet hevében és bőséges misztikus 
megismerés közepette készültek". Theológiai tudása is ebben 
a művében aratja a legnagyobb diadalokat, amikor Isten vég-
leges bírásáról, az örök boldogságról ír. 

Három eddig említett művének méltó befejezése a lélek 
dala az Istennel való belső egyesülés állapotában : Az égő szeretet-
láng. Ebben is a tökéletességnek a földi élet folyamán elér-
hető legmagasabb fokáról beszél. A lelket, amelyet Isten a 
szeretetben való egyesülésnek legmagasabb fokára akart 
emelni, már megtisztította az Úr és annyira birtokába vette, 
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hogy az egészen közel érzi magát az örök boldogsághoz, a 
szeretet lángjává alakul és a szeretet e lángolásában az örök 
boldogságból érez valamit. 

„Ó szeretetnek élő lángheve, 
Mely oly gyöngéden ütsz sebet, 
Hol lelkem legmélyebb központja van! 
Minthogy kínzó voltod többé nem érzem, 
Műved ha úgy tetszik, fejezd be 
S tépd szét az édes támadásnak függönyét." 

Amikor e mindössze négy versszakos költeménynek ma-
gyazázatát olvassuk, mintha az Énekek Énekének kedves dal-
lamai zengenének felénk, nem hiába, hogy Keresztes Sz. János 
a Szentírás e könyvét különös előszeretettel olvasta. Sokat meg-
értünk olvasás közben a szentek életéből is. Megsejtjük, hogy 
a tökéletesség e fokán már itt a földön a mennyei boldogságnak 
milyen előíze tölthette el lelküket. Hogy a szeretetnek édes 
égetését kibírják, Isten csodálatos módon tartotta fenn szerve-
zetüket. S mikor az óra elérkezett, Isten visszahúzta c sodás 
kezét és a szeretetnek egy újabb, még az eddigieknél is erő-
sebb és fenségesebb fellángolása életük gyöngefüggönyét elszakí-
totta és ők birjáklstent vég és határ nélkül. A szentek halála mindig 
szép és édes. Ilyen volt Keresztes Sz. Jánosé is. Nemcsak 
lábát, lelkét is égette a seb. „Ó édes égetés! Ó kedves, drága 
seb!" Hiszen a szeretet e sebét a Szentlélek-Isten azért ejtette, 
hogy gyönyörködtessen, boldoggá tegyen. De miért nem jut 
több lélek a lökéletesség magas foká ra? Isten azt szeretné, 
ha valamennyien tökéletes, Istent-szerető lelkek lennénk, de 
alighogy próbára tesz bennünket az úr, már is menekülünk 
előle. Az élő szeretetláng dalosa belátja, hogy mindaz, amit 
Isten tett vele, javára szolgált. Amint kijutott neki a szenve-
désekből, a sötét éjjelekből, úgy élvezi most az örök élet elő-
ízét. Most már elmondhatja: „Élek én, de már nem én, hanem 
Krisztus él bennem". 

Hogyne lelkesítenének e szavak bennünket is nagyobb 
Istenszeretetre, amint lelkesítették pl. a kis Lisieuxi Szt. Terézt 
is, akinek Keresztes Sz. János művei kedvenc olvasmányai 
voltak. 

Akik P. Ernő Berthe Jézus élete fordítását, Sz. Terézia 
és a kármeliták című két kötetes művét, Sz . Terézia művei-
nek I. kötetét ismerik, azoknak nem kell ajánlani a Keresztény 
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Misztikát. Örülhetünk, büszkék lehetünk, hogy Keresztes Sz. 
János műveinek ilyen fordítását kaptuk. P. Ernőnek hálásak 
vagyunk a fordításon kívül az értékes bevezető részért és 
azokért a jegyzetekért, amelyeket fordításához fűz. 

Szeged. Kiss Gyula. 

A bölcselet elemei szent Tamás alapján. Irta : Dr. Schütz 
Antal, piarista, egyetemi tanár. Budapest, 1927. 285 oldal. 
A szerző által képviselt irányelveket illetőleg mindenekelőtt 
ama meggyőződésemet kívánom kifejezni, hogy az u. n. jelleg-
zetes thomista tételeket a bölcselet terén ma más szemmel 
kell néznünk, mint akárcsak 15—20 évvel ezelőtt. A szeminá-
riumok és egyetemek tanulmányait irányító római kongregá-
ciónak 1914 és 1916 években közzétett nyilatkozatai, amelyek 
24 metafizikai tételt Sz. Tamás igazi tanításának kijelentenek 
és a kath. iskolák részére eligazító irányelvek (tutae normae 
directivae) gyanánt előírnak : habár a tudományos kutatás sza-
badságát a jövőre nézve is érintetlenül meghagyják, mégis a 
bölcselőnek figyelmét felhívják arra, hogy e tételeknek az 
eddiginél talán több bizalmat és szeretetet előlegezve, nagyobb 
gondot fordítson a mellettük szóló bizonyítékok kiépítésére. 
Szent Tamás lángelméje ugyanis akárhányszor súlyos és alap-
vető tételek bizonyítékait, mivel ő azok igazságát szinte intu-
itiv fényben látta maga előtt, meglehetősen rövidre fogja ; ami 
azután más elme előtt úgy tűnhetik fel, mintha az állítás bizo-
nyítása gyenge alapon állna, s maga a tétel is bizonytalan 
volna. Már pedig ezzel a bölcselőnek, amikor a thomista téte-
lek tudományos értékéről véleményt akar mondani, még nem 
kell beérnie. Aki a kongregáció állásfoglalását mérlegeli, s e 
tételeket bizonyos előlegezett szeretettel kezeli, az megkísérel-
heti, hogy javukra szóló és a maga értelmi igényeit is kielé-
gítő bizonyítékokat keres, illetőleg a már eddig is ismert bizo-
nyítékokat megfelelően kiegészíti. Azt sem lehet tagadni, hogy 
a tanítványt, különösen fiatalabb korában, nem egy esetben 
még erősen fogva tartják a tanítójától hallott és a katedráról 
buzgón védelmezett tételek, amelyek aránylag csak ritkán en-
gedik, hogy a tanítvány a thomista tan javára komoly tudo-
mányos revízióra gondolni merjen és bizonyos jóakarattal kö-
zelítsen az annak idején, mint ő gondolja, alaposan megcáfolt 
tévedésekhez vagy legalább is valószínűtlenségekhez. 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 161 

Ezek a lelkemben már gyakran megfordult gondolataim 
újra felelevenednek, amikor Schütz A. jelen munkáját olvasga-
tom ; amikor a munka előszavában azt olvasom, hogy szer-
zője már jó negyedszázaddal ezelőtt a teljes és tiszta thomisla 
Programm mellé szegődni igyekezett, ma pedig már opportu-
nizmus nélkül, tudományos meggyőződéssel vallhatja azt a 24 
tételt, amelyekbe a Congr. Stud. X. Pius jóváhagyása mellett 
Sz. Tamás metafizikáját összefoglalta. Ezzel már meg van 
adva a keret is, amelyen belül a munka ismertetőjének mo-
zognia kell : Ezt keressed benne, s ne mást. 

A bölcselet magyar művelőinek társaságában általánosan 
elismert jeles szerző feladatát kitűnően megoldotta. Sz. T a m á s 
24 tételéhez hű maradt. Bebizonyításukat komolyan vetle. 
Ha maradtak is nehézségek, ezek sem azt a benyomást keltik, 
mintha ingadoznának az állítások, a tételek ; hanem csak azt 
mutatják, hogy nem minden kérdést lehet „maradék nélkül" 
megvilágítani. A bölcselőnek az okfejtés és részletezés folya-
mán bizonyos határnál pontot kell tennie, hogy szertelen kri-
ticizmussal olyanokat is homályba ne borítson, amik eddigi 
tárgyalásában, ama bizonyos ponton innen, legalább is meg-
nyugtatóan világosak voltak. Ezt a szellemi önmérséklést, Sz . 
Tamásnak ezt a tudományos alaperényét, amelyet az Angyali 
Mesternek egyes túlbuzgó hívei és az iskolásbölcseletnek né-
mely hyperkritikus művelői, a philosophia perennis hitelének ro-
vására, nem egy pontban megsértettek, szerzőnk nagy mértékben 
gyakorolja. Nyugodtan merem állítani, hogy tudományos érté-
kének nagyobbik része ennek a szellemi önmérséklésnek rova-
tába tartozik s hogy Schütz A. e nélkül a tudomány táborában 
ma nem volna az, akinek ismerjük. Külön is megemlítésre mél-
tónak tartom a rövidre fogott, de azért jól eligazító, minden lé-
nyeges pontot kiemelő beállítást a subsisteníia mibenlétét illető-
leg (110). Ugyanez áll a szerzőnek felfogására a végtelen számról 
és sokaságról (117), a substantia és accidens összefüggéséről 
(107). Amit Istennek kifelé ható tevékenységéről mond, az itt 
is, mint a dogmatikájában is, igazi thomista szellemtől áthá-
tott és termékeny gondolatokat közvetítő okfejtés (56 §.). 

Szerzőnknek már művének összefoglaló és a bölcseletbe 
bevezető jellegéből kifolyólag is a felölelt rengeteg anyagot 
csak rövidre lehetett fognia s e célkitűzésnek mesterileg meg 
is felelt. A tárgyalás világossága érdekében talán mégis jobb 

Religió, 1928. 11 
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lett volna egyes kevésbbé jelentős véleményeket amúgy is túl -
rövidre szorított cáfolatukkal egyetemben elhagyni, s e helyett 
néhány súlyosabb tételt jobban kimeríteni. Szeretném pl., ha e 
jeles mű határozottabban, világosabban kiemelte volna, miké-
pen érti a hylemorfizmusnak kiigazítását, megfelelően a ter-
mészettudományok mai álláspontjának (147). Nevezetesen, mi-
képen kell összeegyeztetni az emberi léleknek, mint szubstan-
ciás formának informáló szerepét (amely a már megszervezett 
anyagra, a materia secundá-ra terjed ki, 172) azzal a thomista 
alaptétellel (170), hogy „anima rationalis ita unitur corpori, ut 
sit eiusdem forma substantialis unica et per ipsam habet homo, 
ut sit homo et animal et vivens et corpus et substantia et ens" (pro-
nunt. maj. n. XVI.). A munka ezt is érinti, de azért némi részletezés, 
bővebb kifejtés helyén lett volna. Ugyancsak kevésbbé vilá-
gosnak találom az emberi akaratszabadságnak különösen első 
bizonyítékát (162), már csak azért is, mivel épen az alapvető 
igazságok bölcseleti felépítésében rendesen csak kevés számú 
abszolút döntő bizonyítékkal rendelkezünk. Nézetem szerint 
ezeket a bizonyítékokat csakis a szigorúan szillogisztikus for-
ma tudja igazán érvényesíteni, habár egyébként az érvelésnek 
ez az alakja nehézkes koturnusban járásnak látszik is. 

A bölcseleti műszavak magyarítását általában sikerültnek 
tartom. A substanciát magánvalónak mondja. (Ugyanígy b. e. 
Kisfaludy A. már 40 évvel ezelőtt.) A hypostasis ellenben ma-
gánakvaló. Az ens szerzőnk terminológiájában /e7(existentia= 
létezés), de azért az ens-et lénynek is mondja (96). Nézetem 
szerint a lény helyett csakugyan helyesebb/e/el mondani. Ezzel 
azonban szemben áll, hogy a lény az ens értelmében nálunk 
már határozottan polgárjogot nyert, a létet pedig azonosítjuk 
a létezéssel. Még jobb volna az enset való nak fordítani, amint 
ezt több helyen szerzőnk is teszi. Szokatlan, de bölcseletileg 
elfogadható a mesterok (causa principalis). A hez-séget (Esse 
ad) helytállónak, sőt igen kifejezőnek találom (124). A 91. lapon 
pallor-1 elnézésből kevésbbé-\z 1 fordítja. Kivetnivalót a mű-
ben nem találok. Legfelebb arról lehetne szó, hogy egyes ellen-
véleményeket az olvasó esetleg valószínűbbnek talál, mint a 
szerzőét. Ám épen a valószínűség viszonylagos fokainak meg-
állapításában gyakran egyéni okok vagy szempontok is közre-
működhetnek, amelyeket néha a legjobb akarattal sem sikerül 
a tiszta tárgyilagosság mértékéhez hozzáigazítani. 
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Ezt a munkát érdemes volt megírni. Nemcsak azért, mert 
az első magyarnyelvű munka, amely az egész bölcselelet Sz . 
Tamás elveinek alapján összefoglalja, hanem azért is, mert 
van benne valami, ami egészen a szerzőnek sajátja és érdeme: 
átfogó tudásával röviden egybefoglalva bele tudott vinni a 
ker. bölcseletbe minden korkérkést, s minderre a thomista böl-
cselet fényével rá tudott világítani. A renaissance-pápák nagy 
történetírójának, Pastor L. bárónak szájából egyszer figye-
lemre méltó megjegyzést hallottam. „Aki történelmi tankönyvet 
akar írni — úgymond — csak úgy írhat érdekesen, ha vilá-
gos stilus mellett a sorok között minél gyakrabban érezteti az 
olvasóval, hogy ennél többet is tudna mondani. A történeti-
tankönyvíró ne írjon le mindent, amit tud, mert csak így kelt-
heti fel az olvasóban az érdeklődést." Azt gondolom, ez egyéb 
tankönyvekről is áll. Schütz professzor is kiválóan érti, 
hogy egyes gondolatok megvilágítására miképen kell inkább 
csak úgy odavetőleg a szövegbe vagy zárójel közé egy-egy 
találó rövidke hasonlatot, közmondást vagy idézetet beleszőni, 
s ezzel komoly munkájának olvasását érdekessé tenni. 

Győr. Dr. Werdenieh Endre. 

Theodicea. Isten a természetes ész világánál ; főiskolai 
és magánhasználatra. Irta Felber Gyula, az esztergomi hit-
tudományi főiskolán a bölcselet tanára. — Laiszky János-
nál Esztergomban. 183 1. 

Mindig örülni kell, ha valaki elszánja magát, hogy keresz-
tény s épen iskolás bölcseleti munkát írjon magyarul, mert 
ismeretes, hogy a magyar irodalomban az ilyen munkák nem 
tömegfogyasztási cikkek, sőt akárhányszor ráfizetéssel járnak. 
Reméljük, hogy szerzőnek ezen nagy gonddal és felkészült-
séggel írt munkája nem fog sem anyagi, sem szellemi deficit-
tel járni, sőt ami az utóbbit illeti, már most is gratulálhatunk 
neki. 

Főbb gondolatmenete a következő : Az első rész első 
fejezetében tárgyalja a különböző felfogásokat Isten létét és 
megismerhetőségét illetőleg; második fejezetben Isten létét bi-
zonyítja. 

A könyv második része a már létezőnek ismert Isten 
tulajdonságaival foglalkozik, kiindulva annak a végtelen töké-
letességéből, amiből fokonkint lehozza annak egységét, egy-

11* 
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szerűségét, egyetlenségéí, igazságát, jóságát, szépségét, vál-
tozhatatlanságát, örökkévalóságát, mérhetetlenségét. Tevékeny 
tulajdonságai közül tárgyalja az isteni megismerést, akaratot, 
hatalmat, fönntartó tevékenységet, gondviselést és az ezekkel, 
összefüggő kérdéseket. Előadásában igyekszik egyszerű és 
világos lenni, márt . i. amennyiben a tárgy természete ezt meg-
engedi. Az intelligens emberek között azonban csak az átlag-
nál intelligensebbek fogják valóban élvezni. 

Szerző bizonyára meg fogja engedni, hogy munkájának 
ismertetése alkalmával magam véleményét is nyilvánítom, ta-
lán figyelembe veszi s új kiadásnál magáévá teszi azok egyi-
két-másikát. Egyébként pedig unusquisque in suo sensu 
abundèt. 

Természetes istentannál valóban természetes, hogy tudjuk, 
valóban létezik-e Isten ? Ez a kérdések kérdése. Tehát evvel, 
kell legtöbbet és legalaposabban foglalkozni. Véleményem 
szerint a könyvben ezen szempontból nagyon sok kivánni 
való van. Aristoteles és aqu. Tamás idejében több és máskép 
előadott istenérvet nem is igen lehetett fölhozni, mint ameny-
nyit és ahogyan ők azt előadták. Azóta azonban nagyot 
haladt az emberiség, egészen új tudományok — tehátúj 
igények is keletkeztek, amiket egy mai gondolkodónak tekin-
tetbe kell vennie. Erkölcstani axióma, hogy „res clamai ad 
dominum", már pedig az egész világ teljes berendezettségével 
Istené, tehát „clamat ad Dominum". A mai bölcselőnek legszebb 
kötelessége a dolgoknak ezen Istenre való utalását megkeresni 
és kifejteni, ami nem más, mint Isten létének bizonyítása. Hu-
szonöt-harminc ily érvet nagyon könnyű összehozni — sőt 
többet is. Részünkről manapság egyenesen szükségesnek tart-
juk minél több és jobban kidolgozott érv fölhozását és kifej-
tését, mert a mai nagyon differenciált tudású világban egyikre 
az egyik hat jobban, másikra a másik. 

Szerintem a szerző nem jól tette, hogy sz. Tamás isten-
érvével szembehelyezkedett. A sz. Tamás féle érvnek lényege,, 
hogy a lényeknek nincsen végtelen hosszú sora, mert úgy a 
végtelen sok, mint a végtelen nagy ellenmondást foglal magá-
ban. Ez nem csak sz. Tamásnak, de az egész keresztény böl-
cseletnek egyik fő-fő igazsága, még ha újabban némelyek vi-
tatják is. Szerző ezen alapelv vitatottsága miatt tér el sz. T a -
mástól — s ezt helytelenítem. 



IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 165 

Hát az oksági elv nem vitatott? — Vagy mondjon olyan 
tételt, mely nem volna „vitatott". Ezért falán dobjuk el őke t? 
•Szerző azt mondja, hogy a teremtmények végtelen hosszú 
sorát a soron kivü! álló végtelen lény okozta. Ezt a végtelen 
soron kivülállóságot tagadja sz. Tamás, mer hisz itt az oko-
zottak végtelen hosszú soráról van szó, már pedig okozottnak 
lenni annyi, mint kezdődni, amikor az okozás törénik; ami 
egyszer kezdődik — a jelen esetben az a bizonyos sor — az 
nem végtelen, vagyis belezökkenünk sz. Tamás érvelésébe. 
Tehát nem úgy kell mondanunk, hogy Isten a soron kívül 
áll, hanem az elején, mint mozdulatlan mozgató. Isten egysze-
rűségének bizonyításánál (86 1.) különben Szerző is teljesen 
ezen szellemben bizonyít, — aminthogy nem is lehet máskép. 

Részünkről nem helyeseljük, amint Szerző és mások is 
sz. Anselm érvelésével végez. Ezen érvelésben igen is van 
egészséges mag, csak nincs benn utalás az emberi értelem 
passivitására, ami kizárja, hogy maga hozzon létre fogalma-
kat. Ha ezen szenvedőlegességet az érvelés egyik tételévé tesz-
szük, igaz, hogy már nem lesz a priori vagy simultan érv, de 
igenis demonslrativ bizonyságot ad Isten létére vonatkozólag. 

Véleményem szerint Szerző siem megfelelőképen egyez-
teti össze az isteni változhatatlanságot és szabadságot. A 
helyes magyarázat az, hogy Isten az örökkévalóságban van 
és „mensuratur ab ea" ; már pedig az örökkévalóság kizár 
minden successiot, tehát kizárja, hogy ha már Isten valamit 
akar, azután esetleg ugyanazt máskép akarja. Ebből látszik, 
mennyire fontos az a kérdés, melyet Szerző nem érint, vájjon 
•a teremtmények physikailag vagy csak obiective léteznek együtt 
az örökkévalósággal ? A coexistentia physica-val nagyon szé-
pen össze lehet egyeztetni az isteni változhatatlanságot a sza-
badsággal . Szerző az isteni megismerés és akarással egybe-
tartozó kérdésekben határozott inolinista, de hozzá kell tenni, 
hogy nem elfogult, mint az a 155. lapon látható. 

Ámbár ezen kérdésben nem akarunk vitába bocsátkozni, 
engedje meg szerző, hogy néhány észrevételt tegyünk : 

A thomista tant ezen tételekben bannezista tannak mondja. 
Ezt én nem helyeslem. Mikor Molina fellépett, már volt tho-
mista iskola, amelynek a szóbanforgó kérdésekre nézve is 
megvoltak a maga alepelvei, ha nem is ilyen kiélezetten és 
ennyire szabatosan. Bannez mint thomista, ezen alapelvekre 
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támaszkodott és támadta Molinát. Bannez tanát helyeselték a tho-
misták és elfogadta a thomista iskola annyira, hogy már akkor 
is ezen kérdésben való állásfoglalás volt az egyik caracteris-
tikum annak megítélésénél, hogy valaki thomista-e, vagy nem. 
Tehát nem bannezistákról kell beszélni, hanem thomistákról. 

Nem felel meg a valóságnak, hogy a thomisták tanítása 
szerit Istenben hozzávetőleges (coniecturalis) tudás volna. Ezt 
egyesek mondhatták, amikor a rendszer még nem volt annyira 
kidolgozva, de maga a thomista iskola sohasem tanította. 

Nekünk úgy tűnik fel, mintha Szerző azt gondolná, hogy vagy 
a thomista, vagy a molinista tant kell szőröstül bőröstül elfogadni. 
Pedig lényegében alighanem mind a kettőnek igaza van. 

Nagyon téved a Szerző, mikor a 172. lapon azt mondja, 
hogy „nincs kizárva, hogy a világ és a véges energiák ösz-
szege végtelen nagy, mert a végtelen nagyság és sokaság 
lehetetlensége nem mutatható ki". 

Mindezt nem azért hoztuk fel, hogy munkájának nagy 
értékét kisebbítsük, sőt inkább hogy a jövőben még nagyobbá 
tegyük. Sok sikert kívánunk erkölcsileg és anyagilag. 

Szentgál. Kaszás Márton Paimund. 

Dr. Joannes Faragó, De demonstratione metaphysica 
Dei existentiae. Temesvár 1927. 120 oldal. Ára:. ? 

Az isteni gondviselés aquinói szent Tamás szerint. 
Temesvár 1927. 53 oldal. Ara 1 pengő. 

I. Dr. Fa ragó első művében a legfontosabb kérdésről, 
Isten létéről tárgyal. Ennek a kérdésnek tárgyalásával befeje-
zést nyer a bölcselet, midőn rámutatunk mindennek végső 
okára ; továbbá megvetjük a hit alapját, mert hogy hihessünk, 
conditio sine qua non Isten létének biztos ismerete. 

A szerző tisztában van az isteni lét problémájának nagy 
fontosságával, miért is nagy gonddal és lelkiismeretességgel 
törekszik azt megoldani, kérlelhetetlenül kiselejtezvén művéből, 
minden érvet, ami, véleménye szerint, Isten létéről nem eszkö-
zöl teljes bizonyosságot. 

Az alapos tanulmányok előrebocsátásával, nagy erudició-
val megírt mű első részében kimutatja, hogy Isten léte szent 
Tamás öt érvével apodictice bebizonyítható. A második rész-
ben szent Tamás érveinek forrásait sorolja fel ; a harmadikban, 
pedig az istenérvek elleni nehézségeket említi meg. 
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Már művének ezen beosztásából kitűnik, hogy szent Ta-
más híve. Sőt szigorúan követi szent Tamást, ami helyes is. 
Kár azonban, hogy úgy követi, hogy más iránt, ami nem 
szent Tamás tana, csak nagyon kevés érdeklődést mutat. Mert 
művével nem volt célja tisztán szent Tamás-tanulmányt írni. 

Az első rész első és második fejezetében többek közt az 
istenérvek szükséges előfeltételeiről tárgyal, de elmulasztja 
azokat a modern bölcselet világában kifejteni, pedig főkép a 
modern filozófiával szemben kell az istenérvek pilléreit meg-
erősíteni. A harmadik fejezetben szent Tamás öt érvét fejti ki. 
Előbb mindig szent Tamás szövegét idézi, azután megmagya-
rázza az érvet. A szerzőnek — mint már említettem — nem 
szent Tamás-tanulmányt írni volt a célja, hanem latin nyelven 
irt művét az egyháziaknak szánta, hogy a legfontosabb, az 
Istenért vivandó harcban fegyvert adjon kezükbe. Szerény vé-
leményem szerint azonban ezzel a fegyverrel a mai korban 
nem hadakozhatnak. A szerző elvont érvelését nehéz megér-
teni és még inkább megértetni. Sokszor használt ó skolasz-
tikus terminusait és axiómáit még a lapos skolasztikus filozó-
fiai képzettséggel rendelkezők sem érthetik meg mindig. Gondo-
latai közt a vi lágosság és megértés rovására elég gyakoriak 
a hézagok, nagyok az ugrások. Csodálkozunk azon, hogy a 
szerző, ki oly vérbeli skolasztikus, a skolasztikus formát nem 
alkalmazza, pedig ez a világosságot és áttekinthetőséget na-
gyon előmozdítja. Legszebbnek tartja szent Tamás negyedik 
érvét (ex gradibus, qui in rebus inveniuntur), mégis épen ezt 
ügy fejti ki, hogy menetét szinte lehetetlen szemmel kísérni. 
Az ötödik érvben (ex gubernatione mundi), hol a finalitas 
annyi modern ellenségével kell találkoznia, ezekre majdnem 
semmi tekintettel sincs. A szerző műve folyamán annyiszor 
hangsúlyozza, hogy Isten létének bizonyításánál nagy körül-
tekintéssel kell eljárnunk, nehogy a hitetlenek szemében nevet-
ség tárgyává legyünk és hitünk kárt valljon. Ilyen érveléssel 
azonban — azt hiszem — nehezen fogja ezt elkerülni. 

Dr. Faragó művének alcíme: Deum esse nonnisi per 
quinque argumenta metaphysica D. Thomae potest apodictice 
demonstrari. És ezt művének utolsó fejezetében kíséreli meg 
kimutatni. A 111. oldalon kategorice kijelenti: Unica et sola 
argumenta metaphysica seu quinque viae S . Thomae apodictice i. 
e. absoluta ceritudine demonstrant Deum esse, praeter haec argu-
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menta metaphysica omnes aliae rationes pro demonstratione 
Dei existcntiae prolatae: vei ex falso principio procedentes ab-
solute nihil probant vei modo confuso, certitudine probabili osten-
dunt Dcum esse. Omne autem probabile est contingens quod sine 
necessario existere non potest. Unde omnes hae rationes pro-
babiles plus minusve — et si — probent aliquid, sed quia in 
hoc ultimo casu vim domonstrativam, apodicticam in se non 
habent, reduci debent ad quinque vias S. Thomae". 

Tehát szent Tamás érvein kívül a többi mind legfeljebb 
csak valószínűséggel bizonyítja Isten létét. És ezért elveti az 
anthropologikus, a biologikus, az eudaimonologikus, deontolo-
gikus stb. istenérvet. Védelmül egész kötetet lehetve írni; itt 
megelégszem egy-két megjegyzéssel. A bizonyításnak csak 
annyiban van ereje, amennyiben a fegfőbb észelveken alapul. 
Szent Tamás érveinek is csak azért van értéke. Nem mondom, 
hogy minden érv, mellyel Isten létét bizonyítani szokták, kifo-
gástalan, de pl. az említettek és mások is nyilvánvalóan az 
okság, illetőleg elégséges alap elvén alapulnak és általuk 
kétségbevonhatatlanul metafizikai bizonyossággal következik 
Isten léte. Következőleg értékkel bírnak akkor is, ha nem ve-
zetjük vissza szent Tamás valamelyik érvére. Hogy pedig ez 
esetleg megtehető, mit sem tesz, hisz szent Tamás érvei 
egyike-másika is visszavezethető egy másikra. 

II. Második műve szent Tamás tanítását az isteni gond-
viselésről fejti ki. Mindent fel akar ölelni, ami szent Tamás 
szerint az isteni gondviselés körébe tartozik, mégis a predes-
tinációról nem beszél ; pedig arról sz. Tamás így ír: „Prae-
destinatio . . . est quaedam pars providentiae" S. th. I. q. 23. 
a. 1. c. V. ö. még u. o. a. 3. De veritate, q. 6. a. 1. c. Nem 
lett volna tehát szabad a predestinációról hallgatnia. Az első 
rész a gondviselésről álalában szól, a második a világegye-
tem kormányzásáról, a harmadik részben a gondviselés elleni 
nehézségeket sorakoztatja fel. (A csoda, kérő imádság, rossz 
és az isteni gondviselés.) E m ű alapos szent Tamás-tanulmány, 
melyet mint ilyent nagy haszonnal forgathat mindenki, kit a 
gondviselés nehéz problémája érdekel. Ha a mai kor embere 
nem is talál benne minden nehézségére választ, — hisz nem is 
azért íródott e füzet — de megtalálja benne az elveket, melyek-
kel minden kételyét eloszlathatja. Különös dicséret illeti a szerzőt 
magyaros és a fogalmakat jól kifejező terminológiájáért. 

Esztergom. Dr. Felber Gyula. 



Neveléstudományi könyvújdonságok. 

Az elmúlt negyed század a neveléstudományi irányzatok-
nak szinte beláthatatlan tömkelegét keltette életre. Szakem 
beren kivül más alig ismeri ki magát az egymással gyakran 
ellentétes neveléstani törekvések között, még kevésbbé képes 
körvonalozni a helyes fejlődés jövő útjait. A tények megállapí-
tásának és a célkitűzésnek ezt a kettős munkáját ^végezte el a 
regensburgi főiskola kitűnő nevű paedagőgiai-tanára, Dr. Georg 
Grünwald, midőn legújabb munkájában, melynek címe: „Die 
Pädagogik des zwanzigsten Jahrhunderts" (VIII. + 286 1. Her-
der. 1927. Ára : 8 Mk.), egyrészt a „forradalmi", „kísérleti", „böl-
cseleti" és „theologiai" paedagőgia jelszavai alá foglalta össze 
a ma küzdő irányzatokat, másrészt pedig a heurisztikus és 
szisztematikus módszer felhasználásának erősebb ajánlásával a 
jövő fejlődés útjaira is rávilágított. Az eddiginél módszeresebb 
eljárást a jövő pedagógiája márcsak azért sem nélkülözheti, 
hogy tudományos jellege a tudomány egyéb szakjainak pontos 
módszertani kiépítettsége mellett csorbát ne szenvedjen. Elvo-
nulnak előttünk a főbb vezérek : Ellenkey, Gurlitt, Wyneken 
stb. a paedagőgia forradalmárjai közül; Meumann, Lay s a 
psychotechnikusok a kísérleti paedagőgia hívei közű! ; a filozó-
fiai paedagőgia katolikus és protestáns képviselői ; és 
végül az önálló katolikus katechetika legújabb művelői. Mind-
egyik iránynak megtaláljuk bírálatát is, így Grünwald könyve 
hozzásegíti az olvasót, hogy a paedagőgia mai irányzatai 
között a gyöngyöt a szeméttől meg tudja különböztetni. 

A neveléstudománynak különös fontosság jut osztály-
részül olyan időkben, mint amilyen a mai kor, amidőn a társada-
lom alapja, a családi élet ropog és bomlik s amikor az iskolát 
politikai küzdőtérré alakítják át. A leghevesebb német iskola-
harcok közepén jelent meg L. Bopp freiburgi egyetemi tanár-
nak nagy könyve, hogy a tudományos meggyőződés higgadt 
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érveivel legyen szószólója a valláserkölcsi nevelésnek azokban 
a nehéz percekben, amelyekben a német nemzet — szakítva a 
mult gyakorlatával — a felekezeti és a vallásoktatást nyújtó 
állami iskolák mellé felállította a harmadik tipust is: a vallást 
nem ismerő állami iskola új tipusát. Bopp új könyve, „Die 
erzieherischen Eigenwerte der kath. Kirche" (XIV.+ 712 1. 
Paderborn. Bonifacius Druckerei. 1928. „Katholische Lebens-
werte" 11. Bd.), bár harci zaj közepette jelenik meg, mégsem 
a harcot szolgálja, hanem a megértést. A katolikus olvasó 
büszke öntudattal fogja észrevenni, hogy dogmatikánkban, 
erkölcstanunkban, aszketikánkban, misztikánkban s liturgiánk-
ban az igazi nevelő erőknek mily kincstárát bírjuk; a nem 
katolikusok pedig legalább érteni fogják, miért ragaszkodik 
Egyházunk annyi áldozat árán is iskola-jogához, és ha más 
szempontok nem is tudnák belőlük kiváltani paedagógiánk 
tiszteletét, bizonyára kiváltja annak a hazaszeretetnek, állam-
hűségnek, kötelességteljesítésnek és munkakedvnek szemlélete, 
amelynek a katolikus Egyház paedagógiája szintén egyik 
legelső forrása. Legtöbb hasznát látják azonban a teljes iro-
dalmi fegyverzettel fölszerelt könyvnek a hittanárok, akiknek 
figyelmét felhívja az iskolai hittananyagnak paedagógiai szem-
pontból elsősorban értékes részére. Pl. a mariologia (310—322 1.), 
az evangéliumi tanácsok (345—348 l.),az egyháziév (411 —416 1.) 
stb. nevelő értékei. 

Nem vár nehezebb feladat a paedagógusra, mint a serdülő 
ifjak nevelése. A serdülőt megérteni annál nehezebb, minél 
aggódóbb gonddal zárja el lelke mélységét minden idegen 
szem, még a szülői szemek elől is. Amilyen nyiltlelkű s bizal-
mas a gyerek, époly félénken visszahúzódó, bezárkózó, pán-
célfal mögé rejtőző az ifjú. De nehéz megérteni a serdülőt 
azért is, mert egyetlen életkorszak emléke sem mosódik oly 
haloványra a felnőttek emlékezetében, mind saját serdülőkoruk; 
tehát saját emlékeinkből mások megértéséhez alig meríthetünk 
segítséget. A serdülőkornak kitűnő lélektani ismertetését nyújtja 
Eduard Spranger könyve : „Psychologie des Jugendalters", 
amely ali< pár év alatt tavaly már nyolcadik kiadását érte 
meg. (XV. 4- 359 1. 1927. Verlag Quelle und Meyer. Leipzig. 
Ára: 9 Mk.) A serdülőkor psychologiai átmetszete után külön 
fejezetekben ír a nemi problémák, az erkölcsi érzék, jogérzék, 
politikai érzék kifejlődéséről, a hivatás, a világnézet és a vallásos 
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elet alakulásáról a serdülő ifjaknál. A szerző nem a katolikus 
paedagógusok táborából való ugyan és ezért állásfoglalása 
többször nélkülözi az általunk óhajtott határozottságot; de 
viszont kellemesen érint az a tisztelet, amellyel a pogányok 
által is „res sacra"-nak tekintett gyermeki lélek problémáihoz 
nyúl. À mai paedagógiai írót úgyis kerülgeti a veszedelem, 
hogy a gyermeki lélek eleven életével szemben túljózan és 
túlhiggadt anatómussá válik; Spranger meleg hangú könyve 
oly ismeretet terjeszt, amelyből kifakadhat a paedagógiai 
művészet eredményességének első feltétele: a tanítvány lelké-
nek áldozatos szeretete. Szívesen olvassuk Freud pansexualiz-
musának elítélését (107. és 129. s köv. 1.), már kevésbbé a 
praedestinatióról írt megjegyzését (125 1.). Amit az ifjúság 
sexuális nevelésének alapelve gyanánt aiánl (158. 1.), az a mi 
paedagógiánknak követelményével is egybeesik. Kedves az 
utolsó lap gondolata, mely a könyv egész szellemét vissza-
adja : „Az élet sokat igér, de csak annak, aki edényét tisztán 
tartja s karját megfeszítve" (559. 1.). 

Egészen tiszta katholikus levegő árad H. Schilgen jezsu-
ita atyának az ifjúság nagy szeretetével megírt legújabb köny-
véből, amelyben az ifjúság sexuális nevelésének — saját bevallása 
szerint — egészen új útjával kísérletezik. Mert az eddigi mód-
szerek — mint az előszóban írja — vajmi kevés eredményt 
hoztak. Azért könyve, „Um die Reinheit der Jugend" 
(Düsseldorf. Verlag von L. Schwann. 1928. 175 I. Ára: 5"20 Mk.) 
más utakat próbált meg. 

A könyv gyakorlatias és meleg szeretet tüzével írt feje-
zetei azonban arról győztek meg, hogy amit a szerző a külső 
ingerlő hatások távoltartásáról, az anya által alkalomadtán 
adandó felvilágosításról, az ifjak férfiasságára való hivatko-
zásról, a sexuális vonatkozások és ismeretek átszellemiesíté-
séről, a serdülő fiúk s leányok gondolatvilágának neveléséről,, 
az olvasmányok, színház, mozgó, tánc, öltözködés és sport 
szerepéről s a vallásos nevelés fontosságáról leírt, az előttünk 
egyáltalában nem új, sőt praxisunkban már mind felhasznált 
és bevált gondolat. Kívánatos volna azonban, hogy necsak 
ifjúsági lelkipásztorok, hanem az érdekelt szülők is merítsenek 
a fejlődő ifjú legnehezebb problémájának megoldását elősegítő-
érdekes könyvéből. 

A lelki tisztaságnak s az önmegtartóztató életnek páratr 
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lanúl finom elemzését találjuk Dietrich von HHdebrand könyvé-
ben, a „Reinheit und Jungfräulichkeit"-ban (VIII. + 2 0 2 1. 
Oratorianus Verlag. Köln-München-Wien. 1927. Ára: 5 50. Mk). 
A kérdés paedagögiai részét a könyv — ellentétben Schilgen 
fönti művével — teljesen mellőzi, de annál mélyebbre száll 
az elvi alapok szépségeinek föltárásában. Nemes lendülettel 
megírt fejezetei lelkesedést keltenek az olvasóban az egyik 
legszebb keresztény erény : a lelki tisztaság iránt. 

A női méltóságnak kedves keresztény kifejtését adja 
E. Breit könyvecskéje : „Frauenleben und Frauenwürde" 
(117 1. Benziger. Einsiedeln). Leányközépiskolásoknak hasznos 
lelkiolvasmány. 

H. Meisz jezsuita atya két gyakorlati kötetet állított össze 
úgy saját, mint több rendtársának rövidke cikkeiből, amelyek 
csevegő stílusban az anyákat akarják bevezetni a legnagyobb 
művészetnek, az anyák nevelő bölcsességének titkaiba. A könyv 
joggal viseli ciméül a felírást: „Mutters Erziehungsweisheit" 
(I. k. 589 1. II. k. 594 1. J. Schneiische Verlagsbuchhandlung 
Warendorf), mert a fejezetek írói mindent megmagyaráznak 
az anyának, amit a kisgyermek, majd a serdülő nevelésénél 
tudnia kell. A könyv olvasása könnyű, tanácsai megbízhatóak, 
példái a való életből ellesettek. 

A XIX. századnak egyik legnagyobb alakjáról, és minden 
időknek egyik legeredményesebb nevelőjéről szól Fr. X. Kerer 
könyve: „Don Bosco" (Regensburg. Verlagsanstalt vorm. 
G. 1 Manz. 110 1.). A könyv Don Bosco személyiségének 
fejlődését s hatásának titkát nyújtja élvezetes előadásban. 
Nincs olvasó, akit nevelői munkájában Don Bosco példája 
további kitartásra az ifjúság áldozatos szeretetére nem lelkesítene. 

Sok lelki eltévelyedéstől mentjük meg a serdülő ifjúkat, 
ha állandóan tudjuk őket foglalkoztatni. A szabad idők ügyes 
betöltésére kiválóan alkalmas, tudományos és mégis élvezetes 
könyvet állított össze P Siebertz : „ Wunder im Weltall" 
címmel (Verlag Kösel und Pustet. München. Neue Folge. 1927. 
425 1. 470 képpel. Ára : 10 Mk.) Ennek az újabb kötetnek 
hetvennyolc tudományos cikke méltó folytatása az egy évvel 
előbb megjelent első kötetnek ; végigviszi a tudásvágytól 
sarkalt fiatal olvasót az emberi kultura fizikai és szellemi 
termékeinek imponáló tömegén s a múlt történéseinek és erő-
feszítéseinek ismertetésével kezükbe adja a jelen fejlődési 
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állapot megértésének kulcsát. A kultúra ősi nyomától a mai 
kor szédületes eredményéig nagy utat tett meg az ember. Erről 
beszélnek az érdekes cikkek, mint pl. „a hegyek vándorlása", 
„elsülyedt országok", „megsemmisült emberfaj az Északi Sar -
kon", „barlangok s barlangi élet", „a nyelvnek keletkezéséről", 
„az istenfogalom eredete", „piramisok és sziklasirok", „a kő-
korszak embere mint fölfedező", „a művészet ősi kezdetei", 
„a család kezdete", „a cölöpépítménytől a felhőkarcolóig", 
„az írás fejlődésének története", „hírszolgálat és újságok", 
„nevelés és iskoláztatás a régi korokban", „a középkori kolos-
tori- és plébániai iskolák", „a gyógyítás fejlődése", „a pénz 
eredete", „az ember ruházkodásáról", „régi s mai szállodák" 
stb. A könyv megragadja a kínálkozó alkalmakat arra is, 
hogy egy-egy vallásos gondolat magvát is elhintse a nagy 
érdeklődéssel olvasó fiatal lélekbe, és így nemcsak hasznos 
időtöltésül szolgál, hanem a tömérdek tudományos ismeret 
közlésén kivül az ifjúság jellemének kialakulására is előnyös 
befolyást gyakorol. 

Budapest. Dr. Tóth Tihamér. 

Bölcselettudományi előadások egyetemeinken. 
Ily cím alat az »Atheneum« bölcselettudományi folyóirat még 

1927. 3—4 füzetének 220 oldalán elmondja, mely előadásokat hir-
dettek hazánk 4 egyetemén. 

Mindenekelőtt állítólag elsorolja a budapesti egyetemen hirdetett 
előadásokat, de a bölcseleti karra szorítkozik s nem emlékezik meg 
azokról, melyeket a hittudományi karon és a jogi karon hirdettek. 
Hogy ez mennyi előadás elhallgatását jelenti, kitűnik a kővetkező 
közlésből, mely nem a mult, hanem a jelen iskolai év II. félévének 
bölcseleti előadásait tünteti fel : 

I. A budapesti hittudományi karon: 
Lélektan, majd bölcseleti erkölcstan. Hetenként 5 óra. Dr. 

Kiss János ny. r. tanár. 
Társadalomtudomány. Hetenként 2 óra. Ugyanaz a tanár. 
Korszerű bölcseleti kérdések. Hetenként 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Szemináriumi gyakorlatok a bölcselet történetéből, lélektan-

ból és a társadalomtudományból. Hetenként 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Lénytan, természetbölcselet s ezt követöleg természetes Isten-

tan. Hetenként 6 óra. Dr. Trikál József ny. r. tanár. 
A fenomenologia ismertetése. Hetenként 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Szemináriumi gyakorlatok. Hetenként 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Leibniz theodikéje. Hetenként 1 óra. Dr. Schütz Antal ny. r. 

tanár. 
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Mindezt elhagyta az Atheneum említett közlésében. Tessék ezzel 
az alábbiakat egybevetni. 

II. A budapesti*jogtudományi karon: 
Jogbölcsészet. Hetenként 5 óra. Dr. Angyal Pál ny. r. tanár. 
Jogbölcsészeti szeminárium. Hetenként 2 óra. Ugyanaz a tanár. 
III. A budapesti bölcsészeti karon: 
Tragikum az újkori költészetben. Hetenként 3 óra. Dr. Né-

gy essy László ny. r. tanár. 
Logika. Hetenként 2 óra. Dr. Pauler Ákos ny. r. tanár. 
Az ókori philosophia története. Hetenként 2 óra. Ugyanaz a 

tanár. 
Philosophiai szeminárium az ókori bölcselettörténetből. He-

tenként 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Ethika. Hetenként 4 óra. Dr. Komis Gyula ny. r. tanár. 
Az akarat psychologiája. Hetenként 1 óra. Ugyanaz a tanár. 
Marxtól Spenglerig. (A történetfilozófia legújabb kérdései.) 

Hetenként 2 óra. Dr. Dékány István magántanár. 
Platon tanítása a lélek halhatatlanságáról. (A Phaidon val-

lástörténeti magyarázata.) Hetenként 2 óra. Dr. Kerényi Károly 
magántanár. 

A metafizika rendszere és az etika alapjai. Hetenként 4 óra. 
Dr. báró Brandenstein Béla magántanár. 

Bevezetés az ismeretelméletbe és az ismeretelméleti irá-
nyokba. Hetenként 2 óra. Dr. Somogyi József magántanár. 

A következők a mult iskolai év II. félévének adatai: 
IV. A debreceni egyetemen: 
Tankó Béla ny. r. tanár: 1. Kant és a kriticizmus. 2. Esztétika. 
V. A pécsi egyetemen: 
Nagy József ny. r. tanár: Logika (3 óra). Mai filozófusok (2 óra). 

Tájékoztató a filozófiai irodalomban (2 óra). 
Várkonyi Hildebrand m. tanár: Pszichológiai típusok (2 óra). 
Bartók György ny. r. tanár: A filozófia egyetemes története 

IV. Kanttól napjainkig (heti 4 óra). Az alkatlélektan alapvonalai (2 
óra). Bevezetés a filozófiába (2 óra). 

A Religio megrendelőihez. 
Azokat, akik a Religio jelen vagy valamely előbbi évfolyamára 

hátralékban voltak, nemrég külön levélben felszólítottam, hogy fizes-
senek. Akik ezt még meg nem tették, szíveskedjenek mielőbb fizetni. 
Akik az ismételt felszólításra sem fizetnek, azoktól postai megbízás 
útján fogom a dijat bevételezni. Senki se vegye ezt rossz néven. 
Kétségtelenül kívánatos, hogy a Religio hit- és bölcselettudományi 
katholikus folyóirat fennmaradjon, ez pedig a megrendelők hozzájá-
rulása nélkül nem lehetséges. Kevés fizetővel és sok hátralékkal nem 
tartható fenn semmi vállalat. Aki rendelte a folyóiratot, árát mind-
addig tartozik fizetni, mig kifejezetten vissza nem lépett. Aki vissza-
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lép, eddigi tartozását ki kell fizetnie, továbbra törlöm. Ez az egyetlen 
igazságos és méltányos eljárás. Nem szabad engedni, hogy azok, 
akiknek a miénktől eltérő vagy épen azzal ellenkező világnézetük 
van, azok a nekik megfelelő világnézetet művelő irodalmi vállalatokat 
anyagilag jobban támogassák, mint a mieink a nekik tetsző irodalmi 
termékeket; világosabban szólva nem szabad annak lennie, hogy a 
keresztény katholikus világnézettel meg nem egyező hit- és bölcse-
lettudományi irodalmi vállalatok olvasóközönségük részéről nagyobb 
felkarolásban részesüljenek, mint a keresztény katholikus szelleműek. 
Ha ez így volna, ilyen tényt arra lehetne magyarázni, hogy a tőlünk 
eltérők meggyőződése erősebb, mélyebb, mint a mieinké, mert a pénz 
hovafordításában elhatározóbb, mint minálunk. Hogy valaki akár 
nagyobb, akár kisebb pénzét hova és mire fordítja, az nem utolsó 
jele annak, hogy hol a szive-lelke s mit becsül nagyra. A költeke-
zésnek ép úgy meg van a lélektana, mint minden más emberi cse-
lekvésnek. Amivel a szív tele, arról beszél a száj, akit szeret az em-
ber, annak javára mozgósítja pénzét, akár kevés az, akár több, ami 
írás vagy amely cikk érdekel minket, annak terjesztésére sokból sokat, 
kevésből keveset, de mégis valamit ki fogunk szorítani. És ha az 
igazságosság átjárja lelkünket, vagy talán jobban fejezem ki maga-
mat így: ha az igazságosság egy a lelkünkkel, akkor nem fogunk 
minduntalan elszórakozni fizetési kötelezettségünk teljesítésétől. A lélek, 
a lelkület, a meggyőződés az, mely egy vállalatot felkarol és arra 
fizet, ugyancsak a lélek az, mely valamit fel nem karol vagy ellany-
hul, elszórakozik és megfeledkezik. 

Külföldiek is bizton rendelhetik a folyóiratot, szállításának semmi 
akadálya sincs; szállításidíj címén a 10 pengőhöz még 2 P-t csatol-
janak. 

A megrendelők a címükben történt változást szíveskedjenek 
hamar bejelenteni, ebben a tekintetben nagy a panaszom, igen keve-
sen jelentik személyi változásukat. Közlönyömet tessék másoknak is, 
intézeteknek és könyvtáraknak is ajánlani. 

Az Aquinói Sz. Tamás-Társaság igen élénk tevékenységet 
fejt ki. Mivel ennek a társaságnak üléseiről mindig kellő tájékoztatást 
hoz, az azokon elhangzott eszmecseréket résztelesen ismerteti s az ott 
tartott előadások nagy részét közli a Religio, már e miatt is ajánlatos, 
hogy ezt a folyóiratot az Aquinói Sz. Tamás-Társaság minden rendű 
tagjai járassák. Ám itt egy tévedést el kell oszlatnom. Többeknél 
találkoztam azzal a felfogással, mintha a Religio az Aquinói Sz. Tamás-
Társaságnak közlönye volna. Ez minden ízében tévedés. Két teljesen 
külön vállalatról van szó. Az Aquinói Sz. Tamás-Társaságnak semmi 
köze sincs a Religio című folyóirathoz, ennek fenntartásához soha 
semmivel hozzá nem járult, nem is tehette ezt, nem is teheti. A kettő 
közelsége először abban áll, hogy aki a nevezet bölcseleti Társaság 
létesítését 35 év előtt kezdeményezte és azóta annak ügyeit mint 
ügyvezető alelnök vezeti, ugyanaz jelenleg a Religio tulajdonosa és 
szerkesztő-kiadója ; másodszor abban, hogy a Religio közli az Aqui-
nóiban történteket s e nagyhatású, szükséges Társaság terjesztésére 
és felvirágoztatására minden tőle telhetőt megtesz. 
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A Religio hit- és bölcselettudományi alapos dolgozatokat: érte-
kezéseket, könyvismertetéseket, hozzászólásokai, kérdéseket, nehézsé-
geket s bármely más műfajt bárkitől elfogad; a közlésről a szerkesztő 
szabadon határoz. A nem közölteket nem dobom papírkosárba, hanem 
visszaadom. Azoktól az érdemes munkatársaktól, akik értekezésük 
vagy egyéb cikkük közlését már a jelen füzetben várták, valamint 
azoktól, kik hozzám ismertetés végett beküldték kiadványukat s a várt 
ismertetést nem találják, szíves elnézést kérek; a terjedelem nem en-
gedte több cikk közlését, különben is nemsokára megjelenik az idei 
III. füzet. 

Folyóiratom szerkesztésében a nagyérdemű olvasóközönség is 
résztvehet, ha élőszóval vagy írásban a szerkesztőhöz fordulva a 
megjelent cikkekre észrevételeket tesz s megmondja, mit kíván a 
folyóiratban tárgyaltatni. Én minden ily észrevételt megfontolás tár-
gyává teszek. Ép igy az iránt is lehet kívánságot kifejezni, hogy mit 
vegyünk az Aquinói-Társaságban tárgyalás alá. A szerkesztő, a veze-
tőség, a munkatársak és a közönség működjenek közre. 

A megrendelők szíveskedjenek a címükben történt változást be-
jelenteni s folyóiratomat megrendelésre másoknak, intézeteknek is 
ajánlani. 

Budapest. IX. Köztelek-utca 1. 1928, június 30. Dr. Kiss János 
egyetemi tanár, a Religio szerkesztője és kiadója. 

F i z e t é s e k n y u g t a t á s a . 1929-re 16 pengőt beküldött: Dedek Cres-
cens Lajos. 1928-ra 50 pengőt: dr. Glatfelder Gyula. 30 pengőt: Miklósy 
István. 10 pengőt: Angolkisasszonyok tanitónőképzője, Baráczius József, 
Bán Frigyes, dr. Bárdos István, Bezdán József, Bihari Ferenc, dr. Bochkor 
Ádám, dr. Csepela Lajos, dr. Dőry Ferenc, Egyházirodalmi Iskola Eszter-
gom, báró Forster Gyula, dr. Gere Gábor, dr. Henny Ferenc, Herger Nándor, 
Ifi Lajos, Jézustársasági Pius-Kollégium Pécs, Juhász Márton, Kaufmann 
János, dr. Kúp Gyula, dr. Lindenberger János, dr. Mázy Engelbert, gróf 
Mikes János, dr. Némethy Ernő, Pécsi Katholikus Kör, Perr Viktor, Polyák 
Károly, Plébánia Hivatal Szomor, dr. Ráday Sebestyén, dr. Robitsek Ferenc, 
Streit Ferenc, Szalézi intézet Szentkereszt, gróf Széchényi Aladár, Terlan-
day Rudolf, dr. Ulviczky Ferenc, dr. Varga Gábor, Vajdahunyadi theologiai 
kar, dr. Végh József, Virág Ferenc, Zimányi Gyula. 9 pengőt: Peifer Fer-
dinánd könyvkereskedő cég Budapest. 8 pengőt: dr. Huszár Elemér. 6 
pengőt: A bencés gimn. tanári könyvtára Győr, dr. Kis György, dr. Kriiger 
Áladár. 5 20 pengőt: Az irgalmas-rend Betegápoló Intézete Budapesten. 
5 pengőt : Antal Vince, Kulcsár Kálmán, Masson Lipót. 4'80 P-t: özv. 
őrgróf Pallavicini Edéné. 4 pengőt: Dörnyei Imre, Papnevelde Szombat-
hely, Plébánia Hivatal Kondorostanya. 1927 és 28-rct 18 P-t: Magyar János. 
16 pengőt : dr. Apáthy Gyuláné, Breisach Béla, dr. Bürchner László, Chobot 
Ferenc, dr. Eder László, dr. Heckenberger Konrád, dr. Madarász István, 
Magdics István, Pálosok Rendháza Pécs, Uhl Antal. 1120 P-t: Bencés Tanári 
Könytár Pápa, Kunstädter Hirlap-előfizetési irodája Budapest, dr. Mattya-
sovszky Kasszián, dr. Molnár Ignác. 11 pengőt: Plébánia Hivatal Nógrád-
verőce, 1927-re 6 pengőt: Növ. Papság Egyházirodalmi Társasága Eger, 
dr. Tihanyi Béla. 1924-25-26 és 28-ra 20 pengőt : dr. Faragó János. 1926 
és 28-ra 15 pengőt : dr. Horváth Győző. 1925-26-27-re 15-pengőt: Baráczius 
József. 

A jelen számban nyugtatott bevétel bizony nagyon csekély ; amit az 
idei I. füzetben nyugtattam, az sem volt sok. Nagyon kell a hátralékoso-
kat kérnem, hogy fizessenek. 



HIRDETÉSI ROVAT. 

A z Aquinói S z e n t T a m á s - T á r s a s á g a bölcselettudomány minden 
részének és történetének müvelésére 1893-ban létesült. Szorosan bölcseleti 
tárgyú, alapos és korszerű dolgozatok jutnak benne előadásra. Az ülések 
színhelye a Központi Papnevelőintézet díszterme Budapest, IV. Prohászka 
Ottokár utca 7. I. em. A rendes tagot a közgyűlés választja a bölcselet 
művelőiből. Alapító bárki lehet ICO pengővel, pártoló szintén, évi 4 pengő 
kötelezettséggel. Elnök : dr. Not te r A n t a l jog- és államtudományi ny. r. 
tanár. Ügyvezető alelnök : dr. Kiss J á n o s egyetemi ny. r. tanár, Budapest, 
IX, Köztelek-utca 1., ide forduljon, aki alapító vagy pártoló tagul be akar 
lépni, aki rendes tag kiván lenni, aki ilyent akar ajánlani, aki felolvasni, 
aki fizetni vagy meghívót akar kapni. Számvizsgáló: d r . P a t a k y A r n o l d 
apát, egyetemi ny. r. tanár. Főtitkár: D r . Schü tz An ta l egyetemi ny. rendes 
tanár. Titkár: dr. A r t n e r E d g á r egyetemi magán tanár. A budapesti kir. 
magy. Pázmány Pcter tudomány-egyetem hittudományi karán a bölcselet-
tudománynak két rendes tanári széke van. Az egyiknek tárgya : alaki 
gondolkodástan, ismeretelmélet, általános metafizika, természetbölcselet 
és természetes Isten-tan. A másodiknak tárgya a lélektan, bölcseleti er-
kölcstan, társadalomtudomány és a bölcselet története. Ettől a második 
bölcseleti tanári széktől eddigi ellátója mostanában megválik, a szék be-
töltésére pályázatot hirdettek, szeptemberig a kinevezés is megtörténik. A 
szóban forgó tanári szék eddigi ellátója azt a reményt táplálja, hogy a 
kinevezendő tanár, tárgyának megfelelően, az Aquinói Szent Tamás-Tár-
saság céljainak eléréséhez buzgó működéssel hozzájárul. A francia azt 
mondja, hogy noblesse obiige; az, hogy valaki keresztény bölcseleti tanári 
szék birtokosa, erkölcsileg nyilvánvalóan kötelezi őt arra, hogy a Szent-
szék kívánsága értelmében létesült és működő Aquinói-Társaságnak tevé-
keny tagja legyen. Ezeket meggondolva nagy várakozással nézek egy új 
erő alkalmazása elé : egy fiatal buzgó erő a Társaságra új virágzást hozhat. 
Hazánkban a legtöbb tudományos társaság üléseinek fő része úgy megy 
végbe, hogy az egy vagy több tudományos előadás elhangzik s hozzá-
szólás ott az ülésen nem történik. Nem így az Aquinói Sz. Tamás-Társa-
ságban. Itt az elhangzott előadásokat eszmecsere követi, az előadáshoz 
mindenki hozzászólhat, aki az ülésen jelen van. A hozzászólások több-
nyire élénkek, érdekesek és néha számosak, úgy hogy néha egy ülésen 
véget sem érnek, hanem három-négy ülésre is kiterjednek. Igy pl. a spiri-
tizmusról is meg az intuícióról is négy-négy ülésen át folytak a megbe-
szélések. Ez az intézmény igen hasznos, mert a hozzászólások nagyban 
megvilágítják a tárgyat, ébren tartják a figyelmet, megszerettetik az ilyen 
alkalmakat. Emellett annak, akinek valami, talán nagyon is nem tetszett 
az előadásban, alkalmat ad a felszólalásra. Szinte kinos lehet egyes hall-

A „Collegium Medicum" W 
orvostanhallgatók részére bennlakó intézet : Budapest, IX. Köztelek-u. J j 
1. Igazgató dr. Kiss János egyetemi tanár. Te l jes e l l á t á s havi 55 
p e n g ő é r t . Ugyanott bármely főiskolai hallgatónak „Mensa Medica", jó 
és dús ebéd egy hónapra 22 pengő, vacsora egy hónapra 11 pengő. 
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gátónak, ha valami nyilvánvalóan, vagy előtte téves tant vagy állítást 
hall s ő kénytelen minden megjegyzés nélkül távozni. Az Aquinóiban 
nincs igy, itt ami nem tetszik, észrevételezni, ami hamis, megcáfolni s ami 
homályos, megvilágítani vagy legalább homályosságára rá lehet mutatni. 
De szinte lehetetlen is röviden elmondani az eszmecserék hasznát. Az ál-
talános szokás az, hogy tudományos társaságokban előadnak és senki 
sem szól hozzá, a hozzászólás a legtöbb helyen kivételes, pedig a hozzá-
szólásnak kellene szokásnak lennie. Ezen az állásponton van az Aquinói 
Szent Tamás-Társaság, azért ülései igen kedveltek és látogatottak. Az eze-
ken elhangzott hozzászólásokat a „Religio" kivonatban közölni szokta. 
— A m a g y a r h u m a n i s z t i k u s g imnáz ium hivei egyesületének emlékirata 
a klasszikus oktatás újjáélesztése tárgyában. Budapest. 1927. Kézirat gya-
nánt. — D e b r e c e n i Szemle . Tudományos folyóirat. II. évfolyam. Szer-
kesztők Hankits János (szellemtudományi sorozat, páratlan hónapokban) 
és Milleker Rezső (természettudományi sorozat, páros hónapokban) egye-
temi tanárok Debrecenben. Évenként 10-szer. Egy évre 16 pengő. Előttünk 
az 1928. áprilisi és májusi füzetek, képekkel. — Dr. Fe lbe r Gyula hit-
tudományi főiskolai tanár Esztergom. J a m e s és Schiller p a g m a t i z -
niusa . Székfoglaló az Aquinói Sz. Tamás-Társaságban. 72 old. 1928. — 
Hajós József plébános Martonvásáron, a Szent István-Akadémia és az 
Aquinói Sz. Tamás-Társaság rendes tagja. A z éle te lv a l e g ú j a b b k u t a -
t á sok v i l á g á n á l . 1928. — H á r o m Máriás búcsú já ró . Einsiedeln, Lour-
des, Mária-Tafeln. 1'60 P. Megrendelhető a szaléziánusoknál, Nyergesujfalu. 
— Dr. M a g y a r y Zol tán, Huszti József, Hornyánszky Gyula és Imre Sándor. 
— Egye tempol i t i ka i k é r d é s e k . 1928. A szegedi Széphalom című folyó-
iratból, a Széphalom-könyvtár 7. száma. — D r . Marczell Mihá ly és dr. 
Koszterszitz József. A kemény parancs. Az Élet kiadása. Budapest. 1928. 
5 pengő. — Mine rva . Tudományos folyóirat. Szerkeszti T i e n e m a n n Tiva-
dar egyetemi tanár, Pécs. VII. évfolyam, 4—7. egyesített szám. A Minerva-
Társaság folyóirata. Tagsági dij 8 pengő. A folyóirat évi ára jogi szemé-
lyeknek 12 pengő. — Dr. S ipos István egyházjog-tanár Pécs. A katol i -
kus h á z a s s á g j o g r endsze re a Codex Juris Canonici szerint. II. bővített 
kiadás. 1928. Nagy. 8—r. 450 old. Ára ? — Dr. P r o h á s z k a Ot tokár . 
Emlékbeszéd Vasvá r i Pá l ró l . 1927. március 27. Szép képekkel. — Dr. 
Schütz A n t a l egyetemi tanár. Az Ige s z o l g á l a t á b a n . Összegyűjtött 
dolgozatok, előadások, beszédek. 1928. Magy. 8—r. 642 old. 10 pengő. 
Ismertetni fogjuk. Dr. T i h a m é r Tóth, Professor an der Universität zu 
Budapest. C h a r a k t e r der j u n g e n Menschen. Herder, Freiturg in Breisgau. 
1928. Ismertetni fogjuk. Dr . Záborszky I s tván , hittudományi főiskolai 
tanár Esztergom. A lelkiismereti Ítélet kialakulása Aquinói Szent Tamás 
szerint. 1927. — A Weisz-féle remek, 22 kötetes nagy Vi l ág tö r t éne lem 
magyar kiadásának 15 példánya bekötés címén Nagybecskereken volt, 
a háború ott fogta, most végre útban van hazafelé, megszerzésére itt az 
utolsó alkalom, tessék nálam jelentkezni, a jelentkezés sorrendjében fogom 
szétküldeni, a háború előtt 200 arany korona volt, mostani árát véglege-
sen akkor mondhatom meg, amikor bekötési áráról és szállítási díjáról 
bizonyos leszek. Budapest IX. Köztelek-u. 1. Dr. Kiss János egyetemi tanár. 
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AZ ISTEN-FOGALOM EREDETE. 
Második, befejező közlemény. 

A praeanimista varázselméletek. 

Ezen elmélet szerint az isteníogalom az animizmus keletke-
zése előtt megvolt és a varázsgondolatból származott. Meg-

alapítója King1, ezen irány követői közé számítandók: Marett2, 
H. Hubert és M. Mauss, K. Th. Preuss, Edw. Lehmann3, A. Vier-
kandt4, K. Karutz5. Az eddig felsorolt varázselméletek közös 
hibája, hogy deduktiv-spekulativ levezetés és nem történelmi 
kutatások eredményei. Alapjuk pedig az evolucionista felfogás-
ban keresendő, mely szerint az ember az állatból származik. A 
történelmi iskola megállapította, hogy több primitiv népnél alig 
fejlődött ki a varázslat, míg ellenkezőleg a tiszta istenfogalom 
megtalálható náluk. A varázselméletek érdeme, hogy megtörték 
az animizmus egyeduralmát. 1912 óta a varázselméletek hatása 
csökkent, nem fejlődtek s különösen a francia Dürkheim iskola 
követői az által gondolták a történelmi irány képviselőit elin-
tézni, hogy müveiket egyszerűen elhallgatták. Ezen irányhoz 
számíthatók: Dürkheim6, Lévy-Bruhl7, Van Ossenbruggen, R. 
Kreglinger.8 

Sokkal fontosabb az az irányzat, mely a varázselméletet 
lélektani theoriákkal kapcsolta össze. P. Schmidt könyvének 
ezen részében a következő szerzők munkáival foglalkozik: 

1 King: The Supernatural, New-York, 1892. 
2 I. m. 507-510 1. 
3 J. G. Frazer: The Golden Bough, Schmidtnél 510 és köv. 1. 
* I. h. 539-544 1. 
5 1. m. 565 és köv. 1. 
6 Dürkheim: Les formes élémentaires de la vie religieuses, Paris, 1912 

i. m. 578 és köv. 1. 
' I. h. 581-583 1. 
8 I. h. 584-590 1. 
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K< Beth' szerint a vallás és varázs korszakát praemagikus 
és valláselőtti kor előzte meg. A vallás nem a varázslatból ke-
letkezett, hanem egymás mellett fejlődtek ki: a varázslat ere-
dete a személytelen erő szemléletéből származott. Mikor az em-
ber a saját erejét amazénál nagyobbra becsülte, keletkezett a 
varázslat, mikor amazét tartotta az övénél nagyobbnak és ségít-
ségért fordult hozzá: a vallás. Beth összes bizonyítékait már 
haladottabb népek köréből veszi és teljesen elhanyagolja az 
igazán primitiv népeket, melyeknél a legfőbb Lénynek határo-
zottan személyes jellege van és összeköttetésben van alattvalóival. 

N. Söderblom- nem akar a kezdetleges népeknél Istent 
ismerni, hanem mindég csak Urheber-rö\ beszél. Bizonyítékait 
nem az igazán primitiv népek köréből veszi. A vallás nála is 
személytelen erőből indul ki. Jahve-1 animista démonból szár-
maztatja, tehát a keresztény monotheizmus sem az ősmonothe-
izmusból származik, mert szerinte a zsidók ősvallása nem volt 
sem mono-, sem theizmus. Söderblom szerint kezdetben vallás 
és varázslat teljesen összefolynak. 

R. Otto3 irracionális „Vorahnungokból" eredezteti a vallást. 
J. W. Hauer4 szerint a vallás alapja irracionális élmény. 

Kezdetben szerinte az „Allväterglaube" divott, a varázs csak 
egy formája a vallásos életnek és nem kiinduló pontja. Példái-
ból látszik, hogy nem különbözteti meg a különböző rétegeket 
a primitiv népeknél és egyáltalán nem is mondja, kiket számít 
ezek közé. Azt sem meri eldönteni, hogy az ausztráliai ősné-
peknél feltalálható mennyei atya a kezdetleges vallásnak a ma-
radványa-e, vagy pedig, hogy a még meg nem érett felfogás-
nak kiinduló pontja. Mivel az égi istenség mindég más termé-
szetfeletti lényekkel kapcsolatban jelenik meg, azért csak kez-
detleges „Monarchotheismus"-ról beszél. Az exstatikus elemnek 
kiemelése a vallás keletkezésénél érdeme, de nagy hibája, hogy 
hiányzik a megfelelő történelmi iskolázottsága. 

R. ThurnwaM' követi ugyan az evolucionista irányt, de 
azt egyoldalúnak tartja. Vallást már ott is találni akar, ahol 

1 K. Beth.: Religion und Magie bei den Naturvölkern, Berlin, 1914. 
Schmiedt m 592-595 1. 

2 Söderblom: Das Werden des Gottesglaubens, Leipzig, 1916. II. 
kiad. Schmidtnél 595—601. 1. 

3 Schmidt i. m. 601—605. 1. 
o. 605—609. 1. 

5 U. o. 609-611 . 1. 
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bizonyos „Gemütseinstellung" van az Uebermenschliche-hez. Az 
oksági törekvést későbbre teszi, vallástörténelmi része könyvé-
nek nem kielégítő. 

G. Wobbermin1 ellene van annak a felfogásnak (Tylor), 
mely szerint a primitiv népek monotheizmusa a hithirdetők be-
folyása alatt keletkezett. A délkeletausztráliai népeknél nem 
akar tiszta monotheizmust elismerni, hanem csak bizonyos mo-
notheista tendenciát fogad el. Tiltakozik azon vélemény ellen, 
mely meg akarja fosztani az egyes nagy isteneket a vallásos 
jellegtől, mert ha az isteneknek adott tisztelet sokszor háttérbe 
szorul is, de mégis megvan. Helyesen emeli ki a primitív né-
peknél az emberek és Isten közötti gyermek-atya viszonyt, ha 
nem is említi a Miatyánk mellett az én atyám megszólítást. 
Kicsit ugyan le akarja szállítani az atya kifejezés jelentőségét, 
mellyel az egyes népek az összes idősebb férfiakat, különösen 
pedig a törzsfőket szólítják meg. Az erkölcs alapjelenségében 
racionális dolgot Iát, bár nem teljes mértékben. Vallás és va-
rázslat szerinte lényegesen különböznek egymástól, bár egymás 
mellett vannak és szerinte vallás nélkül nincsen varázs és csak 
a kereszténység az egyedüli vallás, melyben a vallás varázs 
nélkül jelentkezik. De nem veti fel a kérdést, hogy a vallás és 
varázslat közül melyik volt az erősebb és mikor. A personifi-
kációt nem tartja a vallás lényegéhez tartozónak. A mana sze-
rinte csak ritkán játszik szerepet oly kezdetleges vallásoknál, 
melyeknél hiányzik a személyes tárgy, azonban szerinte a pri-
mitiv népeknél nem lehet mana vallásról beszélni. Hibás és 
korai képet rajzol a délkeletausztráliai népek vallásáról, mert 
az erre vonatkozó adatokat előbb mind fel kell dolgozni és az 
eddigi ismeretek 'alapján megállapítható, hogy elég általános 
jellegű a vallásuk és hogy vallásos életüknek van erkölcsi ten-
denciája. Szerinte a primitívek vallása nem mutatja a vallás 
legtisztább formáját. 

E. Washburn Hopkins1 éles elmével megírt dolgozatá-
ban találóan kritizálja Tylor, Max Müller és Frazer-Durkheim 
nézeteit. Általános mana erőt nem fogad el, hanem szerinte 
minden tárgynak megvan a maga sajátos ereje. Bizonyítja, hogy 

1 Wobbermin, Das Wesen der Religion, I. Buch, Leipzig, 1921. II. 
Buch 1922. Schmidtnél 611—618. 1. 

2 E. Washburn Hopkins: Origin and Evolution of Religion, Lon-
don, 1924. Schmidtnél, 619—621. 1. 

12* 
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mindjárt a vallás keletkezésénél az értelem szerepet játszott és 
visszautasítja azt a felfogást, mely szerint csupán érzelmi és 
irracionális elemek szerepeltek volna keletkezésekor. Szerinte 
kezdetben a vallásos és nemvallásos, természetes és természet-
feletti között nem volt különbség, hanem valami közömbös volt 
a kiinduló pont. Az egész-személyiség fogalma megelőzte sze-
rinte a test és lélek különválasztását. Hopkins egyébként evo-
lucionista, Lang megállapításaival és Schmidt tételeivel nem 
foglalkozik. 

Cr. H, Toy1 roppant sok anyagot hordott össze és a val-
lástörténelemmel összefüggő kérdéseket majd mind tárgyalja,, 
de felfogása a primitiv népek isteneiről hamis. 

P. Schmidt összefoglalólag a következőket állapítja meg 
a magikus-lélektani irányról.2 Ennek az iránynak két érdeme 
van : 1. hogy kidomborítja, hogy a vallás mindig meg volt és 
nem valami valláselőttiből vagy vallásnélküliből fejlődött ki ; 
2. hogy az értelmi rész mellett az érzelem szerepét is hangoz-
tatja. De van három szembeötlő hibája is és pedig: 1. hogy 
egyesek az értelmi részt hanyagolják el, t. i. nem veszik figye-
lembe, vagy nem eléggé méltányolják az értelem szerepét (ok-
kereső megismerés) a vallás kezdeténél, ami talán a mai rela-
tivizmus és fideizmus következménye és talán még az evolu-
cionizmus hatását mutat ja; 2. hogy a vallás eredeténél nem 
személyes erőt, hanem személytelen vagy legalább meghatáro-
zatlan valamit vesz fel, ami, mert kezdetleges, szintén jobban 
megfelel az evolucionista iránynak. Ennek további következmé-
nye, hogy az erkölcsnek nem kell a valláshoz kapcsolva lennie, 
mert tárgy nem adhat erkölcsi törvényeket. A teljesen primitiv 
ember sem valami határozatlan erő előtt remegett, hanem a 
személyes Teremtő nagysága és fensége keltette benne azokat 
az érzelmeket, melyek a mindenség okának megismeréséhez 
járulva a valláshoz vezették; 3. hibája ennek a módszernek, 
hogy az ember vallásának keletkezését nem történelmi módszer 
segítségével akarta felkutatni. 

Wobbermin ugyan hangoztatja, hogy a történelmi-gene-
tikus módszert kell alkalmazni, amennyire csak lehetséges, a 
vallás eredetének feltárásánál, de ép ő is sokszor, különösen a 
délkeletausztráliai népek vallásánál, elhanyagolta ezt a mód-

1 Crawford H. Toy : Introduction to the History of Religions. Cam-
bridge, 1924. Schmidt 621—625. I. 

2 Schmidt, i. m. 625—631. 1. 
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szert. Ennek pedig az az oka, hogy a történelmi módszert alá-
rendeli a vallás-lélektani módszernek, mert szerinte csak így 
lehet célt érni. P. Schmidt vele szemben hangoztatja, hogy a 
vallás-lélektannak ott kezdődik a szerepe, amikor a történelmi 
kutatás eljutott a végső pontig, mert a tények mélyebb magya-
rázatát a történelem nem adhatja, hanem a vallás-lélektan, 
amelyhez azonban a vallásbölcseletnek is járulnia kell. Igy el-
kerülhető az a c/rcu/us vitiosus, melyről Wobbermin beszél, 
mikor azt állítja, hogy lélektan nélkül lehetetlen vallástörténe-
lem és viszont vallástörténelem nélkül lehetetlen a valláslélek-
tan. Csak nem szabad a vallás-lélektannak az elsőbbséget adni, 
hanem akkor kell hozzá fordulni, mikor annak az ideje eljött. 

A primitiv népek legfőbb Lényének elismerése a vallástörté-
nészek és ethnologusok körében. 

P. Schmidt örömmel állapíthatja meg, hogy a legújabb idő-
ben a komoly tudományos körök lassanként mint tényt fogad-
ják el a legfőbb Lényt a primitiv népeknél, bár ami annak a 

. keletkezését illeti, még nagyon is eltérők a vélemények. P. 
Schmidt maga is megjegyzi e helyen, hogy ami a legfőbb Lény 
fogalmának keletkezését és az éggel való összefüggését illeti, 
még nagyon sok munkára van szükség, hogy a kérdés tisztá-
zódjék; különösen ami az utóbbi kérdést illeti, még nem mer 
nyilatkozni, mert még nem tanulmányozta át az összes primitiv 
népeknél az összes idevonatkozó adatokat.3 

A szocialista-kommunista elmélet.2 

Bár Marx és Engels nem dolgoztak ki külön elméletet a 
vallás keletkezésének megmagyarázására, Schmidt mégis szentel 
egy fejezetet ennek az iránynak is és bemutatja, hogy mit hir-
dettek azok, kik ezen irányzatnak voltak a követői. Engels sze-
rint a vallás a mindenkori gazdasági viszonyok vetülete, mely 
visszatükröződésben a földi dolgok természetfeletti jelleggel je-
lennek meg. Engels egyébként azt vallja, hogy kezdetben a 
természet erői voltak tevékenyek és csak később kezdtek hatni 
a társadalmi erők. Tulajdonképen e szerint akkor csak a ke-
reszténységgel kezdődnék a társadalmi viszonyok befolyása, 

1 Schmidt, i. m. 6 3 2 - 696. L 
2 U. o. 701-736. 1. 
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ami által a történelmi anyagelvüség főtétele nagyon is restrin-
gálódnék. 

Összefoglalólag a következőket állapítja meg a szocialista-
kommunista irány követőinek tevékenységéről: 1. nem bizonyí-
tották be, hogy a vallás a társadalmi viszonyok függvénye* 
lenne; 2. eredeti kutatásokkal és megállapításokkal az ő felfo-
gásuk alapján nem gazdagították a vallástörténelmet ; 3. min-
dég a „burzsoá" tudomány elméleteit vették át, de szerencsét-
lenségükre mindig akkor, mikor az átvett elmélet már kezdett 
kimenni a divatból. 

A vallástörténelem terén is ugyanaz az önállótlanság,, 
utánzás és terméketlenség jellemzi őket, ami jellemző rájuk az 
ethnológiai gazdaságkutatás terén. 

A kulturtörténelmi iskola. 

A vallás-ethnológia arra törekszik, hogy lehetőleg távoli 
korszakok vallását ismerje meg, hogy abból következtessen a 
legrégibb vallási foimákra és ezekből ismét a vallás eredetére. 
A legrégibb korszakokra vonatkozó írott emlékek nincsenek, az: 
őstörténet szintén nagyon hiányos adatokat nyújt, különösen a 
történetelőtti idők kulturális viszonyairól, tehát az ethnologia 
feladata, hogy világot vessen ezen őskorok kulturális és vallási 
viszonyaira. A legprimitívebb népek lehetnek a régi fejlődés, 
mintaképei. Az evolucionista irány arra az álláspontra helyez-
kedett, hogy minél tökéletlenebb, durvább, hibásabb valami,, 
annál régibb is, nem pedig arra, hogy az őskezdetlegesből mint 
csirából fejlődött ki a tökéletesebb. Ebből kiindulva rekonstru-
álták az emberiség vallási fejlődését és ahol hiányzott valamely 
fejlődési fokozat, azon elv alapján, hogy minden nép szellemi 
hajlamai egyformák, más népekhez mentek és azoktól kölcsön-
vett tényekkel pótolták a hiányzókat. A materializmus hozzá 
még természettudománynak nyilvánította az ethnologiát és ál-
talános természet-törvények megállapítását tűzte ki feladatául. 
Ezen irány ellen először Fr. Ratzel foglalt állást, ki az összes 
népeket történelmi népeknek tartotta és a történelmi kutatás 
kiterjesztését a népek vándorlására is követelte. Ezen vándor-
lások alatt a népek egymásra hatottak, ez a magyarázata a 
kulturelemek keletkezésének és nem az egyforma lelki hajlam. 
Ö az úgynevezett migrációs elmélet megalapítója, ugyancsak 
ő állította fel a forma kritériumát. Leó Frobenius, az előbbi ta-
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nítványa tovább ment és annak elméletét kulturkörelméletté 
fejlesztette ki. Nemcsak egyes kulturelemek, hanem egész kultúr-
körök vezethetők vissza közös eredetre és vannak egymással 
összefüggésben. Fr. Gaebner és B. Ankermann egész ilyen kul-
túrköröket dolgoztak ki egyes népeknél. W. Foy és W. Schmidt 
csatlakoztak ehhez az irányhoz, melynek követői mind többen 
és többen lettek. A Németországon kívül keletkezett történelmi 
irányok még nem jutottak odáig, hogy módszerüket részletesen 
kifejtsék, annál részletesebben számol be módszeréről Fr. Gra-
ebner. Graebner az ausztráliai és óceáni népeket tanulmányozta 
és mint történetíró az ethnologia számára is a történelmi mód-
szert követelte és azt a történettudományok közé iktatta. Nagy 
munkájában „Methode der Ethnologie" (Heidelberg, 1911.) fej-
tette ki elméletét. A kulturhistorisch elnevezést komolyan vette. 
A történelem is tanulhat szerinte az ethnologiától, mert ezáltal 
megismeri a régi kor ama emlékeit, melyeket nem az írás őr-
zött meg. Könyve három részre oszlik : a) forráskritika, az ada-
tok valódiságát veszi vizsgálat alá ; b) magyarázza azokat és 
c) kombinálja az egyes adatokat és megmutatja, hogy a biztos 
tények mikép hozhatók egymással összefüggésbe, hogy a népek 
fejlődésének igazi menetét feltüntessék. Mindenekelőtt a gyűj-
téshez, megfigyeléshez és közzétételhez ad hasznos utasításo-
kat. Majd az ethnologiai jelentések kritikájára megy át. Külső 
kritika : vájjon nem függ-e az egyik jelentés a másiktól, 
helsö kritika : kompetens-e a jelentő, szem- és fültanú volt-e, 
meg volt-e a szükséges előképzettsége. Az ethnologia szerinte 
ezt a belső kritikát elhanyagolta. P. Schmidt tiltakozik az ellen, 
hogy ez a megállapítás rá is vonatkoznék. Graebner azt állítja 
Schmidtről, hogy subjektiv nézeteit vitte a belső kritikába és 
ezt az elvet állítja fel, hogy ha két bizonytalan jelentés több 
pontban megegyezik egymással, igaznak kell őket elfogadni, 
mert két ember nem téved egyformán. Schmidt ellene van en-
nek. A tények magyarázata csak a kombinálás segítségével le-
hetséges. Graebner könyvének ezen részében kíméletlen követ-
kezetességgel fordul az evolucionista irányok ellen és megálla-
pítja, hogy ami egyszerű, lehet másodrendű jelenség is. Lehet, 
hogy kezdetben az emberek csoportokban éltek, de azért, ha 
valahol csoportokban élő embereket találunk, nem következés, 
hogy azok kezdetleges fokon állanak, sem pedig, hogy a kez-
detleges hordák társadalmi berendezése olyan volt, mint a mos-
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taniaké. Az evolucionista irány hátrányait csak a kulturtörté-
nelmi módszer alapján lehet megszüntetni. Nagyon fontos az 
egyes kulturkörök térbeli egymásmellettiségét megállapítani, de 
még fontosabb az időbeli egymásutánt megtalálni. Az időbeli 
egymásután megállapítására Graebner a következő szabályokat 
állítja fel : 

1. Kevert kulturformák későbbiek, mint az egyszerűek. 
2. Miután egy kulturkör a másikkal nemcsak érintkezhetik, 

hanem azt át is törheti, azért az áttörés helyén az áttörő kul-
turkör a fiatalabbik. Ha teljesen egymáson fekszenek, az az 
idősebb, melynek kezdetleges nyomai a mostani alatt feltalál-
hatók. 

3. A modern őstörténet és anthropologia megállapításai 
szerint az emberiség őshazája Ázsia volt és mivel azok a föld-
részek — Óceánia, Afrika, Amerika — ahol most még primitiv 
népek találhatók, csak keskeny szárazföld, vagy szigetsor által 
voltak összekötve Ázsiával, az a népréteg tekintendő a legré-
gibbnek, mely az illető földrész legtávolabbi vidékéig nycmul 
mert az utána özönlő újabb népségek maguk előtt szorították. 

Ezen kritériumok alapján meg lehet állapítani a kultur-
körök egymásutánját, mely minden földrészen más lehet; az is 
előfordulhat, hogy az egyik vagy másik kulturkör bizonyos be-
folyások hatása alatt egy bizonyos vidéken elakadt. Az össze-
hasonlítás végcélja, hogy az egyes kulturkörök elterjedését az 
egész földön megállapítsa, ami természetesen sok idő múlva 
lesz lehetséges. De két fontos szabály már most felállítható : 

a) Az a kulturkör, mely a világ minden egyes részén, 
ahol csak feltalálható, mint a legrégibb jelentkezik, egyáltalán 
a legrégibbnek tekintendő. 

b) Az a kulturkör, mely valamely más kulturkört átvág, 
vagy a felett terül el, ezen szétvágás vagy elterülés helyén 
nem keletkezhetett. 

Ami a kulturelemek és kulturformák keletkezését illeti, 
Graebner két szabályt állít fel: a) minden kulturelem eredete 
csak azon kulturkör felfogásából és viszonyaiból magyarázható 
meg, amelyhez tartozik, nem pedig valamely más kultúrkörből 
vett általános valószínűség alapján : b) Ugyanazon kulturkörben, 
az eredet magyarázatánál különösen a kulturelem régi formái 
mértékadók, mert legtöbbször azon testi és lelki tényezőket 
tükrözik vissza, melyek ezt a kulturelemet először létesítették. 
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A kulturkörök elnevezésénél figyelembe kell venni a társadalmi 
strukturát is. Ami pedig a kulturkörök csoportosítását illeti, há-
rom fokozatra osztandók fel : a) ősfok, melyben az ember csak 
gyüjtőgazdaságot ismer, az asszony növényeket gyűjt, a férfiú 
vadász ; b) az elsőfok, melyben az asszony lassanként földmi-
veléssel kezd foglalkozni, a férfiú pedig állattenyésztést kezd 
űzni ; c) másodfok, melyben a primérfok kulturkörei egymással 
elegyednek. A különböző kultúrköröket az egyes fokokon kü-
lönféleképen csoportosítják, P. Schmidt e helyütt is adja a saját 
csoportosítását. 

Mivel bármily legyen is a vallás eredete, összefüggés-
ben van a népek egyéb kulturális életével, ezen összefüggés-
ben lehet csak helyesen tanulmányozni. 

A kulturtörténelmi kutatás a vallástörténelem terén a kö-
vetkező eredményt mutatja fel. W. Foy1 a tazmániabelieket 
tartja a legrégibb népeknek, ezek után jönnének a délkelet-
ausztráliaiak és a pigméne-k. A pigméneknél a varázsgondolat 
kevésbbé fordul elő, a legfőbb Lény azonban egész határozot-
tan megtalálható náluk. A délkeletausztráliaiknál is megtalál-
ható a legfőbb Lény („atya", „nagyatya"), ki csak később ke-
veredett össze a nap- és holdmythologiával. 

B. Ankermann2 is elismeri, hogy a primitiv népeknél isme-
retes a legfőbb Lény, azonban inkább Söderblom Urheber-je 
formájában, ki megteremtette a világot és többet nem törődik 
vele. Az Isten szerinte a törzsősének fogalmából és a fizikai 
égből keletkezett. Az okkeresést nem akarja elismerni a primi-
tív népeknél. Tévesen azt a véleményt vallja, hogy a primitív 
népek nem tudják az egészet megismerni, csakis a részeket, 
holott ép a specializálás jön később és általános megismerés 
az elsőbb. A vallás eredete szerinte a halottak tiszteletéből és 
a varázslatból származik. 

Ezekkel szemben Graebner helyesen emeli ki, hogy a pri-
mitívek nem a természetet fogják fel természetfelettinek, hanem 
ellenkezőleg a természetfelettit tartják természetesnek. Nem 
emeli azonban eléggé ki, hogy minél jobban visszamegyünk a 
primitiv népekhez, annál gyengébb a varázslat. A délkeletausz-
tráliaiaknál a varázslat egyéni és nem férkőzött be a törzs 
szertartásai közé. A főnök személye sincs oly szoros összefüg-

1 W. Foy „Führer durch das Rautenstrauch-Joest-Museum" in Köln, III. 
kiad. 1910. 

ä B, Ankermann, Die Religion der Naturvölker, IV. kiad. 1924. 
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gésben a varázslattal, sőt az egyéni varázslat is ritkábban for-
dul elő náluk, mint a többi ausztráliai törzseknél, ami azt mu-
tatja, hogy nem itt a hazája, hanem máshonnét jött ide. Helye-
sen jegyzi meg, hogy bár Tylor elmélete helytelen, az animiz-
mus minden törzsnél feltalálható és hogy azt az újat, amit a 
praeanimizmus hozott, nem szabad túlzásba hajtani. A mythikus 
alakokat az emberhez hasonlóan képzelték el a primitívek. A meg-
személyesítést is helyesen értékli, helyesen emeli ki a primití-
vek vallásának általános jellegét, bár minden mást szűkebb lá-
tókör alapján Ítélnek meg. Ennek a látszólagos ellenmondásnak 
a magyarázata abból ered — ezt azonban Graebner nem em-
líti, — hogy istenképük abból a korból való, melyben a va-
rázslat még nem zavarta és szűkítette meg gondolkodásukat. 
Graebner azonban tévesen a legfőbb Lény fogalmának eredetét 
a napisten fogalmából akarja levezetni. Ezen tévedése dacára 
nagy az érdeme, mert határozottan és bátran kiemeli, hogy az 
eredeti monotheizmus hatása még a legfiatalabb magas kultú-
rákban is megtalálható. 

A kulturtörténelmi iránynak Franciaországban legkiválóbb 
képviselője P. Pinard de la Boullaye S. J., ki hatalmas kétköte-
tes munkájában „L'étude comparée des religions", foglalkozik a 
vallástörténelem módszerével (II. köt.) Ez a könyv P. Schmidt 
nézete szerint is hosszú időkig fontos szolgálatot fog e téren 
tenni. A kutatásnál Goblet d' Alviella alapján három fokozatot 
különböztet meg: 1. Hierografia, a tények és térbeli elhelyez-
kedésük pontos és kritikus leírása ; 2. Hierologia, a tények 
csoportosítása, helyzetük megállapítása és ha lehetséges, ere-
detük kikutatása; 3. Hierosofia, a vallás igazságának, értéké-
nek metafizikai jellegének megállapítása. Az összehasonlító val-
lástudomány művelőitől három tulajdonságot követel meg, ezek : 
1. a vallás iránti szeretet és szimpatia, 2. személyes tapaszta-
lás (Erieben) és 3. pártatlanság. 

P. Pinard könyvét pártatlanság és igazságszeretet jellemzi. 
Egymásután ismerteti a különböző módszereket, leghosszabban 
a történelmi és lélektani módszerrel foglalkozik. Mindegyik 
módszer helyes szerinte a maga helyén, de óv valamennyinek 
a túlhajtásától. A primitiv népek tanulmányozásánál szerinte is 
igazán történelmi és lélektani módszerre van szükség. Egy hiá-
nya van a könyvnek, hogy nem foglalkozik a szociologiai mód-
szerrel, pedig ennek is ép annyi joga lenne az ismertetésre. 
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mint a nyelvészetinek. Schmidt szerint úgy a kulturtörténelem 
mint a vallástörténelem számára csak két helyes módszer lehet: 
a történelmi, mely az eseményeknek külső folyását vizsgálja és 
a lélektani, mely az események belső folyását akarja vizsgálni, 
illetve a lélekbe akar hatolni, ahol a vallásos események leját-
szódnak. A történelmi módszer ma nehéz feladatok előtt áll, 
ezek: 1. az evolucionista irányok által felállított fejlődési foko-
zatok megdöntése ; 2. az egyes kulturelemek és csoportok he-
lyének az időben való kijelölése és ezáltal a rendszeres lélek-
tan munkájának előkészítése. P. Pinard szerint a német irány 
helyesebb, bár megállapításai több pontban korrektúrára szo-
rulnak; különös érdeme azonban, hogy a térbeli egymásmellet-
tiséget az időbeli egymásutánba akarja átvezetni. E téren Gra-
ebneré a kezdeményezés érdeme. P. Pinard, bár előszeretettel 
van a kulturtörténelmi módszer iránt, nem hallgatja el annak a 
hibáit, gyengéit és határait is megvonja. Szerinte a történelmi 
módszer sohasem tudja megállapítani, hogy a mai legprimití-
vebb kulturák előtt nem voltak-e még primitívebbek is és hogy 
hova vezethető vissza a kultura keletkezése : természetes erők-
ből ered-e, vagy Isten beavatkozására vezetendő-e vissza. A 
lélektan és történelem között az összehasonlító vallástudo-
mánynál az elsőbbséget a történelemnek adja, aminek a he-
lyességét majd mindenki elismeri manapság. 

P. Schmidt e könyvben nem fejti ki a saját elméletét, azt 
e mü zárókötetében fogja nyújtani, de aki figyelmesen olvassa 
e könyvet, már megismerkedhetik az ő nézeteivel is és tiszte-
lettel hajtja meg az elismerés zászlaját a tudomány e kiváló 
müvelője előtt, ki nemcsak a tudomány elsőrendű képviselője, 
hanem a kath. egyház büszkesége is egyúttal. Várakozással 
nézünk eme kiváló mü többi kötetei elé, melyek a már fejlet-
tebb kulturájú népek vallásával fognak minket megismertetni. 

Felsőőr. 

Michel Károly dr. 
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A TÁRSADALMI KÉRDÉS ALAPELVEI 
AQUINÓI SZENT TAMÁS SZERINT. 

Előadás, melyet az Aquinói Szent Tamás-Társaságban 
1928. október 10-én tartott 

Dr. NOTTER ANTAL, 
a Társaság elnöke. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaságban a logika és a meta-
fizika mellett az erkölcsbölcselet kérdéseivel is szükséges fog-
lalkoznunk. Különös figyelemmel kell lennünk az erkölcsbölcse-
let kérdéseinek ama csoportjára, melynek neve: a társadalmi 
kérdés, vagy amint mondani szokták : a szociális kérdés. 

Társaságunk évekkel ezelőtt az előadásoknak egy össze-
függő sorozatát rendezte e tárgyra vonatkozólag. Akkor a tár-
sadalmi kérdés minden oldalról és kimeritően nyert megvilágí-
tást a bölcselet szempontjából. Ha most én arra határoztam el 
magamat, hogy ugyanerről most előadást tartsak, akkor erre 
két ok indított. Az első ok az, hogy mai ülésünket az Országos 
Katholikus Nagygyűlés alkalmából tartjuk. Az Országos Katho-
likus Nagygyűlésen pedig tartalmas bezédek hangzottak el a 
társadalmi kérdésről. A másik ok pedig az, hogy a külföldön 
épen most vitát folytatnak egymással, sőt egymás ellen a kat-
holikus szociálpolitikusok a társadalmi kérdés alapelveiről és az 
ezekkel az alapelvekkel összefüggő némely pontokról. Jelesül 
arról folyik a vita, vájjon a társadalmi kérdés csakis az igazsá-
gosság, vagy egyúttal a szeretet erényének alapján oldandó-e 
meg. Továbbá, vájjon a kapitalizmusnak csak a hibái ellen kell-e 
harcolni és a kinövések lenyesegetése után magát a kapitaliz-
must fentartani ; vagy pedig magát a kapitalizmust kell-e elvetni 
mint a termelés olyan rendszerét, mely úgy, ahogy történetileg 
kifejlődött, tényleg meglevő természete szerint erkölcsileg rossz. 

A bölcselettel foglalkozó embereknek és társulatoknak a 
feladata, hogy a bölcselet világítása mellett szóljanak hozzá az 
efajta kérdésekhez. Tehát az Aquinói Szent Tamás-Társaság hi-
vatása, hogy a társadalmi kérdésre vonatkozó felszólalások kap-
csán, melyek az Országos Katholikus Nagygyűlésen elhangzot-
tak és a társadalmi kérdés egyes pontjaira vonatkozó külföldi 
viták kapcsán ezekben a kérdésekben a bölcselet szempontjából 
állást foglaljon. Nem feladatunk, hogy a szociálpolitikára rész-
letes és gyakorlati útmutatást adjunk; de feladatunk, hogy ki-
fejtsük azokat a bölcseleti elveket, melyek nélkül szociálpolitikát 
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helyesen csinálni nem lehet. Ugyanis a bölcselet az, mely a 
szociálpolitikának megadja az iránytűt és ezzel arra képesíti, 
hogy helyes irányban, helyes célkitűzéssel haladjon. 

Jelen előadásom a társadalmi alapelveit kivánja ismertetni 
Aquinói Szent Tamás bölcselete alapján. E feladat egyetlen elő-
adásban természetesen csak vázlaton oldható meg. Előadásom-
ban tehát nem időzhetem hosszas elmélyedéssel az egyes pon-
toknál. A részletes kifejtés külön előodásoknak lehet tárgya. 

I. 
Minden erkölcsbölcseleti elmélkedés az ember cselekmé-

nyeinek abszolút, tehát erkölcsi értékével foglalkozik. Az olyan 
bölcseleti elmélkedés is, mely a társadalmi élet helyes berende-
zését vizsgálja, emberi cselekmények erkölcsi értékét veszi vizs-
gálat alá. Ámde az emberi cselekmények s az ember egész 
élete eszközök, melyek által az ember elérni igyekszik a maga 
végső célját. így tehát a társadalmi életre vonatkozó bölcseleti 
vizsgálódás az ember végső céljának szempontja alatt kell, hogy 
történjék. A végső cél eme szempontja adja a helyes mértéket 
a társadalmi állapotok megítélésére és a társadalmi élet helyes 
intézésére. A végső cél helyes megállapítása képesít arra, hogy 
bizonyos társadalmi jelenségekre nézve, melyek bajoknak tar-
tatnak és melyeknek kiküszöbölését követelik azok, akik alattuk 
szenvednek, megítélhessük, vájjon csakugyan bajok-e és meny-
nyiben bajok. Ugyanígy megítélhetjük azt, vájjon egy bizonyos 
társadalmi állapot, mely kívánatosnak és ezért megvalósítan-
dónak mondatik, csakugyan kívánatos állapot-e. 

Előadásom nem terjed ki az ember végső céljának ismer-
tetésére, hanem feltételezi, hogy Aquinói Szent Tamás tana alap-
ján ismeretes ez a végső cél. Ezt a végső célt Szent Tamással 
röviden így jelölhetjük meg: adhacrere Deo (Summe c. Gent. 
III., 15); Istenhez csatlakozni, Istennel egyesülni. 

Az ember eme valódi végső céljához képest, ugyancsak 
Aquinói Szent Tamás tana értelmében megállapítható, hogy az 
ember legmagasabb rendű és erkölcsi szempontból legtökélete-
sebb tevékenysége a vita contemplativa, a szemlélődő " élet, 
vagyis az, amit Aquinói Szent Tamás így jellemez: vacare Deo, 
azaz: időt szakítani arra, hogy istenes dolgokkal foglalkozzunk. 
Ez a tevékenység azért legmagasabb rendű és erkölcsi szem-
pontból legtökéletesebb, mivel ezáltal már ebben a földi életben 
valósítjuk meg, bár kezdő módon és tökéletlenül azt, ami végső 



190 DR. NOTTER ANTAL 

célunk : Isten szemléletét. A vita contemplativara, a „vacare 
Deo"-ra nem minden ember egyformán képes és nem minden em-
bernek engedik meg körülményei, hogy e foglalkozásnak oly mér-
tékben éljen aminőre ő egyénileg képesvolna. De az emberi élet esz-
ménye a vita contemplatíva. Ezért minden emberre nézve eszményi 
feladat, hogy képességei és körülményei szerint a vitacontemp-
jativanak éljen, a „vacare Deo"-t valósítsa meg; és lehetőleg 
körülményeit is úgy alakítsa, hogy a „vacare Deo" az ő életé-
ben minél nagyobb helyet foglaljon el. Ez a foglalkozás adja 
az ember viszonylag legnagyobb földi boldogságát is. Mert a 
vita contemplatíva, a „vacare Deo" egybeesik a valódi bölcse-
ségre való törekvéssel (studium sapientiae), amelyről szent Ta-
más a „Summa contra Gentiles" elején (I, 2.) azt írja, hogy ez 
a törekvés és tanulmány minden másnál tökéletesebb, magasz-
tosabb, hasznosabb és kellemesebb, tökéletesebb pedig épen 
azért, mert általa az ember az igazi boldogságnak egy részét 
már is bírja (verae beatitudinis iam aliquam partem habet.) 

Ebből következik, hogy a cselekvő élet foglalkozásai s ál-
talában a cselekvő élet (vita activa), erkölcsi rangra nézve a 
vita contemplatíva alatt áll. Minden embernek többé-kevésbbé 
és legalább valamely minimális mértékben a vita contemplati-
vanak kell átadnia magát. A kizárólagosan cselekvő élet, külö-
nösen az ember minden idejét, gondolatát és erejét lekötő gaz-
dasági tevékenység nem lehet az ember életének eszménye és 
célja. Épen így a technika összes, bármilyen bámulatos vívmá-
nyai nem lehetnek öncélok, melyekért az embernek élnie és 
halnia kell; hanem csupán eszközökként, amennyiben általuk az 
ember több időre és nyugalomra tehet szert az ő hozzá méltó 
foglalkozásra, a vita contemplativa-ra, a „vacare Deo" megva-
lósítására. 

Ebből pedig következik az a követelmény, hogy a társa-
dalmi élet akkép rendeztessék be, hogy az embernek megfelelő 
ideje és ereje legyen erre a „vacare Deo"-ra. Legalább a hét-
nek egy napja és minden napnak is egy-két órája legyen ennek 
a legnemesebb foglalkozásnak biztosítva. A technikai haladás 
ne igázza le az embert a gépek uralma alá, hanem szabadítsa 
föl idejét és erejét a vita contemplatíva, a „vacare Deo" gya-
korlására. 

II. 
Avégből, hogy az ember istenes dolgokkal foglalkozhas-
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sék, szüksége van nyugalomra és békére. „Ad hoc, quod homo 
divinis vacet, iadiget tronquillitate et pace", mondja szent Ta-
más (Summa c. Gent. III., 117). A béke (pax.), illetőleg az egyet-
értés (concordia), bármilyen kellemes és bármennyire becses 
önmagában véve is, igazi erkölcsi értékét mégis azáltal kapja, 
hogy eszközül szolgál arra, hogy az emberek mind a „vacare 
Deo"-nak szentelhetik magukat. Innét szent Tamás bölcselete 
alapján az a követelmény, hogy béke uralkodjék e földön. Béke 
a népek közt, béke a társadalmi osztályok közt, béke az egyes 
emberek közt. Ez teljesen megegyezik a keresztéuység ama föl-
fogásával, mellyel Krisztust mint „Rex pacificus"-t, mint béke-
szerető királyt állítja elénk. Karácsonykor ennek a „Rex paci-
ficus"-nak a születését önnepli az Egyház az ő liturgiájában. A 
karácsonynapi zsolozsma legelső antifónája (az I. vecsernyében) 
a rexpacificust emliti a (Rex pacificus magnificatus est.) 

Ámde miáltal valósíttatik meg a béke és jelesül a társa-
dalmi béke? Elsősorban nem külső eszközök által. A béke leg-
főbb biztosítéka az ember keblében van; abban t. i. hogy aka-
ratát Istennek, az alsóbb törekvéseket pedig akaratának rendeli 
alá. (Summun c. Gent. III., 121.) Ezért az angyalok kara is a 
„Rex pacificus" születése alkalmával a jóakaratú embereknek 
hirdette a békét. 

Ugyanígy a béke igazi ellenségei és akadályai is ember 
keblében vannak. IX. Gergely pápa, miután Aquinói szent Ta-
más nagy rendtársával, Pennaforti szent Rajmunddal elkészít-
tette a maga törvénykönyvét, a „Rex pacificus" kezdetű bullá-
ban, mellyel ezt a törvénykönyvet a bolognai és a párisi egye-
temnek megküldötte, azt mondta, hogy a „Rex pacaficus" t. i. 
Krisztus, azt akarta, hogy alattvalói szemérmesek, békeszeretők 
és tisztességesek legyenek. Ámde a féktelen kívánság (effrenata 
cupiditas), mely a béke ellensége, a pörök anyja, a civódások 
anyaga, nap mint nap annyi pernek ad létet, hogy a viszályok 
sokasága miatt vége szakadna az emberi társasélet kötelékének 
(ins humani foederis), ha az igazságosság a maga erejével a 
féktelen kívánságot vissza nem szorítaná. 

A pápa itt nagy lélek- és világismerettel rámutat az em-
berek közt való békének, tehát a társadalmi békének is tulaj-
donképeni és legfőbb akadályára. Az „effrenata cupiditas", a 
fékevesztett kívánság az, mely lehetetlenné teszi népek, társa-
dalmi osztályok és egyesek békés együttélését. 
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A pápa rámutat arra a legszükségesebb eszközre is, mely 
által a béke legnagyobb ellensége, az emberek keblében lap-
pangó „effrenata cupiditas" vasszaszoritható. Ez a legszüksé-
gesebb eszköz az igazságosság és ennek szolgálatában a köz-
hatalom ténykedései, különösen az igazságos törvények hoza-
tala és az igazságszolgáltatás. 

Gyakran említik mostanában a bibornok-hercegprimás úr 
magasztos jelszavát : iustitia et pax. A jelszó a 84. zsoltárból 
van véve, amelyben ezt olvassuk: „iustitia et pax osculatae 
sunt". Az igazságosság és a béke ölelkezése azonban helyesen 
úgy értendő, hogy a „institia" eszköz a „pax"-nak mint cél-
nak megvalósítására. Vagyis: igazságosság által lehet eljutni a 
békére ; igazságosságra kell alapítani a békét. 

Az igazságosság saját természete szerint alkalmas is arra, 
hogy a béke eszköze és alapja legyen. Mert az igazságosság 
azzal, hogy kinek-kinek megadja a magáét (suum cuique tribuere) 
és kinek-kinek egyenlő mértékkel mér, megnyugtatólag, kibéki-
tően hat az emberekre. 

De vájjon az igazságosság egymaga elegendő-e a béke 
biztosítására. Erre vonatkozik az a külföldi vita, melyet ezen 
előadás elején megemlítettem. 

Az igazságosság az emberek közt való békének múlhatat-
lan, de egymagában nem elegendő feltétele. Ennek két oka van. 
Először a természetes erkölcsi törvény a „lex aeterna"-nak csak 
tökéletlen kinyomata az ember elméjében. Ez áll az igazságos-
ság követelményéiről is. Az emberek sok kérdésben ellentétes 
véleményben vannak arról, hogy az adott esetben mi az igaz-
ságosság követelménye, mire köteles és mire nem köteles va-
laki. Amig valaki csak annyit akar teljesíteni, amennyire az 
igazságosság alapján köteles, addig ezen kötelességének terje-
delme tekintetében viták támadhatnak. Másodszor az igazságos-
ságnak nincs is mindig egyenlő mértéke valamely kötelezettség 
tekintetében, hanem van alsó és felső határa. Igy az igazságos 
vételárnak és az igazságos munkabérnek van alsó és felső ha-
tára. E kettő között bün nélkül lehet helye az érdekek harcá-
nak, tehát bizonyos fokú békétlenségnek. A tételes törvény a 
természetes erkölcsi törvény e hézagait nem mindig tölti ki. 

Az igazságosság ekképen egymagában nem biztosítja tel-
jesen a békét. Emellett a merő igazságosságban bizonyos rideg-
ség is van, ami maga is ellensége az igazi békének. Ez igaz-
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ságosság az emberek társas együttélésében olyan mint az em-
beri testben a csontrendszer. Föltétlenül szükséges a csontrend-
szer, de az ember csupán a csontjai által nem tud élni. 

Aquinói szent Tamás, amidőn azt mondja, hogy az embe-
reknek avégből, hogy a „vacare Deo"-t megvalósíthassák, nyu-
galomra és békére van szükségük, folytatólag fölemlíti ennek a 
békének az eszközét és ezt a felebaráti szeretetben látja. „Ea 
vero, quae pacem perturbare possunt, praecipue per dilectionem 
mutuam tolluntur." (Summa c. Gent. III., 117.) 

A felebaráti szeretet kötelességének oka nem csupán a 
béke biztosítása, de ez is egyik fontos oka. 

Már most Aquinói szent Tamás szerint a felebaráti szere-
tetben eo ipso benne foglaltatik az igazságosság is. Vagyis a 
többen benne van a kevesebb is. Isten iránt való szeretetből 
szereti az ember az ő embertársait. Isten és a felebarát iránt 
való szeretetből teljesíti az igazságosság követelményeit, de en-
nél többet is (Summa c. Gent. III., 128). Ekkép létesíti a leg-
teljesebb pax-ot. 

Az Isten és a felebarát iránt való szeretetből folyik az — 
ami a mondottaknak csak más formulázása, — hogy mindenki, 
akár egyén, akár társadalmi osztály, akár nép, megtartsa azt a 
helyet, mely az Istentől megállapított természetes rend (ordo 
naturalis) szerint megilleti.'® Ezzel létesíti a békét, amely szent 
Ágoston szerint „ordinata concordia", (U. O.) 

II. 
A „vacare Deo", illetőleg az ember végső célja szempont-

jából kell megítélni a földi javakat, illetőleg a szegénységet és 
a gazdagságot. 

Szent Tamás szerint a gazdaság arra való, hogy általa 
először saját szükségleteinket kielégítsük éz ezzel életünket fen-
tartván képesekké tegyük magunkat a „vacare Deo"-ra, illetőleg 
végső célunk munkálására; másodszor, hogy másokon segítsünk, 
hogy ezek is képesekké váljanak a „vacare Deo"-ra, illetőleg 
végső céljuk munkálására. A gazdagság az ember jelenlegi ter-
mészete mellett annyiban veszedelmes, hogy segítségével az 
ember elmerülhet az élvezetekben, vagy földi javakhoz köti 
szívét, mintha azok az ő végső célja volnának, vagy túlsókat 
foglalkozik azok kezelésével, vagy elbizakodottá és gőgössé lesz. 
A szegénység viszont jó annyiban, hogy fölmenti az embert a 
földi javakkal való tulnagy foglalkozástól, úgy hogy több ideje 
RELIGIO 1928. 1 3 
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marad, melyet a contemplatiónak szentelhet ; nem tapad a földi 
javakhoz és nem bizakodik el, gőgössé nem lesz, sem élveze-
tekbe nem merülhet el. De az olyan embernél, aki nem hajla-
mos a vita contemplativa-ra, a kisigényüség és a vagyoni ügyek-
kel való foglalkozás és általában a cselekvő élettől való föl-
mentettség viszont a tétlenség veszedelmével jár, amely ugyan-
csak bűnre visz. Az önkéntes szegénység tehát nem mindenki-
nek való. (Summa c. Gent. III., 134.) 

Aquinói szent Tamás erkölcsbölcseletében fontos helyet 
foglal el az ő tana a tulajdonjogról. Különbséget tesz a tulaj-
donjog és e jog helyes gyakorlata közt; másképen kifejezve: a 
javak bírása és azok helyes fölhasználása közt. Ha Aquinói 
szent Tamás tanát általánosan követnék és aszerint cselekedné-
nek, nem volna társadalmi kérdés. Azonban mindjárt hozzá kell 
fűznöm, hogy szent Tamás idevágó tanát nem lehetne jogi szer-
kezetbe önteni. Azt csakis erkölcsi hatóokok uralma alatt lehet 
megvalósítani. Az ide vonatkozó erkölcsi okokat pedig az Egy-
ház szolgáltatja. 

A társadalmi békét már megvalósította és a társadalmi 
kérdést már megoldotta az Egyház a maga körében mindenütt, 
ahol az ö szelleme teljesen egy ma divatos kifejezéssel élve : 
száz százalékban — érvényesült. így törlént a jeruzsálemi első 
keresztény egyházközségben ; így történt a szerzetesrendekben 
melyek az első keresztények önkéntes szegénységét és vagyon-
közösségét tovább folytatták és ahol — mint az első kereszté-
nyek közt, valamint szent Benedek regulája szerint a — nem 
gépies egyenlőséggel történt a szükségelt javak kiosztása, ha-
nem kinek-kinek úgy, amint szüksége volt rá; tehát a szent 
Benedek által annyira hangoztatott „discretió"-val, ami annyi mint 
a sablonosság, az egy kaptafa ellenkezője. 

Aquinói szent Tamás adja nekünk a társadalmi kérdés 
bölcseletét, az egyház pedig a társadalmi kérdés tettekben való 
megoldását. Más igazi bölcselete és más igazi megoldása e kér-
désnek nincs is. 
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MEGFIGYELÉSEK AZ ÁLTALÁNOS METAFI-
ZIKA JELENTÉSTANÁNAK KÖRÉBŐL.1) 
Minden cselekvő magához hasonlót hoz létre. A szó, ame-

lyet az ember ajka küszöbén kibocsát, az ember képét és ha-
sonlóságát viseli, s mivel testén kívül lelke is van, a belőle el-
röppenő szó sem lesz lélek nélkül. Az ember teste az, ami benne 
látható; a szó teste az, ami belőle hallható; az ember lelke 
olyasmi, ami őt átjárja, de nem látható ; a szó lelke pedig a 
hangcsoportok mögött rejtőző értelem, amelyet jelentésnek ne-
vezünk, amennyiben szintaktikus és külső környezete azt köze-
lebbről meghatározza. 

Az elmúlt század nemcsak a természettudományok hala-
dása miatt jelez fordulót az emberiség művelődéstörténetében; 
vívmányai közé az is tartozik, hogy a történeti és összehason-
lító módszer alkalmazásával az eddigi grammatizáló nyelvész-

• kedés helyébe a tudományos lingvisztikát helyezte, amely fel-
tárta a szabályos hangzóváltozásoknak törvényeit, megállapí-
totta nagy nyelvcsaládoknak létezését s közelebbről meghatározta 
a rokoni kötelékek természetét és szerepét. Aránylag eléggé ké-
sőn terelődött a nyelvészek figyelme a szó lelkének : értelmének 
és jelentéseinek rendszeres vizsgálatára. A nyelvtudomány első-
sorban a szabályos hangzóváltozások törvényeit kutat ta; meg-
látta ugyan a nyelvi kifejezések értelmi oldalát is, észrevette a 
jelentések változásait, de sokáig tartott, míg a jelentésváltozá-
sokat elfogadható rendszerbe foglalta és azoknak okait rend-
szeresen kutatni kezdte. 

A szemazológia, jelentéstan még korántsem tart ott, ahol 
a fonetika és ezen nem is kell csodálkoznunk. A jelentés vál-
tozása részben az egyéni lélektan, részben a tömeglélektannak 
tényei közé tartozik; bonyolult lelki folyamat, amelynek össze-
tevői sokkal különbözőbb természetűek, mint a hangzóváltosá-
soké. Ezért a szemazológiában még alig lehet törvényekről be-
szélni, inkább csak az eredménynek, a végső eredőnek egyes 
összetevőire mutathatunk rá. Vannak, akik egyáltalán tagadják, 
hogy a jelentéstan terén általános érvényű törvények léteznek, 
mivel a jelentésváltozásoknál a szabad egyéni kezdeményezés 
számára korlátlan lehetőségek nyílnak. Bizonyos, hogy ezen a 

') A szerző felolvasta székfoglaló gyanánt az Aquinói sz. Tamís-
Társaság 1927. dec. 23-án tartott -ülésén. 

13* 
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téren a kutatás számára még nagyon sok feladat várakozik s-
hogy az effajta vizsgálódások eredményei általánosabb érdeklő-
désre tarthatnak számot, mint a fonetika törvényei. A hangtani 
változások ugyanis az egyes nyelveken belül nagyrészt sajátos 
irányt vesznek, s elsősorban azokat érdeklik, akik a nyelvtudo-
mánynak idevágó ágát müvelik; ezzel szemben a jelentésválto-
zások inkább általános érvényűek és sokszor az egymástól na-
gyon távol eső nyelvekben is ugyanazon szempontokhoz iga-
zodnak, mivel pl. a képzettársítás alaptörvényei ugyanazok 
Mexikóban, mint Nagyváradon és Prágában. 

A jelentéstan a Dölcseletnek, nevezetesen a lélektannak és 
a nyelvtudománynak a határoló mesgyéjén helyezkedik el. Ezen 
körülmény indított arra, hogy a jelen alkalommal olyan dolgo-
zatot terjesszek a M. T. Társaság elé, amely jelentéstani, tehát 
egyben nyelvészeti és bölcseleti érdekű kérdést taglal. A böl-
cseség kedvelői és a nyelvtudományok munkásai ezen a téren 
még sokat tanulhatnak egymástól s az utóbbiak soha sem fog-
ják hálájukat megtagadni attól a nagynevű bölcselőtől, aki nem-
csak a kísérleti lélektannak, hanem egyben a szemazológia ma-
napság elfogadott tudományos rendszerének alapját vetette meg. 

Mielőtt azonban megkísérlem, hogv a nagyérdemű társa-
ság figyelmét a létezést jelentő kifejezések szemazológiai elem-
zésére irányítsam, engedtessék meg nekem, hogy világosság 
kedvéért előrebocsássam a jelentéstan felosztásának s ezzel kap-
csolatban történetének rövid vázlatát. 

A jelentéstant mint a nyelvtannak önálló részét a hangtan, 
alaktan és mondattan mellett Reisig K. tárgyalta először 1839-ben 
Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft c. művében.1) 
A jelentéstani problémákkal foglalkozó régibb irók s az ujabbak 
közül A. Darmesteter (La vie des mots5 1899), M. Bréal (Essai 
de sémantique3 1904) felosztásaikban a logika és stilisztika 
szempontjait alkalmazták, megkülönböztetve 1. jelentésszi/Arü-
Iést - ez a jelentés átvitele a nemről a fajra, 2, jelentés/ágz/-
lást, az előbbi eljárás megfordítottját, 3. a hasonlóságon ala-
puló átvitelt, a metaforát és 4. a metonymiát. H. Paul (Princi-
pien der Sprachgeschichte4 1909) különbséget tesz a szokásos és 
az alkalmi jelentés között ; szerinte minden igazi jelentésváltozás 
az alkalmi jelentésnek szokásossá válása. 

A további felosztás nála is a logikai fölé-, alá- és mellé-

<) V. ö. Gombocz Z. : Jelentéstan 3. 
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rendelés fényeiből indul ki. Ezen felosztások előnye, hogy azokat 
könnyen lehet alkalmazni, de hátrányuk, hogy a jelentés-, illetve 
jelölésváltozásnak valódi okairól semmit sem árulnak el, tehát 
alapjukat tekintve a tényeknek csakis külsőséges, formális osz-
tályozását jelentik. 

Wundt Vilmos ismerte fel elsőnek a lélektanon alapuló 
felosztás szükségességét. A jelentésváltozások legnagyobb része 
lelki motivumokból indul ki s a lelki élet területén játszódik le, 
tehát kell, hogy a jelentéstan felosztásának szempontjai a lélek-
tanban gyökerezzenek. Wundt a Völkerpsychologie 2. kötetében 
(Die Sprache)1) különbséget tesz elsőben szabályos és szórvá-
nyos jelentésváltozás között (regulärer und singulärer Bedeu-
tungswandel). Az elsőre például felhozza a pecunia szó törté-
netét, a mely szabályosan összefügg az értékmérő cseretárgyak-
nak nemcsak Rómában, hanem máshol is fellépő változásával — 
elöször szarvasmarha, majd később érc; az utóbbit — tehát a 
szórványos jelentésváltozást a moneta szó történetével világítja 
meg. Moneta (ebből lett a franciában monnaie, az angolban 
money, a németben Münze) volt a régi római vert pénz neve, 
mivel az első római pénzverő intézet Juno Moneta (a figyel-
meztető Junó) templomának szomszédságában volt, tehát elne-
vezését teljesen véletlen, újból nem ismétlődő körülménynek 
köszöni. A szabályos jelentésváltozás további beosztása: 1. 
Assimi/ativer Bedeutungswandel, jelentésváltozás tartalmi ha-
sonlóság alapján; 2. Komplikativer Bedeutungswandel, jelen-
tésváltozás a külömböző érzetterületek hangulati rokonsága 
alapján. Külömbséget tesz első és másodfokú komplikációk kö-
zött. Az elsőfokú komplikációs jelentésváltozás azon alapszik, 
hogy külömböző érzékterületek érzetei hasonló hangulatot te-
remtenek s ilyenformán az elnevezések a hangulat hasonlósága 
alapján egyik érzékterületről a másikra átvándorolhatnak. így 
pl. a „lágyu jelző, a mely a tapintás területéhez tartozik, átme-
het a hasonló hangulatot előidéző hangra is. ezért beszélünk 
„lágy hangról". Ide tartozik még külső tárgyak és állapotok nevé-
nek átvitele érzéki érzetekre. így ágazódott el a rauchen szó 
őséből a riechen ige. Ide sorozza még az érzéki érzetek nevé-
nek átvitelét lelki állapotokra: ifivç (édes) — ifio^ct (örülök). A 
másodfokú komplikációknál a külső cselekvések nevét visz-
.szük át a magasabb lelki élet területeire. Itt azzal kell számolni 

!) 3. kiad. II. 2,459 - 627. 
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hogy az átvitel alapjául szolgáló hangulat már nagyon elhal-
ványodik vagy teljesen háttérbe lép. így ha valaminek szellemi 
felfogásáról vagy tapasztalásról beszélünk. Itt egy közbeeső je-
lentést kell felvennünk, amely már elavúlt vagy amelyet az uj 
jelentés kezdeményezői átugrottak. Tehát második példánkban 
(„tapasztal") az alapjelentés „megtapogat", a közbeeső jelentés 
„tapintás útján megismer", a végső jelentés „behatóbban meg-
ismer" oly esetekben is, amelyekben a tapintás érzéke egyálta-
lán nem szerepel. A komplikáció alapja itt ama rokon hangulat, 
amely egyfelől a tapogatva, vagyis a látás és tapintás érzék-
szerveit együttesen alkalmazó és másfelől minden egyéb beha-
tóbb konkrét megismerésnek érzelmi velejárója. 

Wundt szerint a szabályos jelentésváltozásnak 3. faja az 
érzelmi asszociáció. A szó jelentése átterjed egy másik rokon 
hangulatú fogalom kifejezésére s ennek behatása alatt jelentése 
is elváltozik. A francia chétif (csenevész) a captivus fogalomból 
indult ki annak alapján, hogy nemcsak a szabadságukat vesz-
tett egyének, hanem a többi nyomorodottak is rászolgálnak a 
sajnálat érzelmére. 

A szabályos jelentésváltozás 4. faja végül az asszociációs 
jelentéssűrűsödés (associative Verdichtung). Ennek egyéb al-
faja abban áll, hogy az egymással társult forgalmak egyikét je-
lentő kifejezés mintegy magába sűríti, vagyis felveszi magába 
a társult fogalmat jelölő szónak a jelentését, minek folytán az 
utóbbi szó feleslegessé válik és elmaradoz. így a francia poison 
(méreg) eredetileg potio (ital), mivel a mérget többnyire italba 
keverve szokták beadni ; ezen példában a potio venenosa kap-
csolat utóbbi tagja átadja értelmét a potio szónak. A jelentés-
sürüsödés egy másik faja a szintaktikus asszociáció útján tör-
ténik. A stereotip szósorok megrövidülnek s a megmaradt rész 
felveszi a lemaradozott rész jelentését. Példa erre a francia per-
sonne (eredetileg „személy") szónak jelentésváltozása. Tagadó 
feleleteknél az: /'/ n'y a personne helyett a personne szó magában 
állva is „senkit" jelent, mivel bekebelezte a tagadó partikula 
jelentését. 

Wundt ismertetett felosztása ellen több, részben jogos ki-
fogás hangzott el, mivel azonban helytállónak bizonyúlt az alap-
gondolata, a lélektani szempont alkalmazása a jelentéstanban, 
azért felosztásának lényegesebb elvei és terminusai már több 
nyelvészeti munkába behatoltak. Ide tartozik a magyar nyelvé-
szeti irodalom területéről: Szótár: Jelentéstanulmányok az asz-
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szimilációs jelentésváltozásokról. (Nyelvészeti füzetek 35.); Sze-
remley Császár Loránd: Jelentéstanulmányok a komplikációs 
jelentésváltozásról. (Nyelv. füz. 36). Mohai L.: Jelentéstanulmá-
nyok a másodlagos komplikációs jelentésváltozásokról. Székes-
fehérvár 1908. E helyen említjük Gombocz Zoltán takaros köny-
vét: a Jelentéstant (1926, Tud. Gyűjt. 16), mely Wundt felosztá-
sának egyes hibáit kiküszöbölni igyekszik. Simonyi Zs., aki aka-
démiai székfoglaló értekezésében (1880) „A jelentéstan alapvo-
nalaiét adta s „A Magyar Nyelv" (2. Kiad. Bp. 1905) c. mun-
kájának egyik fejezetét a „jelentések viszontagságainak" szen-
teli, egy 1915-ben tartott akadémiai felolvasásában „Jelentéstani 
szempontok" címmel újból ezen tárgykörre tér vissza. Leginkább 
Paul és utóbb Sperber („Über den Affekt als Ursache der 
Sprachänderung") elveit követi, aki főleg az indulatnak juttat 
nagy szerepet a jelentés megváltozásában. Ő pl. a poison (a 
régi poíio) új jelentését (méreg) nem jelentéssüsürödésnek tu-
lajdonítja, hanem gúnyos vagy szépítgető kifejezésnek fogja fel.1) 
E helyütt ne feledkezzünk meg a Magyar Nyelvtörténeti Szó-
tárói sem, amelyet Simonyi Szarvas Gáborral együtt szerkesz-
tett és amely a magyar jelentéstörténeti kutatásoknak mindmáig 
nélkülözhetetlen segédeszköze. 

Korunk szociális törekvései a jelentéstanban is visszatük-
röződnek. Me illet: Comment les mots changent de sens? (An-
née Sociologique 1904—5, IX.) c. értekezésében a jelentésvál-
tozás egyik legfontosabb okának tartja a szóknak egyik szoci-
ális csoportból a másikba vándorolását.'2) Minden nyelvterületen 
a külömböző foglalkozások, nemek, társadalmi rétegek (diákok, 
sportkörök, tolvajok) megannyi csoportnyelvet alkalmaznak, 
amelybe sok nyelvjárási elem is jut s ezenfelül még tekintetbe 
kell venni, hogy a következő nemzedék a nyelvátvétellel kap-
csolatban a jelentéseket is több esetben módosítja. Ha a szó 
nagyobb szociális körből kisebb körbe kerül, jelentése sokszor 
megszükül. A latin trahere mezőgazdasággal foglalkozó közök-
ben a fejés értelmét vette fel (fr. traire). S megfordítva a szó 
jelentése tágul, ha kisebb szociális körből nagyobb körbe lép 
át. Compognon eredetileg: soldat qui partageait le merne 
pain, katonai mükifejezés, amely katonai körökből kiindulva 
„társ" jelentésben lett általánossá. 

Jelentéstani szempontok Bp. 1916. 9. I. 
2) V. ö. Baranyai Zoltán : A jelentéstannak egy új irányáról. Magyar 

Nyelvőr 1909, 61—68, 107-114. Gombocz: Jelentéstan 55-58 . 
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A szociologia mindenesetre fel van jogosítva, hogy a je-
lentéstanba saját szempontjait is belevigye; hisz a nyelv célját 
és alakulását tekintve valóban társadalmi intézmény. A szociális 
nézőpont azonban mégsem lehet a jelentéstan felosztásának 
alapvető szempontja, mivel a jelentésváltozás keletkezését te-
kintve pszichikai tény és a jelentésváltozások többi, külső té-
nyezői is csak az egyéni pszichén át érvényesülhetnek. Végül 
még tegyük hozzá, hogy maga a szociológia is az egyéni és a 
tömeglélektan alapján nyugszik. 

Az indogermán és finn-ugor nyelvészet a jeletéstani prob-
lémákat egyre növekvő figyelemre méltatja; nem mondhatjuk 
ugyanezt a sémi nyelvészetről, amely pedig jóval régibb az imént 
említett két testvérdisciplinánál. Mindeddig két nagyobb dol-
gozatról van tudomásom, amely jelentéstani kérdésekkel beha-
tóbban foglalkozik.1) A régibb ezek közül König: Stilistik, 
Rhetorik, Poetik in Bezug auf die Biblische Literatur. Leipzig 
1900, amely első részében : Die intellektuelle Sphäre das Seelen-
lebens und die Stilbeschaffenheit az átvitt jelentéseket a stilisz-
tika szempontjából csoportosítja. A másik, ujabb munka: P. 
Dhorme O. Pr. : L'emploi métaphorique des noms de parties 
du corps en Hébreu et en Akkadien (Revue Biblique 1920—23 
és különlenyomat Paris, 1923). A nagyértékü, gondos munka már 
címével is, amennyiben metaphorikus alkalmazásokról beszél, 
azt dokumentálja, hogy a jelentéstan újabb, lélektani szempont-
jai a figyelmét elkerülték. 

Budapest. dr. Aisíleitner József. 
(Vége következik.) 

A HIT BÖLCSELETE. 

Régi és ma ' is gyakran felmerülő kérdés: mi a hit szerepe a 
megismerésben, a tudásban, a tudományokban? Y annak gondolko-
dók , akik a megismerésben semmiféle hitnek sem engednek szere-
pet, a tudást minden hittől szigorúan elszigetelik, a tudományt tel-
jes egészében tisztán végső értelmi belátásra akarják építeni. Ezek 
szerint a hit és az értelmi belátás egymást teljesen kizáró mozza-
natok, melyek között az együttműködés lehetetlen. E szélsőséges 
racionalizmussal szemben áll a fideizmusnak nevezhető ellenkező 

0 Caspari, W . : Über semasiologische Untersuchungen am hebr. 
Wörterbuche ZATW. XXVII. 162—211. számomra jelenleg hozzáférhetetlen 
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szélsőség, mely viszont minden tudást a hitből akar levezetni, 
minden megismerés alapjául a hitet akarja tenni. Napjainkban 
jelent meg egy az utóbbi szélsőséges irányzathoz tartozó magyar 
munka is dr. Gerőcz Kálmántól ,,A filozófia alaptanai" címen, 
mely ismét aktuálissá teszi, hogy a hit és a tudás viszonyát köze-
lebbről megvilágítsuk. Fejtegetéseinket két részre osztjuk. Az 
első részben a hit mibenlétét fogjuk vizsgálni, miközben a szélső-
séges racionalizmussal szemben rámutatunk arra, hogy a puszta 
értelmi belátás elégtelen a tudományok felépítéséhez. A második 
részben pedig az említett könyv bírálatával kapcsolatban viszont 
a szélsőséges fideizmussal szemben kimutatjuk, hogy a tu 'ajdon-
képeni értelemben vett hit önmagában nem lehet minden tudomá-
nyos ismeret alapja, sőt mindenféle hit már feltételez értelmi 
mozzanatot, tudást is. Vagyis a hit és a tudás nem egymással el-
lenkező, egymást kizáró mozzanatok, hanem épen egymást köl-
csönösen támogató, kiegészítő elemei a megismerésnek, a tudo-
mánynak. 

I. 
A hit körül folyó vitáknál, mint számos egyéb bölcseleti 

problémánál is a félreértések és a minden megegyezést látszólag 
kizáró ellentétes elméletek legnagyobb része abból származik, 
hogy az egymással szemben álló gondolkodók elmulasztják annak 
a fogalomnak a kellő tisztázását, ami körül épen a vita forog. 
Ugyanis igen sok kifejezésünk még a tudományos használatban 
is nem egy, — hanem többértelmü. így azután könnyen megtörté-
nik, hogy az egymással szembenálló gondolkodók ugyanazzal a 
kifejezéssel tudtukon kívül egészen mást jelölnek, amiből termé-
szetes, hogy évszázadokig húzódó vitákkal sem győzhetik meg 
egymást. Hiszen érveléseikkel mindig csak egymás mellé vágnak, 
„más malomban őrölnek." Főleg a bölcseleti kérdések szolgáltat-
nak alkalmat ilyesfajta félreértésekre. Épen ezért minden tudo-
mányosságra igényt tartó bölcseleti munkának különös figyelmet 
kell fordítania arra, hogy az előforduló vitás fogalmakat kellően 
megvilágítsa, a kifejezés többértelműségeit, ekvivokációit feltün-
tesse és ezáltal a félreértést, félremagyarázást könnyen elkerül-
hetővé tegye. A dilettáns bölcselő főleg arról ismerhető meg, hogy 
mindenféle kifejezést össze-vissza használ hol ebben, hol abban 
az értelemben. Egyes bonyolult értelmű kifejezéseknél bizony e 
különféle ekvivokációk felkutatása is nem csekély tudományos 
munkát igényel. Hiszen az ismerettárgyak és gondolatok száma 
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sokkal nagyobb kifejezéseink számánál és így kifejezéseink sok-
szor csak igen durva megközelítéssel képesek jelölni gondolatain-
kat, illetve azok tárgyait. Épen ezért sokszor lehetetlen egyetlen 
szóval kellő egyértelműséggel jelölnünk fogalmunkat, hanem 
részletesebb körülírásra van szükségünk, hogy megvilágítsuk, 
milyen értelemben használjuk kifejezésünket. Sok állítás helyes 
• agy téves volta épen azon múlik, hogy milyen értelemben vesz-
szűk a szóban forgó kifejezést. 

Maga a ,,hit" kifejezés is számos ekvivokációt, azaz többér-
telműséget tartalmaz, ezért minden vizsgálódásnak, mely a 
„hitre" akar építeni, a félreértések kikerülése végett mindenek-
előtt ezeket az ekvivokációkat kell egymástól elválasztania. A 
következőkben megkíséreljük a „hit" kifejezés néhány fontosabb 
értelmét megkülönböztetni, melyek a közhasználatban előfordul-
nak és így alkalmasak arra, hogy őket egymással felcseréljük. 
E többértelműség ezen megvilágítása által egyszersmind nyilván-
való lesz az is, hogy bizonyos értelemben a ,,hit" minden tudo-
mány alapja, viszont egyedül a iu la jdonképeni értelemben vett, 
vagyis a vallási hiten egy tudomány sem épülhet fel. Lássuk te-
hát, mily értelemben szokott szerepelni a „hit" kifejezés. 

1) Legáltalánosabb értelemben a ,,hit" annyi mint általában 
az igaznaktartás bármely alapon. Ily értelemben hisszük a leg-
szilárdabb értelmi belátáson alapuló ismereteinket is. Ily értelem-
ben mondjuk pl., hogy ,,hiszem, mert hisz magam is látom." Igy 
elhiszem pl. hogy vagyok, hogy gondolkodom, hogy fáj a fogam 
stb. Igy értve mondhatjuk csak, hogy minden tudás, minden meg-
ismerés alapja a hit, mert minden tudás, minden megismerés lé-
nyeges alkotóeleme az igaznaktartás. Természetes azonban, hogy 
aki ez alapon minden tudás alapjának a hitet áll í t ja, indokolatla-
nul használja a sokkal egyértelműbb „igaznakiartás" helyett a 
„hit" kifejezést, amelynek többértelműségei azután alapvető, 
félreértésekre vezethetnek. 

2) Ha valamit értelmi belátás alapján tartunk igaznak, ak-
kor kell, hogy ez igaznaktartás érvényességi alapját is felismer-
jük. Ez az érvényességi alap rendszerint egy másik igaznaktartás, 
egy másik ismeret, melyből az előbbi érvényessége következik. 
Igy pl. igaznak tartom, hogy a vaslemezből készült hajók is úsz-
hatnak, mert ismerem Archimedes törvényét. Ez érvényességi 
alapot hasonlóképen valamely más ismeret a lapján tarthatom 
igaznak é. i. t. De ismereteink érvényességének ily módon való 
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visszavezetése alapvetőbb ismeretekre, vagyis a megokolás sora 
nem haladhat a végtelenségig. Végül el kell jutnunk oly ismere-
tekhez, melyeket már önmagukban érvényeseknek tartunk anél-
kül, hogy érvényességüket más, még alapvetőbb ismeretekből 
igazolni tudnók. 

Ez önmagukban érvényeseknek tartott ismeretek egy részé-
nél az igaznaktartást alapíthatjuk bizonyos közvetlen belátásra, 
intuícióra, az ismerettárgynak közvetlen (érzéki vagy tiszta ér-
telmi) szemlélet ú t ján való megragadására, miáltal ismeretünk, a 
tárgyról való ítéletünk érvényessége közvetlenül nyilvánvaló, 
közvetlenül evidens lesz. Ilyen közvetlen szemlélet ú t ján ismer-
jük fel pl., hogy gondolkodunk, hogy valamit érzünk vagy, hogy 
egy dolog nem lehet egyszersmind önmagának az ellentétje. 
Azonban nem vezethetjük vissza összes ismereteink érvényessé-
gét csupa közvetlenül evidens ismeretekre, hanem a tudomány 
kénytelen sok olyan végső ismeretet is igaznak tartani, melyek 
érvényességét sem más ismeret érvényességéből le nem vezetheti, 
sem pedig közvetlen szemlélettel nem igazolhatja. Minden tudo-
mánynak vannak ilyen végső előfeltevései, melyeket csupán azért 
fogadunk el érvényeseknek, mert különben minden további meg-
ismerés lehetetlenné válnék az illető tudományban vagy legalább 
is annak egyik területén belül. Ilyen alapon tar t juk igaznak pl., 
hogy hozzánk hasonló szellemű lények léteznek, hogy mások lelki 
folyamatai bizonyos tekintetben megegyeznek a mieinkkel. Ez 
ismereteinknél ugyanis nem tudjuk az érvényességet sem közvet-
len szemlélet alapján belátni, sem más alapvetőbb ismeretből le-
vezetni, mégis ez ismereteink szükségszerű alapjai bizonyos 
ismereteink egész rendszerének. Ha tehát e végső szükségszerű 
(erkenntnisnotwendig) előfeltevések igaznak tartását az előbbi, 
végső, teljes, közvetlen belátáson alapuló igaznaktartással szem-
ben hitnek nevezzük, akkor itt a hit a megismerés azon végső, 
szükséges előfeltételeinek elismerését, igaznaktartását jelenti, 
melyeket sem más alapvetőbb ismeretekre nem vezethetünk már 
vissza, sem pedig közvetlenül nem láthatunk be teljes, végső 
evidenciával, hanem csupán arra az értelmi belátásra építjük 
érvényességüket, hogy azt minden további megismerésnél már 
kénytelenek vagyunk előfeltételezni. 

3) Tudomány azonban nem épülhet fel csupán az egyéni ér-
telem belátásán, vagyis csupán olyan ismeretekből, melyeknek 
érvényességéről egyénenkint meggyőződtünk. Ismereteink tú!-
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nyomó részét oly igazságok képezik, melyeket szüléinktől, taní-
tóinktól, tudományos kutatók közleményeiből vettünk át, anélkül, 
hogy azoknak érvényességéről magunk is értelmi belátást, meg-
győződést szereztünk volna. Ezekhez képest elenyészően csekély 
azon ismereteink száma, melyeket csupán saját értelmi belátá-
sunk alapján tartunk igaznak. A tudomány haladása lehetetlenné 
válnék, ha minden újabb kutató kénytelen lenne az elődei által 
felfedezett igazságokról saját maga is egyéni értelmi belátást sze-
rezni. Nem végezhetjük el egyénenkint mindazokat a kísérleteket 
vagy felfedező utakat, melyek alapján elődeink bizonyos isme-
retek érvényességéről meggyőződtek. Ha a tudomány haladni 
akar, el kell fogadnia oly ismereteket is, melyeknek érvényessé-
géről esetleg csak egyetlen személy győződött meg saját értelmi 
belátása útján. Az igaznaktartás a lapja ily esetben azon személy 
megismerőképességében és szavahihetőségében való bizalom, 
aki az elfogadott ismeret érvényességének belátására eljutott és 
azt velünk közölte. Ha ezt az igaznaktartást a saját értelmi be-
látásunkon alapuló igaznaktartástól megkülönböztetve hitnek ne-
vezzük, akkor itt a hit a mások megismerőképességébe és szava-
hihetőségébe vetett bizalmat jelenti. 

4) Végül minden tudományos kutatás, valamint minden 
egyéb ténykedés is előfeltételez bizonyos igazságokat a jövőre 
vonatkozólag, amelyekről senki sem szerezhet értelmi belátást, 
de amelyeknek igaznaktartása nélkül minden tudományos munka, 
minden tevékenység megbénulna. Minden tevékenységhez ugyanis 
el kell fogadnom, hogy saját magam, környezetem és az egész 
világ helyzete a következő pillanatokban oly módon fog alakulni, 
hogy a megkezdett tevékenység folytatása nem válik lehetetlenné. 
Ha e sorok írása közben nem tételezném fel azt, hogy a követ-
kező pillanatokban is élni fogok, nyilván felhagynék ez írással. 
Tehát igaznak kell tartanom, hogy e munkát folytathatom, befe-
jezhetem, holott erről senkinek az értelmi belátása nem biztosít, 
semmi bizonyosságom sincs arra nézve, hogy pl. egy eltévedt 
golyó a következő pillanatban nem oltja-e ki az életemet. A 
„véletlen" események kedvező alakulásának feltételezése nélkül 
megszűnne minden tudomány, minden tevékenység. Vagyis a 
tudomány is csak úgy fejlődhet ki, ha igaznak tartunk sok olyas-
mit is, amiről sem a magunk, sem mások értelmi belátása nem biz-
tosít. Amennyiben ezt az igaznaktartást nevezzük hitnek, úgy ez 
estben a hit a véletlen események kedvező alakulásába vetett bi-
zalmat jelenti. 
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5) Ugyancsak nem emberi értelem belátására támaszkodó 
igaznaktartás a vallási hit is, ami a hit tulajdonképeni, szorosabb 
értelme. Azonban a vallási hit is meglehetősen bonyolult és több-
féle értelmű kifejezés, aminek részletes tárgyalására itt nem tér-
hetünk ki. Ezért csupán közelebbi és távolabbi értelemben vett 
vallási hitet fogunk megkülönböztetni. 

Közelebbi értelemben vett vallási hit a kinyilatkoztatott 
vallási igazságok igaznaktartása Isten mindentudása és feltétlen 
szavahihetősége alapján. Az ily értelemben vett hit lényegéhez 
tehát szintén tartozik bizonyos értelmi mozzanat is. Hiszen maga 
az igaznaktartás is értelmi mozzanat. Továbbá amit igaznak tar-
tok annak az értelmét, jelentését fel kell fognom, be kell látnom. 
Ha valaki nekem indián nyelven állítana valamit, azt semmiké-
pen sem hihetném, nem tarthatnám sem igaznak, sem nemigaznak, 
mert hiányozna az állítás jelentésének megértése, ami szintén 
értelmi mozzanat. Ezért nem is lehet meg az ily értelemben vett 
hit pl. a csecsemőknél vagy a tel jes értelmi elhomályosodásban 
szenvedőknél. Tehát e vallási hitnél is lehetséges, sőt szükséges 
is bizonyos megértés, bizonyos értelmi mozzanat. 

A vallási hitnél az igaznaktartás végső a lap ja Isten minden-
tudása és feltétlen igazmondása. Épen ez különbözteti meg e hitet 
más igaznaktartástól, főleg a hozzá hasonló 3) értelemben vett 
hittől, mely csupán emberi tudásra és igazmondásra támaszkodik. 
Azonban e vallási hit előkészítésénél és a hihetőség érveinek 
elfogadásánál már igenis szerepelnek a hitnek előbb felsorolt 
fajai, vagyis pl. sa já t értelmi belátásunkon vagy mások tudásán 
és szavahihetőségén alapuló igaznaktartás. Sőt ez utóbbiak nél-
kül nem is jöhet létre a vallási hit. Hiszen Isten tekintélyének, a 
kinyilatkoztatás tényének, anyagának megismerése nélkül nem 
juthatok el a vallási hithez sem. Ez utóbbi ismeretekhez pedig 
már csak saját értelmi belátásom vagy emberi tekintélyek alap-
ján juthatok. És amint egyéb tudományos ismerethez elegendő 
alapot nyújthatnak a hitnek előbb említett fajai, úgy a vallási hit 
kellő előkészítéséhez és a hihetőség igazolásához szintén elfogad-
hatjuk azokat. Aki ennél többet, minden tekintetben való végső 
saját belátást kíván, az többet követel meg a vallásos hithez, 
mint amennyi bizonyossággal a legszigorúbb tudományosság is 
megelégszik. 

A vallási hit tárgya csak kinyilatkoztatott vallási igazság 
lehet, nem pedig valamely profán tudományos tétel. Isten tekin-
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íélye nem tanúskodhat olyasmi mellett, amire nézve semmiféle 
isteni kinyilatkoztatás sem történt. Már pedig az egyes tudomá-
nyok tételeire vonatkozólag általában nem rendelkezünk sem 
közvetlen, sem közvetett isteni kinyilatkoztatással, azért nem is 
tarthatjuk azokat igazaknak a vallási hit értelmében. 

6) Szoktak azonban távolabbi értelemben vett vallási hitnek 
bizonyos érzelmi mozzanatokat, vallásos hangulatot, Istenben 
való bizakodást, reményt, szeretetteljes önátadást is mondani. 
Főleg bizonyos liberális vallásbölcseleti irányzatoknál ez a hit 
tulajdonképeni értelme. Általában az antiintellektuális vallás-
bölcseleti irányzatok iparkodnak a vallási hitet a tudástól, az ér-
telmi mozzanatoktól teljesen elválasztani és csupán érzelmekre, 
misztikus átélésekre visszavezetni. Ez utóbbiakból magyarázzák 
még a vallásban kétségtelenül előforduló bizonyos értelmi állás-
foglalást is. Eszerint a hit az Istennel való szeretetteljes, miszti-
kus eggyélevésből származik és a hit lényege az isteni gondvise-
lésbe vetett szeretetteljes bizalom, teljes szívvel való ráhagyat-
kozás egy felsőbbrendű lényre, melynek közelebbi ismerete nem 
szükséges, nem tartozik a hit lényegéhez. 

Bizonyos érzelmi mozzanatok kétségtelenül szerepelhetnek 
a vallási hit fogalmában. Hiszen hit alatt távolabbi értelemben 
általában a vallást is szoktuk érteni (hi t tan=vallástan) . A vallás 
pedig nyilván nem csupán ismeret, nem csupán igaznaktartás, nem 
csupán értelemmel, hanem teljes szívvel, lélekkel, egész lényünk-
kel való törekvés Isten felé. Lehet valaki vallásos ember, igen 
csekély ismeretekkel is és viszont pusztán vallási ismeretei miatt 
még senkit sem mondhatunk vallásos embernek. Amennyiben 
tehát a hitet általában a vallás értelmében vesszük, szerepel ab-
ban igen sok érzelmi, akarati mozzanat, vágy, törekvés is, egy-
szóval nem csupán ismeret, nem csupán igaznaktartás. Tágabb 
értelemben vett vallási hiten érthetjük tehát a vallásban előfor-
duló érzelmi mozzanatokat, ,,vallási élményeket" is, ahol az igaz-
naktartás már háttérbe szorul. 

Természetesen ez utóbbi értelemben vett hit még nem alkot-
hat vallást az előbbi (5) értelemben vett vallási hit, vagyis bizo-
nyos ismeretek igáznaktartása nélkül. A vallásos hit az ígaznak-
tartás kizárásával semmiben sem különbözik valamely megható 
legendától, költői élményektől. Akiben csupán vallásos érzelmek 
élnek igaz.naktartás nélkül az lehet mély érzelmekkel megáldott 
költői lélek, de még nem vallásos ember. Hiszen hasonló rajon-
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gást felkelthetünk pl. a pogány istenek vagy absztrakt dolgok 
iránt is, amikről tudjuk, hogy egyáltalán nem léteznek és amik 
iránt érzett rajongásunk máról holnapra teljesen megszűnhet, 
hogy helyet adjon esetleg egészen másfaj ta érzelmeknek. Az 
igazi vallásos ember számára azonban nem közömbös, hogy ami 
az ő vallásos érzelmeinek tárgya, akit szeret, akihez imádkozik, 
aki felé törekszik, az valóban létezik-e, igaz-e vagy csupán az 
érzelmek felkeltésére ügyesen kitalált agyrém. (V. ö. Az intuició 
a vallási megismerésben c. cikkünket. Religio, 1927. V. 5—22 lk.) 

II. 

Az előzőekben röviden ismertettük a hit különböző értel-
mét. A felsorolást épen olyan sorrendben állítottuk össze, hogy 
az egymásután következő hitfajoknál az értelmi belátás mozza-
nata folyton kisebb mértékben szerepel annak teljes kizárásáig, 
az igaznaktartás teljes mellőzéséig (5.). Ezzel szemben az egyes 
hitfajoknál viszont folyton növekszik az irracionális, vagyis ér-
telmi belátásra vissza nem vezethető mozzanatok szerepe. 

Nyilvánvaló, hogy e kérdésre: vájjon szerepel-e hit a tudás-
ban, a tudományban, csakis az esetben felelhetünk, ha előzőleg 
megállapítjuk, hogy a hit sokféle értelme közül melyiket vesszük. 
Vagyis a hit és tudás viszonya csak akkor szegezhető le, ha előbb 
megállapítjuk, hogy a hit melyik értelmét viszonyítjuk a tudáshoz. 
Kimutattuk ugyanis, hogy bizonyos (1—4.) értelemben vett hit 
tudásunkban fontos szerepet játszik, tudományos ismereteinknek 
egyik alapja, a tudomány fejlődésének egyik legfőbb tényezője. 
Az ily értelemben vett hit tehát a tudással szorosan összefügg. 
Ezzel szemben viszont a két utóbbi (5.—6.) értelemben vett hit, 
vagyis a vallási hit már csak azért sem szerepelhet minden tudo-
mányban, mert hiszen csupán vallási dolgokra, nem pedig a 
profán tudományok kérdéseire vonatkozik (5.), illetve, mert épen 
a tudást, igaznaktartást kizáró jelentése van, vagyis épen azt 
mellőzi, ami minden tudás, minden tudományos állásfoglalás 
nélkülözhetetlen mozzanata (6.) Vallási hit és tudományos isme-
ret legfeljebb amaz aránylag rendkívüli csekély számú tudomá-
nyos kérdésnél találkozhatnak, ahol a kinyilatkoztatás közvetle-
nül vagy közvetve valamely profán tudomány tárgyát is érinti. 
Erre azonban most részletesebben nem térhetünk ki. 

Ezekből már most nyilvánvaló, hogy a racionalizmus, mely 
a tudásból minden hitet száműz, alapvető tévedésen épül fel, 
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illetve alapvető homályosságot, zavart tartalmaz, amennyiben 
nem világosítja meg, hogy a hit mily értelmét akarja a tudásból, 
a tudományokból kirekeszteni. De épily tévedést tartalmaz a 
fideizmus is, mely szerint a tudás csupán hit, a tudományok kizá-
rólag hiten épülnek fel. Hiszen — mint láttuk — annyi elfogad-
ható ez álláspontból is, hogy bizonyos értelemben igenis szerepel 
hit minden tudományban. De, ha a hitet a vallási hit értelmében 
vesszük, főleg pedig annak minden értelmi belátást mellőző fa já-
nak tekintjük, akkor e hit nyilvánvalóan elégtelen a tudományok 
megalapozásához. A csupán érzelemre, misztikus élményekre 
építő tudás állandó bizonytalanság, kételkedés, ingadozás csíráit 
hordozza magában és legfeljebb ideig-óráig tartó szubjektív 
meggyőződést nyújthat, ami a tudományban nyilván nem elég-
séges. 

Az eddigiek'után már most könnyű lesz a fentebb említett 
könyvvel (dr. Gerőcz Kálmán: A filozófia alaptanai. Sátoralja-
újhely 1927.) szemben való állásfoglalásunkat is leszegeznünk. 
E könyv, mely egyúttal új magyar bölcseleti rendszer akar lenni, 
szinte iskolapéldája annak az irányzatnak, melyet mi fideizmus 
névvel jelöltünk. Már a címlapján e jeligét hordozza: „Hittem és 
azért szóltam" (2. Kor. 4.) és mindjárt az előszóban hangsú-
lyozza, hogy „minden filozófia a hit filozófiája." 

A szerző szerint „minden ismeret hiten épül fel" (7. 1.), 
a tudásnak minden, pozitív tartalma hit (11. 1.), „a verifikálás 
mindig kredifikálást jelent" (12. 1.). Ebből következik, hogy 
szerzőnk a tudást, vagyis az igazságnak értelmi belátás út ján 
való megragadását lehetetlennek tartja, vagy legalábbis minden 
tudást bizonytalannak, megalapozatlannak gondol. ,,A biztos tu-
dás az ember számára nem adatott" (29. 1.), csak „elhisszük" 
hogy valami igaz" (32. 1.). Ez alól még a legevídensebb ismere-
teinket sem veszi ki. Azt sem „tudjuk", hogy gondolkozunk, csak 
„elhisszük", hogy gondolkozunk (56. 1.), csak „hihetjük", hogy 
saját gondolkozásunkkal gondolkozunk (83. 1.). 

Mindez természetesen a teljes szkepticizmust, minden biz-
tos ismeret kétségbevonását jelentené. Szerzőnk szerint azonban 
mégis van valami, amiben nem tudunk kételkedni. Ez pedig a 
„hitben való hit" (57. 1.). Tehát a hitben is csak hihetünk, „nem 
tudjuk, hogy mi a hit, . . . m e r t a hitben „csak" hiszünk" (134.1.). 

Szerzőnknek e szkeptikus állásfoglalása minden biztos tu-
dással szemben nyilvánvaló ellentmondás, amit a világosan gon-
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clclkozó bölcselők már évezredekkel ezelőtt felismertek. Hiszen, 
ha bármit (akár állító, akár tagadó formában) állítunk, már vala-
mit igaznak tartunk. Még a szkeptikus is kénytelen biztos tudás-
nak elfogadni azt, hogy semmit sem tudunk biztosan, vagy pedig, 
hogy azt sem tudjuk biztosan, hogy semmit sem tudunk. Ha sem-
mit sem tartunk igaznak, akkor nem is állíthatunk semmit, leg-
feljebb csak az új junkat mozgathatjuk — mint ezt már Aristoteles 
megjegyezte. 

Tehát ha valamit állítunk, valamit már igaznak kell tar ta-
nunk. Szerzőnk erre nyilván azt felelné, hogy ez az igaznaktartás 
is csupán hit. Mi viszont megfordítjuk: az a „hit", amit ő emlit, 
csupán „igaznaktartás", vagyis a fentebb említett 1) értelemben 
vett hittel azonos. Legalábbis csak a hitnek ilyen értelmezése 
mellett fogadhatjuk el szerzőnknek a hitről fentebb idézett állí-
tásait, vagyis azok helyesen csak annyit jelenthetnek: minden tu-
dás, minden ismeret alapja az igaznaktartás. Ebben nyilván senki 
sem kételkedik, de nem is tartalmaz semmi új megállapítást. Ha 
azonban az egyszerűbb igaznaktartás helyett a határozatlan és 
többértelmű hitet használjuk, ezzel nemcsak indokolatlanul té-
rünk el a megszokott kifejezéstől, hanem félreértések és tévedé-
sek beláthatatlan sorozatát idézzük elő, amire épen szerzőnk 
könyve nyújt legvilágosabb példát. 

Szerzőnk ugyanis a hitet, mint általában igaznaktartást 
azonosítja a vallási hittel, vagyis a kinyilatkoztatott vallási dog-
máknak az isteni tekintélyen alapuló igaznaktartásával. Ezért 
mondja, hogy „csak annak lehet emberileg teljes és a leghelyesebb 
fogalma az igazságról, akinek positiv dogmákat tartalmazó vallá-
son alapuló s lehetőség szerint abszolút erős hite van az Isten-
ben" (48. 1.). Szerzőnknél a hitdogma is az egyszerű igaznaktar-
tás értelmével keveredik. Csak így állíthatja, hogy a hitdogma 
kapcsolatban van bármely érzettel, képzettel, érzelemmel, „hit-
dogmánk lehet pl. a villamosság lényegéről vagy bármely dolog 
avagy az Abszolutum magánvalójának lényegéről" (101. 1.), sőt 
még a „semminek" is van hitdögmája, mely mint legegyszerűbb 
hitdogma minden hitdogma legtipikusabb vonásait tárja elénk 
(40, 1.). De magáról a hitdogmáról is van hitdogmánk és ebben is 
„csupán hihetünk a hitdogma hitdogmájába vetett hitben való 
hittel" (101, sk. lk.). Ez utóbbi idézetben előforduló ismétlődé-
seknél, amivel különben a könyvben gyakran találkozunk, önkén-
telenül is az a kérdés merül fel bennünk, miért szakította meg 
Religio, 19:8. 1 4 
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szerzőnk már itt a hitben való hit ismétlését mikor azt akár köte 
teken keresztül lehetne még folytatni, illetve mi szükség van eny-
nyi ismétlésre is? Ha a hit önmagában nem elég, hanem csak a 
hitben való hit alapozza meg azt, akkor ez a folyamat nyilván a 
végtelenségig folytatható, anélkül, hogy a végső megalapozásig 
eljutnánk. 

Szerzőnk egyébként a hiten nem valamely egyéni hitet ért, 
mely egyénenkint más és más lehet, hanem a vallásfelekezeti, 
közösségi hitet. Ezért veti szemére a mai kornak, hogy ,,a vallás 
területén az egyéni hitet hirdeti szemben az igazi vallásosság alá-
zatosságát igazoló közösségi vallásos hittel" (8. 1.) „Minél inkább 
egyéni a hit, annál kevésbbé jelent vallásos hitet, mely közösségi 
elven épül fel" (70. 1.). 

A közösségi hit a lapját pedig a Szentírásban keresi. Ezzel 
magyarázható, hogy állításait lépten nyomon a Szentírásból vett 
idézetek halmazával igyekszik alátámasztani. Ezzel azonban 
szerzőnk iskolapéldáját nyúj t j a a Szentírás helytelen használa-
tának. Ugyanis a Szentírásnak tisztán valláserkölcsi vonatkozású 
idézeteivel teljesen profán tudományos elveket akar igazolni és 
oly értelmet akar tulajdonítani ez idézeteknek, amely értelmezés 
ellen legjobban maguk a szent szerzők tiltakoznának. így pl. 
minden tudás lehetetlenségét ez idézettel támogatja: „Hitben 
járunk, nem tudásban" (2 kor. 5, 7.) (29,219 lk.)1) A teljes hitet-
lenség az ember számára halált jelent, mert: ,,Az igaz ember hit-
ből él" (Róm. 1, 17.) (137. 1.). A gondolkozásnélküli létezés a leg-
tökéletesebb szellemi állapot, mert: „Boldogok a szellemben sze-
gények, mert övék a mennyek országa" (Máté 5, 4.) (229. 1.). Sőt 
szerzőnk szerint még Meinong „Annahme"-ja (képzet és ítélet 
közötti, meggyőződés nélküli feltételezés) is „teljesen megegye-
zik." azon Annahmeval, mely szent Pál e szavaiban fordul elő: 
, ,0 wahrhaft und aller Annahme wert ist das Wort" 74. 1.). 

Szerzőnk a Szentírásnak „az igazságra vonatkozó néhány 
fontosabb tételeként (!)" idézi mindama szentírási helyeket, me-
lyekben az „igaz" tőből képezett valamilyen szó csak előfordul, 
így pl. „Az Ür az igazat megpróbálja" (Zsolt. 11, 5.). „Sok baja 

1) Hogy kimutassuk, mennyire nem veti el a Szentírás a hit mellett a 
tudást, az ismeretet, szerzőnkkel szemben idézhetjük a következőket: „Mi 
elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia" (Jn. 6, 70.) 
„Mert a mi vitézkedésünk fegyverei . . . leront ják a tanácsokat és minden ma-
gasságot, mely felemelkedik az Isten ismerete ellen" (2. cor. 10, 4—5.) „Most 
csak rész szerint ismerek" (1. cor. 13, 12.) stb. 
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van az igaznak: Jobb a kevés az igaznak" (Zsolt. 34, 20, 37, 16.). 
,,Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást . . . sőt ti okoztok 
bántalmazást atyátok fiainak" (I. kor. 6,7—8) (126.1.). Ez utóbbi 
idézetben már nemcsak igazságra vonatkozó tételt, de az igaz-
ságra emlékeztető semmiféle kifejezést sem találunk. A fenti idé-
zetek egyébként nyilvánvalóan semmiféle tételt sem tartalmaz-
nak az igazságra vonatkozólag, hanem csupán azt árulják el, 
hogy szerzőnknek nincs érzéke az „igaz" kifejezés igen külön-
böző értelme, ekvivokációi iránt. 

Szerzőnk szerint egyébként „az igazság kritériuma emberi-
leg a lelkiismereti nyugalomban van." (173. I.). Ennél bizonytala-
nabb kritériumot azonban az igazság számára aligha találhatott 
volna. Hiszen a lelkiismeret csak az erkölcsi cselekedetnél hal-
la t ja szavát és itt sem lehet az egyéni lelkiismeret szava önmagá-
ban egyetemes értékmérő. A betegesen érzékeny, valamint a be-
tegesen érzéketlen lelkiismeret között a lelkiismeret érzékenysé-
gének legváltozatosabb fajaival találkozunk. Már most ha erre 
az egyénenkint változó lelkiismeretre bízzuk az igazság eldönté-
sét, nyilván annyiféle igazság lesz, ahány egyéni lelkiismeret, 
vagyis a szofisták tanításához sülyedünk vissza. Különben a leg-
több tudományos problémával szemben a lelkiismeret szava egy-
általán nem jelentkezik. Pl. époly nyugodt lelkiismerettel állítha-
tom, hogy a Marsban vannak élő lények, mint ennek ellenkező-
jét. Mégsem fogadhatom el egyaránt igaznak e két ellentmondó 
állítást. 

Szerzőnk szerint „az igazság megpillantása misztikái elra-
gadtatás nélkül az ember számára lehetetlen" (27. L). Még az 
identitást is csak misztikái elragadtatás út ján ismerhetjük fel 
(47. L). Itt szerzőnk az igazság alapjául nyilván azt a hitet akarja 
tenni, amit mi fentebb (6) távolabbi értelemben vett vallásos hit-
nek neveztünk. Az érzelem, a misztikus beleélés, az „eggyélevés" 
azonban önmagában még nem lehet az igazság megismerése bizo-
nyos értelmi mozzanat, gondolkodás, ítélés, állásfoglalás, vagyis 
igaznaktartás nélkül. Hiszen semmivel sem lehetséges nagyobb 
mértékben az eggyélevés, mint a sa já t énemmel, saját szellemi 
lényemmel, mégis mily nagy mértékben ismeretlen ez szá-
momra. Viszont minden misztikus elragadtatás nélkül felismer-
hetem teljes bizonyossággal, hogy én létezem, vagy hogy pl. fá j 
a fogam stb. Aki misztikus elragadtatásokra akar tudományos 
ismereteket építeni, az teljesen félreismeri a tudományos megis-
merés mibenlétét. 

14* 
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De talán épen a misztikus elragadtatás nehézségei miatt 
tagadja szerzőnk még az azonosság felismerésének lehetőségét is. 
„Az indentitas u. i. a tiszta igazság egyik kifejezője, —ez t pedig 
az emberi értelem csak keresi, felé törekszik s teljesen csak ak-
kor érheti el a tiszta hitben, amikor már a gondolkozásra nincs 
szüksége, tehát az Istennel való teljes eggyéolvadásban" (174. 
sk. lk.). Az azonosság elvét is elveti szerzőnk, mert az szerinte 
annyit jelent, hogy egy dolog azonos más dologgal, hogy a „majd-
nem teljesen hasonló dolgok ugyanazok" (46. sk. lk.). ,,Ha a léte-
zés birodalmában tételeznénk fel, hogy valamely dolog egyenlő 
önmagával, keresztrefeszítenénk az igazságot" (76. 1.). De nem 
ismerhetjük fel szerzőnk szerint a dolgok azonosságát azért sem, 
mert hisz lényegüket nem ismerjük. ,,Ha pedig a magánvaló isme-
retlen, valamely dologról nem állíthatjuk, hogy ,,az, ami" ( 197.1.). 
Szerzőnk ezért az identitás elve helyébe a differencia elvéi (prin-
cípium differentiae) teszi, mely szerint valamely dolog „olyan 
amilyen" — hasonló önmagához, de nem ugyanaz" (179 1.), 
„A. dolgok önmagukhoz csak hasonlók lehetnek, de azonosságuk 
meg nem állapitható" (78. 1.). Mindez azonban teljesen indokolat-
lan állítás, amit szerzőnk egy példával sem tud támogatni. Ha 
megpróbált volna szerzőnk egyetlen olyan dolgot mondani, ame-
lyik nem teljesen azonos önmagával, nyilván rájöt t volna állí-
tásának teljesen észellenes voltára. Ha a dolgok nem teljesen 
azonosak önmagukkal, ha pl. én magam sem vagyok önmagam-
mal azonos, legfeljebb csak hasonló önmagamhoz, akkor felborul' 
minden gondolkodás. Váj jon mi lehet az a különbség, amiben pl. 
én saját magamtól különbözöm és ami miatt nem lehetek önma-
gammal teljesen azonos? Vájjon a szerző elismeri-e, hogy ő azo-
nos dr. Gerőcz Kálmánnal, „A filozófia alaptanai" szerzőjével és 
ha nem miben különbözik tőle? Amit egyébként szerzőnk az azo-
nosság elvéről állít, az teljes félreértésen alapul. Ez elv ugyanis 
sohasem jelenti azt, hogy valamely dolog más dologgal lehet 
azonos, hanem épen ellenkezőleg azt állítja, hogy csak önmagával 
lehet azonos. Ebben pedig ugyancsak nincs semmi kifogásolható. 
Ami pedig a dolgok magánvalójának megismerhetetlenségét illet', 
ez nem befolyásolja az azonosság felismerhetőségét. Valamely 
dolog egyes mozzanatait, tényállódékait teljes bizonyossággal 
felismerhetem anélkül, hogy az illető dolog legbelsőbb lényegét 
ismerném. Teljes bizonyossággal felismerhetem, hogy most gon-
dolkozom, bár saját énem, saját tudatom legbelsőbb lényegét 
nem ismerem. Egyébként, ha a dolgok lényegének ismerete hí ján 
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nem állíthatnók róla az azonosságot, époly kevés joggal állíthat-
nák azt is, hogy önmagukhoz „hasonlók". 

Szerzőnknek meglehetős nagy (336 1.) terjedelmű munkája 
tele van hasonlóan téves merész állításokkal, amelyeket csak egy 
műkedvelő bölcselő mer megkockáztatni. A könyv egyúttal élénk 
bizonyítéka annak, hogy a fideizmus tudást tagadó hite épúgy 
nem állhat meg, mint a racionalizmus hitet tagadó tudása. Két-
ségtelenül sok nemes intenció, tiszteletreméltó szándék is nyilat-
kozik meg a munkában, ez azonban még nem adhat egy könyvnek 
tudományos értéket. Szerzőnk könyvével semmi esetre sem szol-
gálja azt a célt, amelyre oly tiszteletreméltó buzgalommal törek-
szik, t. i. a hit megerősítését a tudással szemben. Zavaros és 
szembetűnően téves állításai épen csak arra alkalmasak, hogy 
mind a tudást, mind a hitet diszkreditálják, hogy a tudás és a hit 
ellenségeinek kezébe egyaránt fegyvert adjanak. Mindez ugyan 
távol áll szerzőnk intenciójától, de könyve mégis e veszedelme-
ket rejt i magában. És épen e veszedelmek miatt kénytelenek 
voltunk bírálatunkban ridegen visszautasítani mindazt, ami tudo-
mányos lelkiismeretünk szerint a tudomány és a hit szempontjá-
ból egyaránt téves és veszedelmes. 

Budapest. 
Dr. Somogyi József. 
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Radó Polikárp dr. : A kereszténység szentkönyvei. /. 
Ószövetség. Budapest 1928. (Szent István könyvek 59-60.) 

Örvend a lelkem, hogy a Religio olvasóközönségének be-
mutathatok egy könyvet, melynek hiányát eddig nagyon érez-
tük a magyar könyvpiacon. Ez a könyv a mi bibliaszomjas vi-
lágunknak akar segítségére sietni, amennyiben a könyvek köny-
vét — amint a szerző maga mondja — akarja „közelebb juttatni 
a művelt kat. emberhez." 

De nemcsak világiaknak készült e könyv, nagy haszonnal 
forgatják azt azok is, akiknek hivatásuknál fogva több közük 
van a bibliához. Az egész munkán végig vonuló tudományos 
hang, egészséges kritika és az Egyház hagyományaihoz ragasz-
kodó korrekt kat. felfogás mellett is, élvezetes és modern kívá-
nalmainkat minden tekintetben kielégítő, elevenen megírt olvas-
mányt kapunk benne. 

Ami a könyv beosztását illeti, az általános bevezető rész 
után, melyben röviden tájékozódunk a sugalmazottság miben-
létéről, a Szentírás be- és felosztásáról — a szentírástudomány 
egy területére vezet el szerzőnk, amely manapság nagyon ked-
velt munkálkodási tere a szentírástudomány művelőinek és ez : 
a szövegtörténet. 

Ügyes kézzel bár, de a mű természetét és célját te-
kintve — túlságos részletességgel rajzolja meg a szerző a hé-
ber, görög és latin szöveg fejlődési vonalát, miközben nem ke-
rülik el figyelmét a legújabb megállapítások, esetleg teóriák 
sem ; (pl. Wutz-é a Hetvenek szövegére vonatkozólag.) 

Az Ószövetség irodalmi termékei tartalmuk szerint : mint 
történeti, költői és prófétai müvek vonulnak fel. Helyesen látja 
meg szerzőnk a könyvek célját általában épúgy, mint részlete-
ikben. Meglepő biztossággal igazodik el az irodalomtörténeti 
problémák terén ; (pl. a Pentatenchus kérdés) ; világosak könyv-
beosztásai. 

Az őstörténetet azonban és a pátriárkák korának a Gene-
sisben lefektetett történetét könnyebb megértésük és szavahi-
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hetőségiik kiemelése céljából élénkebb színekben festhette volna 
alá megfelelő művelődéstörténeti háttérrel. 

A kis műnek legsikerültebb része véleményem szerint az 
Ószövetség költészetének taglalása. A szerző tolla által érzé-
kelhetően, mint mind megannyi gyöngyszem emelkedik ki a 
különböző irodalomtörténeti rétegekből a héber vallásos, haza-
fias és harci költészetnek egy-egy kis remeke. Az egyes dalok 
hosszabb költői müvek értékelése és új szempontok szerint 
való ügyes beállítása önkénytelenül is arra ösztönzi az olvasót, 
hogy kezébe vegye a teljes szöveget és úgy élvezze a dalt 
eredeti beágyazásában és gyönyörködjék a zsoltár, vagy akár 
az egész könyv költői szépségein. A szép számban és hozzá-
értő módon összeválogatott szemelvények csak élénkítik az 
előadást és nagyban hozzájárulnak a közölt anyag mélyebb 
megértéséhez. A zsolozsmázó papság számára e szakasz alapos 
áttanulmányozása a breviárium elmondása közben sok lelki 
gyönyörűségnek lehet a forrása. 

A könyv utolsó részének, mely a prófétai és bölcseleti 
irodalomnak van szentelve, szintén meg vannak az értékei. 
Mint a történeti részben, úgy itt is az egyes személyeket, he-
lyes érzékkel helyezi bele a szerző a megfelelő világtörténeti 
keretbe. Ezzel az olvasó érdeklődése csak fokozódik. A prófé-
ták mint eleven, jól körvonalazott egyéniségek lépnek elénk. Gyak-
ran egymással párhuzamba kerülnek, hogy eltérő vonásaik 
szembeállításával eredeti alakjuk még jobban kidomborodjék. A 
rendelkezésre álló rengeteg tudományos anyagból a szerző 
ügyesen választja ki a legszükségesebbet és általában helyes 
megállapításokkal szűri le és dolgozza fel a kutatás legújabb 
eredményeit. Nem mulaszthatom el mint különös érdemet hang-
súlyozni : a gördülékeny, szép, magyaros nyelvezetet sem. Nem 
mindennap találkozunk vele ilyen természetű munkákban. 

Egy néhány helyen talán nagyobb szabatosságra lehetett 
volna törekedni. így pl. a sugalmazottság tárgyalásánál fel kel-
lett volna tüntetni azt á mélyreható külömbséget, mely a ter-
mészeti jelenségek és a történeti események között a sugal-
mazottságot illetőleg fennáll. 

Az egész műből kitűnik, hogy a szerző szereti a Szent-
írást és hiszem, hogy e kis élvezetes munka által másokkal is 
meg fogja azt szerettetni. 

Budapest. Dr. Iványi János. 
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Giovanni Papini : Krisztus története. Ford. Révay József. 
A bevezetést írta Fülep Lajos. Hetedik kiadás, Budapest. Az 
Athenaeum irodalmi és nyomdai részvénytársulat kiadása. 572 
oldal. Ára fűzve 10 pengő. 

A világszerte fellendült vallásosságnak egyik beszédes 
jele az a nagy érdeklődés, mely az Úr Jézus Krisztus szemé-
lyével szemben megnyilatkozik az irodalomban. Egymás után 
látnak napvilágot a Jézus személyével és szereplésével foglal-
kozó könyvek. 

Ezek között messze kimagaslik az egykori szocialista-radiká-
lisolasz írónak, Papininek könyve, mely Krisztus története címen 
jelent meg magyar fordításban. Nem szorosan vett Krisztus-
életrajz ez, hanem inkább történetbölcselet 'írisztus személyéből 
és tanairól. Jézusnak egyes tettei és tanításai köré csoporto-
sítva adja elő ez a Krisztushoz tért író az ő eszméit és gon-
dolatait, melyekből csak úgy izíik, sziporkázik a Krisztus ra-
jongó szeretete. De ugyancsak minden bölcselkedéséből csak-
úgy villámlik, cikkázik Krisztus ellenfelei és ellenségei iránt 
való gyűlölete. A szeretetben és gyűlöletben egyaránt tobzódik 
az egykori szocialista vezér. S talán épen ez a hihetetlen magas 
fokra hevített temperamentuma párosulva nagy író-müvészeté-
vel és páratlanul tágkörü ismereteivel szerzett neki világhírt és 
közolvasottságot. 

A Krisztus iránt érzett rajongó szeretetét csak dicsérhet-
jük. Hiszen az Istenemberrel szemben a szeretetben lehetetlen 
a túlzás. Öt eléggé szeretni, ahogy megérdemli, nem is vagyunk 
képesek. De az ellenfelei iránt megnyilatkozó gyűlölet túlzása 
mellett már nem lehet szó nélkül elhaladnunk. Mert az már 
nem keresztény vonás. Krisztus tanítása nem az ellenség gyű-
löletét, hanem szeretetét hangsúlyozta. Ebben hozott az Úr Jé-
zus, ha szabad magunkat így kifejeznünk, valami legmegdöb-
bentőbben rendkívülit az emberiség számára. 

Túlzásoktól nem ment a geniális szerző kifejezéseiben, 
nyelvezetében sem. Stílusának bámulatos elevenségét és csodás 
művészetét bántóan értékteleníti sok helyütt a nyers natura-
lizmus, mely épen a legfinomabb lelkek számára sok helyütt 
olvashatatlanná teszi müvét. Rendkívül kifejező ereje egészen 
alanyi, teljesen egyéni. De épen ez a túlságos alanyiság rész-
ben ártalmára is van a fölséges tárgynak, melyet könyve kö-
rülölel. Mennyivel fölemelőbb hatást váltanak ki belőlünk az 
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evangéliumok, melyeknek egyszerű írói oly darabosan és ku-
szán s mégis fölségesen beszéltek ; mert az életből, a valóság-
ból ellesett vonásokkal örökítik meg az Istenember alakját. Hideg 
tárgyilagossággal beszélik el életét, tetteit, tanait. Alanyi érzel-
meiknek Vele szemben úgyszólván soha sem adnak kifejezést. 
S jobban is tették, hogy alanyiságukat teljesen elnyomták, hall-
gatásra kényszeritették. Mert csak eltorzították volna az ő föl-
séges alakját. Soha sem érezni annyira az evangéliumok kere-
setlen egyszerűséggel lefestett Krisztus alakjának a valósággal 
hajszálnyira megegyező igazságát, mintha az ember összeha-
sonlítja őket ilyen nagy írásmüvészettel, de túlságosan is ala-
nyilag megalkotott, felfogott és megfestett Krisztus-alakkal, aminőt 
Papini lángesze elibénk tár az ö könyvében. Pedig ő Jézussal szem-
ben végigjárja az érzelmek összes skáláját : a tomboló, lelkesedő 
hangtól a dalszerüen lágy melancholiáig. írói egyéniségét krá-
ternek lehetne nevezni, mely tüzes köveket dobál ki dübörögve 
magából, de lejtőjén ott virúl a tavasz minden illatos szín-
pompája. 

Kisebb történelmi és bibliai tévedéseire, melyekben eléggé 
bővelkedik, nem kívánok rámutatni. Minek az oroszlánt légy-
csipésekkel bosszantani?! De nem hallgathatom el a fordítást 
bevezető Fülep Lajosnak támadását Papininek az egyetlen, 
egyetemes egyházról vallott katholikus állásfoglalása ellen. Vele 
szemben szent Pál szavait állítja sorompóba: „Mindnyájan 
Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, mert akik 
Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek fel. Nincs 
zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, 
mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban." Nagyon 
téved és a szentírási öszszöveggel teljesen ellentétes értelmet hoz 
ki Fülep, midőn sz. Pál e szavaival azt akarja Papinivei szem-
ben bizonyítani, hogy „minden keresztény vallás egyformán 
Krisztus vallása, tehát egyenlő értékű". Szent Pál az idézett sza-
vakkal igazában arra mutatott rá, hogy az egy, egyetlen egy 
krisztusi vallás keretén belül egyenlő jogok és kötelességek 
illetnek meg mindenkit. Jogok és kötelességek szempontjából a 
nemzetiségi különbségek válaszfalainak le kell omlaniok Isten 
országában. 

E disszonáns hangot nem számítva, katholikusaink is nagy 
haszonnal olvashatják Papini remekmüvét. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 
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Balassa Imre : Krisztus. Világirodalom-kiadás. Budapest,.. 
1928. 328 oldal. 

Balassa „Krisztus"-a novellaszerű szépirodalmi termék. 
Azok számára készült, akiknek a mindennapi kenyérért való 
hajszában kifáradva, se kedvük, se idejük, se türelmük nincs a 
komolyhangú, komoly nyelvezetű olvasmányokhoz. A lélek éle-
tébe és örök üdvösségébe vágó könyvet legfölebb akkor vesz-
nek kezükbe, ha az élvezetesen, szépen, mulattatóan, vagy leg-
alább szórakoztatóan van megírva. 

Balassa szemmel láthatóan az ilyen fáradt idegzetű és fá-
radt lelkű olvasókat tartotta szeme előtt, mikor a rendkívül ko-
moly és ünnepélyes, egyszerű nyelvezetű, sok tudást és még 
több gondolkodást igénylő evangéliumok pótlására könnyed, 
élvezetes stílusban bemutatja néhány epizódban Krisztus életét 
és tanítását. Úgy a tényeket, mint a tanok anyagát az evangé-
liumokból veszi, kivéve talán : „El Iudeába", „A prokurátor unat-
kozik", „Claudius meghallja a hangot", „A nagy árnyék" című tel-
jesen költött fejezeteket. Az evangéliumokból kiragadott epizó-
dokat gyönyörű szép nyelvezettel dolgozza fel, mely a könyv-
nek legnagyobb erőssége és értéke. Több aztán nem is igen 
van. Mert még maga ez a szépséges stílus is néhol annyira draszti-
kus, annyira naturalista, hogy a tárgy fölségének határozottan 
ártalmára van. Pl. a 158. lapon a Jézus körül szorongók között 
leír egy öreg koldust, „arcán az élet és a kor száz sebével, — 
olyan volt, mint egy keshedt, koszos vén kutya". A 186. olda-
lon mondja : A farizeusok röhögtek, csúfondáros, dúrva, állati 
röhögéssel" stb. „Jézus elnyúlt a fövenyen" (76. o.) „Jézus 
nekirohant a pénzváltó asztalának" stb. (232. o.) „Jézus, Péter, 
János és Jakab most telepedtek oda (az asztalhoz) és ugyan-
csak hozzáláttak az evéshez" (150. o.) Ilyen és ezekhez ha-
sonló naturalista kiszínezések aligha szolgálhatnak méltó kere-
tül Jézus életéhez. Kár volt ebben szerzőnek Papinit utánoznia. 
Ami pedig az egyes epizódoknak tisztán a szerzőtől kitalált 
helyrajzi keretezését illeti, abban bizony ugyancsak elvéti a 
dolgát a szerző. Szerinte „lent a domb alatt pihent a zsidók 
szent városa (148. o.) Jeruzsálem". Folyókat és tavakat láttat 
vele képzelete a szent város határában, sőt Názáretben náda-
sokat is, melyekben békák brekegnek (28. o.). A Getszemani 
kertet a s ű r ű ligetekkel borított Olajfák hegyének tetejére he-
lyezi. (253.) A jeruzsálemi templomot teljesén az európai ke-
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resztény templomok mintájára képzeli el. Aki nem járt még 
Palesztinában, az talán nem ütközik meg ezeken a valósággal 
teljesen ellentétes helyrajzi leírásokon. Én azonban a jó Isten 
kegyelméből már kétszer is megjárván a Szentföldet, kénytelen 
vagyok leszögezni, hogy aki a megfelelő geográfiái keretbe 
akarja beállítani az evangéliumok fölséges eseményeit, annak 
feltétlenül a helyszínén kell ilyen tanulmányokat folytatnia. A 
levegőből vagy képzeletből nem lehet a szentföldi helyszíntért meg-
rajzolni, mert a Kelet világa egészen niás világ, mint a mienk. 
Ezek a helyrajzi beállítások egyáltalán nem felelnek meg a va-
lóságnak, bizonyára azért, mert a szerző csak képzelet után 
dolgozott. Általánosságban aláírom szerzőnek azon állítását, 
hogy „arra hívatott egyházi férfiak kijelentése szerint e könyv-
ben nincsen semmi (így!), ami Krisztus személyének szentségét 
és magasztosságát vagy az egyház tanítását bármiben is sér-
tené." Azonban mégis kifogásolnom kell dogmatikai szempontból, 
hogy „Jézus Testvéreidről (28. o.) beszél a rationalisták stílu-
sában, hogy Jézus megkeres dését a „megtisztulás" 
tával állítja be (47. o.), a csodákat pedig annyi huzavonával, 
akkora nekikészülődéssel műveli könyvében az Úr, (pl. 163. o.) 
hogy legalább is azt kell mondanunk, hogy a szépirodalmi ha-
tás, a stílusgyakorlat kedvéért a csodák igazi jellegét feláldozza 
a szerző a rationalista felfogásnak. 

Történeti és régiségtani-bibliai dolgokban, sajnos, nagyon 
gyakran felültették szerzőt „szaktanácsadói". Nem tudja, hogy 
csakis Jeruzsálemben volt a zsidóknak templomuk, amelyben 
azonban Jézus idejében már nem őrizték a „frigyládát". Egye-
bütt azonban nem voltak templomaik, (84. o.) hanem csak zsi-
nagógáik, amelyekben szintén nem őrizték a frigyládát. (82. és 
233. o.) A teve hátáról Jecihelődő" (így!) Gáspár, Menyhért 
és Boldizsár nem voltak királyok, hanem mágusok. Szent Jó-
zsefet „görnyedt hátú öregember"-nek csak a képzeletüktől 
megtévesztett festőművészek után mondhatja ; ugyancsak téve-
sen mondja: „az öreg Péter, aki még most is nehezen húzta az 
egyik hibás lábát sántikálva" (159. o.) A valóságban mindket-
ten javakorbeli férfiak voltak a kérdéses időpontokban. Keresz-
telő Jánost nem Jeruzsálemben fejezték le. (149. o.) Tévesen 
gondolja szerző, hogy „letelt Annás (főpap) esztendeje." (139.) 
Az utolsó vacsorát nem Zebedeus házában tartotta Jézus. 
(318. o.) Nem vásár miatt mentek a világ összes tájairól a zsi-
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dók Jeruzsálembe pünkösdkor. (320.) A kafarnaumi százados 
nem Pilátus kapitánya volt. (95. o.) A gránátalma nem zöld, 
hanem vérpiros, mikor illatozik. (94. o.) 

De nem akarom tovább szaporítani a kifogásokat, melyek 
inkább csak a szakembereket érdeklik. Végső kritikaként azt 
mondhatom, hogy mint szépirodalmi termék elsőrangú élvezetet 
nyújt a könyv. Azt hiszem, sok hitben közönyös vagy fáradt 
lelkű olvasójánál fogja Balassa „Krisztusa" kiváltani azt a ha-
tást, melyet Jézus Kaifásnál elért. A szerző szép szavai szerint: 
„Jézus szempillájának selyem függönye kinyílt. Szemének tiszta 
tava rákéklett a gyantás, pislogó szemre, mely lesve kérdezte 
Öt." (269.) 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

A szentmise az ősrégi áldozatok és a szent kereszt-
áldozat isteni fényében. Dr. Krammer György, Esztergom 1927. 
Ára a szerzőnél 2"50 P., kötve 3*70 P., könyvkereskedésben 3'12 
P., illetve 4-62 P. 

A könyv dogmatikai megalapozását a következőkben ta-
lálom. A szerző szerint az áldozatbemutatás vezérgondolata az 
hogy az ember különleges áldozatajándékokkal kedveskedik Is-
tennek (6, 22, 81 1. stb.). Az áldozati ajándék mindig kettős. 
Igy az ószövetségben az áldozati állatnak külön a teste és kü-
lön a vére, a nem véres áldozatokban külön a kenyér és külön 
a bor (22 1.). A keresztáldozatnál Krisztus szent holtteste és 
kiömlött szent vére (52 1); a szentmisében Krisztus szent teste 
és szent vére (88 1. és köv.). Minden áldozatnál csak az a lé-
nyeges, hogy a pap a kettős áldozati ajándékot az oltárra te-
szi. Ha az egyik ajándék vér, akkor véres áldozat a neve. Igy 
a szentmise is valóságos véres áldozat, bár vérkiontás nélkül. 
De a vérkiontás nem is tartozik a véres áldozat lényegéhez, 
mert azt akárki végezhette, míg áldozatot csak pap mutathatott 
be (6 és 100 köv.). 

A szerző ezeket — úgy mondja — a Tridentinumból ve-
zeti le és „a trienti zsinat megnyilatkozása óta semmi okunk 
sincs töprengve keresnünk, hol is van az áldozatbemutatásnak, 
in specie a miseáldozatbemutatásnak lényege. Ugyancsak a 
szent zsinat szavai után nem látom be, hogy mire valók a so-
kat vitatott és egymással hadakozó, különböző miseelméletek, 
mikor azok a miseáldozat szent titkának magyarázatát csak 
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megnehezítik" (7 1.). A trienti zsinat szerint u. i. 3 tényező van 
a szentmisénél: 1. a földi pap, mint Krisztus helyettese; 2. a 
kettős áldozati ajándék, a szent test és szent vér; 3. a pap 
ténykedése, mellyel a kettős áldozatajándékot az oltáron meg-
jeleníti, Istennek adja. „A szent zsinat útmutatása szerint e há-
rom tényezővel teljesen megvan a valóságos és szigorúan vett 
áldozatbemutatás. Nem kell tovább és többett keresnünk." (5.1.) 

Pedig a szerző maga is tovább megy, mint a Tridentinum, 
többet mond a zsinat csalatkozhatatlan tanításánál. És éppen 
az áldozat lényegét illetőleg. Amit a Tridentinum tanít, minden 
teológus vallja és kell is vallania. De a zsinat nem is mond 
többet, mint hogy Krisztus az utolsó vacsorán testét és vérét 
a kenyér és bor színe alatt áldozatul bemutatta és parancsot 
adott, hogy az apostolok, papok ezt az áldozatot bemutassák 
(22. ülés 1. fejezet). Tehát biztos, hogy a szentmise valóságos 
áldozat. Hogy a szentmise miért áldozat, hogy tehát mi az ál-
dozat lényege, az essentia physica és metaphysica sacrificii, ezt 
a Tridentinum nem határozta meg. Amikor Krammer az áldozat 
lényegét a föntiekben állapítja meg, túlmegy a Tridentinum 
adatain. És itt sok teológust talál magával szemben. 

Elismerjük a szerzővel együtt (71. 1.), hogy az áldozat 
olyan istentisztelő külső tett, amelyet egyedül Istennek mutat-
hatunk be s amely azt fejezi ki, hogy Isten az élet és halál 
ura. Tehát az áldozat külső szimbóluma azon belső lelkületnek, 
amellyel magunkat Istennek teljesen átadjuk, Öt a magunk és 
minden más legfőbb urának elismerjük. A szerző szerint maga 
az áldozatajándékok egyszerű átadása már szimbolizálja ezt a 
belső önátadást. S ezt a Tridentinum alapján állítja. Igaz a Tri-
dentinum említi az „offerre" szót. De ez nem akar egyszerű 
ajándékátadást jelenteni! Hiszen a zsinat a 22. ülés 1-2. fejeze-
tében váltakozva használja az „offerre" és „immolare" szava-
kat. Már pedig az „immolare" biztosan annyi, mint „áldozatul 
bemutatni, feláldozni." Tehát a Tridentinum egyáltalán nem 
akarja tanítani, hogy az áldozat lényege az áldozatajándék át-
adása. 

Innét van, hogy a legtekintélyesebb teológusok szerint az 
áldozat úgy szimbolizálja a belső önátadást, hogy az áldozat-
tárgy lerontva (per destructionem) ajánltatik fel. A lerontás, le-
ölés tényleg szimbolizálja annak elismerését, hogy Isten az élet 
és halál ura, aki megérdemli, hogy minden élő érte haljon. S 
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ezze az úgynevezett destructiós elmélettel magyarázzák a 
szentmise áldozati jellegét is. Krammer nehézségét, hogy t. i. a 
leölést nem-pap is végezhette, tehát az nem tartozhatik az ál-
dozat lényegéhez, így oldják meg: Állatot leölni több célra is 
lehetett. Hogy éppen Isten tiszteletére irányuljon, ezt kellett a 
papnak érzékelhető módon (vér kiöntésével) kifejezni. A pap 
actusa által lett a destructio materialisból sacrificalis; az adott 
a leöléshez áldozati jelleget. 

A szerző elsősorban papok számára írta könyvét. Nem 
sablonos, megszokott gondolatokat hoz, hanem új beállításokat 
melyeket nagy lelki haszonnal olvas az ember. Egyes részei 
rendkívül szépek. így a keresztáldozat szabadakarati ténye 
(46-50. 1.); a Getsemáni és a Kálvária között levő különbség 
(56-57. 1.) ; a B. Szűz közvetítő szerepe a keresztáldozatnál (45. 
és 60. 1.); a szentmise földi papja (159-164. 1.) s a buzdítás a 
szentmise felhasználására (164-171. 1.). Alaposan kifejti, mi van 
jelen a kenyér és bor színe alatt „vi verborum", csak talán jó 
lett volna a „per concomitantiam" értelmét is kifejteni az eset-
leges félreértések elkerülése végett (89-91. 1.). Az „Istenem, Is-
tenem, miért hagytál el engem" szavak értelmét túlozva ma-
gyarázza, mintha megfeledkeznék arról, hogy a visio beatifica 
a kereszthalálban is megvolt. (60. 1.) 

A kifogásolt helyek egyáltalán nem rontják le a mü ab-
szolút értékét. Annál kevésbé, mert. pl. az áldozat fogalma vi-
tatott kérdés. Ha valaki nem is fogadja el a szerző nézetét e 
kérdésben, az is nagy haszonnal olvassa a könyvet aszketikus 
tartalmánál fogva. Szerezze meg a könyvet minden pap és el-
mélkedjék is belőle, akkor sokkal mélységesebb lelkülettel fogja 
bemutatni a szentmise áldozatot. Nyugodt lélekkel állítjuk, hogy 
hasonló alapos, tartalmas és gondolatokban gazdag könyvet a 
szentmiséről keveset lehetne fölmutatni. 

Pécs. Dr. Döry László. 

Assisi szent Ferenc — irta Balanyi György. 
„Közel két évtizedes előtanulmány" nagyszerű gyümölcsét 

tálalja fel e könyvben a szerző. „Forró szeretete gyenge vissz-
hangjának" nevezi a könyvét — pedig a hétszázados évfordu-
lón e drága könyv révén nemcsak magyar földről, de merem 
állítani, hogy az egész világról a legmelegebb hódolat, a leg-
illatosabb virágcsokor, a legszebb hősköltemény szállt Assis 
felé ! . . . 
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Kritikát gyakorolni e könyv fölött nem szabad, nem lehet, 
mert a legszigorúbb kritikát maga a szerző gyakorolta akkor, 
amidőn bámulatra ragadó tudásával kezelte a forrásokat, az ok-
mányokat és a legendák egész őserdejét. És mindezeknek bá-
mulatos kezelésével megfestette Franceskónak igazi alakját. 
Igazi alakját ! Nem azt az alakot, amely csak madárdalból, virág-
illatból, gondtalan vándorlásból él — hanem az ember alakját, 
a nyomorult, vergődő, kétkedő, szenvedő, de Isten bőséges 
„gratia"-ja aggályos felhasználása mellett diadalmaskodó, kor-
társait lenyűgöző, a későbbi századokat elbűvölő embert . . . 

* 

Sz. Ferenc ifjúkorát, a legtöbb életrajz túlozva adja, mert 
szigorú, szerzetesi szemüvegen át nézi azokat a nótás lakomá-
kat és zajos utcázásokat. Balanyi nagy pedagógiai tudással és 
az ifjúkort ismerő és szerető tanári szívvel „megérti az ifjú 
Francescot", aki nem züllött, csak ifjú, vidám, rajongó, álmo-
dozó, mint a fiatalság . . . Hiába nagyítja ez ifjúkor kilengéseit 
a költő és szigorú szerzetes szónok : Celanói Tamás, dacára, 
hogy személyesen ismerte Ferencet, Balanyi vele szemben is 
helyes megvilágításba állítja a nótás esztendőket, mert hősét 
az ő jó pedagógusi szívével úgy itéli meg, mint a mulatós fiú-
nak jóságos édesanyja: Pica asszony . . . 

• 

És a melegszívű pedagógusnál nem kisebb Balanyiban a 
jó psychologus. Amikor megkezdődik az isteni kegyelmek ideje, 
amikor az Úr nagyon nagy dolgokra hívja a lovagi álmok lázas 
álmodóját Francescot, — nem úgy tesz vele, mint a legtöbb 
életíró, ki csupa csodákkal és emberfölöttiséggel veszi körül, 
hanem igenis meghagyja annak, ami volt : embernek. És milyen 
embernek ! Gyenge, törékeny fizikumban elszánt, határozott em-
bernek, ki az átlagember teherbíró képességeivel nem is számol 
és nagy álmokat álmodik ! . . . De mielőtt idáig elér, mielőtt a 
minden szentséget jellemző elszántság, makacsság és a velejáró 
kiválasztási tudat megnyugtatná, bizony sok, keserves és szá-
nalomra méltó napokat vergődik át . . . És e keserves napokból 
nem is azok a legkeservesebbek, melyeket szándékos nagy pe-
nitenciában, bőjtölésben s a szamár-testvér (teste) kínzásában 
töltött el, hanem azok, amelyek telve voltak kételyekkel, lelki-
gyötrődésekkel az őt folyton kínzó kérdést illetőleg: „Mi az 
Isten akarata vele?!" — Sz. Ferenc e purgatóriumát mesteri 



224 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

kézzel festi Balanyi és azokkal szemben, kik csak dallal, po-
ezissel, gondtalan vándormadár természettel állítják elénk, meg-
adta nekünk, a siralom völgyében sokat vergődő embereknek, 
az igazi, követhető embert : Sz. Ferencet . . . Müvében Sz. Fe-
renc ember, földi ember, testi és lelki szenvedésektől gyötört 
ember, ki rendkívül finoman reagál Isten szavára, mely damia-
nói feszületből, porciunkolai mise evangélumából, virágillatból, 
madárfüttyből, havas esőből egyaránt szól hozzá... és az egyszer 
meghallott, megértett isteni sugallathoz szinte makacsul, két-
ségbeesetten ragaszkodó e m b e r . . . — Tehát követhető szent 
ember !... Ez egyszerű, nyilt lelkületével hódított is sz. Ferenc, 
ezernyi követőket kapott és századok őszinte bámulatát. „A 
csodálatos renaissance, melyet az új apostol szava és példája 
a lelkek mélyén fakasztott, csakhamar föltetszett a társadalom 
arculatán. Mert Francesco nemcsak a vallásos megújhodás ihle-
tője, hanem egyben a középkor legegyetemesebb hatású soci-
ális reformátora is volt. Természetesen nem abban az értelem-
ben, mintha valami új társadalmi rendszer kitervezésén és meg-
gyökereztetésén fáradt volna. Ilyesmire sohse gondolt, de nem 
is tellett volna ki tőle. Hiszen lelki alkatából annyira hiányzott 
minden teorizáló hajlam, másrészt meg életét annyira kitöltötte 
Istennek szolgálata, hogy soha egy pillanatra sem jutott eszébe 
társadalmi problémák bogozgatásával bajlódni. A társadalom-
boldogító álmodozók délibábkergetése ép úgy idegen volt lé-
nyétől, mint a mindent felforgató forradalmárok vad erélye és 
elszánt fanatizmusa. Francesco mai nyelven szólva sem szoci-
ologus, sem szocialista nem volt. És hogy ennek ellenére 
mégis oly páratlan hatás kelt nyomában, azt nem szavaival és 
tetteivel, hanem egész működésének szellemével érte el. Miként 
isteni Mestere, ő sem hirdetett új elméleteket s nem létesített 
új kereteket s intézményeket, hanem élete példájával tanította 
reá kortársait, hogy a szociális béke megvalósításának egyetlen 
lehetséges módja a jogok és kötelességek egyensúlyba hozása. 
Tehát a gazdagok ne horgadjanak görcsösen a földi javakhoz, 
hanem nyissák ki szívüket az igazságosság és irgalmasság előtt, 
s viszont a szegények ne lázadozzanak, hanem viseljék türe-
lemmel sorsukat s használják ki minél jobban a nélkülözések-
ben rejlő érdemszerző alkalmakat." (190. old.) 

Sz. Ferenc egyéniségét, vergődését, majd szinte programm 
nélküli, de fönséges lelki diadalokban gazdag életét Balanyi úgy 
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irja le, mintha egyike lett volna a „kerekasztal lovagjainak," 
vagy oda lett volna beosztva a Rivo Torto szűk gerendái közé, 
avagy Franceskóval élte volna le a Porciunkula idillikus életét... 

• * 

Sz. Ferenc életének azt a részét pedig, melyet a felülete-
sek „sz. Ferenc tragédiájáénak szeretnek nevezni, Balanyi mint 
elsőrendű jogász és katholikus világít meg. Mit Sabatier oly si-
lányul old meg: a rendalapítást, — azt Balanyi a valóságnak 
megfelelően sz. Ferenc katkolikus és apostoli lelkületéből, nem-
különben szervezési tehetetlenségéből szükségszerűnek bizo-
nyítja be. Azt is egész könnyedén megértjük, hogy fájdalmat 
dobott az Alapító végnapjaiba, hogy a csodálatosan megnőtt 
rendjébe bizony ezernyi emberek tódultak, köztük nagy szám-
ban epigonok, kik bizony már nem élhették a kezdett rivotor-
tói vagy porciunkolai meghitt életet. Megértjük, hogy feljajdulj 
a Szent, testvéreit önmagához alakítani akaró Mester, „mert a 
gyönge, törékeny emberek ezreivel szemben ugyanolyan köve-
teléseket támasztott, aminőket önmagára nézve kötelezőknek 
ismert." (361. old.) Sz. Ferenc e „tragédiájában", Sabatier és 
követői szerint szomorú áldozatává lett az egyházi hatalmas-
kodásnak ; — mások szerint szánalmasan csalódott szegény buj-
dosóvá; — Balanyi szerint pedig „vir totus catholicus et apos-
tolicus — ", nagy Szentté, aki szenved és csak azért szenved, 
mert fiai nem tudják magas röptében követni és nem tudnak 
valamennyien külön külön egy-egy Francescóvá lenni!!. Ez pe-
dig nem tragédia, csak a nagy lélek fájó szánakozása a kicsi-
nyeken . . . . 

Balanyi könyve teljesen megfelel a történelmi igazságnak, 
melyet sz. Ferenccel szemben így hangoztat és sürget XI. Pius 
pápa a hétszázados jubileumra kiadott hatalmas körlevélben : 

„Mily helytelenül cselekszenek s mily messze vannak még 
az Assisibeli ismeretétől azok, akik, hogy tévedéseiknek és né-
zeteiknek támasztékot szerezzenek, úgy állítják be és képzelik 
el Ferencet, — szinte hihetetlenül hangzik! — mint az egyházi 
fegyelemmel elégedetlenkedőt, mint aki a hit tanításaival mit 
sem törődött, mint előfutárját és előhirnökét azon sokféle hazug 
szabadságnak, mely az újabb kor kezdete óta terjedt el s mely-
ből az Egyházban és államban annyi zűrzavar származott 
már . . . " — Majd elitéli a sz. atya azokat is akik sz. Ferenc-
ben csak költőt látnak, vagy a természet nagy rajongóját . . 
Religio, 1928. ] 5 
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„Ezek mind igazak, de kisebb jelentőségűek és helyesen értel-
mezendök, mert ha valaki csak ezeket tekinti, avagy a saját 
puhaságának mentségére és véleményeinek, törekvéseinek alá-
támasztására elcsavarja, már eltorzitôtta sz. Ferenc igazi voná-
sait . . . . Az igazi sz. Ferenc a keresztény nép előtt nemcsak 
úgy áll, mint akit csodálni, de úgyis, mint akit követni kell! Ki 
a „nagy Király követe"-ként oda törekedett, hogy az embere-
ket az evangeliomi életszentségre és a Kereszt szeretetére ta-
nítsa, s legkevésbé sem arra, hogy a virágok, madarak, bárá-
nyok, halak és nyulak kedvelőivé és rajogóivá tegye!" . . . — 

Tolle, lege! Vedd Balanyi sz. Ferencét, olvasd és az igazi 
követhető sz. Ferencet fogod kapni ! . . . 

Nagyon bájos, hogy a szerző az egész könyvben „Fran-
cesco"-nek hívja Öt. 

A hatalmas kötet számos képei, finom kiállításukkal és 
válogatottságukkal nagyban emelik az életrajzot. Csak talán, 
célszerűbb lenne e szép képeket közelebb hozni a szöveghez... 

Hálás legyen a magyar irodalom Balanyinak e páratlanul 
szép könyvért ! 

A Poverello késői fiai nevében pedig, szabadjon nekem, 
itt, a Religio hasábjain, az illustris szerzőre Szegény Atyánk 
gazdag áldását kérni! . . . . 

Budapest. P- Zadravecz István. 
O. F. M. püspök. 

A Szentlélek hárfája. Prohászka mint mystikus. — Irta; 
Dr. Horváth Sándor O. P. Budapest. A Credo kiadása. 1927. 
48 oidal. Fokozott kíváncsisággal vettem a kezembe ezt a tanul-
mányt, mely Brisits Frigyes dr. szerkesztésében közzétett „Pro-
hászka" c. műből különlenyomatképen jelent meg. Prohászká-
ról beszélni és hallani mindig érdekes. Azonkívül különösnekgon-
doltam azt, hogy egy vérbeli skolasztikus ír tanulmányt Prohász-
káról, hozzá még mint misztikusról. Nem tagadom, aggódtam 
is egy kissé, hogy éppen emiatt talán elfogult megállapítások-
kal is fogok találkozni. Dr. Horváth becsületére legyen mondva : 
munkájának elolvasása után be kell vallanom, hogy kellemes 
csalódásban volt részem. Könyvének minden lapján, különösen 
a 21. és 22. lapon, ahol megjelöli: milyen szemszögből kell P-t 
és megnyilatkozásait szemlélni, annyi megértést, igazságszerete-
tet és önmérsékletet tanúsít a tőle „messze álló értelmi tipusú 
P."val szemben, hogy többet akár rajongóitól sem lehetne kívánni. 
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A dolog lényege azonban az, hogy az a kép, melyet P.-ról 
mint misztikusról rajzol, teljes hü, és igaz. Úgy hat, mint va-
lami Dürer-féle acélmetszet, nagy, átfogó értelemmel és sok-
sok művészettel megrajzolva. 

Célja az, hogy a P.-irodalom kaleidoszkópszerü, színpompás 
változatossága mellé (vagy fölé!) kimutassa: „ki volt tulajdon-
képen P.", „mi volt az a gyökér, amelyből az a P. sarjadzott 
ki és élt, akit magunk előtt láttunk és csodáltunk s akit oly sok 
tudomány és művészeti ág követelt a magáénak." A nagy püs-
pök egyéniségének lényegét az ő misztikus mivoltában látja 
meg s lényének minden megnyilatkozását ezen alaptermészeté-
ből eredezteti. „Ha volt benne költői, szónoki, művészi ihletség, 
az mind a tökéletes isteni élet felismerésének, gyakorlásának 
szolgálatában állott." „Ezért nem volt költő, szónok vagy mű-
vész, hanem Hierotheus patiens divina, Istentől ihletett theolo-
gus mysticus" (29. o.) „Zenésíteni, dalba önteni és lefesteni a 
természetfölötti világot, ez volt P. gondviselésszerű megbízatása 
és é le tcé l ja . . . , sokoldalú lelkének lényege", ezért „neszaggas-
suk őt széjjel költőre, szónokra, lelkipásztorra stb. s ne nézzük 
külön-külön nagy szellemének termékeit". (17. o.) 

Hogy megértesse velünk felfogásának helyességét, Aquinói 
szent Tamás nyomán éles vonásokkal rajzolja meg a skolaszti-
kus és misztikus hittudósnak tipusát s mint nagy Mestere, föl-
tétlen hódolattal viseltetik a misztikával szemben, amely „nem 
az emberi, hanem az isteni bölcseség fényében Ítélkezik". Egyen-
rangúnak tartja a skolasztikával, sőt mintha a pálmát az utóbbi 
fölött neki adná. (6. o.) A misztikus a Szt. lélek hárfája, ame-
lyen az isteni élet harmonikus dallama játszódik, hurozása pe-
dig és hangolása a Szt.-lélek ajándékaiból készül (9. o.) „A sko-
lasztikus tudni, látni akar, hogy eljusson a szeretethez; a misz-
tikus szeret, hogy lásson, tudjon és értsen, (7—8. o.) s ösztön-
sze rű . . . szikraszerüen kipattanó meglátások alakjában érzékeli 
azt, amire a kutató elme csak hosszú fáradság által juthat el, 
sőt észrevesz oly összefüggéseket is, amelyek a tisztán gondol-
kodó értelem előtt örökre elrejtve maradnak" (veritas affectiva, 
scientía experimentális.) E tevékenységnek magasabb erőforrása 
a Szentlélek. 

Dr. Horváth ezután megállapítja P. lelkiségének és műkö-
désének ilyen értelemben vett alapvonását s bizonyítja abból, 
hogy P. kifejező és szemléltető eszközeit a mystikusok kincs-

15* 
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tárából vette; mint az érzelmi igazság barátja főkép aẑ  átélt,, 
élettényezővé vált és átélvezett ismeretet kereste; a Szentlélek 
erejében igyekezett élni és gondolkodni s végül a Szentlélek 
adományainak működése kimutatható Írásaiban. Helyét a leg-
első misztikusok között jelöli meg. Ezen a ponton Dr. Horváth 
megérint egy nagyon érdekes problémát: megfelelő körülmé-
nyek között fejlődhetett volna-e P. skolasztikus tipussá? Nem 
dönt e kérdésben, de a maga részéről ezt valószínűtlennek 
tartja. Szerintem e nagy szellem a skolasztika nehéz fegyverze-
tében is könnyedén tudott volna mozogni, ha Isten ügyét tör-
ténetesen ezen a fronton akarta volna szolgálni. A misztikára' 
megvolt benne ugyan a veleszületett hajlandóság, de ezirányú 
működése nagyon is öntudatos és céltudatos volt. Világosan 
látta, hogy a tömeglélek mindig misztikus hajlamú s különösen 
a modern kor emberének kedvesebb az élmény, a lágy muzsika, 
mint a logikai láncolatok száraz zörgése. Mint Dr. Horváth maga 
is mondja: „P.-nak a természetfölötti igazságok alkalmazása 
volt életeleme." A katedra tudósának szerepe helyett az apos-
tolságot, a prófétaságot választotta. E szerep pedig misztikus 
jellegű. Ha azt látta volna, hogy a logikával több lelket kap-
csolhat Istenhez, egész bizonyosan ott állott volna csatasorba 
s ott is hős lett volna. 

Nagyérdemű szerzőnk maga is meggyőződéssel vallja, mi-
kor P. misztikus felkészültségéről, fegyverzetéről beszél, hogy 
ugyanazt akarta elérni, amit a skolasztika. De „az, ami a gon-
dolkodó theologus kezében fogalommá, eszmei valósággá vált, 
az P.-nál dal, zene, festmény és szobormű vol t . . . A valóság 
közvetlen érintését kereste — kiképzett fogalmi falanx nél-
kül ... neki csak a séma, meg~a létra nem kellett." Ez az egyik 
„fogása" P.-nak; a másik: „dalba tudta önteni a theologiát. A 
természetnek már kész, de sokszor észre nem vett festmé-
nyeiben kell keresni a mély természetfölötti tartalmak szem-
léltető eszközeit; ezeknek époly alkalmasaknak kell leniök az 
értelmi élet irányítására, akárcsak a finoman kicsiszolt bölcse-
leti fogalmaknak." Két különböző momentum P. misztikájában. 
Tanácsos ezeket egymástól jól megkülönböztetni, hogy tisztán 
lássunk. 

Dr. Horváth világosan lát. Mikor arról beszél, hogy P. le 
tudta festeni a theologiát, gyönyörű sorok, maradandó értékű 
megállapítások kerülnek ki tolla alól, mint pl: „az összes többi: 
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tudományt és művészetet theologiai világnézetének szolgálatába 
állította. Mindenütt az Istennel összekötő kapcsokat kereste és 
találta meg, ezeket hirdette szóban és Írásban. A skolasztika 
elvben vallotta, hogy a tudás a hit szolgája. P. ezt gyakorlat-
ban mutatta meg." (16. o.) „Istent akarta az embereknek adni. 
Ezért simult fölfogásukhoz, szállt le korának eszméihez és szel-
lemi nívójára, ezért prédikált Evangéliumot még akkor is, mikor 
bölcseleti témáról beszélt." „Fel tudott használni minden motí-
vumot, ami korának szellemi világában megcsendült, hogy meg-
mutassa az Istennel való kapcsolatokat . . . Játszani tudott még 
az emberek tévedéseivel is . . . és tévedéseikből építette meg a 
hithez vezető útat"; hozzátehetjük: még a fegyverekből is hidat 
csinált. 

De mikor a „fogalomfalanx hiányáról" beszél a szerző, a 
tévedés, a félreértés lehetőségétől félve, aggódva mond ki egy 
kissé érdes Ítéletet: „az idegenkedés és a fogalmi világ lebe-
csülése a nagy püspök emberi gyöngeségei közé tartozott" 
(19. o.) Azonban megértően hangoztatja, hogy „más rendszerű 
távcsővel látta el az értelmet", „az egyik hittudományi rendszer 
szerint temperált fogalmakat a másik nem érti meg vagy nem 
tud velük hiánytalanúl gondolkozni;" „kellő reflexió után be-
nigna interpretációra sohasem volt szüksége P.-val szemben;" 
„a misztikus eszközei egyediek. . . enuntiatióinak eszközeit épp 
úgy tanulmányozni kell, mint a skolasztikus rendszerekéit, amik 
sokszor szintén nem tudják hiánytalanul szemléltetni a termé-
szetfölötti igazságokat;" „P. a formális skolasztikát őszintén be-
csülte . . . eredményeit mindig értékelte" stb. 

„P. és az érzelmi igazság" c. fejezetében Dr. Horváth ráta-
pint P. alapgondolatára: az igazság alakuljon át életté, legyen 
minden embernek éltető és mozgató tényezőjévé." Ennek elé-
résére „az érzelem megnyerése és lebilincselése a legalkalma-
sabb." „P.-nál az érzelmi világot lebilincselő motívumok oly 
súlyosakká válnak, hogy nem az értelem, hanem az akarat, nem 
az igazság, hanem a szeretet látszik irányítani;" „lényével tel-
jesen egyesült a tárgy" s ez egyesülés okozta fruitio volt nála 
a mozgatója a meglátott igazságok oly közlésének, aminővel a 
misztikában találkozunk." „Az élményszerű igazságot mindennél 
többre becsülte." De nem volt voluntarista a szó modern ér-
telmében; „elismerte az igazság változatlan értékét és a mi-
llieütől való függetlenségét, de hangsúlyozta a vele való kap-
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csolatot." Föltétlenül találkozik szt. Tamással annak az állításá-
ban, hogy Isten tevékeny szeretete többet ér megismerésénél 
és még oly tiszta látásánál is." Különben Dr. Horváth szerint 
P. írásaiból a misztikának ugyanaz az elmélete vonható el, me-
lyet szt. Tamásnál találunk. E pontnál élvezettel olvastuk volna 
a párhuzamot P. voluntarizmusa és James s modernista köve-
tőinek progmatizmusa között. 

P. élete a Szentlélekben c. fejezetben megmagyarázza a 
szerző ^tanulmányának címét, kifejti könyve elején mondott téte-. 
lét : a magasabb erőforrása P. misztikájának a Szentlélek volt. 
A Szentlélek működésének célja az embernek Istennel való ösz-
szekapcsolása, a lélek keretének kibővítése és telítése s a ter-
mészetes arányokat túlhaladó működtetése. P. lelkében ilyen 
folyamat a természet ihletése alatt is, saját lelkialkata folytán,, 
lefolyhatott volna, de azt a tökéletes isteni életet, azt a zengő 
többletet e tekintetben, amit P.-nál könnyűszerrel kimutathatunk, 
nyilván a Szentléleknek tulajdoníthatjuk. „Utolsó munkája, az 
Élővizek forrása elég e megállapításhoz. így csak egy Istentől 
ihletett- lélek írhat, csak az, aki érezte, hogy lelkének húrjain a 
Szentlélek játszik." Istennel, a végtelennel való egyesülést az 
Evangelium szellemétől áthatott lelke a Krisztussal való egye-
sülés által vélte elérhetőnek. Ez a biztosítéka misztikája hami-
sítatlan katholikus jellegének. 

Dr. Horváth fejtegetéseinek befejezéséül sorra mutatja ki, 
a Szentlélek ajándékai hogy' finomították P. lelkét és tették 
alkalmassá az isteni arányú élet megnyilvánulásaira. Mesteri 
módon konstatálja P. müveiben különösen az értelem, ai tudo-
mány, a bölcseség és istenfélelem adományait s szent lelkese-
déssel, kegyelettel a nagy püspök iránt valóságos kis ódákat 
szentel emlékének prózában. Túlhosszú lenne ezeket részletesen 
ismertetni. Csak néhány mondatát! 

„Majd az Isten beszél neki a természetről, majd pedig ez 
az Istenről." „A Krisztussal való egyesülést a synbiosis szines 
metaforáival énekli meg." „A természetfeletti élet e megdalo-
lásában annyira az Evangéliumra támaszkodik, hogy mindent 
onnan merít." „Minden méltatlan felfogást Istentől távoltartani: 
ennek legszebb megnyilvánulását s az emberi fogalmakon vég-
zett korrektura legnagyobbszerü példáját P.-nál találtam." „Lelki 
hurozása egy életen keresztül nem szállt alább." „Ilyen térdre-
kényszerítő Írásokat nem igen találunk a világirodalomban. Aki 
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pedig ezeket irta, az csakugyan a Szentlélek hárfája volt." 
(34—40. o.) 

Ezekben ismertettem Dr. Horváth munkáját lehetőleg a sa-
ját szavaival. Teljesen kimerítő ismertetéséhez ugyanakkora ta-
nulmányra volna szükség. Mert sűrítve van itt úgyszólván minden-
Majd minden mondata szentencióz us megállapítás s hozzátehetjük1 

legnagyobb részében maradandó értékű, a Prohászka irodalom-
ban iránytmutató, világosan látó, magas szempontú, P.-hoz méltó 
megállapítások. Alaposan ismeri P. lelkivilágát, épp azért aki 
P.-t ismerni akarja, feltétlenül el kell olvasnia e munkát ; de hi-
tében is erősödik általa. 

A Prohászkairodalom gyöngye. 
Dunaszentmiklós. Eóri János. 

Az Ige szolgálatában. Összegyűjtött dolgozatok, előadá-
sok, beszédek, Dr. Schütz Antal piarista egyetemi tanár. Ara 10 P. 

Az Ige szolgálatában. Ez a címe Dr. Schütz Antal legújabb 
munkájának, melyet elolvasván megállapíthatom, hogy ez a könyv 
nagy nyereséget jelent azok számára, kik a komoly és tartal-
mas müveket olvasni és olvasgatni szeretik. A nélkül, hogy a 
tudós szerzőnek hízelegni akarnék, szinte kényszerítve érzem 
magamat arra az őszinte kijelentésre, hogy ő bizonyára átélte 
azt a Canisius-féle mondást, melyet a „Szen t ek dicsérete" c. 
részben idéz: Mi a legjobb, amit az ember kezével művelhet? 
Azokat imádságra kulcsolni és jámbor könyveket írni velők. 

Szerzőnk már élethivatásánál fogva is, de legbensőbb lel-
kületénél fogva is az imádság embere, ki nagyon jól tudja, hogy 
még a tudás is akkor fog igazán nagy és maradandó eredmé-
nyeket elérni, ha annak megállapításai az örök igazsághoz mérve 
ennek világosságába merítvék, mely erőt és egyben melegséget 
ad azoknak. 

Teljesen igazak a szerző szavai az Előszóban: Az olvasónak 
nem lesz nehéz észrevenni, hogy az itt megpendított thémák és 
gondolatmenetek mind egy pont felé irányulnak: mind az él-
tető örök igazság szolgálatában állnak. A tudományos és a napi 
kérdéseket sub specie aeternitatis akarják láttatni. 

Akár a bölcseleti, akár a természettudományi, akár a tár-
sadalomtudományi, akár a hittudományi akár a neveléstudo-
mányi kérdéseket tekintjük, melyeket a tudós szerző fejteget 
azzal a mélységget, azzal a világos látással, melyet Schütz 
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Antalnál megszoktunk, mind-mind oda irányulnak, hogy ne csak 
az értelmi tudás kincstárát gyarapítsák az olvasó lelkében, ha-
nem a szív érzelemgazdagságát is növeljék. 

A gazdag tartalomból csak néhány igazán magvas fejeze-
tet akarok kiemelni. 

A Szeplőtelen fogantatás : tartalma, igazsága, dogmati-
kai jelentősége. Szentek dicsérete :Kalazanti sz. József, sz. Imre 
sz. Alajos Canisius sz. Péter. Középiskolai ifjúság-. Erkölcsi 
koncentráció, a középiskolai nevelés főbb nehézségei korunkban; 
a középiskolás fiúk nemi védelme. 'Nevelők-. Wit tmann; Egy 
kiváló jelenkori nevelő szellemi munkája (Förster.) Nemzetne-
velés : Sociális munka és Krisztusi jellem ; Nemzeti újjászületé-
sünk pszichodinamikai föltételei ; Kathoh'kus nemzetnevelö fel-
adatok. Dante, Főiskolai pedagógia. Dogma és élet. 

Oly nagy gazdasága a tudományos és mélyen járó gon-
dolatoknak tárul elénk ezekben a tárgyalásokban, hogy szinte 
érezzük annak a tudós és nagyon meleg szívnek kiáradását, 
melynek jótékony hatása a legmélyebb nyomokat hagyja lel-
künkben. 

Prohászka Ottokár emlékezete címen négy előadást fog-
lal össze a tudós szerző, kinek egész lelke ott él a nagy püs-
pök csodáló szeretetében, mely Szerző szívét teljesen eltöltötte 
és eltölti. 

A tudomány szeretete, mely különösen a dogmatikus jel-
legű témakörből vett tárgyalásokat jellemzi (Krisztus jelenléte 
az Oltáriszentségben; A kegyelem mivolta, Dogma és élet stb.) 
elragadóan nyilvánul meg Dr. Schütz jelen munkájában. 

Az ifjúság szeretete a tanárnak a tanítványhoz való oda-
adó atyai jóindulatát leheli felénk. Szónoki müvei a kiváló szó-
nok elméleti és gyakorlati tudásának szépségeit ragyogtatják. 
Egyszóval bárki olvassa ezt a szép müvet, megtalálja benne 
azt, ami elméjének és szívének épen megfelel. 

Rá állanak az Előszó szavai: Wer vieles bringt, wird man-
chen etwas bringen. Aki sokat nyújt, mindenkinek nyújt valamit. 

A müvet melegen ajánljuk papoknak és világiaknak ifjak-
és öregeknek egyaránt. Nagy haszonnal és élvezettel olvashatja 
azt mindenki, aki kezébe veszi. Megtalálja abban kiki azt, ami 
szellemirányának vagy érzelemvilágának leginkább megfelel. 

Szombathely. Dr. Tóth. József. 
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Horváth Sándor O. P. Ismereteink egyneműsége és a 
Jiittételek. Felolvasta a Szent István Akadémiában 1924. nov. 7. 

Egynemű ismeretelemekből állnak-e összes ismereteink? 
Az érzéki, értelmi s a kinyilatkoztatott ismeretek csopotosítha-
tók-e egy központi uralkodó eszme körül? Azonos, vagy leg-
alább is egymásra valamilyen szempontból visszavezethető ele-
mekből állnak-e ismereteink? „Ezt a pört — írja a szerző — 
én sem íogom eldönteni. Egy-két kapavágással azonban szeret-
nék hozzájárulni a megoldáshoz vezető út egyengetéséhez." 
(4. 1.) Három olyan kérdést tárgyal Horváth, amelyek alapvetők 
az egyneműség problémájában ; tehát amelyek biztos megoldása 
nélkül sosem kaphatunk megnyugtató választ arra vonatkozólag, 
hogy ismereteink egynemüek-e. 

Az első kérdés a szemléleti és gyakorlati igazság viszonya. 
A szemléleti igazság a tudattartalomnak ajléthez való viszonyí-
tása (Petrus est homo), amelyben tehát az obiectum és a ratio 
cognoscendi : a lét, az esse. Mig a gyakorlati igazság (pl. a 
hipotézis) tárgya nem a lét, hanem a használhatóság. Mivel is-
mereteink egyneműsítésére csak akkor gondolhatunk, ha ismere-
teink mind belekapcsolódnak a létbe, azért a gyakorlati igazság 
alapját is a létbe kell helyeznünk. A létből, a szemléleti igaz-
ságból kell kiindulnunk, általa igazolnunk a gyakorlat ésszerű-
ségét. Csakis ily módon építhetünk föl egynemű ismeretkört. 
Ezen az alapon ki is mutatja a szerző, hogy összes ismereteink 
viszonylagosan egyneműek. 

A másik alapvető kérdés a philosophia és theologia pe-
rennis mibenléte (19 42 1.). Ezek definitióját kb. így adja a 
szerző : A phil. per. az emberi értelemnek minden tudományos 
csiszoltságtól független, inkább ösztön- és élményszerű, mint 
következtetésen alapuló itélet épülete a világ és élet problé-
máiról. A theol. per. hasonlóképen nem más, mint a prima cre-
dibilia, a főigazságból ösztön- és élményszerűen levont követ-
keztetések rendszere és eszmei egysége. Minden, az igazságra 
valamikép is számottartó bölcseleti illetve teológiai rendszer 
adatai úgy viszonylanak a phil. illetve theol. per.-hez, mint a 
kifejezett tartalom a burkolthoz, a világos a homályoshoz, a tudo-
mányos a képzetlen fogalmazáshoz. Mivel a természetes ismerete-
et a kinyilatkoztatottak kiegészítik s e két ismeretkör (a tudás 

és hit köre) mint potentia és actus utalnak egymásra, azért le-
hetséges egy olyan teológiai rendszer, amely egyrészt helyesen 
interpretálja a theol. per. adatait, másrészt a phil. per.-be kap-
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csolódik. Az ilyen rendszer minden állítását közvetlenül vagy 
közvetve bele fogja kapcsolni a létbe (mert ez a phil. per. alap-
törvénye) s így egy eszme köré fogja csoportosítani, azaz bi-
zonyos értelemben egynemüsíteni ismereteinket. 

A harmadik kérdés az általános fogalmak értékelése és a 
hittételek fejlődése (43—78 1.). E részben megállapítja, hogy a 
hittételeknek van tökéletesen egynemű fejlődése is, t. i. az u. n. 
dogmafejlödés, vagyis a hitigazságoknak szám-, de nem érték-
beli gyarapodása. Részlegesen egynemű fejlődés pedig az olyan 
teológiai következtetés, amelyben a levezetett tételek úgy viszony-
lanak a hittételekhez, mint a sajátság a lényeghez (implícitum 
virtuale actu). Mivel a hittételek magyarázásánál mindenki a 
saját bölcseleti meggyőződésének fényében nézi azokat, inné 
van aztán, hogy egyik tényleges teológiai következménynek 
tart valamit, amit a másik csak teológiai lehetőségnek értékel. 
Aszerint t. i., hogy a hittétel általános fogalmú igazságában 
ténylegesen benfoglalt tartalomnak tekint-e valamit az illető, 
vagy csak lehetőnek. Ennek eldöntése attól függ, hogy az álta-
lános fogalmakat hogyan értekeljük. A tudományok egynemű 
gyarapodása csak azokra az új ismeretekre terjed ki, amelyek 
a már biztos igazságokban (mint metafizikai általános fogalmak-
ban) tényleg burkoltan (implicite virtualiter actu) benne vannak. 
Épen azért nagyon is alapvető kérdés az egynemüsítés problé-
májában annak meghatározása, hogy fogalmaink mit tartalmaz-
nak implicite és virtualiter. Evégből a szerző boncolja és tanul- * 
mányozásnak veti alá az universale realet és universale logi-
cumot. 

Horváth munkáján látszik, hogy a bölcseletben mélyen 
járó ember írta. A nehéz problémákat a legapróbb részekre 
szedi. Azt mondhatnám, szinte aggályos abban, hogy minden 
kibúvásnak a lehetőségét is elvágja. Talán innét ered előadásá-
nak fárasztó volta. Mert a könnyedség hiányzik a műből. De 
hát ebben osztozik legtöbb kath. bölcselővel. Mi katholikusok 
Paulsentól, Schopenhauertói, Bergsontól sokat tanulhatnánk 
bölcseleti nyelv szépségét, élvezetességét, könnyedségét illetőleg. 
Ha a szerző igazán mélységes, alapos tudását megfelelően szép 
kifejezésköntősbe öltöztetné, akkor a laikus közönséggel is meg-
szerettetné a helyes bölcseletet. 

Amit a 26. lapon az efezusi zsinattal kapcsolatban s a 32-
lapon fönt ír a hívő egyházról mint a theol. per. letéteménye-
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séről, nem világos. A hivő egyház csalatkozhatatlansága u. i. 
nem egyenrangú a tanító egyház csalatkozhatatlanságával, mert 
az első az utóbbinak következménye. Ép azért nem is minden 
definitional előzi meg a nép hite a definitiót. Hanem csak olyan 
definitional, amely közvetlen világossággal folyik a magiste-
rium ecclesiasticum által a népnek hirdetett hittételekből. De ha 
egy olyan conclusio theologicaról van szó, amely nagyon is 
subtilis levezetés eredménye, ez esetben az ösztönszerű érzéke-
lés charismáját bajos volna a hivő egyházban és nem a tanító 
egyházban keresni. Jól mondja Melchior Canus (De locis 4,6 ad 
14.): az ilyen dolgokban a népet kérdezni annyi, mint a vaktól 
a szinek értelmét kérdezni. Azt hiszem, a szerző is így gondolta, 
de a használt kifejezések félreérthetők. 

Horváth Sándor minden munkája nyereség a bölcseleti iro-
dalomban. Nem kivétel a níost ismertetett sem. Szivvel-lélekkel 
thomista ebben is, de meggyőződését higgadtan adja elő, anél-
kül, hogy bárki is sértve érezhetné magát a nemthomisták közül. 

Pécs. Dr. Dőry László. 

Charakterologia és Aristotelesi Metafizika. Irta : Schütz 
Antal. Budapest, 1927. 

Egy új tudományágról, a charakterologiáról tartott felol-
vasást Schütz a Magyar Tudományos Akadémián. Ezt a szék-
foglaló értekezést adta ki az Akadémia a fenti címmel. 

Még száz éves múltra sem tekinthet vissza az a tudomány-
ág, melyet charakterologia névvel jelölünk. Egyes charakterti-
pusok megrajzolását ugyan már a régi Íróknál és bölcselőknél 
is megtaláljuk, de ez a kezdetleges stádium még messze van a 
mai értelemben vett tudományos charakterologiától. 

A szerző felolvasása elején tájékoztat bennünket a charak-
terologia négy főirányáról, tipologiai—pszichológiai romantikai 
és szellemtudományi irányról, amelyek az emberi jellemet illetve 
egyedet a saját szempontjuknak megfelelőleg, éppen azért egy-
oldalúan vizsgálták. Velük szemben megállapítja, hogy a charak-
terologia nem egyedül az egyes jellemtipusok megrajzolása, vagy 
az egyed tudattényeinek vizsgálata, vagy végül az egyén külső je-
leiből mint szimbólumokból való következtetés az egyedre. Mindez 
csak részletkérdés. A charakterologiának mint önálló tudománynak 
sajátos tárgya maga az egész emberi egyed az egyedre vonat-
kozó összes problémákkal. Tehát elsődleges problémája: az on-
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tologiai probléma, hogy t. i. mi is az a.konkrét egyedi jellem. Ha ezt 
a problémát megoldotta, akkor tudományosan osztályokba kell 
sorolnia az egyedeket (szisztematologiai probléma) ; azután meg 
kell vizsgálnia, mennyiben változnak akár az egyes egyedek, 
akár a történelem folyamán a nemzedékek (genetikai prob-
léma); végül az a feladata, hogy megállapítsa azokat a szabá-
lyokat, amelyek szerint a jellem-nyilvánulásokból magára a jel-
lemegységre, a jellem belső struktúrájára következtetünk (szé-
maziologiai probléma). Hogy a charakterologia a most vázolt 
sajátos munkáját elvégezhesse, természetesen egész sereg kise-
gítő tudományágat kénytelen igénybe venni. 

Ilyen nagy koncepcióval dolgozó tudománynál könnyen 
érthető, hogy sok probléma csak probléma eddig és nem meg-
oldott igazság. Annál inkább érthető ez, mivel a charakterologia 
csak pár évtizedes múltra tekinthet vissza. De az is tagadhatat-
lan, hogy a problémák megoldásával mindig többen foglalkoz-
nak. Persze a külföldi tudósok. Nálunk, tudomásom' szerint, ed-
dig csak ismertetve lett a charakterologia. Schíitzé a nagyon 
is megérdemelt dicsőség, hogy mint úttörő hozzálát egy prob-
léma megoldásához. Kitűnő meglátással ép a fundamentális prob-
lémát választja ki, a charakterologia alapkövét fogja meg és 
kimutatja, hogy a charakterologia alapja a metafizika. Bebizo-
nyítja 34 oldalon keresztül, hogy „a charakterologia szervesen 
összenőtt a metafizikával, nemcsak abban az értelemben, amely-
ben minden tudományos alkotás metafizikai föltevéseken nyug-
szik és metafizikai kiegészítést sürget . . . hanem hogy a cha-
rakterologia legsajátosabb alapvető állásfoglalásaiban is mindig 
van egy metafizikai komponens, úgyhogy sohasem lesz tisztán 
empirikus tudomány." (10—11 1.) 

A második részben (44—70 1.) kimutatja a szerző, hogy 
az aristotelesi metafizika elég vállas ahhoz, hogy a charakterolo-
gia összes metafizikai föladatait hordozza. Nem tágadja, hogy 
Aristoteles rendszere egyes pontokban kiegészítésre illetve ki-
igazításra szorul. De azt is állítja, hogy a charakterologia leg-
fontosabb kérdéseire (mi teszi az egyedet egyeddé; mi a jel-
lem anyaga s mik a jellem-elemek; hogyan érthetők a jellem 
változásai stb.) Aristoteles metafizikája (princípium individua-
t ions ; natura-habitus ; potentia-actus ; subst ntia-accidens) vilá-
gos és megnyugtató feleletet ad. A szémaziologiai probléma is 
megoldást nyer, ha elfogadjuk Aristoteles tanítását a test és 
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lélek egymásra hatásáról. Szóval „az aristotelesi metafizika ér-
telmében szervesen kiépített theizmus az a nqibir] cpiXooocpla, 
melynek talajában gyökeret verhet egy az egyedi valónak, 
.loioTog -/ß£)ßxr/,o-nek titokzatos mélységeihez és gazdagságához 
hozzáirányított és egyben pontosan jellegzett, tartalmi és for-
mai mozzanataiban egyensúlyozott charakterologia." (70 1.) 

Schütz a fölvetett problémát szakavatott kézzel vezeti. 
Érvei világosak, meggyőzőek. Logikája éles, boncoló. Mondatain 
látszik, hogy a bölcseleti magyar nyelv is lehet finoman cizel-
lált. .Csak egyet szeretett volna e sorok irója: certa ab incertis 
secernenda. A princípium individuationis aristotelesi megoldása 
sok nehézséget tartalmaz, amint a szerző is elismeri (52 1.). De 
azért a charakterologiai használhatóság szempontjából alkal-
mazza, főleg a Kretschiner által megfigyelt tények magyarázá-
sára. Lehet, hogy e tényeket megmagyarázza Aristoteles egye-
diesítő elve. De maga az elv nem biztos. Úgy gondolom, hogy 
az összes ilynemű tényeket s a pathologia eseteit is biztosan 
megmagyarázza a test és lélek kölcsönhatásáról szóló aristo-
telesi tan. 

Schütz munkáját, mint magyar bölcselő kiváló teljesítmé-
nyét, annál is nagyobb örömmel regisztráljuk, mert ez a munka 
még a külföldi irodalomban is ismeretlen tárgyat dolgoz fel. 
Magyar bölcselőé az érdem, hogy a charakterologia fundamen-
tális problémáját megvilágította és meg is oldotta. 

Pécs. Dr. Döry László. 
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Felolvasó ülés 1928. ápr. 19-én. 

Az első tárgy Dr. Felber Gyula theologiai tanár székfog-
lalója volt Schiller és James pragmatizmusáról. 

A felolvasást Dr. Notter Antal elnök köszönte meg, majd 
Dr, Kiss János ügyvezető alelnök szólt hozzá a tárgyhoz. — En-
nek a tételnek a tárgyalása igen fontos, mert a pragmatizmus 
igen el terjedt . Nagy szerepe van ebben annak, hogy a pragma-
tizmus tanítói tetszetősen tudják előadni dolgaikat. Különben is 
nagyon tetszik az, hogy azt tanítják, hogy az az igazság, ami 
hasznos. Igaz, hogy az igazság hasznos, de ők ezt megfordítják 
és azt mondják, hogy az az igazság, ami hasznos. Ez pedig egy 
hysteron-proteron vagyis az előző és a következő felcserélése. 
De épen mivel tetszetős a tanuk, igen veszedelmes is. Én ép ezért 
most két megjegyzést akarok hozzáfűzni. Először egy bölcselet-
történetit. A pragmatizmus nem más, mint Kant elveinek az al-
kalmazása. És ép ezért fontos ez a kérdés, hisz Kantnak a tekin-
télye igen nagy. Abban a nagy zűr-zavarban, amely most a böl-
cselet terén uralkodik, sokaknak az a jelszavuk: térjünk vissza 
Kanthoz. Nálánál tehát nagyobb tekintély ma alig van. Kant pe-
dig két fő munkájában azt tünteti fel, hogy elméletileg a reánk 
nézve legszükségesebb igazságokat sem tudjuk bebizonyítani. Ezt 
tanítja a Kritik der reinen Vernunft című művében. Másik mun-
kájában, a Kritik der praktischen Vernunftban pedig azt mondja, 
hogy a gyakorlati élet követelményei által azonban ezeket bebi-
zonyíthatjuk és ezt meg is próbálja tenni. Ugyanis sem az egyén, 
sem a társadalom ezen igazságok nélkül nem boldogulhat. Ámde 
amit a Kant Kritik der reinen Vernunftban állít, hogy ez igazságo-
kat az elmélkedő ész által be nem bizonyíthatjuk, hamis. E tétele 
bizonyítására felállít négy antinómiát. Ezekben a természetböl-
cselet fő tételeit mondja bebizonyíthatatlanoknak. De ez a négy 
antinómiája mind hamis. Ki lehet mutatni, hogy az első hamis és 
így sorban minden okoskodása téves. Elnök urunk ezelőtt 20 év-
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vei egy nagyszerű munkát is írt erről a Bölcseleti Folyóiratban. 
Azután van négy paralogizmusa. Ebben a metafizikai lélektan 
négy tételéről mutatná ki, hogy azokat nem lehet bebizonyítani. 
Van azután három szofisztikációja, három téves okoskodása Is-
ten létéről, megismeréséről és mivoltáról. De hát ez igen gyarló 
munkája Kantnak és egyáltalán nem méltó hozzá. Itt is ki lehet 
mutatni mindenütt, hogy ezek az okoskodások hamisak. A Kritik 
der reinen Vernunft-ban tehát sikert nem ért el és nem bizonyí-
totta be, hogy az emberi elme képtelen volna e magasztos meta-
fizikai igazságokat elérni. A Kritik der praktischen Vernunft-ban 
már azt mondja, hogy az ember egyéni és társadalmi igénye alap -
ján ezeket be lehet bizonyítani. Ezért mondja tehát: ich will, én 
akarom, hogy ez így legyen, hisz enélkül nem lehet egyéni és tár-
sadalmi élet. És ezt a szót — ich will — kéziratában alá is húzza. 
Ezen alapulnak a pragmatizmus tételei is. A pragmatizmus le-
gyengítése az emberi elmének, hisz annak szükséges erejét ta-
gadja és így a homo sepienshez nem illik. És ez különben is fel-
forgatása a szükséges rendnek. Az ember ugyanis először ismerő 
lény. Ezek alapján érzelmek támadnak az emberben. Ezt követi 
a fontolgatás, elhatározás és cselekvés. Ezt felfordítani nem le-
het. Ha valaki ezt felfordítja, erőszakot tesz a természeten. Ezt 
akartam történetileg hozzáfűzni. A dolog érdemére kell most még 
rámutatnom A pragmatizmus az ő saját elve következtében is 
hamis, A pragmatizmus szerint ugyanis az az igaz, ami hasznos 
az emberre nézve. A pragmatizmus azonban veszedelemmel tel-
jes az egyénre és az egész emberi társadalomra nézve. Ha az er-
kölcsi cselekvésre sem az egyénnek, se a társadalomnak más 
alapja nincs, mint az ,,ich will", ezzel, akinek úgy tetszik, szem-
beszegezí azt, ich will nicht s akkor az erkölcsi törvény csak jám-
bor kívánság marad. Találkozhatnak ugyan egyesek, akiket ez 
az alap az erkölcsös életre visz, de a többségnek ez elegendő 
nem lesz. 

Az ülés második száma eszmecsere volt a lélek államiságá-
ról., Dr. Nánásy László előző ülésen elhangzott felolvasása kap-
csán. A felolvasás tartalmának rövid ismertetésével Dr. Nánássy 
László vezette be az eszmecserét, amelyhez először Dr. Kiss 
János szólott hozzá. — Evvel a tárggyal kapcsolatban ismét 
Kanthoz kell visszatérnünk. Tudniillik Kant ezen a téren áll í t ja 
fel négy paralogízmusát. Az első a lélek állagiságáról szól; a 
második egyszerűségéről és nem kiterjedt voltáról; a harmadik a 
lélek maradandóságáról és a negyedik arról, hogy a lelkünk 
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különbözik a világtól. Ezekről azt mondja, hogy ezeket nem tud-
juk bebizonyítani. Ami az elsőt illeti, Kant ezt mondja: ami min-
dig csak alany és sohasem állítmány, az állag. De az emberi lé-
lek mindig alany és sohasem lehet állítmány, tehát állag. Szerinte 
a metafizikusok így bizonyítják az emberi lélek állagíságát. Ez 
az okoskodás azonban helytelen, tehát a metafizikai lélektan hí-
vei rosszul okoskodnak. Hát ez az okoskodás tényleg helytelen. 
Hogy valami mindig alany és sose állítmány, evvel még nem bi-
zonyítottuk be, hogy a valóságban is csak alany. Más a valóságos 
és más a gondolatbeli alany. De, igen tisztelt hallgatóság, én most 
Nánássy doktor úr felolvasásához fordulok, amelyben nincs benne 
ez az okoskodás. Arisztotelész lélektani munkájában ez az okos-
kodás nem fordul elő. A középkori bölcselőknél ez az okoskodás 
sehol sem fordul elő. Kant az első, aki ezt tulajdonítja a régi 
bölcselőknek. A lélek állagiságát ők máskép bizonyítják. Mi néz-
zük a lelki működéseket és azt mondjuk, ezek járulékok, ezek 
magukban nem állhatnak meg, maguknak egy alanyt kívánnak 
és pedig nem nyelvtani alanyt, hanem valóságos alanyt. Azután 
jön az a kérdés, hogy ez test vagy nem test? Itt bizonyítja azután 
sz. Tamás, hogy ez nem lehet test, hanem ennek léleknek kell 
lennie. Kant tehát itt a metafizikai lélektan híveinek oly okosko-
dást tulajdonít, amelyet azok sose tanítottak. A második paralo-
gizmusban azt mondja: oly cselekmények, amelyek egészen egy-
ségesek, azok sok tényezőtől nem származhatnak. Már pedig ilyen 
az érzés és az értés, amikor a kiterjedtet egynek látom: egyszerre 
érzem a jobb és bal karomat; látok; gondolok; amikör egy fogal-
mat megalkotok és azt tíz jegyből állítom össze, ezeket mind 
egyetlen alanyban egyesítem, ami pedig testi dolognál lehetséges 
nem volna. Ezért tehát az emberi lélek egyszerű. Ez így van. De 
Kant azután azt mondja: hátha úgy is előállhat egy egységes 
gondolat, ha egyes részei más és más alanyban vannak elhe-
lyezve. De hát ez a „hátha" nem lehetséges. A harmadik paralo-
gizmusban Kant azt mondja: a metafizikai lélektan szerint az 
emberi lélek személy. Ezalatt pedig azt érti Kant, hogy az emberi 
én mindig azonos. Erre azt mondja ismét: igaz, hogy ez a látszat, 
de nincs bebizonyítva, hogy a tudatállapotokat nem lehet mással 
közölni. Ha egyik golyónak adok mozgást, azt lehet továbbítani. 
Hátha a régi tudatállapotok is átadatnak másoknak és végül én 
magamnak tulajdonítom mindezt. Itt azonban egy általános fel-
fogás szerepel, hogy az alany azonos és nem különbözik soha. 
Ha ettől eltérés van, az már lelkibetegség jele. Hogy én azonos 
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alany vagyok, ez biztos. A kételkedés itt hiábavaló. Amit tehát elő-
ször mond itt Kant, az helyes, de a kifogás már nem helyes. Kü-
lönben meg kell jegyezni, hogy a régi metafizikusok nem ebben 
látták a személyiséget. A személyiséget Arisztotelesszel együtt 
úgy határozták meg, hogy eszes állag. Az eszes állag személy, 
függetlenül attól, hogy meddig tart. Negyedik paralogizmusa már 
nem a metafizikai lélektanhoz tartozik. Ő ugyan ide sorozza, ez 
azonban ismeretelméleti tétel. Arról szól ugyanis, mi az ereje 
ismerésünknek. Kant azt mondja, hogy az ismeretnek tárgyi ér-
téke nincs, hanem csak alanyi értéke van. A tér maga nem más, 
mint egy velünk született képzet. Minden pedig, ami raj tam kívül 
van, az térben van, tehát bennem van. A régi metafizikusok evvel 
szemben azt mondták, hogy a külső világ különbözik a gondol-
kodó és érző alanytól, de Kant szerint ez nincs bebizonyítva. 
Kant szerint senki be nem bizonyította, hogy a tér és idő raj tunk 
kívül van, hogy ok és okozat raj tunk kívül létezik; senki nem bi-
zonyította be azt, hogy a mennyiség, szám, viszony, állag, járu-
lék, lehetség, lehetetlenség, szükségesség vagy esetlegesség, lét 
és nem lét ra j tunk kívül van. Tehát mikor a metafizikai lélektan 
művelői megkülönböztetik a megismerő alanyt a megismert tárgy-
tól, ezt nem bizonyítják be. De hát mi ettől a túlságos alanyias-
kodástól visszaborzadunk. Kantnak itt nincs igaza, amikor a 
metafizikai lélektan tényeit ily bírálat alá veszi. A legtöbbet nem 
jól állítja be, azután egészen hiábavaló és alaptalan kifogásokat 
tesz ellene. 

Majd Dr. Notter Antal elnök szólt a tárgyhoz. — Nagyon 
köszönjük az alelnök úr ezen fejtegetéseit, amelyekre igen nagy 
szükség van. Kant tanai most újból kezdenek terjedni. Terjednek 
a jogbölcselet terén is. Mint valami magasztos tanítást terjesztik 
ezt és az illetők azt hiszik, hogy a destruktiv bölcselettel szem-
ben ők egy üdvös bölcselet zászlóvivői lesznek. Pedig veszedelem, 
hogy Kant bölcselete annyira terjed. Bölcseletének az a baja, 
ami életének is baja volt. Amint ő Königsberg városából nem ke-
rült ki, úgy bölcselkedése is egypár mű szűk keretei között ma-
radt. Ő csak tanárának és egypár angol bölcselőnek a bölcseletét 
ismerte. Más bölcseletet ő nem ismert, ő még csak annyira sem 
ismerte Aquinói sz. Tamást, mint Hugo Grotius. És ez áll azokra 
is, akikre a mai felolvasás vonatkozott: a pragmatizmus képvise-
lőire. Ezeknek sincs meg az általános és mindenre kiterjedő böl-
cseleti műveltségük. A skolasztikusokat ők csak valami bölcselet-
történeti műben levő ismertetésből ismerik. Aquinói sz. Tamás 
Religio, 1928. I P 
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tanait ők nem ismerik. A pragmatizmus voltakép oly emberek ta-
nítása, akik ha bölcselettanárok voltak is, a kellő bölcseleti kép-
zettséggel nem rendelkeztek. Ennek a rendszernek igazi értéke 
nincs, sajnos mégis nagyon el van terjedve ez is. Felkapják az 
emberek, mert könnyű módja annak, hogy a bölcseleti képzettség 
látszatát mutassák olyanok, akiknek bölcseleti műveltségük nincs. 
Azután bizonyos emberek törekvéseit szolgálja. Bizonyos emberi 
fogyatkozásoknak kedvez. Ami Kantnál szolgált kriticizmusa 
indító okául, hogy amint maga mondja: le kellett rombolnia a 
tudást, hogy helyet szorítson a hitnek — ez természetesen nála 
csak úgy volt lehetséges, hogy a hitet igazi mivoltából kiforgatta; 
ez a hit nem az, ami Aquinói sz. Tamásnál szerepel a tudással 
szemben, mint hit; nem igaznak tartása valaminek, mert az Isten 
tekintélyén alapszik, hanem igaznak tartása valaminek, mert az 
kielégíti az emberi kívánságot — ez van a pragmatizmusnál is. 
Igaznak tartok valamit, mert az az ember valódi vagy vélt szük-
ségletét kielégíti. De ebben a pragmatisták sem újak. Már sz. 
Ágoston szembeszáll De civitate Dei című müvében oly rómaiak-
kal, akik támadták a keresztény vallást, mert azt mondják, hogy 
Isten azért üldözi a rómaiakat, mert elhagyták ősi vallásukat. 
Sz. Ágoston erre azt mondja, ezek nem azért védik a pogány is-
teneket, mert hisznek bennük, hanem csak azért, mert a pogány 
kultusz fenntartását hasznosnak vélik az államra nézve. így van 
ez az újkorban is és ezt az elvet különösen protestáns theologusok 
használják. Ök nem azt keresik, melyik tan igaz, hanem melyik 
tan jobb. Ez motoszkál a pragmatizmus híveiben is. Az emberek-
ben vannak koronként ilyen törekvések, hogy nem annyira az igaz-
ságra törekednek, hanem inkább azt nézik: mi hasznos nekünk. 
A mai előadásból is és különösen az alelnök úr fejtegetéseiből is 
láhattuk már azt, hogy ez voltakép cáfolatát bírja az illető rend-
szerben magában. A pragmatizmus önmagát cáfolja meg, hisz 
nem hasznos az emberiségre. Kant rendszerének is az a cáfolata, 
hogy nem hasznos az emberiségnek. Erkölcstant ezen rendsze-
rekre alapítani nem lehet. Olyan rendszerre, amely objektív 
létező Istent el nem fogad, nem lehet erkölcstant alapítani. Az er-
kölcstan ugyanis nem arra való, hogy engem a gyilkosságtól vagy 
nagy lopástól visszatartson, hanem egyéb botlásoktól is meg kell 
engem óvnia, amelyek a közönséges felfogás szerint kisebb faj tá-
júak, amelyek azonban mégsem oly nagyon kicsinyek, pl. a nagy-
ravágyás, irigység, gondolati bűnök. És főkép 'egyen az erkölcsi 
rend a kísértésben is erős támasz. Ez az ellenálló erő pedig egy 
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frázisban nem lehet meg, mert nekem egyenileg mindig az lesz 
hasznos, amire a kísértés engem visz. Az erkölcsnek engem arra 
is kell képesítenie, hogy esetleg vértanú is legyek miatta. A frázis 
csak arra vezet, hogy elgondolkozzam, miért is vagyok a világon. 
Talán azért, hogy egy-két ezer év muíva tökéletesebb legyen és 
megváltódjék az emberiség? Nekem arra van szükségem, hogy 
én legyek megváltva. Valódi erkölcstan tehát csak objektiv Istent 
ismerő bölcseleti rendszerre lehet felépítve. 

Az elnök szavaival a gyűlés véget ért. 

ÜNNEPIES FELOLVASÓ ÜLÉS 
október 10-én, az Oltáriszentségről tartott első kongresszus, a 20-ik orszá-
gos katholikus nagygyűlés és az Aquinói Szent Tamás Társaság első ülé-

sének 35-ik évfordulója alkalmából. 

Dr. Notter Antal elnök: Mélyen Tisztel Társaság! 
Azóta, hogy a feledhetetlen emlékű Prohászka Ottokár 

püspök elköltözött az élők sorából, az Aquinói sz. Tamás-Társa-
:ságnak védnöke nincs. Eljött immár az ideje annak, hogy a véd-
nöki tisztséget betöltsük. Amidőn ezt tenni óhajtjuk, nemcsupán 
az alapszabályok rendelkezésének óhajtunk eleget tenni, hanem 
annak a célnak is, amely az alapszabályok eme rendelkezése 
mögött van. Ez a cél az, hogy a Társaság be legyen kapcsolva a 
hierarchiába, hogy összeköttetésben legyen szerves módon a tanító 
egyházzal. Ez megfelel az Aquinói sz. Tamás-Társaság jellegé-
nek. Mert mi úgy bölcselkedünk, ahogy Aquinói sz. Tamás böl-
cselkedett. Bölcselkedünk t. i. úgy, hogy tudatában vagyunk an-
nak, hogy az ész természetes ereje által megismerhető igazságok 
körén túl egy másik köre is van az igazságoknak, amelyet a téte-
les isteni kinyilatkoztatás közölt velünk. Ennek őrzője és hirdetője 
az egyház. Ennek az egyháznak tanító szervezetével akarunk mi 
szerves összeköttetésben lenni. Ép ezért az Aquinói sz. Tamás-
Társaság élén a magyar püspöki kar egy tagja, mint védnök áll. 
Az elnökség huzamosabb idő óta foglalkozott azzal a kérdéssel, 
hogy kit kérjen fel a védnöki tisztségre. Végre is abban állapo-
dott meg, hogy Rott Nándor püspök urat fogja felkérni. Amidőn 
az elnökség erre az elhatározásra jutott, nem csupán azért tette, 
hogy védnöke épen a magyar püspöki kar valamelyik tagja legyen, 
hanem figyelembe vette a püspök úr egyéniségét is, jelesen azt, 
hogy ő az Aquinói sz. Tamás-Társasággal összefüggésben van 
<évek sora óta. Rott Nándor veszprémi püspök régóta az Aquinói 

16* 
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sz. Tamás-Társaság rendes tagja s ebben a minőségben ismétel-
ten tartott előadásokat. Számos bölcseleti tárgyú értekezést is 
írt, tehát a bölcselet szakembere. 

Ezekhez képest javaslom a Társaságnak, méltóztassék a 
veszprémi püspök urat felkérni arra, hogy a védnöki tisztséget 
elvállalni méltóztassék. (Zajos helyeslés.) 

Az elhangzott helyeslésekből megállapítom, hogy a Társa-
ság a veszprémi püspök urat védnökévé választotta. Ő jelenleg 
püspöki tanácskozáson vesz részt, mihelyt e házba érkezik, fel 
fogjuk őt kérni, hogy jelenjék meg körünkben. 

Ezután dr. Notter Antal elnök értekezést olvasott fel ily 
tárggyal: A társadalmi kérdés elvei Aquinói sz. Tamás szerint. 

Ez az értekezés a Religio jelen füzetében megjelenik. 
Ezt követőleg dr. Nánássy László orvos, rendes tag, szék-

foglalóját tartotta meg: A test és a lélek kapcsolatáról. A felol-
vasás után elnök megjegyezte, hogy erről, valamint a lélek álla-
giságáról külön eszmecserét fogunk tartani. 

Majd dr. Kiss János alelnök tartott előadást a keresztény 
bölcselet mibenlétéről; megjelenik a Religio jelen füzetében. 

Közben megérkezett Rott Nándor püspök úr, kihez 3 tagú 
küldöttség ment. 

Az elnök üdvözlésére dr. Rott Nándor püspök úr imígyen 
válaszolt: 

Mélyen tisztelt hölgyeim és uraim! 
Midőn most itt állok mint az Aquinói sz. Tamás-Társaság 

által megválasztott püspökvédő, akkor az én szemem és az én 
emlékezetem visszamegy 30 esztendőre. Mert 31 éve annak, hogy 
én Rómából visszatértem Magyarországba és most 30 éve annak, 
hogy én 1898-ban első előadásomat tartottam meg itt, ebben a 
Társaságban. Emlékezem, hogy milyen lelkesedéssel jöttem ide 
és emlékszem, hogy milyen szerettei fogadtak engem itt, köztük 
legfőkép Kiss János prelátus úr; és jóllehet az akkori nagynevű 
püspökvédő Steiner Fülöp már nincs az élők között, jóllehet fáj-
dalommal siratjuk Prohászka Ottokárban azt a bölcselőt, akit 
nem minden tized, sőt nem minden évszázad terem egy-egy or-
szágban: örömmel üdvölöm a Társaság régi támaszát dr. Kiss Já -
nosban. (Itt a püspök-védő úr megemlékezett azokról, akik 30 év 
alatt elhunytak, valamint azokról, akik a lelkesen megkezdett 
munkától visszavonultak s az utóbbiakkal szemben Kiss János 
alelnökről. Ma jd így folytatta: Én tehát midőn a védnöki tisztet 
elfogadom, őneki is, a Társulat tagjainak is hálás köszönetemet 
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nyiivánítom és bár megvallom, hogy félve teszem ezt, mert minél 
nagyobb emberek voltak elődeim, annál nehezebb dolog nekem 
méltónak lennem e kitüntetésre; mégis úgy érzem, hogy kötelessé-
gem e megbízást elfogadni. Az Úristen megadta nekem azt a ke-
gyelmet, hogy én annyi időn át oly mesterek vezetése alatt tanul-
hattam a bölcseletet, mint a püspöki kar tagjai közül jelenleg 
egyetlen egy sem ebben az országban, azért ennek a Társaságnak 
tartozom azzal, hogy úgy ahogy tehetségem engedi, mindent meg-
tegyek e Társaság érdekében, amit csak tehetek és nyújthatok. Le-
gyenek meggyőződve Hölgyeim és Uraim, hogy minden erőmmel 
azon leszek, hogy valamiképen még most is, hanyatló koromban, 
azt a régi ősi bölcseleti munkásságot, melyet fiatal koromtól kezd-
ve mint tanuló és később mint tanár kifejtettem, hogy ezt a böl-
cseleti működést ú j ra fölvegyem, talán már nagyobb lélekkel és 
tisztultabb horizonttal, de mindig sz. Tamásnak, annak a halha-
tatlan nagy bölcselőnek szellemében és ideái szerint. 

Isten áldja meg ezt a Társaságot és adja, hogy a jó Isten 
pártfogása mellett sokat tehessek a ker. bölcselet és Szent Tamás 
Társaságának érdekében. 

Erre tovább folyt a keresztény bölcseletről szóló előadás. 
Dr. Kiss előadásához dr. Rott Nándor püspökvédő a követ-

kezőket fűzte: Ha szabad lesz röviden összefoglalnom az elhang-
zott beszédet, akkor ez annyit jelent: A keresztény bölcselet, 
amely az ókori bölcseleten alapszik, az egy tárgyilagos bölcselet, 
t. i. a tényekből, a világból indul ki, míg a mi korunknak bölcse-
lete alanyi, szubjektív és akárhány szerencsétlen életunt leány és 
asszony e mai filozófiai olvasmányok áldozata. Olyan filozófiába 
ássák bele magukat, amely nem tényeken, hanem szubjektív néze-
teken épül, amelyek épen ezért sokszor exaltált nézetek. Hason-
lókép sok az olyan eltévedt férfi, aki teljesen hamis eszmék rab-
ságába ha j t j a férfi erejét. Rosszul választotta meg filozófiáját, 
meri embert választott és nem igazságot. A mi bölcseletünk té-
nyeken alapul; Szent Tamás Arisztotelész után indult. Arisztote-
lész pedig a tények alapjára helyezkedett. Tény az, ami van: 
ezért mondja a magyar ember arra, ami igaz, hogy úgy van! Van, 
az annyi, mint igaz. Még egyszer köszönöm az elnökség és a Tár-
saság szíves megtisztelését és az ülést ezzel bezárom. 
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MAI KERESZTÉNY BÖLCSELET? 
Előadta az Aquinói Sz. Tamás Társaság 1928. október 10-én tartott ülésé-

ben dr. Kiss János ügyvezető alelnök. 

Mikor az Aquinói Szent Tamás-Társaság első felolvasó 
ülésének 35-ik évfordulóját ünnepeljük, jónak látom, új tagok 
és érdeklődők kedvéért s elterjedt tévedések eloszlatása végett, 
újból hangoztatni, hogy mi az a keresztény bölcselet. Ugyanis ez 
az elnevezés első pillanatban különösnek tűnhetik fel, mert a böl-
cselet tudomány s más tudományt nem szoktunk vallást jelentő 
jelzővel ellátni. Igy nem beszélünk keresztény betűszámtanról 
vagy gömbháromszögtanról, sem keresztény természettudomány-
ról vagy csillagászatról, sem keresztény történelemről vagy nyelv-
tudományról. Hogy a bölcselettudományt mégis vallási jelzővel 
illetjük, ennek oka az, hogy a bölcselettudomány is meg a vallás 
is világnézet, azaz elmélet az ember és a világ eredetéről és cél-
járól s az emberi cselekvés zsinórmértékéről; a természetes vallás 
vagyis az, melyet az ember magára hagyott eszével megismerhet, 
épen része a bölcselettudománynak, a természetfölötti, kinyilat-
koztatot vallásnak pedig meg kell egyeznie a helyes bölcselet-
tudománnyal, mert, mint a félszázaddal ezelőtt tartott vatikáni 
zsinat mondja, az emberi ész is meg a kinyilatkoztatás is az örök 
igazságnak Istennek műve, mind a kettő az igazság megismerésé-
nek módja és eszköze, már pedig igazság igazságnak ellent nem 
mondhat, ugyanegy kérdésről csak egy lehet az igazság, hiszen 
igaz az, ami van, igaz az, ami tény, a tény pedig semmi ellenke-
zőt nem tűr. Az igaz bölcseletnek és az igaz kinyilatkoztatásnak 
tehát egymással ellentétben állniok nem lehet. Sőt az igaz bölcse-
let alapul szolgál a kinyilatkoztatás megismerésére, amikor ráve-
zet oly igazságokra, melyek az elmét és a lelkületet előkészítik a 
kinyilatkoztatás elfogadására, ezek az úgynevezett előkészítő 
igazságok, praeambula fidei, amilyen Isícr. lets r.s tulajdonságai, 
az emberi lélek természete s az erkölcsi törvény; továbbá az ész 
által megismert igazságok segítenek a kinyilatkoztatás tényének 
felismerésében, a hitigazságok tudományos feldolgozásában, fel-
merülő nehézségek eloszlatásában s támadások visszaverésében. 
Mint sz. Ágoston mondja, a helyes bölcselet az igaz hitet szüli, 
táplálja, erősíti és védelmezi. Természetes, hogy ez csak az igaz-
ságot tartalmazó bölcseletről áll, míg a téves bölcselet ellenkező-
leg megakadályozhat a kinyilatkoztatás elfogadásában s eltánto-
ríthat attól, miértis sz. Pál apostol a kolosszabelieket (2, 8) vigyá-
zatra inti, hogy senkit közülük félre ne vezessen a hamis bölcsei-
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kedés. Egy anyagelví bölcseleti rendszer, mely az anyagon kívül 
egyebet el nem ismer, vagy egy mindenistenítő elmélet, mely Is-
ten és a világ közt állagbeli különbséget nem tesz, vagy egy pesz-
szimisztikus bölcselet, mely mindent rossznak tart, nem szolgál-
hat a kinyilatkoztatott vallás alapjául és támaszául. Keresztény 
bölcselet az, melyet a keresztények felkaroltak, vallottak és mű-
veltek mint olyant, mely alkalmas arra, hogy a keresztény hitnek 
alapja, szülője, táplálója, rendszerezője és védője legyen. 

Kérdés már most, honnan származott a keresztény bölcse-
let, kizárólag keresztények-e a szerzői? A valóság az, hogy amit 
a keresztény bölcselők mint helyes és keresztény bölcseletet mű-
velnek, az igen jelentős részeiben régibb a kereszténységnél s a 
keresztény időkben keresztény és nem keresztény szerzőknek 
köszönhető. Nagy műve az isteni gondviselésnek, hogy a keresz-
ténység a legműveltebb világban, a görög-római műveltség köze-
pette jelent meg s ilykép ott helyben megtalálta eszközét, módjá t 
annak, hogy a bölcselettudomány alapjára helyezkedjék s ettől 
hatalmas és szüntelen való megvilágítást, támaszt, igazolást és 
védelmet nyerjen. Az első keresztény hittudósok, hithirdetők és 
hitvédők a görög bölcselet segítségét vették igénybe s tanultak 
Szókratésztól, kiről azt szokták mondani, hogy a bölcseletet az 
égből lehozta; Piátótól, ki felszárnyalt a legfenségesebb esz-
mékig; Arisztotelésztől, a legnagyobb bölcselőtől, ki a bölcselet-
tudományt csodálatosan kidolgozta és rendszerezte; Antisthenesz-
től, aki az erkölcsiséget Szokratesszel együtt mindenek fölé he-
lyezte; Kittioni Zenótól, aki sztoikus iskolájával úgy az erkölcsi 
cselekvés, mint a gondolkodás és a valóság bölcseletében nagyot 
alkotott. Szenekától, Epiktetosztól, a zsidó Filótól s Markusz 
Auréliusztól, az ú j platonizmus pogány, de jámbor megalapítójá-
tól Plotinosztól. A keresztény atyák, az alexandriai Kelemen, 
Origenesz, Jusztínus, Tertullián, nazianzi és nizzai Gergely, sz. 
Ágoston és mások sokan, maguk nagy sikerrel művelték és előbb-
revítték a bölcselettudományt. A rínokoruroszí Dénes, a római 
Boéthius, a damaszkuszi János, a canterburyi Anzelm, Halesi Sán-
dor, Nagy Albert, Aquinói sz. Tamás, Bonaventura, a skót Duns 
János, a középkori keresztény bölcselet- és hittudomány nagy 
alakjai, a bölcselet a régi görögöktől, rómaiaktól, a szentatyáktól, 
az arab Alfarabitól, Ibn Szinától (Avicenna), Ibn Rosdtól (Aver-
roes), a zsidó Ibn Badzsetól (Avicebron) és Ben Majmontói (Maj-
monides) tanulták s amit tanultak, azt tovább fejleszteni igyekez-
tek. Az újkori keresztény bölcselők: egy Vittoria, egy Suarez, egy 
Toledo, egy Sanseverino, egy Gonzalez Zefirin, egy Kleutgen, 
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egy XIII. Leó pápa, egy Mercier vagy egy Prohászka, szintén 
régiektől és ú jaktó l tanultak és tanulnak, akár keresztényekezek, 
akár nem, akár sokban, akár kevésben egyeznek ezek ővelük, egy 
Bacon, Descartes, Locke, Leibniz, Husserl, Brentano, Trendelen-
burg, Helmholz, Wundt és Bergson, nagyban használják forrásul, 
habár nem fogadják el őket mindenestől. 

A keresztény bölcselet forrásainak használatánál válogatós, 
eklektikus, bárkinek, a legnagyobb nevű bölcselőnek tanát is 
bírálat tárgyává teszi s benne az igazságot szorgosan kiválaszt-
ván, a tévest mellőzi. így Szókratésztól sem fogadja el azt a fel-
fogást, mintha az erkölcsi jót megismerni és gyakorolni egy volna, 
mert, fájdalom, vannak, akik lá t ják a jót, de nem teljesít ik; a 
keresztény bölcselők Plátótól sem fogadják el az örök anyagot 
vagy a velünk született eszméket vagy kivételeket az igazmondás 
kötelezettsége alól; Arisztotelészt is megtagadják, mikor ez 
örök világot, örök anyagot, szükségképen örök teremtést és rész-
leges isteni Gondviselést tanít vagy amikor a jók szeretete mel-
lett a rosszak gyűlöletét t an í t j a vagy a rabszolgaságot természet-
től fogva megengedettnek mondja ; a sztoikusoktól sem fogadják 
el az érzések megtagadását s az öngyilkosság megengedését; 
Plotinosszal nem vallják, hogy a világ az őslény kiáradása; Des-
carte módszerét is bátran bírál ják és helyesbítik. Jóbarátunk 
Szókratész, jóbarátunk Plátó, Aristoteles s ninden igazságra tö-
rekvő ember, de legjobb barátunk mégis az igazság: Amicus Plato, 
amicus Aristoteles, magis amica Veritas. 

A keresztény bölcselő tanulmányozza és igénybeveszi mind-
azokat a bölcseleti rendszereket, melyeket a bölcselet története 
bármely korból, a legrégibbtől mind mai napig, Keletről, Nyu-
gatról, Északról, Délről e lé je tár s minderről pártatlan, tárgyila-
gos ítéletet igyekszik alkotni. Ilykép a keresztény bölcselő, bár 
főbb elveiben határozott és megállapodott és sok bölcselőnek 
ál láspontját vagy egyes tanait nem osztja, mindegyik felől tájé-
kozódni igyekszik. 

Ezt a bölcseletet őskorában a szentatyák bölcseletének ne-
vezzük, mert a kereszténység első századainak szentatyái és más 
egyházi írói állították össze tételeit s alkalmazták azokat a ke-
resztény hit bölcseleti megalapozására és védelmére. A közép-
korra való tekintetből skolasztikus bölcseletnek mondjuk, mert 
ú j hévvel felkarolták és tovább fej lesztet ték a középkori híres is-
kolák: Páris, Oxford, Köln, Regensburg, Nápoly, Toulouse stb. 
mesterei. Mai virágzásában neo-skolasztikának, új-skolasztiká-
nak is nevezzük, amivel szintén új buzgóságot akarunk mondani 



VEGYESEK. 249 

s az új kor új igényeinek figyelembevételét. A legpompázóbb és 
legnagyobb értékelést jelentő az a kifejezés, mikor a keresztény 
bölcseletet philosophia perennis-nek, maradandó értékű bölcse-
letnek mondjuk. Első pillanatra szinte vakmerőnek tűnik fel ez 
az eljárás, hogy valamely bölcseleti rendszert maradandó érté-
kűnek mondunk, mikor az ég alatt minden, a tudomány is válto-
zik; ha azonban jól értelmezzük, örömmel el kell fogadnunk. 
Van olyan bölcselet, melyet alapelveiben és főbb, jellegzetes ta-
naiban igaznak tarthatunk, de e mellett szüntelen ugyanannak 
további tökéletesítésén kell dolgoznunk. A perennis philccophia 
kifejezést először sz. Ágostonnál találjuk, ki De Vera religione 
című munkájában így ír: „Per plura saecula tandem a l i r uando 
eliquata et perennis quaedam philosophia, sok századon át végre 
kialakult egy maradandó bölcselettudomány, amit Leibnitz, kinek 
jelszava mindennek egyesítése volt: omnia ad unum, szintén 
magáévá tett, Monmort grófhoz írván: „Ha a régi rendszereknél 
kiszedegetjiik a tökélelenből a tökéletest, előáll perennis quaedam 
philosophia." Ez tehát minden, bármikor és bárhol keletkezett 
bölcseleti rendszer legjava tartalma. Ezzel dicsekszik a keresz-
tény bölcselet, úgy azonban, hogy ezt a tartalmat szüntelen na-
gyobb világításba helyezni s újabb részletekkel gyarapítani 
igyekszik. Változatlannak és egyúttal legnagyobb mértékben 
változékonynak kell tartanunk ezt a tudományt; változatlannak 
főbb elveiben, de változékonynak teljesebb megértésében és rész-
leteinek tökéletesebb kidolgozásában. így hogy egyes részletekre 
itt is rámutassak, a maradandónak nevezett bölcselet ismeret-
elméletét, lélektanát, erkölcstanát, természetjogát és államtanát 
sok-sok részében újabb megvilágításba kell még helyeznünk; 
amit régebben fáklyával, méccsel, faggyú- vagy stearin-gyertya 
világánál láttunk, arra azután petróleum-, gáz- és villanyfényt 
derítettünk, hogy még később Röntgen-sugarakat bocsássunk rá. 
E közben, hogy e fény minél erősebb legyen, ehhez a világító 
anyagot mindenfelől össze kell szednünk, ahol csak találhatók, 
mint erre XIII, Leó pápa a keresztény bölcselet felújítását sür-
gető, „Aeterni Patres" kezdetű körlevelében ilykép buzdít: „Szí-
vesen és hálás lélekkel kell fogadnunk mindazt, amit bárki bár-
hol bölcsen és üdvösen mondott vagy elgondolt." Még azoktól is 
szívesen kell s igyekeznünk kell tanulnunk, akiknek főelvei és 
rendszerük nagy része téves, mert alig találkozhatik valaki, 
aki az igazság elérése után törekedvén annak egyik vagy másik 
részletét felvillanni nem lá t ja s még maguk a téves állítások is 
rá fordíthatják a figyelmet az igazság egyik vagy másik oldalára 
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vagy a mi okoskodásunk gyengeségére. Ily felfogás és annak 
szüntelen szemmeltartása mellett a keresztény bölcselet nem lesz, 
részrehajló, hanem mindenkinek megadja a magáét, nem lesz. 
egyoldalú, hanem mindent felölel, ami helyeset a világnézet terén 
bárki feltalált. A keresztény bölcselet nem is szorítkozik a böl-
cselettudomány egyik vagy másik részére, hanem az egész böl-
cseletre kiterjed: a gondolkodástanra, az ismeretelméletre, a 
lényre vonatkozó általános fogalmakra és elvekre, a valóság böl-
cseletére, három részével: a természetbölcselettel, lélektannal és 
természeti Istentannal, az erkölcsbölcseletre, természetjogra, a 
társadalomtudományra, a nemzetközi jog alapjaira, sőt az eszte-
tika és a neveléstudomány alapelveire, nemkülönben tüzetesen 
foglalkozik a bölcselet történetével. Nem hittudomány ez, hanem 
bölcselettudomány, amint az Aquinói sz. Tamás-Társaság sem 
hittudományi, hanem körülhatároltan bölcselettudományi társa-
ság. Nem is csupán hittudományra való vonatkozásban van lét-
jogosultsága e bölcseletnek, hanem mint bölcselettudomány ön-
magában önálló értékkel bír. Sőt egyáltalában azonosnak kell 
lennie magával a helyesen művelt s az igazságra nagyban el ju-
tott bölcselettudománnyal, melynek nem-keresztény talajon is 
létjogosultsága van, XIII. Leó pápa körlevele, mely ennek az 
örök érvényű bölcseletnek újabb felkarolását sürgeti, nem is ke-
resztény bölcseletről szól, hanem igaz bölcseletről. Tárgyalói 
műveik címében ritkán beszélnek keresztény bölcseletről, hanem 
egyszerűen bölcseletnek, ismeretelméletnek, lélektannak, erkölcs-
tannak, társadalomtudománynak stb. nevezik munkáikat. Amit 
tárgyalunk, nem más az, mint az igaz bölcselettudomány, mely-
nek alkotásához hozzájárultak mindazok, kik valaha, bármikor és 
bárhol, a világnézeti kérdések megoldásán fáradoztak. Erre a 
bölcseletre rá illenek azok a magasztaló szavak, melyeket a 
Bölcsesség könyve magáról az igaz bölcsességről mond: ,,A gaz-
dagságot semminek tartottam a bölcsességhez képest. Nem is ha-
sonlítottam hozzá a drágakövet; mert ahhoz képest minden arany 
gyarló fövény s mellette az ezüst mint sár. Az egészség és szép-
ség fölött szerettem s eltökéltem világosság gyanánt tartani, mert 
elolthatatlan az ő világa. És vele egyetemben minden jó osztály-
részemül jutott és számtalan tisztesség ért kezei által; , . , szebb 
a napnál és a csillagok minden rendénél, a világossághoz hason-
lítva is előbb áll; mert ez után éj következik; a bölcsességet p e -
dig nem győzi le semmi gonoszság."1) 

') Bölcs. Könyve 7, 7—11. 27, 29—30. 



VEGYESEK 25t 

Fizetések nyugtatása. 
33 pengő 50 fi Her t fizetett: Szolinger Antal. 
1925— 28-ig bezárólag 25 pengőt küldött: dr. Vass József. 
1926—27 és 28-ra 21 pengőt: dr Szántó Antal. 
1929-re 16 pengőt: dr. Madarász I s t v á n ; 
1927—28-ra 64 pengőt: Az egri papnevelőintézet, 16 pengőt: 

Bilkei Ferenc, Homér Gyula, ifj. Kopp József, dr. Preszly Lóránt, 6 pengőt 
dr. Bodor József. 

1928—ra 10 pengőt: Balanyi György, dr. Erdey Ferenc, Ferschich 
János, dr. Hajós György, Kir. Kath. Tanítóképző Intézet, Szeged, Kránitz 
Kálmán, dr. Mátrai Gyula, Molnár Zsigmond, dr. Mosonyi Lipót, Plébánia 
Hivatal Csákvár, Mosondarnó, dr. Sárközy Lajos, dr. Stolpa József, Számord 
Ignác, Szekfü Ignác, Székesfehérvári Káptalan, Szmazsenka Ervinné, dr. 
Tóth Kálmán, dr. Záborszky István. 8 pengő pótlást: dr. Wiede rkehr 
József, 6 pengőt: Bittermann Janka , 5 pengőt: Dicenty Gyula, 4 pengőt: 
Melles Géza, Pannonhalmi Szentbenedekrend Központi Könyvtára. 

1926 és 27 re 10 pengőt : Egyetemi Mária-Kongregáció, Budapest . 

A Religio megrendelőihez. 
Mint az idén megjelent három fűzetben közölt kimutatásból látszik, 

a jelen évben nem sokan fizettek, miértis sok a hátralékos. Ezeket nagyon 
kérem, szíveskedjenek hátralékukat azonnal törleszteni. Akik rövid idő 
alatt nem fizetnek, azoktól először levélben kérem s ha ez sem sikerül, 
postai megbízás útján fogom a díjat bevételezni. Ezt már az idei II. füzet-
ben is kilátásba helyeztem, de mindeddig nem valósítottam, mert minden 
kellemetlenkedéstől lehetőleg tartózkodni akarok. Különben a postai meg-
bízásnak egyetlen kellemetlensége a megrendelőre az, hogy a megbízás 
bemutatásakor kell fizetnie, e l lenben a megbízó kiadása tetemes. Minden 
balhiedelem megakadályozása végett megjegyzem, hogy a Religiónak én 
magam vagyok a kiadója s fentartói azok, akik annak megrendelési 
díját megfizetik vagy erre felülfizetnek. 

Külföldiek is bizton rendelhetik a folyóiratatot, szállításának semmi 
akadálya sincs; szállitásidíj cimén a 10 pengőhöz még 2 pengőt csatol-
janak. 

A Religio hit- és bölcselettudományi a lapos dolgozatokat : érteke-
zéseket, könyvismertetéseket, hozzászólásokat, kérdéseket, nehézségeket s 
bármely más műfajt bárkitől e l fogad; a közlésről a szerkesztő szabadon 
határoz, A nem közölteket nem dobom papírkosárba, hanem visszaadom. 
Azoktól az érdemes munkatársaktól, akik értekezésük vagy egyéb cikkük 
közlését már a jelen füzetben várták, valamint azoktól, kik hozzám ismer-
tetés végett beküldték kiadványukat s a várt ismertetést nem találják, 
szíves elnézést kérek ; a terjedelem nem engedte több cikk közlését, kü-
lönben is nemsokára megjelenik az idei IV. füzet. 
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Folyóiratom szerkesztésében a nagyérdemű olvasóközönség is részt-
vehet, ha élőszóval vagy írásban a szerkesztőhöz fordulva a megjelent 
cikkekre észrevételeket tesz s megmondja, mit kíván a folyóiratban tár-
gyaltatni. Én minden ily észrevételt megfontolás tárgyává teszek. Ép így 
az iránt is lehet kívánságot kifejezni, hogy mit vegyünk az Aquinói-Tár-
saságban tárgyalás alá. A szerkesztő, a vezetőség, a munkatársak és a 
közönség működjenek közre. 

A megrendelők szíveskedjenek címükben történt változást bejelenteni 
s folyóiratomat megrendelésre másoknak, intézeteknek is ajánlani. 

Budapest, IX. Köztelek-utca 1. 1928, november 12. Dr, Kiss János 
egyetemi tanár, a »Religio« szerkesztője és kiadója. 

1 iröaa I I 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Az Aquinói S z e n t T a m á s - T á r s a á g a bölcselettudomány minden 

részének és történetének művelésére 1893-ban létesült. Szorosan bölcseleti 
tárgyú, alapos és korszerű dolgozatok jutnak benne előadásra. Az ülések 
színhelye a központi papnevelőintézet díszterme Budapest, IV. Prohászka 
Ottokár utca 7. I. era. A rendes tagot a közgyűlés választja a bölcselet 
művelőiből. Alapító bárki lehet 100 pengővel, pártoló szintén, évi 4 pengő 
kötelezettséggel. Püspök-védő: Dr . R o t t Nándor veszprémi püspök. Elnök: 
D r . Not te r A n t a l jog- és államtudományi ny. r. r. tanár. Ügyvezető al-
elnök: dr . Kiss J á n o s ny. egyetemi rendes tanár, Budapest, IX., Köztelek 
utca 1., ide forduljon, aki alapító vagy pártoló tagul be akar lépni, aki 
rendes tag kiván lenni, aki ilyent akar ajánlani, aki felolvasni, aki fizetui 
vagy meghívót akar kapni. Számvizsgáló ; dr . P a t a k y Arnold apát, egye-
temi ny. r. tanár. Főtikár : dr. Schü t£ An ta l egyetemi ny. rendes tanár. 
Titkár: dr . A r t n e r E d g á r egyetemi magán tanár. 

Hazánkban a legtöbb tudományos társaság üléseinek fő része úgy 
megy végbe, hogy az egy vagy több tudományos előadás elhangzik s 
hozzászólás ott az ülésen nem történik. Nem igy az Aquinói Sz. Tamás-
Társaságban. Itt az elhangzott előadásokat eszmecsere követi, az előadás-
hoz mindenki hozzászólhat, aki az ülésen jelen van. A hozzászólások 
többnyire élénkek, érdekesek és néha számosak, úgy hogy néha egy ülé-
sen véget sem érnek, hanem három-négy ülésre is kiterjednek. Ez az in-
tézmény igen hasznos, mert a hozzászólások nagyban megvilágítják a 
tárgyat, ébren tartják a figyelmet, megszerettetik az ilyen alkalmakat. 
Emellett annak, akinek valami, talán nagyon is nem tetszett az előadás-
ban, alkalmat ad a felszólalásra. De szinte lehetetlen is röviden elmon-
dan az eszmecserék hasznát. Az általános szokás az, hogy tudományos 
társaságokban előadnak és senki sem szól hozzá, a hozzászólás legtöbb 
helyen kivételes, pedig a hozzászólásnak kellene szokásnak lennie. Ezen 
az állásponton van az Aquinói Szent Tamás-Társaság, azért ülései igen 
kedveltek és látogatottak. Az ezeken elhangzott hozzászólásokat a „Reli-
gio" kivonatban közölni szokta. 
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KÖNYVEK. 
Dr. W e i s z J á n o s , gráci egyetemi tanár „Világtörténet"-ének Szabó 

Ferenc nagybecskereki apát-plébános által készített magyar kiadása ismét, 
most utoljára kapható. E 22 nagy kötetre terjedő műnek néhány teljes 
példánya kötés alatt volt Nagybecskereken akkor, amikor a várost Ma-
gyarországtól elszakították. Azóta, 10 éven át, hazaszállítása nem volt 
lehetséges. Végre hozzám érkeztek fűzött állapotban s országunk első 
könyvkötőjénél, Qottermayer Nándornál, szép domborművű egészvászon-
kötéssel elláttattam. Mikor ezt a hirdetést írom, még 9 teljes példányom 
van. A n a g y mü ára Budapesten 3G0 pengő, a szállítás árát a 
m e g r e n d e l ő f i z e t i . A megrendeléseket oly sorrendben teljesítem, 
amilyenben a mű ára hozzám beérkezik, ilykép senkivel szemben sem 
történik méltánytalanság. (A német kiadótól most értesültem arról, hogy 
németben a 22 kötetes mű ára 596 silling, azaz 482 pengő, de 2, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14, 21 és 22 kötetei elfogytak; a 7-ik kiadás most indult 
meg.) Budapest, IX., Köztelek-utca 1.1928. november hóban. Dr. Kiss János. 

1. A u j e s z k y A l a d á r dr . r. t ag : A háziállatok veszettség elleni védő-
ojtása Magyarországon. A Szent István-Akadémia kiadványa. 

2. Grosschmid L a j o s dr . r tag: A lineáris congruentia-csoport és a 
négyzet-maradékok eloszlása 

3. H ó m a n Bál in t dr . r. t ag : Fejérpátaky László emlékezete. 
4. K ü h á r Flór is dr. r. t ag : A misztikus természetszemlélet alapjai. 
5. P a t a k y Arno ld dr . r. tag : Székely István emlékezete. 
6. Pi t roff P á l dr . r. tag: Keresztény forma és stílus. 
7. Sche í í l e r J á n o s dr . r. tag: Hám János szatmári püspök és kine-

vezett primás emlékiratai 1848/49-ből. 
8. Vá rda i Béla dr . Dürer Albert. 
D e u t s c h t u m u n d A u s l a n d . Studien zum Auslanddeutschtum und 

zur Auslandkultur. Herausgegeben von Georg Schreiber. 8—9 Heft. Dr. 
theol. u. phil. Koloman Juhász Sanpetru Mare (Nagyszentpéter) Banat, Ru-
mänien. Die Stifte der Tschanader (Csanádi) Diöcese im Mittelalter. Müns-
ter. 1927. Díszes kiadás, képekkel. Ugyanaz magyarban egyszerűbb kiadás, 
képek nélkül: H a j d a n i m o n o s t o r o k a c s a n á d i e g y h á z m e g y é b e n . Buda-
pest, 1926. Mind a kettőt ismertetni fogjuk. 

I m á d k o z z u n k . Imádságos- és énekeskönyv. 384 old. 4 szép műlap-
pal. Szerkesztette dr. Kiss J á n o s egyetemi tanár. Második kiadás, kiadta 
a Sz. István Társulat. Nálam is megrendelhető IX., Köztelek-u. 1. 

Ebben oly imádságos- és énekeskönyvet akartam nyújtani, mely 
mindenrendű katholikus igényét kielégítse s az értelmiségnek is, meg az 
egyszerűbb közönségnek is, valamint a mindkét nemű ifjúságnak is meg-
feleljen. Evégből minnent felölel, amit egy mérsékelt terjedelmű, általános 
jellegű imakönyvtől el lehet várni. Aki ezt a könyvet használja, áhítatot 
lehelő, áhítatra és erényre vezető teljes imádságos- és énekeskönyvet fog 
benne találni és megszeretni. 

Bolti ár : Félvászon . . . . . . 2.80 P 
egészvászon vörösmetszés 3.36 „ 
egészvászon aranymetszés . 6.76 „ 
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516. sz. párnázott, tartós pergamoidkotés (fekete borjúbőrután-
zat), aranydísz: középen kereszt - 5.60 „ 

216. sz. tömör celluloid-elefántcsontkötés, aranydisz: fent 
jobbsarokban kereszt, lent balsarokban virágékítmény 13.60 „ 

217. sz. tömör celluloid-elefántcsontkötes, aranydísz: keresz-
ten nyugvó virág - — 13.60 „ 

A Szent István Társulat Szent István könyveinek most megjelent 
számai : 

65. sz. Dr. Petró József. „Az ősegyház élete." 
64—65. Dr. Radó Polikárp. „A kereszténység szent könyvei." II. 

Újszövetség. 
66—67. Dr. Trikál József. »A jelenségekből a valóságba«. 
68. Dr. Erdey Ferenc. »Kant valláserkölcsi világnézete«. 
69—71. Hartmann Qrisar. »Luther Márton élete«. Fordította Hoitsy 

Lajos Pál. 
72. Tóth Ágoston. »Bevezetés a meteorologiába«. 
73—74. Dr. Bánhegyi Jób. »A magyar irodalom története«. 
75—76. Divald Kornél. »A magyar iparművészet története«. 
77. Balanyi György. »A római kérdés«. 
Gábr i e l A n t a l . Ka th . H i t v é d e l e m d i ó h é j b a n . 4. bővített kiadás 

1928. 40 fillér. 
Dr . Heves i S imon . D a l a l a t Alhair in . Majmúni Útmutatójának 

ismertetése. A Magyar-Zsidó Szemle 1928. 5 -8. száma. 
Dr . K a m o c s a y J e n ő . K ö z g a z d a s á g t a n , e t h i k a é s s zoc iá lpo l i -

t i k a . Budapest, 1928. Külön lenyomat a Népegészségügy-bői. 
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MEGFIGYELÉSEK AZ ÁLTALÁNOS METAFI-
ZIKA JELENTÉSTANÁNAK KÖRÉBŐL. 

Második, befejező közlemény. 

RÁTÉREK tulajdonképeni tárgyamra: a létezést jelentő fonto-
sabb kifejezések jelentéstani taglalására. 
A Scholastika ismert lélektani alapelve : minden ismeret az 

érzékeknél kezdődik. Ha ezt az alapelvet átvisszük a jelentéstan 
területére, a következő követelményre jutunk : minden elnevezés 
a tárgynál kezdődik, omnis denominatio incipit a concretis. Még 
a legelvontabb fogalom, a lét jelzéseinek is valami érzékelhető 
vagy érzékléssel együtt járó más természetű konkrétumból kel-
lett kiindulnia. A konkrétum fogalma alá nemcsak a külsőleg 
érzékelhető tárgyakat, azoknak állandóbb érzéki tulajdonságait 
és múló állapotait, hanem a belső érzéklés közvetlen tapasztala-
tait is kell vonnunk, sőt úgy vélem, hogy a nyelvalakító ember 
érzéki hangulatai, sőt törekvései, ezek között az elfogadás és 
elutasítás jelzésére is nyelvi sajátos kifejezéseket alkalmazott. 
Az érzéki hangulatok és törekvések kezdetleges kifejezései az 
indulati hangok, amelyek ,'a fogalmak jelzésének területére is 
behatolhattak, miután külsőleg tagolt alakot öltöttek. 

A létet és a valamivé levest jelentő nyelvbeli kifejezések 
nemcsak logikai, hanem jelentéstani szempontból is egymással 
szoros kapcsolatban állanak ; számos létige verbum defectivum s 
a hiányzó alakok nagy részét a valamivé levést jelentő igéktől 
veszik kölcsön. Ezért bajos is lenne a két csoport tárgyalását 
teljesen elkülöníteni. 

A valamivé levést nem lehet igazában meghatározni, mert 
amit a meghatározás róla mondana, nem lenne ismertebb, mint 
a meghatározott fogalom. Úgy lehetne körülírni, hogy áttérés 
egy nem-létnek nevezett állapotból a létezés állapotába. Ezt az 
áttérést képzelhetjük lassankint bekövetkezőnek, vagy hirtelen 
beállónak és ennek megfelelőleg a nyelv is asszimilativ jelentés-

Religio, 1928. 17 
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változtatás utján a f i e r i fogalom jelzésére a nyelvbeli kifeje-
zéseknek kettős sorozatával él. A lassú átmenetet a nem létből 
a létbe a nyelv a többiek között a járó-kelő embernek mozgá-
sához, az ember és a többi organizmus növekvéséhez és az em-
ber készítő tevékenységéhez hasonlítja (asszimilálja). Az első 
módszerhez fordul pl. az asszír nyelv, amikor a valamivé levés 
kifejezésére az a l a k ú {menni) igét használja: a l â k u a d i l ä 
b a á í , a l â k u a d i u l l a : semmivé válni, a l ä k u a l m a -
n ü t a : özveggyé lenni, a l ä k u n a m ü t a : sivataggá változni 
(Bezold BAG1. 34). A járásnak, menésnek határoló fogalma a 
megérkezés. A valamivé válást megérkezésnek fogja fel az a rab 
nyelv az oly gyakori s ä r a (gyökér sír) igében.1 V. ö. m a s ï r a 
megérkezés helye, valaminek vége. A f i e r i fogalmat növek-
vésnek minősíti az arab nyelv egy másik igéje: n a s u ' a kelet-
kezni, valamivé lenni, amely a n a á a ' a : növekedni tőnek intranzi-
tív alakú változatja. A többi sémi nyelvben a megfelelő tövek 
felemelést jelentenek (v. ö. a héber n a s a , asszir n a s ü , arám 
n e s ä , etiops nase 'a , ) az arab azonban jelentéssúrítés útján az 
alapul szolgáló jelentést az organizmus felemelkedésére, azaz 
növekvésére foglalta le, majd pedig asszimilációs jelentésvál-
toztatással a keletkezés jelzésére használta. Egy az arabtól tel-
jesen távoleső nyelv : a áúmer ugyanezt az eljárást követi. M u d 
egyik jelentése egy nyelvészeti szöveg szerint: a s u §a i s i 
u k a n é , tehát a fának és a nádnak kijövetele, azaz növekvése,, 
másrészt pedig általánosságban a keletkezés jelzésére szolgál 
(Delitzsch: SG 190). A növekvés fogalmához közel áll annak 
kezdő stádiuma, a születés, amely az ember s egyáltalán az 
élő lény keletkezésének legnyilvánvalóbb ténye s ennek átvitele 
egyéb alanyokra nagyonis természetes asszimiláció. Ide tartozik 
a görög ylyvoyai, a latin ( g ) n a s c o r (v. ö. a n a t u r a szót)-
A latin fio-nak megfelelője a görög cpvw, amely nemzést növek-
vést és létrehozást jelent, a szanszkritban *b h u valamivé 
lenni. Az angol-szász b e o (leszek), a német b i n ugyanazon 
gyökkel függ össze, csakhogy az utóbbi nyelvben már nem a 
valamivé levést, hanem annak végső stádiumát, eredményét, a 
létezést jelenti. Ugyanezt a jelentésváltozást találjuk a latinban 
s, amely az indogermán * b h u gyököt használja a létige per-

1 Mivel könyvnyomtató-intézetünknek arab, arám, asszir, etiops, hé-
ber és szir betűi nincsenek, az ilyen szókat csak magyar átírásban a d -
hatjuk. A szerző. 
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fektumának, plusq. perf.-ának és több más alakjának jelzésére: 
f u i , f u e r a m , f u e r i m , f u e r o , f u t u r u s , f u i s s e m stb-
Ezt a jelentésváltozást könnyen megérthetjük, ha a mult idő 
szférájába helyezkedünk : valamivé lettem és valami voltam je-
lentésben igen közel áll egymáshoz, tehát az előbbeninek nyelv-
beli kifejezése az utóbbit feleslegessé tehette. 

Itt a helye annak, hogy a magyar lesz, a régi lészën je-
lentésfejlődéséhez hozzászóljunk. Az sz nem tartozik a l é s z ë n 
ige tövéhez, amint ezt már az öreg Czuczor-Fogarasiban is ol-
vashatjuk s újabban a finn Setälä Emil fejtette ki a Magyar 
Nyelvőrben (1912, 29—33). A vele összefüggő lön, levő, lett 
alakok ezt egyébként a laikus szemében is plauzibilissá teszik. 
Budenz Magyar-Ugor Összehasonlító Szótárában felsorolva ta-
láljuk a rokon nyelvekben előforduló megfeleléseket (lapp 1 é, 
zürj. 1 o, votj. 1 ü, finn 1 i e, eszt 1 ë, cser. 1 í), amelyek je-
lentése: e s s e , f i e r i . Budenz a f i e r i jelentést tartja ere-
detibbnek és azt hiszi, hogy ez a jelentés a haladó mozgás 
képzetéből indult ki, mivel az ugor nyelvekben a f i e r i értel-
met közönségesen haladó mozgást jelentő ige fejezi ki s egybe-
veti az osztják jiv-, j i- gyököt, amelynek megfelelője a magyar 
j ö v- (venit) a j ö v ő , j ö v e n d ő kifejezésére is szolgál. Fel-
sorol több lä, 1 i, 1 o-val kezdődő gyököt, amelyekhez a jövés-
menés fogalma fűződik. Nem érzem magam hivatva, hogy Budenz 
ezen felfogását erőtlenítsem, de legyen szabad rámutatnom arra, 
hogy a régi magyar nyelvhasználatból kiindulva más felfogást 
is lehetne felvetni. A Magyar Nyelvtörténeti Szótárban a kö-
vetkező példákat találjuk : Jord. C. 356 : Abrahamtúl lén Isák ; 
u. o. 727: Azon időben lén ez világra Mojzes ; Mel.: Job 8.: 
Bánom e világra létemet. Főleg pedig Münch. C. 40 : Heródes-
nek létele napján (dies natalis) szökdöső Herodiadisnak lánya 
az ebéllö ház közepett, továbbá Apor C. 37: Megvert minden 
elő léteit (primogenitum) Egiptomnak földében. A felsorolt pél-
dákból látjuk, hogy régi nyelvemlékeink a 1 é s zë n igét és a 
vele egy szócsaládba tartozó kifejezéseket a születés jelzésére 
is használták. Ezért nem tartom kizárt dolognak, hogy ezt az 
igét is azoknak sorába iktathatjuk, amelyek a születés jelentésé-
ből kiindulva a létrejövés általánosabb fogalmába, sőt még to-
vább menőleg a létezés állapotának jelzésére csaptak át, amint 
ezt már a latin f i o-.íál és egyéb példákon is láttuk. 

A jelenlegi magyar nyelvszokás a v a n igéhez a l é s z ë n 
17 
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segítségével képezi a jövő időt, az infinitivuszt, a participiumo-
kat, a feltételes és felszólító módot. A régi nyelvszokás még 
ennél is tovább ment és a létige múltját, sőt jelenjét is a 
l ev - , l e j - tó igénybevételével tudta kifejezni: Debr. D. 182: 
Míg első szileink a paradicsomba lőnek, mind szüzek lőnek. 
RMK IV. 59 : Táncban, vigasságban együtt lejeltek, továbbá u. o. 
295 : Régen nádorispánnak lejeit hintó szekere, most minden 
hintókat kíván. Balassinál olvassuk (Ének 25) : Tengek, nem élek, 
lenni sem lélek, mert jutottam búra. 

A készítést jelentő igéket a valamivé levés kifejezésére a 
sumer és latin nyelv használja. A sumerben g a r elsősorban 
csinálást, készítést, de másodsorban levést is jelent, a latinban 
pedig a f i o perf.-a f a c t u s s u m . 

Az eddig tárgyalt esetekben a valamivé levés jelentését 
lassankinti átmenetet jelző igék jelentéséből vezettük le. Azon-
ban sok esetben hirteleni átmenetet jelző igék is torkolhatnak 
a f i e r i jelentésbe. Ide tartoznak a fordulatot és elválást 
jelentő igék. Az előbbire példa az asszír t á r u , amelynek alap-
jelentése: v i s s z a f o r d u l n i , v i s s z a t é r n i , de ilyen összefüg-
gésben is előfordul: a n a t i 11 i t a r u : p o r r á l e n n i (De-
litzsch HW). Jelentése először bizonnyal úgy módosult, hogy 
ismét valamivé levést jelentett, később téves analógia alapján 
akkor is alkalmazták, amikor a valamivé levés nem jelentette 
egy előző állapotnak megismétlését. Ugyanígy alakulhatott a 
német w e r d e n jelentése is. Gyöke ugyanaz, mint a latin 
v e r t e r e , pass, v e r t i s a gót w a i r f > a n : m e g f o r -
d u l n i szavaké s a német -w ä r t s utórag jelentése az ere-
deti jelentést még eléggé megközelíti ( s ü d w ä r t s = s e 
v e r t e n d o a d au s t r u m ) . 

Az e l v á l á s jelentés volt talán a magyar v a l a m i v é 
v á l i k kifejezés mostani jelentésének alapja. Budenz ugyan a 
v á l i k igének f i e r i jelentését szintén egy régi m e n n i 
jelentésből származtatja, Szinnyei azonban Magyar nyelvhason-
lításában (7. kiad. 154. 1.) a rokon nyelvek szóinál inkább a 
következő jelentéseket hozza : lebocsátkozik, leszáll, leereszke-
dik, elindul. A régi magyar nyelvhasználat azt ajánlja, hogy a 
magyar nyelvben a s e p a r o r , d i s c e r n o r alapjelentésből 
induljunk ki. Az új lét a régi állapottal való szakítás, tőle el-
szakadás, elválás. Thaly: VÉ II. 227: Nincs oly fene, ki sze-
lídben nem vál. Ez az ige a s u m jelentésbe is átmehetett, amint 
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még most is azt mondjuk, hogy becsületére válik vagyis v a n . 
A régieknél Decsi Adag. 3: Nincs oly erős, kinek végre társa 
nem válik. 

Figyelmünket eddig azon igék kötötték le, amelyek első-
sorban valamivé levest jelentenek. Magyarázatainkat, fejtegeté-
seinket itt-ott ugyan meg kellett kérdőjeleznünk, de egészben-
véve mégis szilárd talajon lehetett mozogni. Ha már most át-
térünk a tulajdonképeni létigék tárgyalására, amelyek részben 
az existentiát jelzik s részben mint kopulák szerepelnek, való-
ban nem nyomhatjuk el azt az érzést, hogy a talaj lábunk alatt 
süppedékessé válik. 

Útunk egyébként egy ideig a szilárd part mentén vezet. 
A létezést körül lehet írni a találtatással és relativ szilárdsága 
alapján össze lehet hasonlítani az á l l á s s a l és a t a r t ó z -
k o d á s s a l (asszimilációs jelentésváltozások). Az előbbire példa 
az arab w u g i d a , a latin i n v e n i t u r : t a l á l t a t o t t , v a n . Ha 
valamit itt vagy ott találnak, akkor ott is van, ez feltűnően 
legitim okoskodás. W u g ü d az arab filozófiai nyelvezetben egye-
nesen létezést, majd lényeget jelent. A modern igazságügyi nyel-
vezet is beszél l á t l e l e t r ő l , B e f u n d - r ó l ; a németben 
egyes dolgokról mondják : s i e b e f i n d e n s i c h d a u. d o r t , 
a személyekről : s i e b e f i n d e n s i c h w o h l o d e r 
s c h l e c h t . 

Még kedveltebb talán a létezésnek kifejezése az á l l a n i 
szó alkalmazásával. A sémi nyelvekben a k ü n gyök szolgál ezen 
célra. Az arab k ä n a a nyelv segédigéje (copulája), az aeth. k ä n a 
a valamivé levést fejezi ki, a szír kán jelentése t a l i s f u i t , 
míg a héber k u n és az asszir k ä n u inkább az eredeti jelen-
tésben használatos : egyenesen állani, szilárdnak lenni. Nem szo-
rulnak magyarázatra a latin e x s i s t e r e, az olasz s t a t o 
(éssere part. pass.-a), a német w i e s t e h t s ? a magyar 
h o g y i s á l l u n k e z z e l a d o l o g g a l ? A jelentések 
kapcsolódása eléggé világos. Ha az átmenetinek felfogott f i e r i 
fogalom kifejezésére a menés, mozgás igéi alkalmasnak bizo-
nyultak, akkor a többé-kevésbé maradandónak gondolt létezést 
bátran m e g á l l á s n a k , á l l á s n a k lehet elkeresztelni. Az 
állás képzetét az ember saját énjéről vitte át az állatokra, majd 
egyéb lábatlan, de nem mozgó tárgyakra (asszimilativ jelentés-
kiterjesztés). Az érzékelhető tárgy jelenlétét akkor állapíthatjuk 
meg, ha csakugyan o t t áll ; az o t t á l l á s nyomán azután 
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az o t t l é t e z é s r e gondolunk s ezzel párhuzamban az á l l 
szó jelentése is a tulajdonképeni állásról átterjed először a je-
lenlétnek majd a simpliciter létezésnek kifejezésére (érintkezési 
képzettársítás). 

Hasonló lelki folyamatok alakították át az eredetileg 1 a-
k á s t , tartózkodást jelentő indogermán * v a s gyök jelentését 
a német nyelvben, a hol a d a s W e s e n és a g e w e s e n 
participiális forma most már csak a létezés kifejezésére szolgál, 
míg a H a u s w e s e n még a régi jelentésre emlékeztet. 

A létigék között a legfontosabbak, egyben leginkább proble-
matikusok a sémi *i t h és h a w ä , az indogermán *a s és a 
magyar *v a 1 gyök közé csoportosuló igék. 

1) Az őssémi * i th-nek megfelel a héber jeS, az arám Ith, 
az asszír i á ü és talán az arab tagadó igében l a j s a - b a n foglalt 
js gyök. Haupf ugyan még azt is állítja, hogy a héber nota 
accusativi e t h és az asszír casus obliquus önálló névmásainak 
i ä t , ' ä s töve is ide tartozik. Ezen felfogás azonban fonétikai 
következetlenség; eleve valószínűtlennek látszik, hogy a héber 
nyelvben egy őssémi hangzónak egyszerre két megfelelője le-
gyen : egy s és egy t hang (j e s és e t h).2 J e á-nek őssémi 
elődje nem volt igazi ige, mivel a héberben nincsen igazi kon-
jugációja, hanem személyes névmásos suffixumokat vesz fel. 
Ugyanez áll az arám ï t h-re és részben az asszír i á ű-ra is, 
amelyet hol névszónak, hol igének mintájára ragoznak. Másrészt 
ezen létigének pronominális eredete sem valószínű épen azért, 
mivel pronominális suffixumokat vesz fel. Tehát nominális ere-
detű, hacsak nem akarjuk feltételezni, hogy a sémi szókincsbe 
nem sémi nyelvekből került be. De mit jelentett ez a régi 
nomen? Itt véleményt sem merek kockáztatni. A héber Szent-
írásban ugyan j e s kétszer '—al kezdődő formában fordul elő 
(2 Sám. 14, 19; Péld. 18, 24) s ezért 'ïs-nek lehetne olvasni, 
ami f é r f i ú t jelent. De egyenlőre nem tudjuk megmondani, 
hogyan lehetne a l é t jelentést a f é r f i jelentésből kifogás-
talan módon leszármaztatni. 

2) Már konkrétebb formája van a h w gyöknek (héb. h ä j ä, 
arám h a w ä , assz. e w ű, a w ü , aeth. h a l a w a, h a l ó . ) 
Három fontosabb vélemény vetekszik elismertetésért. A legálta-
lánosabb a h w (hj) létigét egynek tekinti a * h a w ä „esni" 

1 The Sacred books Prov. 18, 24. 
- V. ö. Delitzsch: Prolegomena 169. 
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igével, amely a héberben és az arabban fordul elő ezen jelen-
téssel és ugyanazt a jelentésváltozást vélik megállapítani, 
amely a latin a c c i d i t , a magyar m e g e s e t t történést ki-
fejező ige ezen jelentésére vezetett.1 Barth1 viszont egybeveti 
az arab h a j a ' a igét, amelynek jelentése „előkészíteni" s vele 
párhuzamba állítja a már ismertetett arab k ä n a létigének héber 
megfelelését, a kun igét, amelynek jelentése szerinte k é s z e n 
l e n n i . Delitzsch3 végül egybeállítja a hü, hl héber 3 sz. sze-
mélyes névmással, amelynek régi kiejtése orthographiai indiciu-
mokból következtetve közel állhatott a megfelelő arab h u w a , 
h i j a kiejtéshez. Álláspontjának megerősítésére hivatkozik az 
asszír b a § u igére, amelynek jelentése szintén l e n n i , l é -
t e z n i és nem lenne egyéb, mint a latin in h o c (b essen-
tiae + § ú : ő, az), továbbá az aeth. bö - r a ( in h o c ) , amely ugyan-
csak segédige gyanánt használatos. 

A három etimológia közül Barthé tudott legkevésbé meg-
győzni. Az arab kán a n é m a héber k u n e l ő k é s z í t e n i , ha-
nem a közös sémi á l l a n i jelentésből kiindulólag jutott a lét-
ige jelentéséhez. E l ő k é s z í t é s és l é t e z é s jelentéstani 
szempontból távol áll egymástól. A másik két vélemény között 
nem könnyű a választás, miután mindegyik mellett tetszetős 
érvek esnek latba. Szabadjon Delitzsch véleménye mellett még 
egy érvet felsorakoztatni, amely — úgy látszik — elkerülte a 
figyelmét. A szir nyelv nagyon sokat használja a nominális 
mondatokban a 3. sz. személyes névmást, mint kopulát; pl. 
rab(h)u hetâheh, m a g n u m e s t p e c c a t u m e i u s . Ennek 
alapján nem látszik lehetetlennek, hogy a kopula, amelynek nem 
is az a célja hogy valaminek létezését kimondja, hanem inkább, 
hogy az állítmánynak az alanyra való vonatkozását külsőleg is 
jelezze, s mintegy az alanyra rámutasson, eredetileg egy mutató 
szócska, egy deiktikus elem volt, amelyet később az igeragozás 
analógiája hatalmába ejtett s igévé alakított. 

3) Az i n d o g e r m á n l é t i g e jelenidejének közös gyök 
az alapja. A szanszkrit a s m i , az óbaktriai a h m i , az ószláv 
j e s m i, a litván e s m i, a görög *£rriu/-ből lett elm, a latin 
e s s e , a germán i s t egy közös *e s, *s gyökre enged kö-
vetkeztetni. Prellwitz a görög nyelv etimológiai szótárában em-

1 L. Bauer—Leander Hist. Gr. 24. 
2 Etym. Studien 71. 
3 W o lag das Paradies 165-6. 



264 DR. AISTLEITNER JÓZSEF 

lékeztet a tjiiai (ülni) igére, amelynek 3. személye jjarai,, a szansz-
kritban ä s t e . Nagyobb figyelmet érdemel talán Mauthner meg-
jegyzése1, amelyben feltűnőnek mondja az indogermán *es gyök 
hasonlóságát a német e s pronomennel. Akárhogyan is véle-
kedjünk a német e s névmás eredetéről, nem szenved kétséget, 
hogy a létige jellegzetes *s hangzóját megtaláljuk a már emlí-
tett személyre, tárgyra mutató indogermán névmásban, amely-
ből a görög nyelvben névelő lett: ősindogermán masc. *s o 
(görög ó, szanszkrit s a, gót s a), fem. *s ä (dór u, ión-attikai 
i), szanszkrit s ä, avest. h ä, gót s ö).2 Nincs tehát kizárva, 
hogy az indogermán létigének *s gyökhangzója eredetileg ép-
úgy deiktikus jellegű volt, amint a sémi h w , h j gyök Delitzsch 
véleménye szerint. 

4) A magyar v a n létige régi alakja v a g y o n ; az össze-
vont alak: v a n csak a 17. sz. elejétől fogva mutatható ki. A 
v a g y o n , v a l a alakoknak közös gyöke val , amelyet Sziny-
nyei8 a v a l l igével kapcsolatban említ meg; az utóbbinak 
alapjelentése: h a b e t. K á r t v a l l , s z é g y e n t v a l l any-
nyit jelent, mint : neki kára, szégyene van. H a b e o mint se-
gédige a germán és román nyelvekből elég ismeretes. A v a l 
gyöknek b i r t o k o l n i jelentése mellett szólna a v a g y fő-
névnek régi használata b i r t o k , t u l a j d o n jelentésben : Bécsi 
C. 69: sem egyik ő vagyokban semmit nem illete; 75: elra-
gadá ő vagyokat. V a g y t a 1 a n az, akinek nincsen vagy-ja, 
vagyona. Az újabb v a g y o n főnévvé változtatott igealak 
ilyen kapcsolatok alapján: j o b b a v a g y o n a n i n c s e n -
nél.4 Sőt van a régi magyarnyelvnek egy v a l á l főneve „bir-
tok" jelentéssel, amely a v a l gyököt még tisztábban mutatja 
és úgy függ össze a v a l gyökkel, mint h a l á l a h a l (meg-
hal) szóval. Bécsi C.: Hagyott vala sok kazdagságokat és szol-
gákat és valálokat. Apor C. 37 : Ada kő esnek ő barmokat és 
valálokat tűznek ( = et tradidit grandini iumenta eorum et pos-
sessionem eorum igni). Később „falu", „község" értelemben 
használták és még 1845-ből egy kapuvári (Sopron m.) határon 
belül alakult bérlő-község írása így kezdődik: V e l á l i v é g -
zés . 5 Mindezen helyek persze nem teszik kétségtelenné, hogy 

1 Wörterbuch der Philosophie II. 406. 
2 Kiekers : Hist, griech. Gram. II. 6. 
3 Magyar nyelvhas. 89. 
4 Lásd Horger: Magyar szavak törtenete 177. 
5 M. Nyr. XXXIII. (1904) 51. Lásd még Budenz, Szalontai és Szarvas 

nézeteit M. Nyr. III. 291 ; VIII. 322 ; XXI. 28. 
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a magyar létigének eredeti jelentése h a b e o volt, mivel a 
jelentésváltozás egy a legrégibb nyelvemlékeinket megelőző idő-
szakban forditott irányban is folyhatott le: a v a g y , v a l á l 
„birtok" jelentése eredetileg ebből indulhatott ki: ami van t. i. 
X-nek, tehát az ő birtoka. Budenz Összehasonlító szótárában 
megtalálhatjuk a rokon nyelvek megfelelő létigéit (finn-eszt o 1 e, 
mord. u 1 e, cser ul-, zíirj. v i l , votj. v a l - [=era t ] , v a n 
[=-=est]. vog. ol-, ul-, lapp orro), a jelentések között azonban 
h a b e o nem játszik szerepet, hanem a l é t e n kívül az i d ő -
z é s jelentése ütközik ki leginkább. 

Befejezésül álljon egy két megjegyzés a létezést jelentő 
főnevekről. 

1) Az arab g a u h a r a lényeg jelzésére szolgál. Eredeti ér-
telme d r á g a k ő , d r á g a s á g . Ezen elnevezésben az a felfo-
gás tökröződik, hogy a lényeg a dolgoknak legértékesebb része. 
A magyar e helyett azt mondaná : a dolog v e l e j e . 

2) A szír k e n ö m ä személyt, lényeget jelent. Talán össze-
függ az arab u k n ü m szóval, amelynek jelentése: gyökér, sze-
mély, hypostasis. 

3) A héber 'ësëm csontot jelent, de vannak egyes szentírási 
helyek, ahol l é n y e g , m a g a szókkal lehetne visszaadni: Ez. 
2, 3 : ke<ësëm háásámájim m i n t a z é g m a g a , szószerint 
m i n t a z é g n e k a c s o n t j a . A csontváz az emberi test 
hordozója, miként a lényeg a tulajdonságoké és állapotoké. Itt 
egybe lehetne vetni a m a g a magyar kifejezést, amelynek 
jelentése : v a l a m i n e k a m a g v a . 1 

4) Az asszír k i r b u . Jelenti valaminek b e l s e j é t , de 
t e r m é s z e t , m i b e n l é t , l é n y e g jelentésben is előfordul. 
A Codex Hammurabi (Col. XXVIII. r. 57—60) beszél beteg-
ségről, Sa la i p a s s e h u äsü k i r i b s u la i l a m m a d u : amely 
nem akar enyhülni s melynek mibenlétét ( k i r i b s u ) orvos meg 
nem ismerheti. 

5) A magyar l é t és l é t e i . Már láttuk, hogy mindkét 
szó a régi magyar nyelvben születést jelentett. E mellett már 
nagyon korán a l é t e z é s jelölésére használták ezen szókat. 
Münch C. 153: Látván Isten ennek szomoró létét, mondá. Debr. 
C. 420: Igaz hitben való létei. 

6) L é n y . Ez a szó a nyelvújításnak alkotása és Zolnai 
Gy. szerint először 1791-ben látta meg a napvilágot.2 

1 Gombocz: Jelentéstan 96. 
2 M. Ny. 1915, 202. 
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7) Á l l a t . Az etymonhoz legközelebb áll a t e r m e t je-
jentés (statura). Bécsi C. 122: Az oszlop nagy vala és állata 
igen magas. Emellett jelentett á l l a p o t o t : Guary C. 21: 
Mindez három állatbeli embörök [t. i. az irigyek, gyűlölködők, 
engedetlenek].Azután jelentett lényt : Telegdi M.: Evangéliomok 
magyarázatja : Bort és semmi részegítő állatot nem fog inni ; 
Heltai Bibi.: Legyenek világító állatok a mennynek erősségén. 
U. o.: Jó álat a só. Közismertezen szónak l é n y e g jelentése: 
Érdy C. 583: Az Úr isten személben három, állatban egy; Pázm. 
Kai. 734: De a misének állatja nem ezekben vagyon (t. i. nem 
az imádságban és keresztvetésekben). Végül jelentett a n i m a l-t 
vagyis lábon álló jószágot s ez a jelentés a többit csakhamar 
kiszorította a használatból. 

Fejtegetéseink eredményének rövid foglalatja: A létezést 
é s valamivé levést jelentő igék és névszók etymonja, amennyi-
ben ezt elemzés útján még meg lehet állapítani, eredetileg rész-
ben konkrét álllapotot jelzett, amilyen pl. az érkezés, a születés 
és növekvés, a fordulás, elválás, állás és tartózkodás, részben 
pedig deiktikus elemekre látszik visszamenni. A mutatás pedig 
lélektani szempontból tekintve elsősorban nem megismerési, 
hanem törekvési elem, amely egy érzékileg megismert tárgyra 
irányul. 

Budapest. Dr. Aistleitner József. 

A SPIRITIZMUS UJABB MEGVILÁGÍTÁSBAN. 
Bevezetés. 

AZ EMBERISÉGNEK minden időben megvoltak a maga nagy 

kérdései és ha figyelemmel kísérjük a történelmet, ezen 
problémák és a körülöttük folyó viták mind az Istenre, lélekre, 
vallásra és erkölcsre vonatkoztak. Nem csoda, hisz az ember 
testből és lélekből áll, teremtményi jellege pedig természeténél 
fogva teremtőre utal. Különösen az emberi lélek természete, 
annak sorsa, Istenhez való viszonya érdekelte az embereket, 
tudóst úgy, mint tudatlant, ezen kérdésekre akart és akar fele-
letet adni a spiritizmus is, melyet közönségesen szellemidézés-
nek neveznek. 

A spiritizmus fogalma. 
A latin spiritismus szó szószármazásra nézve szellemekkel 

való foglalkozást jelent; ezen értelemben nem födi teljesen azt 
,a fogalmat, amit rendesen értünk alatta. 



A SPIRITIZMUS ÚJABB MEGVILÁGÍTÁSBAN. 267 

Spiritizmus alatt közönségesen a meghalt emberek leikeivel 
való érintkezést értjük, akiket az élők bizonyos módon megidéz-
nek, hogy tőlük kérdezősködhessenek. 

A spiritizmus története. 
Ha elfogadjuk igen sok keresztény bölcselőnek azt a ma-

gyarázatát, hogy a spiritisztikus jelenségek ördögi müveletek, 
akkor a kiinduló pontot a paradicsom kertben kell keresnünk, 
amikor a kígyó képébe bújt ördög a földön is fölvette 
a harcot Istennel — az örök igazsággal. Bizonyos, hogy 
már a legrégibb időkben idéztek szellemeket. Emlékez-
zünk Saul király esetére, aki elment az endori boszorkány-
hoz, hogy fölidézze Sámuel lelkét ; pedig bizonyára nem ő volt 
az első, aki ezt megtette. A pogányok jósdái mind megannyi 
spiritisztikus helyek voltak. Tertullián írja: „A mágusok 
képzelődnek és a megholtaknak lelkeit hívják, rossz szellemek 
idézésével sok csodás dolgot cselekszenek, álmakat besszélnek, 
kecskék és az asztalok igénybevételével rejtemes dolgokat mon-
danak." (Apolog. cap. 23) Spiritizmus tulajdonképen mindig volt, 
csak nem egyforma mértékben űzték : a benső vallásos élet elő-
térbe törésével hanyatlott, annak ellanyhulásakor erőre kapott. 

Az újabb spiritizmus mai formájában és virágzásában 1848-
ban vette kezdetét Északamerikában a Fox család által és innen 
terjedt el alig néhány év alatt egész Amerikában, Angol-, Fran-
cia-, Német- és Olaszországban. Az Egyesült Államokban 1853-
ban már több mint 50.000 úgynevezett médium (közvetítő) volt. 

Kezdetben a spiritizmusnak nem volt vallási, illetve világ-
nézeti jellege. A Fox családnál először még csak zajcsinálásban. 
a tányéroknak ide-oda való dobálásában nyilvánult és inkább 
szórakoztató jellege volt ; de az a tudat, hogy lelkekkel érint-
keznek, akik már a másvilágon vannak, természetszerűleg kíván-
csiakká tette az embereket az ottani viszonyokra és így rövid 
idő múlva akaratlanul is világnézeti mederbe terelődött a spiri-
tizmus. 

Az első, aki valláserkölcsi rendszerbe foglalta a spiritiz-
must, a francia Rivail volt (fl869), aki Allan Kardek írói néven 
szerepelt és sok hívőt szerzett a spiritizmusnak. A spiritizmus-
sal mint tannal foglalkozók közül híresebbek : Fussel, Wallace, 
Varley, Thackeray, Villiam Crookes, Zöllner, Weber, Scheibne^ 
Fechner stb. Magyarországon jelenleg egy „Szellemi Búvárok 
Egyesülete" foglalkozik spiritizmussal. 
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Spiritisztikus tünemények. 
A spiritiszták szerint a szellemekkel bizonyos eszközök 

segítségével lehet érintkezni, mely eszközöket médiumoknak ne-
vezik. Ezen médiumok lehetnek eszesek és közönségesen ezek 
neveztetnek médiumoknak, de lehetnek közönséges tárgyak, pl. 
kis asztalkák. Az eszes médiumok lehetnek író médiumok, ami-
kor az állítólagos szellem valamely személynek kezét használja 
fel és vezeti, hogy azt írja, amit ö — a szellem — akar; lehet-
nek beszélő médiumok, amikor a szellemek a médium nyelvét 
használják, hogy azt beszélje, amire mozgatják. Mindezen tüne-
ményekhez nem okvetlen szükséges, hogy a médium önkívületi 
állapotban legyen. Egy másik módja a szellemindézésnek, ami-
kor többen összeülnek, kezeiket összeérintve mintegy lánckört 
alkotnak és így hívogatják a szellemet. A szellemidézés legfej-
lettebb módja azonban az, amikor a médium — férfi vagy nő 
— egy álomszerű trance (elragadtatás) állapotba kerül, amikor 
teljesen átadja magát a megszálló léleknek, aki ezután „kinyi-
latkoztat". 

A spritiszta gyűlések — séance-ok — alkalmával előfor-
duló tüneményeket William Crookes tizenhárom osztályba so-
rozza : 

Az I. osztályba tartoznak nehéz tárgyaknak tisztán érintés, 
minden erőhasználat nélkül előidézett mozgása. 

II. Valamely test súlyának megváltozása. 
III. Titokzatos ütések és zajok. 
IV. A médiumtól bizonyos távolságra levő súllyal bíró 

tárgyak megmozdulása. 
V. Asztaloknak és székeknek fölemelkedése anélkül, hogy 

azokat valaki érintené. 
VI. Embereknek a levegőbe emelkedése. 
VII. Különböző tárgyaknak érintés nélkül való mozgása. 
VIII. Fényjelenségek. 
IX. Fénylő vagy máskép látható kezeknek megjelenése. 
X. Szellemek írása. 
XI. Szellemek alakjai. 
XII. Különleges jelenségek, melyek külső okot tételeznek fel. 
XIII. Egyéb különféle jelenségek. 
Végre a spiritisztikus jelenségek legnagyobbjának tekintik 

a szellemek testfelvételét (materializatióját). 
Crookes beszéli, hogy egy alkalommal, midőn egy iniss 
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Cook nevü médium fekete ruhába öltözve trance állapotban volt, 
egy fehér ruhába öltözött leány jelent meg, aki magát Katie 
King-nek nevezte és azt állította magáról, hogy kétszáz évvel 
azelőtt élt és elég sokáig szépen eltársalgott a jelenlevőkkel. 

Leghíresebb médiumok gyanánt, akiknél ilyen jelenségek 
előfordultak, a következők nevezhetők meg : Angol országban 
Home Dániel, miss Cook ; Franciaországban Büldenstubbe, Né-
metországban Slade, Magyarországon Vay Adelma bárónő. 

A kor leghíresebb tudósai vizsgálgatták a jelenségek tény-
beli valódiságát, sokan nem vonták azt kétségbe, bár különbözőké-
pen magyarázgatták ; voltak akik maguk is spiritisztákká lettek. 

A spiritizmus tanai. 
Már föntebb említettük, hogy az újabb spiritizmus csak-

hamar valláserkölcsi irányt vett, ami által az egész mozgalom 
komoly színezetet nyert és szinte kikényszerítette, hogy vele 
nemcsak mint kíváncsiságot ingerlő tüneménnyel, hanem tudo-
mányosan is foglalkozzanak. A következőkben a lehető legrö-
videbben, de rendszeresen ismertetjük a spiritiszta tanokat. 

Az egész mindenséget a legfőbb szellemi lény: Isten te-
remtette, aki minden meglevőnek kezdete, legmagasabb értelem-
mel és akarattal rendelkezik, önmagától való föltétlen és vál-
tozhatatlan lény, az emberre nézve egyszersmind fölfoghatatlan. 
Istenben minden bennfoglaltatik: szellem, erő és világosság, 
mely utóbbi finom eterikus anyag; Isten tehát szellemből, erő-
ből és anyagból áll. Mivel pedig az okság törvényénél fogva 
hasonló csak hasonlót hozhat létre, ezért mindenben megvan ez 
a három: a legkisebb porszemben és a legmagasabb szellem-
ben is van szellem, erő, anyag és így az Isten fogalmától a 
teremtés fogalma el nem választható. 

Az Istenből kiáradó ősvilágosság rezgéseivel áthatotta a 
semmit, a holt anyagot, mely fénymolekulákkal telt, élő, mozgó 
tengerré változott át. Az éltető „egy": a szellem, erő és ősvi-
lágosság áthatotta a „semmit" és az életerővel telt mindenség 
a „tízes számjegy" megtelt erővel. Isten szelleme teremtette az 
életerőt és amennyiben rezegtető (vibrációs) ereje áthatotta a 
holt anyagot, vonzóerővé és Isten ősvilágossága ódvilágossággá 
változott át. 

Az Isten szelleméből, erejéből és ősvilágosságából, vala-
mint az életerőből, mely még tisztán szellem volt, a vonzó erő-
ből és az ódvilágosságból együttesen szellemek támadtak. Ezen 
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szellemek ereje rezgésekben, vonzásban és isteni középpont kö-
rül való forgásban nyilatkozott meg, anyaga pedig ősvilágosság, 
ódvilágosság és fluid volt ; minthogy erő és anyag szülte őket, 
értelmük erő és fluid által nyilatkozott meg. Ezen első szelle-
mek kettős lények voltak : egyik tulajdonságuk adó, a másik 
elfogadó természetű volt. Az előbbi rezgésben és világosságban, 
az utóbbi vonzásban és ódvilágosságban nyilvánult meg. A 
kettő együtt körforgást és fluidot idézett elő. 

Ezen szellemeknek tehát szeretetből körforgást kellett vé-
gezniök az őket alkotó erő körül, azonban egyes szellemek sza-
badakaraíukból kifolyólag más forgást végeztek, mint amely 
számukra meg volt állapítva. Ezen ballépésük következtében 
kettős lényük kettészakadt és mindegyikből két gyengébb szel-
lem lett: egy adó és egy elfogadó. A körforgás törvénye ellen 
kifejtett ellenállásuk taszító erőt váltott ki, vagyis rezgő és 
vonzó erejük taszító erővé lett és fluidjuk, mely delejes volt, 
vonzó és taszító villamosságúvá változott át. Anyagi részük is 
átesett ezen átalakuláson, amennyiben ezen molekulák is adóra 
és elfogadóra bomlottak. 

Az Istenhez hü szellemek törvényszerinti körforgásukat 
végezve, delejes fluidot kiárasztó duál szellemek maradtak, ami-
ből az ellentétes szellem, erő és anyag harca származott a tör-
vényes szellem, erő, anyaggal. Isten magukra hagyta az ellen-
tétes szellemeket, míg csak az általuk előidézett zűrzavar olyan 
nagy nem lett, hogy ők maguk sem ismerték ki magukat. A 
változhatatlan középpont elleni rohanásuktól végre egészen el-
kábultak, megdermedtek és fluidjuk annyira átváltozott, hogy 
a mi fogalmaink szerinti anyagot megközelítette. Isten nem 
akarta megsemmisíteni ezen megdermedt szellemeket, azért 
megalkotta a jóvátétel törvényét, mely szerint ezen szellemek-
nek saját munkájukkal kellett magukat megtisztítaniok. 

Isten időközben közvetítő szellemeket teremtett, amelyek 
qz embríovilágokon, az ősnapok bolygóin kaptak lakóhelyet-
Ezeknek a fejlődés törvényénél fogva saját maguknak is töké-
letesedniök és kezdettől fogva közvetíteniök kellett a tiszták, 
fölfelé haladók és a lefelé sülyedők között, amiáltal ki voltak 
téve a bukottak kísértéseinek. 

Ezen szellemeknek egy része szilárdan megmaradt a tör-
vényes uton és betöltötte rendeltetését, de a másik rész enge-
dett a kísértésnek és szintén elbukott. Egyik bukás követte a 
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másikat, míg a szellem, erő és anyag arra a fokozatra sülyedt 
le, melyen magunkat és földünket most láthatjuk. Minden bukás 
és eldurvulás dacára is megmaradt a szellemek szabad akarata, 
melynek segítségével ugyanazt az utat vissza, tehát fölfelé is 
megteheti. Az eddigiekből azonban az is következik, hogy az 
emberi szellemre nézve a földi élet rejti magában minden lát-
szat ellenére azokat a tényezőket, melyek hivatva vannak őt 
rendeltetése utján előre vinni. Amely szellem tehát tökéletesedni > 

vagyis eredeti rendeltetéséhez közelebb jutni akar, az elhatá-
rozza magát, hogy testet ölt. Az ember születése pillanatában 
elveszít minden tudatos összeköttetést korábbi szellemi állapo-
tával, elfelejt mindent, hogy mint tehetetlen gyermek élőiről 
kezdje ez életet s rendszerint a visszaemlékezésnek még szik-
rája sem marad meg. 

Az előzők alapján tehát az ember alkotó részei : a szellem» 
az anyag és a kettőt összekapcsoló lélek, vagy fluidikus test. 
A szellem formálja az őt környező anyagot és így a szellem 
szabja meg, vájjon ez az anyag durvább avagy finomabb lesz-e? 
Az ekként alkotott test képes hatni a vele egységgé összekö-
tött szellemre és képes őt magához is húzni, ha a szellem fo-
kozata ezt megengedi. 

Mivel az emberi szellem formálja a testet, hogy az mint-
egy ruhája legyen, azért a bűnöket és hibákat nem szabad a 
testnek tulajdonítani, még ha testi bün is az, mint az iszákos-
ság és érzékiség, mert nem az anyag okozza ezeket, hanem a 
szellem vágya. Ezen igazság összefügg azon általános törvény-
nyel, mely szerint a szellem tökéletességi foka szerint céltuda-
tosan alkotja a testet, hogy annak segítségével előbbi hibáitól 
tartózkodhassék és így tökéletesedhessék; így érthetők azután 
az emberek különböző tulajdonságai is. 

A bűnnek lényege az erkölcsi törvénnyel való szembehe-
lyezkedésben áll; minden bűnért bűnhődni kell és azt jóvá is 
kell tenni. A bűnhődés és jóvátétel igen sokszor nem ebben az 
életben történik, hanem azután. A törvénynek hosszantartó mű-
ködése következtében a bukott szellemben lassankint derengeni 
kezd annak belátása, hogy állapotából szabadulni kellene; a 
bűnnek megbánása még nem elégséges, hanem akaratával el 
kell határoznia, hogy a jóvátételnek a törvény által kívánt mód-
ját elvállalja s kész ezért újból leszállani a földre, hogy ott végig 
élje azt, amit számára a törvény előírt. A bűnhődés és jóvá-
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tétel mindig hasonlít a bűnhöz, melyet a szellem bukásával el-
követett, csak a személy változik. Pl. senkit sem gyilkolhatnak 
meg véletlenül, mert életének erőszakos kioltását csak akkor 
engedi meg a törvény, ha ő is kioltotta embertársának életét. 
A föld tehát bukott és bűnhődő szellemek tartózkodási helye, 
ahol még azok is, kik a legmagasabb állásokat foglalják el, a 
következmények törvényének súlya alatt roskadoznak. 

Mindezekből következik, hogy a földi élet nem a megelé-
gedés és a boldogság otthona, hanem a bűn, bűnhődés és 
jóvátétel gyakorlásának igazi iskolája, mely a maga gyakran 
keserves tapasztalataival az emberi szellem megtisztulásának és 
haladásának elősegítésére van hivatva. A bűnt annak kell jóvá-
tennie, aki azt elkövette s ezért a spiritiszták szerint Krisztus 
megváltó működését sem az ő szenvedéseiben és halálában kell 
keresnünk, mert az ő kiontott vére nem képes a bukott embe-
rek bűnét lemosni, hanem tanításában és példaadásában, mely 
hívatva volt az emberi élet célját és rendeltetését, az erkölcsi 
törvényt és annak sarkkövét : a szeretetet megismertetni. Ha 
Krisztus tenne eleget az emberek bűneiért, megszűnne Isten 
végtelen igazságossága, melyből kifolyólag mindenki maga felel 
azért, amit tett. 

A mi világunk vezetése egyébiránt Jézus Krisztusra van 
bízva, aki a spiritiszták szerint egyike azoknak a törvény útján 
maradt első teremtésü szellemeknek, akik rendeltetésük útját vé-
gig járták és a tökéletességet már elérték. 

Bírálat. 
Logikailag gondolkodó embernek nem nagy megerőlteté-

sébe kerül, hogy megtalálja a spiritizmus tanainak gyengéjét, 
mert az egész spiritiszta rendszernek, mint világnézetnek az 
alapja rossz. 

Képzeljük el, hogy hozzánk jön egy álarcos és magát va-
lakinek kiadva, tőlünk nagy áldozatokat követel. Vájjon ki lesz 
olyan naiv, hogy készpénznek véve az illető bemondásait és 
követeléseit, azokat minden további nélkül teljesíti ? Pedig a 
spiritiszták így cselekesznek; hallanak hangokat, látnak írásokat, 
de nem ismerik a hangok és írások tulajdonosait és elhiszik, 
amit azok az ismeretlenek eléjük adnak. 

Hogy valakinek hinnem kelljen, szükséges, hogy az illető-
ről kétséget kizárólag tudjam, miszerint az általa előadottak 
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teljes ismeretével rendelkezik és semmi körülmények között 
nem hazudik. 

A spiritizmus jelenségeinél nagyon gyakori, hogy a meg-
nyilvánulok egymásnak ellentmondanak, ami azt mutatja, hogy 
a megnyilvánulok maguk sem ismerik a valóságot; sőt a leg-
jobb nyilatkozóik, akikre a spiritizmus úgyszólván támaszkodik, 
beismerik, hogy ismereteik nem egyenlő fokozatúak és hogy 
ezen világot Krisztus vezeti, amiből következik, hogy az ő nyi-
latkozataik csak annyiban érnek valamit, amennyiben Krisztus 
kinyilatkoztatásaival megegyeznek, amivel beismerik, hogy ők 
legalább is feleslegesek. 

A sok ellenmondás azt is bizonyítja, hogy legalább tárgyi-
lag valamelyik nem mond igazat, vagyis nem szavahihetők. A 
spiritizmus tehát mint világnézet már létalapjában nélkülözi a 
hihetőségi bizonyítékokat és aki ennek dacára köti magát hozzá, 
az könnyelműen hívő és oktalan. 

Hogy mennyire nem egyezik a spiritizmus tanítása az 
igazsággal, az különösképen szembeötlik, ha részletesebben néz-
zük állításait. Csak a legfőbb pontokra terjeszkedünk ki, mert 
különben túl hosszúra nyúlna értekezésünk. 

Istenről azt állítja, hogy szellemből, erőből és anyagból 
áll ; másrészt azonban azt is mondja, hogy Isten önmagától való, 
feltétlen és változhatatlan lény. Bölcseletileg képzett ész mind-
árt látja, hogy ez ellenmondás, mert az önmagától-valóság vég-
telen tökéletességet jelent, ami kizárja az anyagiságot és kizárja 
az erőt is azon értelemben, melyben azt a spiritizmus gondolja 
mert ezek tökéletlen lények. 

Nagy képtelenség a spiritizmusnak az a következtetése, hogy 
minden lény szellem-, erő- és annyagból áll, mert hisz ez pán-
psichizmus (hogy mindenben tényleg lélek van), ami ellenkezik 
tapasztalt jelenségekkel. A spiritizmus azon állítása pedig, hogy 
az Istenből kiáradó ősvilágosság rezgéseivel áthatotta a semmit, 
a holt anyagot, mely fényrészekkel telt el: egyrészt anyagelvü 
mindenistenítés, másrészt a teremtés fogalmának elcsavarása. 
Ha ugyanis a semmi holt anyag, akkor fel kell tételeznünk, 
hogy anyag és semmi egy s hogy Isten áthatotta ezt a sem-
mit, azt a holt anyagot, ami ellentmondó és elviselhetetlen gon-
dolat. Mivel pedig a teremtés fogalma azt tételezi fel, hogy 
Isten a lényhiányból hozta létre a mindenséget — amennyiben 

Religio, 1928. 1 8 
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a semmi minden lény tagadását jelenti, a spiritizmus föntebbi 
tana ezt is elcsavarja. 

A Szentírásnak idevonatkozó helye: „Kezdetben teremté 
Isten az eget és földet." (Gen. I. 1.) „Kérlek gyermekem, nézd 
az eget és földet és mindazt, ami azokon van és értsd meg, 
hogy semmiből alkotta azokat! (Makab. II. 7. 28.) 

Irenaeus írja: „Mi hisszük azon igazságot, hogy egy te-
remtő Isten van, aki igéje által alkotta a világot abból, ami 
nem volt." (Adv. haeres. I. 1. c. 19.) 

Mese, amit a spiritizmus a szellem mibenlétéről mond: 
hogy a szellemek ereje rezgésekben, vonzásban és az isteni 
középpont körül való forgásban nyilatkozott meg, anyaga pe-
dig ősvilágosság, ódvilágosság és fluid volt. Ellenkezik ez a 
téremtés-történettel, mert amikor a Szentírás elbeszéli Ádám 
teremtését, világosan mondja, hogy Isten először földből testet 
formált és abba lehelte a lelket; a lélekben tehát nincsen anyag 
és nem tudom miféle világosság, mert az anyagot Isten 
formálta és ebbe egy ettől különböző valamit lehelt. Ha a 
lélek lényege a világosságnak és fluidnak rezgésében és moz-
gásában és körforgásában állana, ez maga is annyit jelentene, 
hogy a lélek lényege nem egyéb anyagi mozgásnál és így a 
lélek maga is anyag volna. Ámde a szabadakarat és gondol-
kodás az anyag erejét felülmúló cselekvések, tehát a lélek lé-
nyegét sem lehet ilyesmibe helyezni. 

A mondottakból következik továbbá, hogy mennyire hely-
telen a spiritizmusnak az az állítása, mely szerint az ember há-
rom részből áll : szellemből, lélekből és testből, melyek közül a 
lélek se nem szellem, se nem anyag. Isten a testbe lehelte a 
spiraculum vitae-t, az élet szellemét, az éltető szellemet, semmi 
mást, tehát Isten két alkotórészből állónak teremtette az em-
bert. Abban nincs lehetetlenség, bár semmi jele sincs, hogy az 
úgynevezett durva anyagon kívül még egy általunk eddig nem 
észlelt finomabb anyagja is van az ember testének, tény azon-
ban, hogy ez is vagy anyag, vagy nem ; tehát az ember két 
alkotórészből áll : testből és lélekből. A spiritizmusnak egyéb 
tanításai annyira meseszerűek, naivak, hogy első olvasásra 
érezzük, miszerint azokat bolcseletileg alátámasztani nem lehet, 
mert az előbb fejtegetett hamis alapokon nyugosznak és inkább 
az úgynevezett szellemi vezetőiknek megnyilatkozásai, . akik 
hogy mennyi hitelt érdemelnek, bírálatunk elején láttuk. 
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Egynéhány eszméjük van, amit hangsúlyoznak és ami jó 
színezetet ad a" spiritizmusnak, t. i. az Istennel szemben való 
alázatosság, a felebaráti szeretet, a kiegyenlítés eszméje, mely 
szerint minden bűnért jóvátétel jár, de már itt is hibáznak, mi-
kor tagadják, hogy Isten bizonyos szempontból elégtétel gya-
nánt fogadja el az Istenember érdemeit. Jó eszméiket azonban 
annyira összekeverik meseszerű önkényes magyarázataikkal, 
hogy egész tanításuk közönséges babonánál nem egyéb. 

A spiritiszta tünemények természetes magyarázata. 
A rendkívüli tüneményekre való tekintettel, melyek spiri-

tiszta séance-ok alkalmával történtek, nem csoda, ha ezek ma-
gyarázásánál a vizsgálódók véleményei nagyon eltérnek egy-
mástól. Littré pl. a spiritizmus tüneményeit képzelődéseknek 
tartja ; Mandeley és mások valami lelkibetegségre vezetik vissza. 
Faraday, Foucoult stb az izmok mozgásával és az idegek rez-
gésével magyarázzák ; Weinholdt és mások villamos jelenségek-
nek minősítik; mások,mint pl. Mesmer, valami titokzatos folyadéknak 
— od-nak tulajdonítják, Zöllner a negyedik kiterjedéssel magya-
rázza, mások a vezetőnek akaratával, ismét mások a megholtak 
leikeivel, sok keresztény bölcselő pedig az ördögöknek tulajdo-
nítja ezen tüneményeket. Littré-nek hallucinatiós elmélete ne-
künk hihetetlennek tűnik föl ; hihetetlen, hogy sok-sok ezer 
esetben a legkölönbözőbb jelenlevők egyformán képzelődjenek ; 
ha ez igaz volna, akárminő látásra rá lehetne fogni, hogy hallu-
cinatio. Ez a magyarázat semmiesetre sem megoldás. 

Lelkibetegségre sem lehet visszavezetni, mert a lélek maga 
nem betegedhetik meg, lévén szellem ; beteg lélek csak anyagi 
lélek esetében lehetséges, de ilyen nem létezik. Különben is 
extramediális, vagyis a közvetítő alanyon kívül végbemenő tü-
neményeket, minő pl. súlyos tárgyak felemelkedése, a médium 
lelkimegbetegedésével összekötni, legalább is érthetetlen. Izmok 
mozgása és idegek rezgése értelmi cselekvéseket nem fejthetnek 
meg, de meg az extramediális jelenségeket sem, mert a médium 
izmai állítólag teljes nyugalom állapotában vannak. A villamos 
jelenségek és a fluid nem magyarázzák meg az értelmi tüne-
ményeket, különösen élettelen tárgyak pl. asztal segítségével 
végzett értelmes cselekedeteket pl. írást. A Zöllner-féle negye-
dik kiterjedés önkényes föltevés, minden bizonyító alap nélkül. 
Nem marad más hátra, mint hogy értelmes és céltudatos cse-
lekvéseket, értelmes lényekre vezessük vissza; minthogy pedig 
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csak szellemi lény bír értelemmel, azért csak szellemi lény le-
het a spiritiszta tünemények alapja. Hogy melyik szellemi lény, 
azt a következőkben iparkodunk megmutatni. 

Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a physiologikus (szerv-
életi) állapot úgy a magnetikus, mint a hypnotikus és spiritiszta 
trance-ban körülbelül ugyanaz : ugyanazon ok, t. i. a magneti-
záló, hypnotizáló akarata hozza létre a trance-ot, ami a spiri-
tisztára is érvényes, mert ott az illető médium autosuggestioja 
(magasugalmazása) hozza létre azt az állapotot. Ugyanazok a 
lényeges tünemények észlelhetők : Az érzékek rendes használata 
megszűnik, suggestibilitásuk (sugalmazhatóságuk) nagyobbodik, 
sőt hatványozódik és mind a három fajta tüneménynél a külső 
és belső érzékek túlerős activitása lép előtérbe : rendkívüli tu-
dás (clairvoyance), távolbalátás (telepathia) stb., ami eléggé mu-
tatja, hogy úgy a magnetikus mint a hypnotikus és spiritiszti-
kus állapotoknál a physiologikus állapot lényegileg ugyanaz. 

Megfontolandó továbbá, hogy előttünk a lélek képességei 
csak ennek természetes, rendes állapotában ismeretesek, de 
semmiesetre sem ismerjük annak képességeit, amikor rendkívüli 
állapotban van, amikor úgy látszik, a test és lélek közti kapocs 
meglazult, amiből következik, hogy nem szabad mindjárt termé-
szetfölötti, vagy természetenkívüli okokhoz folyamodnunk, ami-
kor ilyen jelenségeket magyarázunk, hacsak világos és kény-
szerítő okaink nincsenek. 

Amikor azt keressük, hogy mely tünemények származhat-
nak magától az embertől és melyek vezetendők más lényekre 
vissza, tekintetbe kell vennünk a tünemény természetét és az 
érzékek, valamint az értelem képességét ; vannak ugyanis cse-
lekedetek, amelyek annyira fölülmúlják az emberi képességeket, 
hogy az mindjárt látható. 

Ezek előrebocsátása után a spiritiszta jelenségeket két fő-
csoportra osztjuk: Az első csoportot képezik az alanyi jelen-
ségek, vagyis azok, amelyek a médiumon mennek végbe : a 
második csoportba azok tartoznak, amelyek a médiumon kivül 
történnek. A következőkben először az alanyi jelenségeket tesz-
szük vizsgálódásunk tárgyává, azután a médiumon kívülieket. 

AJ Alanyi jelenségek közé sorozandó a távolbalátás, egyes 
kérdések fejtegetése, a médium testén végbemenő változások 
pl. hirtelen kiveri a hideg, a kar vagy más testrészek megme-
revedése stb. Mindezen jelenségekről állithatjuk, hogy azokat 
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nem valami más szellemnek kell tulajdonítanunk, föltéve, hogy 
az értelem képességét nem világosan múlják fölül, hanem ezek-
nek alap oka, létrehozója a médium tulajdon szelleme, lelke ! 

A huszadik században, mikor sodrony nélkül telefonálunk, 
sőt távoli tárgyak képét is föl tudjuk venni, legnagyobb köny-
nyelinüség volna a távolbalátást és egyéb hasonló jelenséget 
idegen szellemeknek tulajdonítani. A trance állapot — legyen 
az magnetikus, hypnotikus vagy spiritisztikus, physiologiailag 
egyformán természetes, bár rendkívüli állapot. Mint előbb emii-
tettük, ismerjük a lélek képességeit a rendes körülmények kö-
zött, de nem ismerjük őket rendkívüli állapotában, amikor többé-
kevésbbé szabadabbnak látszik a test kötelékeitől, tehát nem 
szabad mindjárt külső szellemre hivatkozni. Jól mondja Boedder, 
Jézustársasági bölcselő : A hypnozis jelenségei ; jóllehet csodá-
latosak, önmagukban véve még sem látszanak olyanoknak, ami-
ket nem lehetne tisztán természeti okokra visszavezetni. A ta-
pasztalás szerint ugyanis hasonló dolgok természetesen is meg-
történnek, mint azt az álom és a természetes alvajárás eseténé 
látjuk ; vagy azoknál, kiknek idegközpontjai kábítószereknek — 
sörnek, bornak, ópiumnak stb. - mértéktelen használatától meg 
vannak támadva ; vagy mint néha azoknál megtörténik, akiket 
hirtelen igen nagy harag, öröm vagy félelem ér, vagy amint 
azt hisztérikusoknál és őrülteknél látjuk." (Appendix ad Psich 
rationalem.) 

Schneider mondja a spiritisztákról írott munkájában, hogy 
a megfigyelés szerint a médiumoknak úgynevezett szellemei és 
azoknak nyilatkozatai nagy vonásokban megfelelnek az illető 
médium alaptermészetének és nem múlják fölül annak müveit-
ségét, amiből jogosan következtethető, hogy ezen jelenségek 
alapja a médium természete, nem pedig idegen lények. 

Hogy valamit elvileg idegen lénynek kelljen tulajdoníta-
nunk, ahhoz szükséges, hogy az a jelenség olyan legyen, amely 
fölülmúlja az illető alany képességeit. Ámde azok a közlemé-
nyek, amelyeket a médiumok leadnak, sem tárgyukat, sem gon-
dolatmélységüket, sem regényességüket illetőleg nem múlják 
fölül az emberi értelmet ; a távolba látás és az alvajárási tünemé-
nyek pedig megtalálhatók a hypnozisnál és a magnetizmusnál is, 
amit még a spiritiszták sem tartanak külső szellemi behatások-
nak, tehát mindezeket nem kell külső szellemekre visszavezetni. 

Ezek után az a kérdés merül föl, hogyan magyarázzuk 
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meg, hogy a médium mégis azt mondja magáról és úgy érzir 

hogy szellem beszél belőle, ettől érzi magát megszállva és 
úgy viselkedik, mintha tényleg idegen szellem volna benne ? 

Véleményünk szerint ennek teljesen kielégítő magyarázatát 
adja a magnetizmus, hypnotizmus és médiumitás alapfeltétele: 
a suggestibilitas, sugalmazhatóság. 

Senkit sem lehet magnetizálni vagy hypnotizálni, ha nem 
suggestibilis, sőt abban a mértékben lehet ezen müveletet raj ta 
végezni, amilyen mértékben suggestibilis. Már pedig amikor a 
médium leül, hogy „szellemezzen", már azon akarattal és sug-
gestióval ül le, hogy a szellemek megszállják és mivel sugges-
tibilis, abba az állapotba kerülve úgy viselkedik, mintha tényleg 
meg is szállották volna. 

Az eddigieket összefoglalva tehát határozottsággal kimond-
hatjuk, hogy a spiritizmus alanyi jelenségeinek létrehozója az 
illető médium maga. 

B) Sokkal nehezebb a kérdés a spiritizmus tárgyi, jobban 
mondva a médiumon kívüli jelenségek magyarázata. Épen nem 
lehet csodálni, ha igen sokan idegen, külső erőkkel magyaráz-
zák a jelenségeket. Véleményünk szerint ma még legalább is 
korai az ilyen nézeteknek mint biztos elméleteknek a hirdetése, 
mert ezen elméletek helytelen alapon mozognak. Az egész kér-
dés lényege t. i. azon fordul meg, vájjon lehetséges-e, hogy az 
emberi lélek azon idő alatt, míg a testnek állagi alakja, a saját 
testén kívül is hozzon létre hatásokat. Ha igen, akkor bizony 
fölösleges dolog elvileg külső beavatkozásokra visszavezetni a 
spiritisztikus tüneményeket; de ha nem képes ilyen hatásokra, 
nem marad más hátra, mint külső lelkeknek tulajdonítani ezen 
tüneményeket. 

Aquinói sz. Tamás mondja : „A léleknek mozgató ereje a 
vele egyesült testre korlátozódik, amelyet a lélek éltet és 
amelynek segítségével másokat mozgathat; azonban az angyal-
nak ereje nem korlátozódik valamely testre és így képes a vele 
nem egyesült testeket is helyileg mozgatni." (Sum. Th. P. L 
Qu. 110. art. 3.) Szent Tamás ezen szavaiban csak a léleknek a 
testhez való rendes viszonyáról szól, de egy szót sem mond 
arról, vájjon lehetségesnek tartja-e egy olyan állapot bekövet-
kezését amelyben a lélek lekötöttségéből többé-kevésbbé föl-
szabadul és így külső hatásokat is tudjon létrehozni ? Ezt a 
kérdést tehát egyes igazságoknak szent Tamás szellemében való 
elemzésével lehet eldönteni. 
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Ismeretes a keresztény bölcseletnek az a tanítása, mely 
szerint a lélek nem circumscriptive, (körülhatárolva,) hanem defini-
tive, körülhatároltan, — csak erre a testre szorítkozva van a 
testben, amennyiben az egész lélek a test minden egyes részére 
nézve egészen van jelen, úgy, hogy azt lehet mondani bizonyos 
szempontból, hogy nem annyira a test zárja magába a lelket, 
hanem a lélek a testet. Ebből az igazságból következik, hogy 
semmiféle lélek sem úgy van a térben természeténél fogva, 
hogy pl. a térnek csak egy-két ürméterére hathat, hanem csak 
bizonyos rendelkezések folytán definiálva van erre vagy arra a 
térmennyiségre. Ezért mondjuk, hogy a lélek definitive van a 
testben. Ez különben már abból is látszik, hogy ellenkező eset-
ben azt kellene mondanunk, hogy pl. egy magas, kövér ember lelke 
egyéni természeténél fogva nagyobb tér betöltésére volna hivatott, 
mondjuk, hogy nagyobb volna, mint egy másiké, amit pedig 
nem lehet állítani. 

Ha azonban a lélek nem természeténél fogva van ezen 
vagy azon test területére korlátozva, részünkről semmi ellen-
mondást sem találunk abban, hogy bizonyos körülmények kö-
zött olyan állapot következzék be a lélekre nézve, amelyben 
képességével szabadon élhet. 

Semmiesetre sem akarjuk azt állítani, hogy ezen kis fejte-
getéssel bebizonyítottuk, miszerint a médiumon kívüli jelensé-
geket tényleg a médium lelke maga hozza létre ; ezt majd a 
physiologia és egyéb tudományok további fejlődése mutatja 
meg, de igenis bebizonyítottnak látjuk ennek a lehetőségét, 
amiből következik, hogy legalább egyelőre elvileg fölösleges 
dolog az ördöghöz vagy más szellemhez folyamodni a jelen-
ségek megmagyarázásáért. Hangsúlyozzuk, hogy elvileg, mert 
hogy egyes esetekben a szellemvilág is beleavatkozhatik és 
bele is avatkozik a dolgok folyásába, nem akarjuk tagadni. 

Általános következtetés 
gyanánt az eddig mondottakból levezethetjük, hogy ma még 
fölösleges dolog a spiritizmus jelenségeit elvileg más szelle-
mekre, esetleg az ördögre visszavezetni. 

A katholikus egyház álláspontja a spiritizmus kérdésében. 
A Sacra Congregatio Inquisítionis 1856 augusztus 4-én a 

következő rendeletet adta ki : „A magnetizmus használata, 
amennyiben minden tévedés, babonaság (sortilegium) vagy az 
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ördögnek akár kifejezett, akár feltételezett (inplicíta) segélyül 
hívása ki van zárva, a magnetizmusnak használata — amennyi-
ben az tisztán fizikai eszközöknek alkalmazásában áll, erkölcsi-
leg nincs eltiltva, feltéve, hogy nem tiltott vagy bármiképen 
rossz célt szolgál. De tisztán fizikai elveknek és eszközöknek 
természetfölötti dolgok és hatások létrehozására való alkal-
mazása, hogy azok fizikailag megmagyaráztassanak, nem egyéb 
tiltott és eretnek természetű félrevezetésnél. Jóllehet ezen álta-
lános természetű határozat eléggé megjelöli a magnetizmusnak 
megengedett vagy meg nem engedett voltát, az emberek go-
noszsága, mégis annyira megnőtt, hogy inkább a kíváncsiság-
nak eleget téve a lélek nagy veszélyére és a polgári társada-
lom nagy kárára azt mondják, hogy alapot találtak titkos dol-
gok megismerésére. Igy azután egyes a somnambulizmus és 
távolbalátás tüneményeitől elragadott asszonyok azt merészelik 
állítani, hogy bizonyos láthatatlan dolgokat is látnak, sőt vallási 
igazságokról beszélnek, a halottak lelkeit fölidézik, tőlük felele-
tet kapnak, ismeretlen új távoli dolgokat fedeznek föl és más 
ily babonás dolgokat cselekesznek, nagy anyagi hasznot sze-
rezve evvel maguknak és gazdáiknak. Mindezen dolgokban 
bármily módot használjanak is, minthogy fizikai eszközök nem 
természetes eredmények létrehozására használtatnak, föltalál-
ható a tiltott és eretnek természetű félrevezetés és a tisztes 
erkölcsök ellen okozott botrány". 

Ezen intézkedésekből látható, hogy a magnetizmus, hyp-
notizmus, amennyiben természetes erőkkel akarnak természetes 
eredményt létrehozni, önmagukban megengedett dolgok ; de 
mert a spiritizmus már kiinduló pontjában azt mondja, hogy 
másvilági szellemekkel érintkezik és természetes, sokszor ne-
vetséges erőkkel akar természetenkívüli vagy természetfölötti 
eredményeket létrehozni, ami babonánál nem egyéb, azért 
katholikus embernek spiritizmussal vagyis szellemidézéssel nem 
szabad foglalkoznia. Azt a kérdést, hogy miképen magyarázzuk 
a spiritisztikus tüneményeket, a Sacra Congregatio decretuma 
nem érinti, de kimondja, hogy fizikai, természetes eszközökkel 
nem lehet természetfölötti hatásokat létrehozni és azért babona 
és tilos a spiritizmus, mert ilyeneket tenni szándéka. 

Szentgál. Kaszás Márton Raymund. 

/ 
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MADÁCH ÉS A TÁRSADALMI KÉRDÉS. 
M A D Á C H halhatatlan alkotása „Az Ember Tragédiája", a XIX. 

század emberének, a kornak, vágyainak, eszményeinek és 
hajótöréseinek az élet és a lélek sziklazátonyain a képviselője. 
Az emberi nem szellemi, költői, drámai tüköré. A XIX. századi 
ember meghasonlása, ki bár Greguss megállapítása szerint a 
legfőbb jó után törekszik, de függetleníteni akarja magát a vég-
telentől ; ki végtelen célokat akar elérni, de csak végeseket bír 
kitűzni; ki szabadságra vágyva rabszolgaságáról győződött meg 
és szellemiségében elbizakodva martaléka lesz anyagiságának, 
kinek tudás kell s csak annyira jut, hogy átlátja tudatlanságát. 
(Tanulmányok.) Örvények tátonganak körülötte: a halhatatlan 
lélek és a halál holbeini csontborzongása, a végtelen honvágya 
és a végesség prometheusi kínja. Az Úr szemeink elé vonja 
Szaisznak fátyolát. 

A társadalmi, a munkáskérdés dübörögve követeli a meg-
oldást; a földalatti moraj már hallatszik; a villámok már cikáz-
nak. A „Ça ira" bugása még visszhangzik. A francia forradalom 
jelszavai álmoknak és ábrándoknak, ideologiai mámornak, a jel-
szavak varázsbüvöletének bizonyultak. Az „Ész-Isten" nem hoz-
hatta meg az emberi boldogság utópiáját. A liberális gazdasági 
iskola, a manchesterizmus a föltétlen egyéni gazdasági szabad-
ságot, a „laisser faire, laisser passer" elvét hirdette, az egyéni 
erők föltétlen érvényesülését. Ezen életszemlélet szerint az ön-
érdek, önzés, a haszon összehatásából származik a kapcsolat. A 
boldogulásra törekvés, az érdekek összeütközése teremti meg 
az összhangot. Az önzés, az egyéni érdek az emberi boldogság 
rejtélyeinek kalauza, útmutatója. Ezek célja, ha gátló körülmé-
nyek nincsenek, hogy kifejlesszék a közjót, az emberi boldogság 
eszményét. 

A francia forradalom csalódás a liberalizmusban, mely el-
szakította a múlttal való összeköttetést, de ezzel azon érzelmi 
kapcsolatot és alaperőt, mely a különböző néposztályokat össze-
fűzte. Elszakította az emberiséget amaz ideáloktól, melyek bár 
előítéletekkel keverve, mégis csak éltek az emberben. E kor nem 
tisztelte Istent, sem az embert; a tisztesség, az erkölcsösség 
kiveszett a néposztályokból s így egyedül az anyagi érvénye-
sülésre utasító szabadversenyben a legönzőbb élvezetekre tör s 
nem választ.1 

1 L. A szocializmus. Irta Dr. Földes Béla. 
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Miként alakul az emberi társadalom, ha az individualizmus, 
vagy ha a szocializmus érvényesül? A társadalmi kérdés egy-
keletü az emberiség történelmével. A társadalom, mely az egyén 
és a sokaság természeti gravitációjánál íogva súrlódásokat 
teremt, ellentéteket vált ki, mindenha gondolkozóba ejtette az 
embereket, új meg új reformterveket váltott ki Lycurgustól, 
Plátótól egész Lassalle-ig és Marx-ig. Madách lelkét is izgatták 
ezek a forrongó eszmék. A XIX. század, a tudomány és élet 
kérdéseiben elért némi sikereiben valójelbizakodásában azt hitte, 
hogy ő van hivatva a társadalmi kérdés végleges megoldására. 

A francia forradalomról való fölfogása és ítélete a költő-
nek ugyanaz volt, amit később Taine következőképen formulá-
zott: a forradalom a szabadság, az egyenlőség, a tulajdonjog és 
a lelkiismeret jogának sorozatos megsértése. 

A londoni szín Owen, Saint-Simon és Louis Blanc hatása 
alatt az individualizmus és kollektivizmus harcát mutatja be. 
Főkép Saint-Simon és Owen fogalmazása hatott formanyelvére. 
Owen kommunisztikus államot alapított Amerikában, Indiana 
államban. 0 a válságelmélet atyja. A gazdasági életben zavart 
okozó tények közt említi a dolgozó osztályok csekély jövedel-
mét. Szerinte személyes birtok nincs; közös a birtok, tökéletes 
egyenlőség- és közösséggel. A község lát el mindenkit a szük-
ségesekkel, maga üz többféle gazdasági és iparágat. A foglal-
kozásokat szétosztja az életkor szerint.1 

Saint-Simon2 tanítványa Louis Blanc a társadalmi bajok 
okát szintén a gazdasági anarchiában látja: a szabadversenyben, 
melynek következménye a munkások nyomora, a családi élet 
fölbomlása, a nagyüzemek irtó hadjárata a kicsinyek ellen, a 
bankok uralma, a gazdasági válságok. A munkát szervezni kell, 
a bérmunkát megszüntetni, a munkára való jogot biztosítani. 
Elve a tulajdonközösség. Az állam hitelnyújtással segítsen. Szö-
vetkezeti műhelyeket kell létesíteni minden iparágban. Közpon-
tilag igazgatni és így megszervezni a szolidaritást/' 

Saint Simon is abból indul ki, hogy a gyárosok a legol-
csóbb áron a lehető legtöbb munkát s hasznot követelik és 

1 A new view of society, London 1813. The book of the new mo-
ral, London, 1849. 

2 Réorganisation de la société européenne. Paris, 1814; Nouveau 
Christianis me, 1825. 

3 L'organisation du travail. Le socialisme. Droit au travail. 
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élénk színekkel ecseteli a szabadverseny és üzleti versengésben 
álló visszásságokat.1 

Madách a londoni színt a szabadverseny dicséretével 
kezdi, mely szerint az 

„Élet korlátozza önmagát, 
Nem vesz el harcában semmi, 
Mindig új s mindig a régi. 
Halld csak igéző dalát." 

„Az élet áll most teljesen előttem, 
Mi szép, mi buzdító versenydala!" 

A dolgozó osztályok csekély jövedelme, a válságelmélet 
zavara dúl a következő képben: 

Első munkás: „A gépek, mondom, ördög müvei, 
Szánkból ragadják a kenyeret el." 

Második munk.: „Csak az ital maradjon, elfeledjük." 
Első munkás: „A dús meg — ördög, vérünk szíja ki. 

Most jönne csak! hadd kiildeném pokolba, 
Több példa kéne, mint múltkor." 

Harmadik m.: „Mit nyernél vele? Már ma függni fog. 
Sorsunk meg, mint előbb, csak úgy forog." 

A proletárok elégedetlensége már földalatti erők morajlá-
sával dübörög és vulkánok reszkettetik meg a levegőt. 

Első gyáros: „Hiába, a versenyt nem állhatom, 
Mindenki az olcsóbb után eseng, 
Árúm jóságát kell megvesztegetnem." 

Második gyáros: „A munka bérét kell csökkenteni." 
Első gyáros: „Azt nem lehet, most is lázonganak, 

Hogy meg nem bírnak élni, a kutyák. 
S van is tán a panaszban egy kicsi; 
De hát ki mondja, hogy nősüljenek, 
Ki mondja, hogy hat gyermekök legyen." 

(Malthus-Weinhold elm.) 
Második gyáros: „Erősebben kell hát befogni őket. 

Dolgozzanak fél-éjjel gyárainkban, 
Elég pihenni a másik fele, 
Kinek álmodni úgy sem célszerű." 

1 Papi hierarchiát akar szervezni, mely elvégzi a tehetségek szerint 
történő osztályozást ; közös nevelést és a tehetségek s érdemek szerint 
való jutalmazást sürget. 
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E szín ünnepi vásári zajában az önző érdekek, vad és 
ösztönös vágyak korlátlanul törnek elő. És az eredmény nyo-
mor, bün és őrületes életzavar, „szabadversenyt szerezvén az 
erőknek, kilökött a gépből egy íőcsavart, mely összetartá, a 
kegyeletet pótolni elmulasztá más erősebbel." 

Ádám-Madách a korlátlan szabadverseny kritikáját mondja: 
„Ismét csalódtam, azt hivém, elég 
Ledönteni a múltnak rémeit" 

„Mi versenyez, hol egyik kardosan 
Áll a mezetlen ellennek szemében, 
» 

Mi függetlenség, száz hol éhezik, 
Ha az egyes jármába nem hajol ! 
Kutyáknak harca ez egy konc felett. 
Én társaságot kívánok helyette, 
Mely véd, nem büntet, buzdít, nem riaszt, 
Közös erővel összemüködik, 
Minőt a tudomány eszmél magának 
És melynek rendén értelein virraszt!" 

Fájlalja az önzés sivár vásári zajjal járó nyereségvágyát ; 
a korból, a mancheszterizmusból kiábrándult, mert nincs benne 
eszményiség, emelkedettség. 

„Mit ér, ha nyereség, haszonlesés 
Ólálkodik köztük s önzéstelen 
Emelkedettség nincs már sehol!" 

A kor gazdasági és társadalmi kérdésének válságait, a 
tőke zsarnokságát, a proletárnyomort hosszas leírásoknál jobban 
jellemzi Lovel gyárában az ón mérge s Lovel ifjú fiának és a 
munkás nejének szerelmi tragédiája. 

* * 
* 

A költő ismerte a munkás-osztály nyomorát, az osztály-
harc és elkeseredés indulóját, előttünk pergeti szívbekapó film-
jét, de ismerte kora nemzetgazdasági elméleteit is, önállóan bí-
rálja azokat a londoni színben. De ismeri a tudományos és utó-
pisztikus szocializmus álmait s reformterveit is, mert Ádám a 
szabadverseny — a smithizmus és malthuzianizmus, a merkan-
tilizmus elméleteiből kiábrándulván, olyan társadalmat kíván, 
mely nem büntet, hanem buzdít, közös erővel összemüködik, 
minőt a tudomány és ész alkotnak, szerveznek, a történelmi 
élet, gazdasági és jogfolytonosság kikapcsolásásával. A tudomá-
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nyos és gazdasági utópiák már régen forrnak. A Verelendungs-
theorie és a világforradalom kirobbanásának várása, mely a 
jobb jövő és a proletár felszabadulás új államát és társadalmát 
vezetni be nyitányul, már régen fújjják a tárogatót. A kommu-
nista kiáltvány már 1847-ben megjelent. Weitling „Garantien 
der Harmonie und Freiheit" címmel már megírta gyarmatosító 
tervét. A munkásmozgalmat és a szocializmust kapcsolatba 
hozza. A tőket üldözi. Bár azt hitte, hogy nem könyvvel, ha-
nem vérrel lehet csak a kérdést megoldani, vérbeli utópista — 
és sem gyakorlatilag, sem elméletileg nem tudott az utopizmus-
tól szabadulni.1 Marx csak úgy leste a híreket Amerikától 
Oroszországig és a csatornán túlfelől. Minden szellő libbenésé-
ben a forradalom viharát látta és azt hitte, hogy közeleg a 
várva-várt kataklizma: a proletárforradalom. 1859-benmegjelent 
„Kritik der politischen Oekonomie" című munkájának első két 
füzetében támadja a Proudhon-féle szocializmust, mint a kom-
munizmus áltestvérét. A nagy dialektikai, bölcseleti, biologiai, 
földrajzi, gazdaságtani és erkölcstani materializmus: a marxiz-
mus még nincs készen. Németországban különben a negyvenes 
évektől fogva lapok és folyóiratok foglalkoznak a szocializmus 
terjesztésével. Weill, Heine barátja, megírta „Állam és egyén" 
című röpiratát Fourier és Blanc elvei szerint. Grün Károly „Nyilt 
üzenet az osnabrücki barátokhoz" című munkában a kommu-
nizmust vallja egyetlen és elutasíthatlan következtetésnek a 
filozófiai fejlődésben. Proudhont és Blanc-ot lefordították. Rod-
bertus szerint az egyén csak a föld és tőke kommunizmusában 
szabad teljesen. Lassalle már 1852—1854-ben bízik a proletár-' 
forradalom közeledésében. 1849 október 24-én írt Marxnak Ma-
gyarországról és sorsáról; hivatását, küldetését illetőleg vitatko-
zik vele. Általában Marx nagyobb fontosságúnak tart ja az osz-
tályszervezkedést és osztályharcot, Lassalle az államnak tulaj-
donít nagyobb befolyást. 

Magyarországon a legfontosabb és legsúlyosabb megnyilat-
kozás volt Lukács Móricz Akadémiai felolvasása.2 E kérdéssel 

1 V. ö. A soc. elméleteit illetőleg Földes i. m. 
a Megjelent Athenaeum 1843. évf. I. k. 53—66. 1. Tolnai szerint 1911 

jan. 2. tartott értekezésben (megj. Akad. Ért. 1911.66—67.1.) Madách eszméit 
és sokszor a kifejezésmódot, szavakat innen eredezteti. Szerény vélemé-
nyünk szerint, bár Lukács tanulmánya és személyes barátsága sokat segít-
hetett költőnk tiszta látásán, az eszméket és kifejezéseket eredeti források-
ból is meríthette a költő. Még genialisabb, ha ezek után már tisztán lá-
tott volna és a társadalmi kérdést velejében fogja meg. Olvasott ő, ismert 
valószínűleg mindent, mi e kérdésre vonatkozott. 
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már megelőzőleg is foglalkozott a „ Vierteljahrschrift aus und 
für Ungarn" 1843. évf. I. Heft-ben. Már itt hivatkozik Anglia 
gyármunkásainak lázongására. „Harc fog támadni írja — a 
lakosok külön osztályai között" — „nem lovagias harc, a min-
dennapi kenyérért, a megélhetés és jóllakás anyagáért; harc, 
mely a polgári társadalom eddigi alapját, a személyes tulajdont 
fogja kikezdeni." Az Atheneumban meg figyelmeztet, hogy „az 
irigylett gazdagság és hatalom fényes épülete a tömegek nyomorú-
ságán és szenvedésein nyugszik, mely annál kínzóbb és lázasztóbb, 
mert.közel szomszédai a bőségés a pazar fényűzés, a munkásosztály 
verítékének s nélkülözéseinek csábítói, de ránézve tantalusi 
gyümölcsei is." Hivatkozik Buret munkájára: De la misére 
labourieuses en Angleterre et en France és Pierre Leroux cik-
keire a Revue Indépendante-ban (De la Plutocratie ou du gou-
vernement des riches) és Stein munkájára és cikkeire.1 Kiemeli 
a Malthus-Weinhold-féle tanok erkölcstelenségét a szaporodás 
meggátlásában. Majd szól a kézmünek a gyármunkával, az em-
berkéznek a gépekkel folytatott küzdelmes versenyéről, mert 
a szabadverseny folytán a gyártulajdonosok az olcsóságot a 
munkabérek leszállításával akarják elérni. Kimutatja, hogy sem 
a régi rendszer, sem a filantrópia és humanitárius intézmények 
nem elégségesek, tehát a szocializmus a társadalom új szerke-
zetét akarja megvalósítani. És ezen elméleteket tárgyalja a Saint-
Simonisták- és Fourieristáktól Franciaországban és az Owen-istákig 
Angliában. A szabadverseny kritikája után a tulajdonjogot vé-
delmezi, az egyesülésben rejlő erőt és az arányos részesedés 
hasznát kiemeli. Nagy befolyással volt Madách gondolkozására 
B. Eötvös József és munkája: „A XIX. század uralkodó új esz-
méinek befolyása az álladalomra", mely szerint a XIX. század 
válsága a szabadság, egyenlőség és nemzetiség hibás értelme-
zése és a kereszténységtől való eltérése. A szabadság eszméjé-
nek téves értelmezése kommunizmushoz vezet. 

A társadalmi kérdés nem kerülhette ki a XIX. század 
nagyarányú költői szynthezise alkotójának figyelmét. Madách 
kora és az emberiség ütőerőin tartotta kezét és szívében érezte 
a század, az emberiség, a nemzet és saját egyéni tragédiájának 
sebeit. 

A XIX. század uralkodó eszméje az egyén és az állam 

1 Der Socializmus und Kommunismus des heutigen Frankreichs és a 
Vierteljahrschrift-ben megj. cikkekre. 
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között való viszony. Az egyéni szabadság mentől szélesebbkörü 
gazdasági, politikai és erkölcsi megvalósítása. Érezte, hogy nem-
csak az államot kell újjászervezni, hanem a társadalmat. Kereste, 
melyik a társadalom gazdasági szervezetének legtökéletesebb 
alakja, melyik a társadalom gazdasági szervezetének tökélete-
sebb, közösségét az eddiginél tökéletesebben kifejező, az egyéni 
versenygazdaságot kizáró alakja. Ennek teljes érvényrejutása a 
kommunizmus, mint teljes közösség a munkában és élvezetben.1 

Madách tehát be akarta mutatni az utópisztikus társadal-
mat, mely új szervezetű intézmények által tökéletes társadalmat 
akar szerezni. Nem a teljes utopizmust, a regényeket, hanem a 
bölcseleti utopizmust. Elemei és alapja fölfedezhetők az emlí-
tendő utópiákban, mégis Madách utópiája önálló, tudományos. 

Lucifer előre megjósolja a falansztert: 
„A család s tulajdon 
Lesz a világnak kettes mozgatója, 
Melyből minden kéj s kín születni fog 
És e két eszme nő majd szüntelen, 
Amíg belőle hon lesz és ipar, 
Szülője minden nagynak és nemesnek 
És fölfalója önön gyermekének." 

Helyesen állapítja meg Dr. Kardeván, hogy Madách a fa-
lanszter világára gondol itt. A család és a tulajdon teremti meg 
a hont és ipart, az ember az eszmékkel visszaél, hon és ipar 
megrontója, szabad fejlődést és falansztert alkot, mely nem is-
mer határt, magántulajdont, önállóságot a szellemi, erkölcsi és 
művészi világban. Péter apostol szerint a régi kultura veszen-
dőben, a romlottság férge rágódik rajta. Barbár harcfiak, kik le-
rombolják, de szívok romlatlan. Ezek építik föl a kereszténység 
erkölcsi emelkedettségében a testvériség nevében. Péter apostol 
így érti: 

„Legyen hát célod: Istennek dicsőség, 
Magadnak munka. Az egyén szabad 
Érvényre hozni mind, mi benne van, 
Csak egy parancs kötvén le: szeretet." 

A falansztert a tudomány jelölte ki. Közcél felé tart most 
minden ember és a csendesen folydőgáló rend fölött áll őrt a 
tudomány. Az eszme, mely egységet lehel a társadalomba, 

1 A p r o l e t á r d i k t a t ú r a v i h a r s z e l e legföljebb a „Proletárok egyesül-
jetek!" fölkiálltásban ordítozta nyitányát. 
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mely mint közös cél lelkesíteni tud, a megélhetés. A hon fo-
galma eltűnt, melyet előítélet szült, szűkkeblűség, versengés 
védte. Eddig a lelkesülésből ábrándos harcra zsákmányolták ki. 
Az egész föld az ember hazája, közös cél felé tör az embe-
riség nemzetiségi és társadalmi válaszfalak nélkül. Ádám kíván-
csi, hogy az új célt hogyan volt képes a tudomány elérni. A 
tudós a chémiában hisz és meg van győződve, hogy a termé-
szet erőin uralkodni fog. A kutyák még az emberi bűnt is el-
sajátították és mint házőrzők védték a magántulajdont. A disznó 
és birka még megvannak, amaz mint zsírállat és ez utóbbi mint 
gyapjúállat. A szén kipusztult és a levegőből szűrik a meleget. 
A vasat aluminium pótolja. Az arany és ezüst mint a mult bál-
ványa maradt fenn a múzeumban. Értékük nincs. A tudomány 
világában a közjólét és nem az egyéni a fő, nem a kiváltságos 
egyéni jog uralkodik. A klasszikus irodalomban egyedül Home-
ros és Tacitus Agricolája maradtak fönn, de nincs értékük. A 
dajkák tündérmesék, dalok helyett magasabbfokú egyenletekről 
és mértanról beszélnek a gyermekeknek. A gépek uralkodnak 
és a munkamegosztás a társadalom alapja. Nincs egyéniség. 
A megélhetés eszméje az összetartó kapocs. A természet dús 
raktárában hajdan nem volt szükség nagyarányú szervezett 
munkára s volt idő a költészetben - gyönyörködni. A tudomány 
gondoskodik a megélhetésről. A nap is ki fog hűlni ; ezért a 
szerves anyag titkait lesi a tudós. Élő lényt akar teremteni a 
vegyrokonság és ellenhatás törvényei szerint. Ádám kételkedik 
az egy szükséges lépés megtételéről, melytől függ, hogy az 
anyag életre és öntudatra serkenjen. Az élet problémája (a Föld 
szellemének megjelenése után csak bizonyosabb 1) örök rejtély, 
a tudomány határainak vámsorompóján áll. Az embereket szá-
mozzák. Luther kazánfűtő, Plato állatokat őriz, Cassius megveri 
ellenségét. Michel Angelo otthagyja műhelyét, mert a megsza-
bott hitvány mérték szerint örökké széklábakat kell készítenie. 

A kommunizmus az egyéniséget elnyomó zsarnokság. Még 
az anyai érzésre is rátámad. Megvizsgálja az anya gyermekeit 
s elrendeli, hogy az egyiket orvosnak, a másikat pásztornak 
nevelje. A nevelés közös. Az anya nem akarja engedni, hogy 
elszakítsák. Férjhez akarják adni az anyát, Ádám jelentkezik. De 
a tudós szerint: „Rajongó férfi és idegbeteg nő korcs nemze-
déket szül". Ádám és Éva örök szenvedélyes szerelemmel egy-
másra borulnak: 
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Ádám : „Ne szánjatok. Miénk 
Ez örülés — mi józanságtokat 
Nem irigyeljük. Hisz' mi a világon 
Nagy és nemes volt, mind ilyen örülés, 
Melynek higgadt gond korlátokat nem ír. 
Szellembeszéd az, mely nemes körökbül 
Felénk rebeg, mint édes zöngemény, 
Tanúja, hogy lelkünk vele rokon. 
S megvetjük e földnek hitvány porát, 
Keresve útat a magasb körökbe." 

A természettudomány őrzi a rendet. Ezen kívül az emberi 
szívet, lelket semmi sem illeti. A hazaszeretet, költészet és val-
lás elöítélet-szülte bálványkép. A tudomány az embert is a ter-
mészet jármába hajtja és a természet törvényeinek ismerete 
által a közjó irányában idomítja. A közcél, az eszmény a meg-
élhetés. Kommunisztikus szervezetben kis társaságok élnek 
együtt közös munkában, közös eltartásban. Szigorú zsarnok fe-
gyelemmel korlátozzák az egyéniséget. 

„Nincs élet, nincs egyéniség, 
Hol leljen tért erő és gondolat 
Bebizonyítani égi származását ?" 

Ádám csalódik a tudományos szocializmusban is. Boldog-
ságot várt és unalmas gyermekiskolára lelt. 

A költő szellemét, képzeletét régi és újabb utópiák ihlet-
ték a falanszter-szín megalkotásában. Már megpillantotta a szo-
cializmusban a kommunisztikus magot, a munkáskérdés velejét 
és a jámbor utópiák képtelenségeit. Ismertette Plato államát, 
Morus Utópiáját („De optima reipublicae statu deque nova in-
sula Utopia."1) Cabet „Voyage en Icarie, roman philosophique 
sociale"2)-ját, Proudhont, Owent. 

Legnagyobb hatást, befolyást gyakorolhatott Madách kon-
cepciójára a Saínt-simonizmus, Fourier falanszterrendszere és 
Blanc, mint Lukács Móric ismertetésében olvashatta. Louis 
Blanc-on kívül, az elsőben szerepel a tőke és a birtok zsarnoki és 
kizsákmányoló rendszere és a szabadverseny, mint olcsóbbodá-
sos és a munkásnyomor folyamat megindítója, a munkások tehet-
ség szerint való osztályozása, a tehetséghez és érdemekhez illő 
jutalom. A Fourier-rendszerben szerepelnek a phalange-ok és 

») Ford. Kelen. Budapest, 1910. 
2) Páris, 1840. 

Religio, 1928. 19 
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phalanszterek, a tulajdonjog megszüntetése. Ismeri a költő a 
kranioskopia és phrenologia tudománybeli állását is. 

A falanszter-rendszer bírálatát nyújtja. Már az elején, mint 
a költő vérző honszerelmének tanúságtétele, Ádám tépett szív-
vel sajnálja a haza fogalmát : 

„Az emberkebel 
Korlátot kíván, fél a végtelentől, 
Belterjében veszt, hogyha szétterül ; 
Ragaszkodik a múlthoz és jövőhöz ; 
Félek, nem lelkesül a napvilágért, 
Mint a szülők sírjáért lelkesült. 
Ki a családért vérét ontaná, 
Barátjáért legfeljebb könnye van." 

Kiábrándul az eszméből, melynek a világot egyesíteni és 
a lelkesülést, „az emberszív e szent, örök tüzét", — pótolni 
kellene. Gúnyolja a tudomány önteltségét, mely épen az egy 
lépést nem tudja megtenni, az élet problémáját nem tudja meg-
fejteni és a darabtudást, detail-tudás szükkörüségét, korlátoltsá-
gát. 

A londoni szín és phalanszter a szocializmus és kommu-
nizmus kritikája. 

A társadalmi kérdés megoldása Madách gondolat- és esz-
mevilágában, érzésében a kereszténység. Az Ember Tragédiája 
a költő gyónása, vallomása és imádsága. Az egyéni, mint az 
egyetemes boldogság kérdése meg nem oldható az isteni Gond-
viselésen kívül s nélkül. Munka és szeretet a világfejlődés és 
boldogság törvénye. Miként Eötvös „A XIX. század uralkodó 
eszméinek befolyása az álladalomra" című munkájában meg-
állapítja, miután az ember szabad akaratára és a kiváló egyé-
niségek befolyására hivatkozik: „Az ember legszebb feladata 
kétségkívül, hogy törekedjék azon tüneményeket, melyek szerint 
minden mozog és fejlődik, nem azért, hogy őrült büszkeségé-
ben a föld istenének képzelje magát, hanem hogy tisztelettelje-
sen tanuljon meghajolni a Teremtő nagysága előtt, mely a ter-
mészet csodás rendjében leginkább mutatkozik s kiismervén 
azon törvények egy részét, melyeknek minden alá van vetve s 
azokat tetteiben zsinórmértékül vévén, az anyagi világ felett 
azon uralomra tegyen szert, melyre a Mindenható jósága által 
hivatva van."1) 

!) Barabási Kun József: Madách és Eötvös. Bp. Szemle. 1924. aug. 
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Madách hisz az isteni Gondviselésben, a nemes eszmékben 
és a diadalmas haladásban. Az erkölcsi tökéletesedés, az erköl-
csi eszmék uralma a társadalmi eszmény és nem az egyén sza-
badsága. Ha az eszményt el nem is érhetjük, lelkünk természet-
törvényének erejével lendülünk az eszmény megvalósítására. 
Miként Tisza István mondja : „Az emberiség sorsát nem pusz-
tán véletlen intézi. Nem vaksors szeszélyes haragja irányítja az 
emberiség hajóját cél és rendszer nélkül idestova, hanem egy 
bölcs kéz vezeti azt — megpróbáltatások, szenvedések, véron-
tások között mindig tovább magasabb rendeltetése felé. Az is-
teni Gondviselés az emberi nemes eszméket szent hagyomány-
ként őrzi és az emberiség sorsát úgy intézi, hogy az egyének, 
a hősök, nagyok hite, önfeláldozása és a szeretet isteni törvé-
nye az emberiség sorsának, hivatásának és tökéletesedésének 
van szolgálatában.,, A nagy költő világszemlélete sz. Ágoston, 
Shakespeare és Bossuet világnézete, mely szerint isteni Gond-
viselés nélkül bukunk. A kétely, az önerőben való bátor elbiza-
kodás gőgje az emberi tragédia . . . A történelem Madáchnál : 
divina comedia, isteni színjáték. Madách az emberi történelemből 
és a történelemben megvalósult és valósíthatlan utópiákból 
megbizonyosodott, hogy az egyéniség és az ember sorsa Isten 
akarata. A determinizmus lelkére borította a természet végzet-
szerüségének szörnyképét és Madách-Ádám lesújtva érzi magát, 
érzi magárahagyatottságát és az isteni Gondviselés céltudatos-
ságának nyomát sem látja. Ez a látszat-pesszimizmus volt a 
szocializmus propagandájának vezető indítéka és kísérő meló-
diája. Azonban Madács-Ádám nagy lelke mélyeiben megtalálta 
Istenét. És mikor Isten győzött, Madách-Ádám is meglelte a biza-
lom csillagát, melynek végén ránk várakozik a győzelmes Krisz-
tus, egyének és sebhedt nemzetek, társadalom orvosa. 

A küzdelemhez eszmények kellenek. Elsősorban a legfőbb 
cél eszméje. Fensőbb célok, eszmények nélkül az élet terméket-
len, a szenvedés elviselhetetlen lesz. Az ember célja a tökéle-
tesedés, törekvés a jó, a harmonikus egység és élet felé. Az 
emberi és állati küzdelem, az ész küzd a szervetlennel, a kriti-
kus tagadó ésszel az ösztön, önzés, intuíció, a szív, a belénk 
oltott és csírázó hit és bizalmas lelkesülés ellen. És ez a küzdelem 
a jó és rossz küzdelme, melynek útiránya az emberi fejlődés és 
boldogság eszménye. A legfőbb értékek megvalósítása Isten 
nélkül kába vállalkozás, tragikus bukásba visz. 

19* 
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Magunk erejéből bukunk, kiábrándulunk, újra lelkesülünk 
és újra bukunk. De bízzunk az isteni Gondviselésben ! És hor-
gonyt vessünk az abszolútban, ami nélkül nincs biztonság, ün-
nepi fenség, megnyugvás és engesztelő harmónia, kegyeletes 
áhítat és fenkölt érzés. A létesített értékek mind előmozditják 
az emberiség haladását. A világ és a kulturák elpusztulnak. Az 
értékek fönnmaradásának föltétele, hogy a sorson kívül van 
élet és élnek bennünk halhatatlan vágyak és reménységek. Az 
egyéni személyes halhatatlanság abszolút értékei1), mint hitünk 
tárgyai fönnmaradnak. Tehát nem éltünk hiába. Szomorú sors-
ban vigasztalásunk, hogy az emberiség tagjai vagyunk és a lé-
tesített értékek előmozdítják az emberiség haladását. Az egyén 
meghal, de az emberiség fennmarad. 

Most már Sombart sem lát más utat (a Verein für Sozial-
politik 51. közgyűlésén mondta) a sikerre, mint az Istenben való 
régi hithez való visszatérést. Csak az Isten-hitből ered az esz-
mében való hit és csakis az Isten-hitből jöhet az egyetlen újjá-
építő hatalom, a szeretet. Madách megoldása keresztényi, de 
nem befejezett. Mert a keresztény hit szerint-) abszolút érték az 
igaz vallás. A keresztény vallás nem az összes, hanem csak a 
természetfölötti értékek megmaradását hirdeti. Az ember a 
földi élet befejezése után magával viszi azokat az értékeket, 
amelyek nem ehhez a földi élethez vannak kötve, hanem „ame-
lyeket moly és rozsda meg nem emészt, melyeket el nem ve-
heti tőle semmi sem." 

Don Quijote a platonisták, a felhőkben járó idealisták 
spanyol typusa. Werther a német sentimentalitas, Sorel a kora-
beli francia dilettáns és Don Juan arcképe. Madáché a XIX. 
század, sub specie aeternitatis. Ennek a századnak a betegségét, 
nagyságát, tudományos és társadalmi utópiáinak ittasságát, bol-
dogtalanságát művészileg egyedül ő fejezi ki. Fauszt a civili-
záció hasznossági jövőjét és utilitarisztikus vonását — a mo-
dern technikai civilizációt — ebben pillantja meg az üdvös-
séget és boldogságot. Madách művészi alakba, drámai formába 
önti a XIX. század egész boldogtalanságát, a tudás, technika és 
utópia elégtelenségét. Jelentősége szerint szimbólumként minden 
korban állandó vonatkozást lát, átéli a multat és jövendőt, át-
éli korát. Korát reprezentálja, de azon is felül emelkedik. 

K. GY. 
1) L. Bognár érd. munkáját: Értékelmélet, Madách világszemléletére 

Vojnovics Madách-monográfiáját és Dr. Kardenán Tanulmányát. 
2) U. o. 



Dávid Antal: Bábel és Assur. I. 1926. II. 1928. (Budapest. 
Szent István könyvek 32., illetve 54—55.) 

Ki ne tudná, hogy a középiskola nyújtotta ismereteink na-
gyon is hiányosak; hogy jobb kifejezéssel éljek: mélységben és 
alaposságban szűkölködnek. Műveltségünk közvetlenül a görög-
római kulturán épül. Tankönyveink ezért róla szólnak bővebben. 
Ennek a kultúrának azonban — nem is gondolnók — mennyi for-
mai és tartalmi eleme sokkal ősibb eredetű, mint maga a görög-
római világ. 2—3 évezreddel ennek előtte ott születtek meg és 
ban.) Az örmény hegyekből a Perzsa-öböl felé törekvő folyamok 
a Tigris és Eufrát által összehordott termékeny talaj a művelő-
désnek egyik leggyümölcsözőbb melegágya lett. Innen számos 
művelődési rétegen keresztül szüremkedve észrevétlenül jutott 
bele a mi kulturánkba is nem egy gondolat, eszme, tudományos 
megállapítás. Az emberi ész, mely minden történésnek, fejlődés-
nek gyökeréig igyekszik hatolni, örömmel kell, hogy nyúljon min-
den könyv után , mely műveltségünk alapjáig vezeti el az olva-
sót. Ezt a célt szolgálja Dávid Antal kitűnő könyve, melynek I. 
kötete röviden Babel és Assur politikai történetén vezet keresz-
tül bennünket; II. kötete pedig a csodás keleti világ mindennapi 
életét, vallási, gazdasági, társadalmi nézeteit, szokásait és intéz-
ményeit, végül szellemi kulturáját eleveníti meg. 

Oly tárgyat ölel fel tehát a szerző, mely édes magyar nyel-
vünkön még alig talált művelőre. Mahler Ede: Babilónia és 
Assyria c. munkájában kiválót nyújtott ugyan, de azóta (1906) 
a tudomány — mint másutt — e téren is nagyot haladt. A kuta-
tás legújabb eredményeit Varga Zsigmond rövid összefoglalása 
(Ókori keleti népek művelődéstörténete. Ref. egyh. könyvek. 
XII. Pápa. 1915.) sem közölheti. (Pl. Ninive eleste. Lásd: Gadd: 
The fall of Niniveh. 1925.) Szerzőnk ismeri e téren a legújabb 
irodalmat és dicséretesen fel is dolgozza azt népszerűsítő mun-
kájában. 

Az I. kötet megismertet röviden Mezopotámia földrajzával, 
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Asszíria és Babilónia szomszédos népeivel, amelyek a két ország 
történeti menetét valamiképen befolyásolták. A források rövid 
áttekintése után avatott kézzel vezet át bennünket a szerző az 
ősmondák szövevényén, majd röviden, eléggé világosan szemlél-
teti a két állam történetének kiemelkedő és sülyedő korszakait 
és egymáshoz való viszonyának főbb mozzanatait. 

A történetek vázolásában hellyel-közzel ügyesen sejteti, 
hogy a mozaikszerűen összeállított eseményeket, politikai vonat-
kozásokat, művelődési mozzanatokat, fáradságos, sok figyelmet 
igénylő munkával kell kihámozni egy-egy szórványosan elejtett 
megjegyzésből, homályos adatból, szegényes kútfőből. Sőt az 
összefüggések megteremtésében nem egyszer a képzelőtehetséget 
is igénybe kell venni. 

Előnye a népszerűsítő műnek, hogy szerzője — bár a számba-
vehető tudományos anyagot gondosan feldolgozza — nem vesző-
dik a problémákkal, nem fáraszt eltérő vélekedésekkel, hanem 
biztos szemmel észreveszi legtöbbször a leghelyesebb kivezető 
útat. Igaz, néhány megállapítása még bizonyításra szorulna; így 
pl. az akkadok és a délarabok közeli rokonsága. Nem válik " 
előnyére a műnek, hogy a Bibliával való kapcsolatok feltárása 
kissé hiányos, pedig arra számítani kellett, hogy az olvasók na-
gyobb része a bibliaforgatók sorából kerül ki. így pl. Hammurapi-
nak a bibliai Amraphel-hez való viszonyáról említést sem tesz. 
Bár a Szentírást megbízható forrásnak ta r t ja (44. o.), a Gen. 
14-ben elbeszélt expedícióhoz szava sincs. Tény, hogy Izrael tör-
ténete itt-ott csak mint kis epizód kapcsolódik be Assziria és Ba-
bilónia történetébe, mindazonáltal élete és sorsa vallási hagyo-
mányaink révén oly közel áll hozzánk, hogy a két állam össze-
köttetéseiről többet szeretnénk hallani. 

Való az is, hogy az asszir-babilóniai műveltség kialakulásá-
ban a sémi népek nem mint alapítók szerepelnek; ők — amint ez 
a hódító és meghódított között rendesen történni szokott — átvet-
tek, amit találtak. De a keretet, amelyben e műveltség nagyra nőtt, 
mégis ők szolgáltatták. E fontos szerepüknél fogva a teljesség 
kedvéért talán jó lett volna kissé bővebben megemlékezni arról 
az ismétlődő jelenségről, mint hömpölyögnek az egyes sémi hul-
lámok a különböző művelődési fokokon (beduin, félbeduin, tele-
pes stb.) keresztül haladva a művelt területek felé és veszik azt 
lassanként birtokukba — ahogy ezt főleg Musil (pl. Arabia 
Petrala-ban) olyan érzékelhetően festi. 
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A munka értékét emeli a csatolt kronologiai táblázat és iro-
dalmi tájékoztató. 

Az I. kötet nyújtotta vázat hússal, vérrel, élettel a II. kö-
tet anyaga tölti ki. Benne a legfontosabb és bennünket leginkább 
érdeklő életmegnyilvánulásai közepette jelenik meg Mezopotámia 
lakója. 

Megtudjuk, hogy hoszú évezredek lepergése alatt miképen 
vívódik lelke a legfőbb lény kérdésével; mint népesül be lassan-
ként az asszir-babilóniai Olympus. Egy-egy odavetett rövidke 
jellemzésből ki-ki csillan a rokon eszme, mely e kulturát a szíró-
feniciai világon keresztül a görög-rómaival összekapcsolja. Majd 
könnyen áttekinthető képet kapunk a két ország gazdasági életé-
ről: mezőgazdaságáról, iparáról, kereskedelméről, társadalmi be-
rendezettségéről, a mindennapi élet apró-cseprő szokásairól és 
végül a szellemi kulturáról. Ez utóbbi részben külön ki kell 
emelnem az írásról és annak fejlődéséről szóló tanulságos fejeze-
tet. A II. kötetet is az irodalmi tájékoztató zárja le. 

A mondottakat jól megválasztott példák illusztrálják. 
Egészben véve szakavatottan tárja fel a szerző egy hatalmas 

nép- és müveltségkonglomerátum egyes etnológiai és művelődési 
rétegeit, kezdve az őssumér műveltségtől a különböző sémi ele-
meken keresztül egészen a méd-perzsa hódításig, úgy, hogy az 
olvasó egy kicsinyke kötet keretében a körülményekhez képest 
világos képet kap egy nagyívelésű kultura tartalmáról, irányvona-
láról és teljesítményéről. Amennyire a rendelkezésre álló hézagos 
adatok engedik, az egyes intézmények, szokások, törvények fej-
lődését és a különböző származású és fa jú népeknél nyert színét 
és alakját is festi a szerző. 

Egy pár kérdést azonban jobban kidomboríthatott volna. 
Bővebben ismertethette volna pl. a babilóniai építkezésnél a nagy 
központi templomok és egyúttal királyi paloták struktúráját , 
mely a bibliaolvasó előtt Gen. XI. fejezetét tette volna érthetőbbé. 

A papság nagy politikai súlya is jobban érzékelhető lett 
volna; csak ki kellett volna emelni, hogy egyes papi kasztok és 
kolostorok azért, mert nagy kereskedelmi vállalatoknak állottak 
az élén, mily óriási befolyásra és tekintélyre tettek szert. 

A névátírások tudományos szempontból precízek, de a laikus 
olvasóra való tekintettel jó lett volna zárójelben a közhasználat-
ban lévő neveket is közölni. Könnyebb kezelhetőség céljából nem 
ártott volna a műhöz tárgymutatót készíteni. 
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Mindent egybevetve a nagybecsű munka megérdemli, hogy 
a művelt közönség részéről minél nagyobb figyelemben része-
süljön. 

Pécs. Dr. Iványi János. 

Kecskés Pál dr.: A házasság etikája. Budapest, 1928. Szent 
István Társulat kiadása. A „Szent István könyvek" 61. száma. 
147 lap. 

Aktuális, a legidőszerűbb témák egyike. Többeket érdekel, 
mint sem gondolnánk, mert ,,az alantas és alattomos szándékkal 
kötött frigyek, az egymás iránti durvaságban és részvétlenségben 
végig szenvedett életsorok, a gyűlölet és megvetés izzásától ki-
lobbant válások sohasem voltak olyan gyakoriak, soha annyi szé-
gyent nem hoztak az emberiségre, mint éppen manap." (118—119 
lapok.) Egy kis intézet 64 növendéke közül 14-et a családi élet 
rendezettlensége szakított el a szülői szeretet melegétől és a csa-
ládi otthon bájától. Hogy mit szenved a családi élet lezüllésétől 
a gyermek, azt bajos elmondani. Megrendítő, mikor egy 13 éves 
kis fiú karácsony előtt ilyet kénytelen kérdezni az édesapjától: 
„Hol leszek karácsonykor?" — Megrendítőbb a felelet: ,,Otthon 
nem lehet — majd az ismerősöknél." Az ilyen, gyermekkora óta 
a családi szentélyen kívül nevelkedő gyermekről, aki sohasem 
érezte a szülői szeretetnek jótékony napsugarát, már 10 éves 
korában meg lehet mondani, sőt még előbb is, hogy nem lesz so-
hasem alkalmas hordozója annak a reménységnek, melyre a jobb 
jövőt akarja a társadalom fölépíteni. Ezen a bajon csak a beteg 
családok meggyógyításával segíthetünk. 

Ezt a célt szolgálja Kecskés Pál dr.-nak erkölcsbölcseleti 
tanulmánya is. Értekezésének a tárgya biztosítja számára az ér-
deklődést, amelyet a szerző gyakorlatias előadása még nagyban 
fokoz. Rövid, munkája keletkezési okára rámutató bevezetés után 
tárgyalja a házasság intézményének eredetéről vallott különböző 
nézeteket, majd a házassági etika történetét ismerteti. A három 
elméleti fejezet után megismerteti etikai nézőpontunk alapjait . 
A házasság biológiai, jogi, gazdasági vonatkozásai — ezeket 
mondja legfontosabbnak — önmagukban nem elégségesek a há-
zassági viszony megalkotására, mindezek a vonatkozások az étosz 
behatásától, az erkölcs irányításától várják szabályozásukat. 
(47. lap.) Ezután külön-külön fejezetben tárgyalja a házasság 
társadalmi jelentőségét, a hűséges szeretetet és a házasság szent-
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ségét. Miután ebben a három igazán nemcsak tudással, hanem 
szívvel is megírt fejezetben rámutatott arra, hogy miben áll az 
erkölcsi alapokon nyugvó házasság, megkeresi az okokat, amelyek 
a házasság intézményének mai válságát előidézik és úgy találja, 
hogy ,,a gazdasági nehézségek méltányolása mellett is első sor-
ban az erkölcsi érzék megfogyatkozásának kell tulajdonítanunk 
a házasság válságának voltaképeni okát" (118. 1.), mert a házas-
ság válsága ott következik be, ahol válságba jutott az emberi élet 
legnagyobb értéke: a tiszta erkölcs. (147. 1.) Két fejezetet szán a 
válság megoldására. Etikai irányelvek címen elmondja mindazt, 
amit tennie kell a társadalomnak, ha eredményt akar elérni, míg 
az utolsó fejezetben megjelöli az utakat és módokat, amelyek-
nek megvalósításával az állam hathatósan közreműködhetik a 
házasság válságának megoldásában. 

Ilyen feldolgozásban nagyon használható munkát adott a 
szerző. Azok a lelkipásztorok, akik házasságra lépő híveiknek 
könyvet adnak útmutatóul (pl. Bilkeinek a Család könyvét) itt 
egy alkalmas műre találnak, melyet bízvást ajánlhatnak nemcsak 
házasság előtt álló intelligens híveiknek, de mindazoknak, akiket 
érvekkel meg lehet győzni. A házasság válsága talán a középosz-
tályt érinti legsúlyosabban és éppen ebben az olvasókörben kell 
ezt a művet elterjeszteni, mert alkalmas arra, hogy „méltó meg-
vetésben részesítve a megátalkodottakat, segélykezet nyújtva a 
gyengéknek s felvilágosítva az önállótlanokat" (138. 1.) a házas-
ság válságának megoldását elősegítse. 

A sikerült munka szerzőjét csak arra kérjük, hogy egy újabb 
kiadás esetén, — melyet remélünk és kívánunk — a nyomtatási 
technika előnyeit is használja ki. Ha pl. az „Etikai irányelvek" 
c. fejezetben minden teendőt külön kiemel, akkor nemcsak az 
olvasónak, sőt elsősorban nem is annak, hanem a könyv haszná-
lójának tesz hasznos szolgálatot. 

Dr. Oetter György. 

K. Bihlmeyer: Kirchengeschichte auf Grund des Lehrbuches 
von F. X. v. Funk neubearbeitet, 8. kiadás, F. Schöninghnél 
Paderborn 1926. 

Első rész: A keresztény Ókor. 
i A szerző immár harmadszor dolgozta át Funk egyháztörté-

neti tankönyvét és az abban eszközölt javítások, kiegészítések és 
toldások most már valóban feljogosíthatták, hogy saját neve alatt 
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jelentesse meg az „Egyháztörténelemmé" növekedett Funk-féle 
tankönyvet. Lényegileg nem tér el az eredeti beosztástól, mely 
nagyjában megfelel az egyháztörténészek közt kialakult módszer 
követelményeinek. Azonban ezt a módszert fejleszti a legújabb 
felfogások figyelembevételével. Most csak a munka első része van 
kezeinkben, de már ebből is meg lehet állapítani annak nagy elő-
nyei mellett egy-két fogyatkozását is. Tagadhatatlan előnye 
több német egyháztörténelemmel ellentétben a rövid, tömör és 
mégis kimerítő előadásban van elsősorban. Azután nem mulasztja 
el felfogásainak kialakításánál és állításainak bizonyításánál a 
történelem segédtudományainak legaprólékosabb és legutolsó 
eredményeit is felhasználni. Ennek következtében nem túlozunk, 
ha a könyvet a mai történettudomány színvonalán állónak mond-
juk és rendszeres beosztásánál fogva könnyű használhatóságát is 
kiemeljük. Az említett kisebb fogyatkozásokat abban látjuk, hogy 
nem bánt el egyenlően a német és külföldi irodalommal. Míg 
ugyanis az előbbit illetőleg sokszor egészen kis jelentőségű mun-
kákat is felsorol, úgyhogy a német történeti irodalomra nézve 
úgyszólván kimerítő, addig a külföldi munkák közül sokszor igen 
jeles és alig nélkülözhető forrásmunkák is kimaradnak. Áll ez a 
francia, angol és olasz munkákon kívül — sajnos — főleg a ma-
gyar irodalom termékeire vonatkozólag. A forrásmunkák közt pl. 
még Theinernek hatalmas gyűjteményeit sem említi. 

Budapest. Dr. Artner Edgár. 

K. Michel: Das Opus Tripartitum des H umber lus de Romanis 
O. P. Adalék a keresztesháborúk eszméiének és az egyházi egye-
sitőtörekvések történetéhez, 2. átdolgozott kiadás, Styria kiadás 
Graz 1926. 

Ennek a kisebb terjedelmű doktori értekezésnek főérdeme, 
hogy szerzője eredeti és elsőízben általa felhasznált okiratokat 
is belevont a kérdés tisztázásába. Azonban minden igyekezete 
ellenére sem nyerünk világos képet munkájából az Opus Tripar-
titum megírásának indítékait illetőleg. Bizonyítékai nem meg-
nyugtatók és inkább bölcseletiek, mint történeti adatokra támasz-
kodók. Túlságosan általános a történeti háttér megrajzolásában, 
pedig ezirányú behatóbb kutatások volnának hivatva a kérdés 
eldöntésére. Nem éppen szerencsés a tárgy beosztásában sem, 
minek következtében sok ismétlésbe bocsátkozik. Mindezektől a 
fogyatkozásoktól eltekintve, mint adalék a 2. lyoni zsinat kortör-
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ténetéhez — főképen forrástanulmányai miatt — értéket képvi-
sel a történelmi irodalomban. 

Budapest. Dr. Artner Edgár. 

Meszlényi Zoltán: Házassági köteléki perek az egyházi bí-
ráskodásban. 1. kiadás. Esztergom, Buzárouits 1927. 11. kiadás 
u. o. 1928. 

Örvendetes lendületet vett hazánkban az utóbbi időben az 
egyházjogi irodalomnak, nevezetesen a házassági jognak intenziv 
felkarolása és müvelése. Jeles egyházjogászaink egymás után 
bocsátják közre idevonatkozó szakszerű tanulmányaikat és mo-
nográfiáikat. Igy Huszár Elemér dr. nemrégiben adta ki: „A kat. 
házasság jog rendszere" című igen beható, szakszerű, jogtörté-
nelmi megalapozással és a külföldi házasságjogi törvényalkotá-
sokat is méltató értékes tanulmányát. Röviddel ezelőtt jelent 
meg alig 3—4 évre az első kiadás közrebocsátása után Sipos Ist-
ván dr.-nak „A kat. házasságjog rendszere" című úgy elméleti 
mint gyakorlati szempontból felette hasznos és igen értékes 
könyve második kiadásban. 

Meszlényi Zoltán dr. esztergomi főszentszéki jegyző pedig 
„Házassági köteléki perek az egyházi bíráskodásban" címen 
gazdagította egyházjogi irodalmunkat egy igen becses monográ-
fiával, amely — mikor ez az ismertetésünk napvilágot lát — már 
második kiadásban jelent meg alig egy éven belül, ami legbeszé-
desebb bizonyítéka a könyv hézagpótló szükségességének. 

Házasság jogi irodalmunk eme feltűnő és örvendetes termé-
kenysége kétségbevonhatatlan jele annak, hogy a házasságjogi 
irodalom művelése napjainkban közszükségletet elégít ki. Aki az 
egyházi jogszolgáltatás terén aktiv szerepet tölt be, tapasztal-
hatja, hogy az utóbbi évtizedben, nevezetesen a Codex jogha-
tályba lépése óta a lelkipásztorkodás belterjesebb ápolása, a 
szentgyakorlatok, missziók, hitbuzgalmi társulatok, harmadren-
dek stb. tevékeny munkássága következtében érzékenyebbé és 
öntudatosabbá vált hitélet a házassági vitás ügyek, kiváltképen 
a köteléki perek számát az előbbi viszonyokhoz képest sokszoro-
san meghatványozta. A házassági köteléki perek a püspöki szent-
székeknél és egyéb fórumoknál, szóval az egyházi bíráskodásban 
egyre szaporodnak nemcsak az intellektuelek, hanem az egy-
szerű hívek körében is. A gyóntatónak, a lelkipásztornak sok 
dolga akad a házasságkötések ellenőrzésében; nagy jártassággal, 



•300 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

szakavatott tájékozottsággal kell bírnia, hogy helyes és bölcs 
útbaigazításokkal és felvilágosításokkal szolgálhasson tanácsért 
hozzá forduló híveinek. Az egyházi jogszolgáltatás munkáját is 
nagyban megkönnyíti és meggyorsítja, ha a gyóntatok, lelki-
pásztorok és ügyvédek alapos tájékozódást és gyakorlati irányí-
tást nyernek ezen a téren, kiváltképen a házassági köteléki perek 
mibenléte, a házassági akadályok lényege és főleg az egyházi 
bíráskodás technikája tekintetében. 

Ezt a gyakorlati célt szolgálja Meszlényi Zoltán dr. jeles 
monográfiája. Kitűzött céljához képest szerző nem szándékozott 
rendszeres házasságjogot nyújtani, mely a keretébe tartozó jog-
anyagot elméleti alapon és jogtörténeti szemszögből tárgyalja, 
hanem a házassági köteléki perek megindításának, lefolytatásá-
nak, a jogorvoslatok útjainak és módjainak a gyakorlati szük-
ségleteket és jogigényeket kielégítő megvilágítását ad ja és a 
lelkipásztorok és ügyvédek számára a legmodernebb egyházi jog-
elveknek, ügyviteli jogszabályoknak, legfőbb bírósági ítéleteknek 
és döntéseknek megfelelő szakszerű vádemékumot nyújt. 

Szerző négy részben tárgyalja anyagát. Az első részben 
(1—42. 1.) a kánoni lakóhely és perlési jog kérdését fejtegeti. A 
második részben (43—226 1.) a házasság fogalmát, az ép és érett 
elme hiányát, a tévedést, színlelt beleegyezést, a kényszert s fé-
lelmet és a feltételes házassági beleegyezést tárgyalja. A harma-
dik részben (227—287 1.) a házasságkötés formájáról, a negye-
dik rész (288—390 1.) a házassági akadályokról szól. A függe-
lékben (391—433 1.) pedig a Codex-nek házasságjogi vonatko-
zású kánonjait közli magyar fordításban, valamint a trienti zsinat 
„Tametsi" dekretumát és a S. C. C. „Ne temere" dekretumát 
adja eredeti latin szövegben. 

Szerzőnk a S. Signatura Apóst., de főként a S. R. Rota leg-
főbb egyházi bíróságnak döntvényeit és ítéleteit ismerteti bő rész-
letezéssel és szakszerű magyarázatokkal. Különösen kiterjeszti 
figyelmét és beható részletezéssel tárgyalja a kényszer és félelem 
akadályát és az e címen indított köteléki peres eljárás mibenlétét, 
mely címen a köteléki pereknek közel 70°/(J-a lesz megindítva. 
Igen alapos a házasságkötés alakszerűségének és az ennek hiánya 
címén indítható peres eljárás ismertetése. Igen helyesen és hézag-
pótlóan ter jed ki ebben a részben szerző a keleti szertartású 
katolikusoknak és a katonai személyeknek házasságkötésérc 
Magyarországon. 
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Nagyon érdekes és gyakorlati szempontból fölötte hasznos 
a nősztehetetlenség akadályáról szóló és az e címen indítható 
köteléki pereknek az egyházjogi elvek és a nemi élettan tudomá-
nyos megállapításai a lapján való szakszerű és beható, kimerítő 
fejtegetése, már az okból is, mivel az e címen indított perek 
száma is igen jelentékeny az egyházi bíráskodási gyakorlatban. 

Szerző művének mindkét kiadásában a SR. Rota legújabb 
keletű, sokszor még nyilvánosságra sem jutott ítéleteit és ezek 
jogi megokolásait használja fel; a második kiadásban pedig a 
legeslegújabb ítéletekre, döntvényekre és kongregációi dekrétu-
mokra is kiterjeszkedik. 

Mindezeknél az előnyeinél fogva a dicsérő elismerés koszo-
rújá nyúj t ja szerzőnek a Dr. Toso kanonok szerkesztésében meg-
jelenő „Jus Pontifícium" római egyházjogi folyóirat (1928. I. 
fasc. p. 48.) és mi is ugyanez okból legőszintébben gratulálunk 
szerzőnek könyve sikeréhez és legmelegebben ajánljuk könyvét 
gyóntatóknak, lelkipásztoroknak, köteléki perekkel foglalkozó 
ügyvédeknek s általában mindazoknak, kik az egyházjog eme 
legérdekesebb és leggyakorlatibb vonatkozású kérdései iránt ér-
deklődnek. 

Szombathely. Dr. Tauber Sándor. 

Dr. Huszár Elemér: A katolikus házasságjog rendszere a 
Codex Juris Canonici szerint. Kalocsa, 1927. (318 lap.) Ára: 
16 pengő. 

A kalocsai érseknek szóló dedikáció: „ . . . a Gregoriana 
padjain együtt tötött évek: 1897—1900 szíves emlékéül ajánl ja 
e munkát: közös tanulmányaink gyümölcsét . . ." szerzőnek ma-
gas kánonjogi készültségét dokumentálja, melyet a legkiválóbb 
kánonjogi tudósoknak három éven át tartott vezetése alatt volt 
alkalma megszerezni. E magas színvonalon álló kvalifikáció nyi-
latkozik meg korábbi munkáiban és nagyszámú cikkeiben. Kánon-
jogi tudása révén jutott az akkor harctéri szolgálatot teljesítő 
katonalelkész abba a magyar egyházjogi bizottságba, melyet a 
korábbi bíboros hercegprímás abból a célból hívott össze 1918. 
évi január közepére Budapestre, hogy az ú j kódexnek életbelép-
tetése alkalmából a magyar partikuláris jognak szempontjából, 
célszerűnek látszó javaslatokat készítsen. E magyar egyházjogi 
bizottságnak Huszár Elemér nemcsak tanácskozó tagja, de egy-
úttal jegyzője és éppen a házasságjogi rész előadója is volt. 



•302 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

Szerző az ő házasságjogi munkájá t eredeti források s az i ro-
dalmi munkák egész gyűjteménye alapján írta meg, amint azt 
nemcsak „A házasságjog irodalma" című fejezet (12—24 1.), de 
a szöveghez csatolt lábjegyzetek is igazolják. Ezt a bő házasság-
jogi irodalmat szerző kritikailag értékelte, amiről azok a jelzők 
tanúskodnak, melyekkel a legkiválóbb kanonisták műveit kitün-
tette; így például: „Hatalmas monográfiája a házasságjognak 
Sanchez Tamás jézustársasági atya 1603-ban megjelent De 
sancto Matrimonii Sacramento disputationes 10 könyve" (18.1.); 
ma jd : „ . . . . felemlítendő Schulte prágai tanár 1855-ben megje-
lent kitűnő Handbuch . . . " (19. 1.) ; azután: „Úttörő s az egyház-
jogásznak egyenesen nélkülözhetetlen Freisen paderborni tanár 
1888-ban megjelent Geschich te . . . " (19. 1.). Továbbá: „Igen jók 
Heiner . . . Gasparri, akkori párisi tanár . . . Laurin bécsi tanár . , 
Kitűnő forrásmunka . . . Gerdil bibornoknak Severoli bibornok 
által 1895-ben olaszból latinra fordított T r a c t a t u s . . . " (19. 1.) 
„Tudományos szempontból is kifogástalan, de különösen prakti-
kus szempontból nagyon ajánlható Schnitzer dillingeni tanár . ." 
(20. 1.). „Az összes eddig ismerteiteket tudományos értékre fe-
lülmúlja Scherer akkor gráci, később bécsi tanár Handbuch . . . 
és Wernz atya, akkor a Gergely egyetem tanára, később a Jézus 
társaság generálisának Jus Decretalium . . . Kisebb terjedelmű, 
igen használható tankönyvnek: Sägmüller tübingeni tanár . . . és 
Haring gráci t a n á r . . . " (20. 1.). „A keleti egyházjogát kitűnően 
ad ja elő Papp-Szilágyi nagyváradi püspök . . . a protestáns jogot 
F r i e d b e r g . . . " (21. 1.). A bűntény akadályának ismertetésénél: 
Wasserschieben kitűnő munkájára hivatkozik (123. lap) s így 
tovább. 

Mindenesetre feltűnik, hogy a „Magyar házasságjogi iroda-
lom" (21—24. 1.) képviselőire nem talált elismerő jelzőket, s ha 
már az élő írókkal szemben tartózkodó, de legalább régi írók 
forrásmunkáiról kellett volna elismerően nyilatkozni; így pél-
dául a nagynevű nyitrai püspöknek, Roskoványi Ágostonnak kül-
földön is sokszor idézett munkáit, azután a két református író-
nak: Szilágyi Mártonnak és Bod Péternek házasságjogi érte-
kezéseit. 

Szerzőnk jól megalapozott, jogtörténeti adatokkal beveze-
tett, sokszor terjedelmes kazuísztikával, — például a lelki ro-
konság tárgyalásánál (157. 1.), — megvilágított, a különböző ál-
lamoknak hasonló vonatkozású polgárjogi törvényeivel összeha-
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sonlító, olykor érdekes statisztikai adatokkal is élénkített jó 
munkája mindenesetre dicséretet érdemel, s az kétségen kívül al-
kalmas, hogy az érdemes szerzőnek széleskörű tudását olvasói-
val megossza. 

Kritikai észrevételeimet a következőkben foglalom össze: 
A munka címénél elegendőnek tartanám: „A kat. házasság 

a CJC. szerint" vagyis elhagynám a házasságjog „rendszere" jel-
zést, mert e részlet arra enged következtetni, hogy a munka a 
házasság jognak rendszerét kívánja tárgyalni, holott csak annyit 
akar kifejezni, hogy a házasságjogot a kódex rendszerében tár-
gyalja. 

Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni kívánom, hogy szerző mű-
vét nem mint gyakorlati kommentárt, hanem mint tudományos 
munkát bírálom s ezért arra fektetek súlyt, hogy a munkában fel-
halmozott anyag következetesen követett áttekinthető rendszer-
ben legyen elrendezve, úgy hogy mindenki könnyen megtalál-
hassa azt a részlet kérdést, melyre éppen szüksége van. Ez az 
okozatos összefüggés van több helyen megszakítva, ami azután a 
megértést zavarja. 

Igy a „Bevezetés" (25—40. lapon) a kódex III. könyv VII. 
titulusa bevezető kánonjainak magyarázatánál ,,A házasság célja 
és tulajdonságai" fejezetéből (29. 1.) egyelőre csak a házasság 
felbonthatatlanságával ismerkedünk meg, míg annak második 
tulajdonsága: a házasság egysége, jóval későbben ,,A házasság 
joghatóság"-áról szóló fejezetben (34. s köv. lapokon) lesz tár-
gyalva. 

Hogy bírálatomban igazságos legyek, kiemelem, hogy ,,A há-
zasság jogkedvezménye" című fejezet (30—32. 1.) áttekinthető 
egészében, igen szépen domborítja ki az eredetileg érvénytelenül 
kötött házasságok tekintetében irányadó elveket. De már a kö-
vetkező ,,A házasság felosztása" című fejezetnél (32—34. 1.) is-
mét nélkülöznünk kell a következetes rendszert, amennyiben 
éppen itt, a házasságok osztályozásánál volna helye a polgári 
házasságokról megemlékezni, amiről a szerző, ismét jóval későb-
ben „A házasságkötés formája az állami törvények szerint" című 
fejezetben (202—207. 1.) értekezik. Mellékesen felemlítem azt is, 
hogy a „Tárgymutató", a 272. lapon azt mondja ugyan, hogy a 
polgári házasságról a 8., 18., 33., 46., 109. és 201. lapokon szó van, 
de én ezt nem találtam. 

„Az eljegyzés" fejezet (38—40. 1.) jogtörténeti ismertetésé-
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nél hiányzik a plasztikus kidomborítás. „A germánjogban — 
mondja a szerző — az eljegyzés lényeges alkatrésze a házasság-
kötésnek: Verlobung és Trauung hozza létre a házasságot; idáig 
az Egyház sohasem ment." (38. 1.) Az az olvasó, aki nem ismeri 
a germánjogi eljegyzésnek a római desponsatiótól való tartalmi 
különbségét, a mai társadalmi értelemben fogja fel az eljegyzést, 
mely megfelel a római „pactum de contrahendo" felfogásnak, ami-
ért is nem tudja elképzelni azt, hogy mikép lehetett az eljegyzés a 
germánoknál a házasságot ugyan megelőző, de annak oly lénye-
ges alkotó része, hogy az eljegyzés volt a házasságkötés ügyleti 
része, a megalkuvásszerű megegyezés, a Trauung pedig, melyhez 
az Egyház az ő megáldási szertartásait fűzte, volt a házasság-
kötés kiviteli ügylete, midőn az előzetesen kikötött hozomány, 
dos, útján árúba bocsátott nő férjének, — a magyar nyelvhasz-
nálatban vőlegénynek = vevőlegénynek, — hatalmába, de egy-
szersmind védelmébe is átadatott, t. i. a középkori felfogás sze-
rint a nő mindig védelemre szorul, s így ez a datio, traditio puellae 
a nőnek az atyai hatalomból a fér j gyámi hatalmába való átadás 
volt, s a germán jogi trauen annyit jelentett, mint anvertrauen, a 
latin commendare, tradere, a fér j hűségébe való átadás, mely 
amint ezt Rudolf Sohm') : „Das Recht der Eheschliessung" című 
1875-ben megjelent munkájában (60. lapon) mondja az átvevőt 
pem csak jogosító, de egyszersmind kötelező átadás volt. Huszár 
Elemér ezt a Trauung szót „hiteltetés" fordítással adja vissza. 
(183. lapon). 

Egy további észrevételem „A jegyes vizsgálat" kérdésénél 
(43. 1.) volna, hol szerző kötelezőnek tar t ja a plébánosra nézve 
annak kérdezését is, hogy a jegyesek „a keresztény tanításban 
elég járatosak-e?" E kérdezés azonban a műveltebb osztályokhoz 
tartozó jegyeseknél egyszerűen elmarad, mint a hogy az 1020. 
kánon 2. §-a is kijelenti: „ . . . nisi ab personarum qualitatem 
haec ultima interrogatio inutilis appareat." 

A házassági kihirdetéseknek a templom a j t a j án való kifüg-
geszthetését (47. 1.) csak odavetve említi meg szerző, t. i. hogy 
a püspökök ezt elrendelhetik ugyan „az esztergomi útasítás azon-
ban ezt nem engedélyezi." Ebből az olvasó nem szerezhet magá-
nak kellő tájékozást s ha előreláthatólag minden népesebb vá-

1) Rudolf Sohm világhírű német jogtudós (f 1917. V. 16.) a budapesti 
tud. egyetem tiszteletbeli doktora s a Magy. Tud. Akadémia kültagja volt. 
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rosra, elsősorban Budapestre, be fog állani annak a szüksége, 
hogy a templomi szóbeli kihirdetéseket, a templom a j t a j án való 
kifüggesztéssel kell pótolni, e még szokatlan intézkedés csodál-
kozást fog kelteni s önkéntelenül is arra fognak gondolni, hogy 
főpapjaink a polgári anyakönyvi hivataloknak e mindenesetre 
kényelmesebb eljárását kívánják utánozni. Pedig hát erre az írás-
beli kihirdetésekre a szükség fog vezetni, mint a hogy a párisi 
érsek is, 1907. évi nov. 21-én kelt jelentésében részletesen előter-
jesztette a Szentszéknek, hogy a tridenti zsinatnak azt a rendel-
kezését, hogy a szándékolt házasságok a plébániai mise alkal-
mával élő szóval történjék, a sűrű népességű párisi plébániákban 
azért nem lehet eredményesen foganatosítani, mert a nagyszámú 
hirdetéseknek, hosszadalmas olvasása, a házasulandókat nem is-
merő híveket untatja, oda sem figyelnek, s ami még hátrányosabb, 
az ilyen miséket kerülik. Ez előterjesztés alapján engedélyezte a 
tridenti zsinatot magyarázó kongregáció, 1908. évi március 28-án 
kiadott dekrétumában, hogy a tízezer hívőnél többet számláló 
párisi plébániákban a házassági kihirdetéseket hirdetményíleg le-
hessen eszközölni. A világi törvények alapján foganatosított há-
zassági kihirdetéseket, — melyekről szerző részletesen emlékezik 
meg (29. 1.), — természetesen semmiképen sem pótolhatják a 
templomi kihirdetéseket. 

,,A házassági akadályok felosztása" (53—57. 1.) — helye-
sebb volna osztályozása — kérdését szerző csak jogi hatás (rati-
one effectus) szempontjából tárgyalja, s a széltében használatos 
tiltó és bontó akadályok elnevezéseket követi, ami ellen a kódex 
szempontjából nem is lehet kifogást emelni, miután a középkori 
jogban dívott impedimentum impediens et dirimens mükifejezé-
seket a tridenti zsinat is megtartotta, ahonnan azokat a kódex 
1035., 1036. kánonja egyszerűen átvette. Tudományos tárgyalások-
nál azonban megfelelő fogalom meghatározásokat keresünk, ami-
nőknek a tiltó, de még kevésbé a bontó elnevezéseket éppen nem 
tarthatjuk, hiszen már a középkori „glossátorok is rámutattak az 
impedimentum dirimens" incongruens voltára, mint amely egye-
nesen ellenkezik a házasság felbonthatatlanságának dogmatikus 
elvével. Tudományos szempontból leghelyesebbnek tartom az 
osztrák házasságjogí terminológiát, mely házassági tilalmakat és 
a házasságokat érvénytelenítő akadályokat „Eheverbote und 
Ehehindernisse" különböztet meg. 

Igazat adok szerzőnek abban, hogy a „protestánsok sem 
Religio, 1928. 2 0 
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tar t ják a vegyes házasságot örvendetesnek" (85. 1.) Schettler 
János a Religio 1919. évfolyamában (182. 1.) említi, hogy a német-
országi Baden egyes plébániáinak kath. és protestáns lelkészei 
közös megállapodást létesítettek arra, hogy híveiket közös erővel 
fogják a vegyes házasságoktól visszatartani. 

A meghatalmazott, vagy mint szerző mondja: megbízott út-
ján, a harctéren volt katonák által kötött házasságok biztonsága 
érdekében az osztrák kultuszminisztérium által 1916. évi május 
6-án 10.291. szám alatt elrendelt intézkedést, hogy az ilyen he-
lyettesítéssel kötött házasságokról a harctéren levő férjet azzal 
a meghagyással kell értesíteni, hogy az erről szóló tudósításnak 
átvételét igazolja, Huszár Elemér a 175. lapon levő 3. lábjegy-
zetbe dugta el, hol még azt sem említi fel, hogy e tárgyban me-
lyik, — az osztrák vagy magyar — vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter intézkedett és csak abból lehet az osztrák kultuszminisz-
tériumra következtetni, hogy a lábjegyzet az osztrák polgári tör-
vénykönyv 76. §-ának ama rendelkezéseihez készült, mely a meg-
hatalmazott ú t ján való házasságkötést megengedi ugyan, de eh-
hez tartományhatósági engedélyt kíván, mintahogy az osztrák 
kultuszminisztériumnak szóban levő rendelete alapján az egyes 
osztrák tartományok helytartóságai érintkezésbe is léptek az 
illető püspökökkel, akik azután megfelelő nyomtatott szöveggel 
ellátott tábori levelezőlapokat bocsátottak a plébánosok rendel-
kezésére. 

A tridenti jog alapján levél út ján köthetett házasságról is 
megemlékezik a szerző, ami a kódex alapján nem fordulhat elő 
többé. Szerző a levél út ján köthetett házasságok érvényességére 
vonatkozólag hivatkozik a tridenti zsinatot magyarázó kongregá-
ciónak 1673. évi szept. 30-án hozott döntvényére. Azóta egy újabb 
esetet is lehet regisztrálni, amely 1900. évi aug. 15-én Ravenná-
ban akként történt, hogy egy ott szolgáló pénzügyőr menyasszo-
nyát teherbe ejtette, de akivel polgárilag azért nem köthetett há-
zasságot, mert katonai szolgálati kötelezettségének még nem tett 
eleget, azért a menyasszony szüleinek sürgető követelésére arra 
határozta el magát, hogy hivatali elöljáróságának tudta nélkül 
csak. egyházi házasságot köt. E szándék kivitelében egyelőre meg-
akadályozta őt az a körülmény, hogy Ravennából Bariba helyez-
tetett át, honnan nem kérhetett házassági szabadságot. Erre a 
vőlegény, két tanú előtt láttamozott nyilatkozatában kötelezte 
magát arra, hogy menyasszonyával 1900. évi aug. havában egy-
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házi házasságra lép, majd ugyanez év aug 8.án a menyasszony 
szüleihez, aug. 10-én pedig a tanúkhoz intézett nyilatkozatában, 
minden kétséget kizáró módon kijelentette, — tehát consensus 
de praesenti, — hogy menyasszonyával házasságra lép. A plébá-
nos e házasságot, püspökhelyettesi felhatalmazással, 1900. évi 
aug. 15-én megkötöttnek jelentette ki, az ú j aszsony pedig Bariba 
utazott, hogy ott a házaséletet megkezdje. Mikor azután a férj 
6 év múlva, házasságának érvénytelenítésére indított keresetet, 
a Rota Romana, 1910. évi január 19-én, azzal a megokolással 
utasította el, hogy a levél éppen úgy helyettesíti a távollevőt, 
mint a prokurátor, s hogy a levélben adott nyilatkozat teljesen 
kifejezi a beleegyezést; különben e Rota ítélet is utalt a szerző 
által hivatkozott 1673. évi szept. 30-án kelt kongregációs dönt-
vényre.1) 

A tridenti házasságkötési forma történeti ismertetésénél ki-
emeli a szerző azt, hogy , , . . . . a tridenti forma szerint érvényes 
volt a házasság, ha a felek megrohanták a papot . . .(194. 1.), de 
hát nem csak ilyen erőszakos módon, de valóban meglepetéssze-
rűen is lehetett házasságot kötni; elegendő volt, ha az illetékes 
plébános véletlenül volt jelen, például lakomán, s a jegyesek 
előtte és a társaság, mint tanú előtt kijelentették, hogy házassá-
got kötnek. Ilyen matrimonium tridentinum köttetett 1890. évi 
szept. 1-én Budapesten, mely napon egy jegyes pár, négy tanú 
kíséretében, az erzsébetvárosi plébános hivatalos helyiségében 
megjelent, s illetékes plébánosuk s négy tanú előtt kijelentették, 
hogy házasságot kötnek. Ezt a házasságot az esztergomi érseki 
főszentszék, 1891. évi febr. 13-án tartott ülésén 263. sz. a. határo-
zattal érvényesnek nyilvánította és az erzsébetvárosi plébánost 
utasította, hogy ezt az érvényes házasságot az anyakönyvbe ve-
zesse be, az érdekelteknek pedig a házasság kötéséről szóló bizo-
nyítványt szolgáltassa ki. 

A házasságkötés a lakjára vonatkozó 1094—1098 kánonokat, 
— úgyszólva egy lélekzet alatt, — egy hosszú fejezetben (194— 
199. lapokon) tárgyalja, pedig e kérdésnek kánonjogi fontossága 
megérdemelné, hogy a házasságkötésnek úgy rendes, mint rend-
kívüli alakját, az előbbinél a validitas és liceitas kérdéseit, az 
utóbbinál „In mortis periculo" és a „Propter inopiam parochi" 

1) Ez esetet a Le Canonís te még 1910. évben (366—371. 1.), ma jd 
Sípos István is ismertet te az Egyházi Köz löny 1916. év fo lyamában 
„Háborús esketés" cím alat t 174. és 186. l apokon . 

20* 
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eseteit, nyomdatechnikailag is elkülönítve, szembetűnőleg dom-
borítsuk ki. 

Azt a szövegezést, mely szerint nem katolikusokul „tekin-
tendők nem kath. szülőknek, bár a kath. egyházban keresztelt, 
de kezdettől íogva nem katolikusnak nevelt gyermekei is" (198. 
lapon) annyiban nem tartom teljesen szabatosnak, mert nem csak 
a templomban történt keresztelések esnek ilyen elbírálás alá, 
hanem az otthon történt keresztelések is, ha ezek kath. módon 
eszközöltettek. Igy például 1898-ban a missió területen fordult 
elő az az eset, hogy a kezelő orvos, egy hitetlen szülőktől 
származott csecsemőt közvetlen halálveszedelem miatt, szülőinek 
tudta nélkül, kath. módon megkeresztelt, ami csak akkor derült 
ki, amikor a pogányságban felnevelt ez az if jú, 20 évvel későb-
ben, szülőivel együtt megkeresztelkedni kívánt.1) 

A házassági peres eljárásról szóló fejezetben az 1557. ká-
non 1, §. 1. pontjában foglalt latin szöveget: , , . . . . qui supremum 
tenent populorum principatum" uralkodók szóval adja vissza 
(291. 1.) de mivel uralkodók alatt fejedelmeket szoktunk érteni, 
a magyar szöveg szerint a többi államfők, a köztársaságok elnö-
kei s a kormányzók nem részesülnének ama kivételes elbánás-
ban, hogy vallási ügyeikben közvetlenül a Szentszék ítélkezik. 

A 301. lapon „A nősztehetetlenség alapján indított köteléki 
perben, valamint a végre nem hajtot t házasság felbontása iránti 
perben a felek esküjének megerősítésére szükséges 7 szavahihe-
tőségű tanú"-ról szól. Itt meg lehetett volna említeni, hogy a há-
zassági pereknek ez a különlegessége ama kevés germán jogi 
íreminiscenciák egyike, amelyek a kódexbe már csak elvétve ju-
tottak. Nem nagy jelentőségű dolog ugyan, a kritikus azonban 
fürkésző szemmel kutat ja azt is, hogy a szerzők mennyire érté-
kelik az idegen jogrendszereknek a kánonjogra gyakorolt befo-
lyását. Az 1975. kánon í. §-ában foglalt az a rendelkezés, mely 
szerint: „ . . ..debet uterque conui testes, qui septimae manus 
audiunt, inducere . . . " a germán jogi ^Sieben händereid", mely 
mint „iuramentum septimae manus" ment át Gratian dekré-
tumába (c. 2. C. 33. q. 1) és IX. Gergely ügylevél gyűjteményébe 
(c. 5. x. 4. 15.) 

Budapest. Melichár Kálmán dr. 

>) Archi für kath. Kirchenrecht. 1927. évf. 170. cs 180. 
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A keresztény bölcselet története. Irta: dr. Kühár Flóris O. S. 
B. Budapest, 1927. 300 1. 

A bölcselet történetét sokan megírták már. Kühár munkája 
mégis hézagpótló, mert a keresztény bölcselet történetét ismer-
teti. A keresztény bölcselet egyes korairól és képviselőiről van-
nak ugyan monográfiák nálunk is, külföldön még inkább; de a 
tizenkilencszáz éves kereszténység egész bölcseletét röviden ösz-
szefoglaló és ismertető könyv még hiányzott. Ezen a hiányon se-
gített Kühár fenti munkájával. 

A bevezetésben pontosan körvonalozza, mit is ért ő keresz-
tény bölcseleten. Erre a névre csak az a bölcselet tarthat számot, 
amelyik lényegileg összhangban áll a ker. kinyilatkoztatás tartal-
mával. Előfordulhat, hogy- valamely bölcseleti rendszer egyes 
pontokban tévedéseket tartalmaz s ezen pontokat az Egyház hi-
vatalosan el is ítélte. De ha a rendszer a maga egészében a keresz-
tény világképpel nem áll ellentétben, akkor az ilyen rendszer 
mégis keresztény bölcseleti rendszer. E meghatározás alapján 
Origenes és Descartes, vagy akár a tradicionalismus, ontologismus 
még a keresztény bölcselet fejlődésvonalába esnek, míg Kant 
bölcselete semmikép sem nevezhető keresztény bölcseletnek. 

A ker. bölcselet az evangéliummal kezdődik. Nem mintha 
az evangelium bölcseletté válna, de mert az antik filozófia prob-
lémáira megoldást hoz s azonkívül új eszméket is tartalmaz. Ezek 
az evangéliumi tanok — bár nem állnak minden összefüggés nél-
kül a zsidó-hellenisztikus világ eszméi közt — de egészükben 
újak és visszavezethetetlenek. Azért a kereszténység nem is az 
emberi bölcseségnek, hanem az isteni kinyilatkoztatásnak köszöni 
létét. Hogy aztán a kinyilatkoztatott tan terjedhessen, szükség 
volt a hitigazságok bölcseleti megalapozására is, főleg azokkal 
szemben, akik a hitet észelvekkel támadták. De meg a hittartal-
mat érteni is kellett. Mindezen okok azt idézték elő, hogy a ke-
reszténység hirdetői és védői a bölcseletet felkarolták, művelték. 

Hosszadalmas volna felsorolni az összes ker. bölcselőket, a 
II. század apologétáitól kezdve napjainkig. Sokan voltak, szép 
munkát végeztek. Kühár sorra veszi őket, ismerteti tanításukat. 
A főbbeket bővebben is tárgyalja. Ilyenek Origenes, Nyssai szt. 
Gergely, szt. Ágoston, szt. Anzelm, Abaelárd, b. Nagy Albert, 
szt. Tamás, Scotus, Suarez, Descartes, Leibniz. Az egyes korok 
ker. misztikáját is alaposan ismerteti, mert ismerettani és lélek-
tani szempontból ez is a bölcselethez tartozik. A különböző korok 



•310 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

és bölcseleti irányok általános, összefoglaló ismertetést kapnak. 
Kant filozófiáját is hosszasan tárgyalja, hogy kimutassa, miért 
nem lehet azt ker. bölcseletnek nevezni. Végül ismerteti a leg-
újabb kor nem-keresztény bölcseletét is, hogy rámutasson arra, 
milyen hatást gyakoroltak e rendszerek a ker. bölcselőkre. A 
bölcselők ismertetéséhez sokszor bírálatot is csatol. Nagyon he-
lyesen, mert — mint a bevezetésben mondja is — a ker. bölcse-
lettörténet nem mondhat le az egyes rendszerek bírálatáról és 
értékeléséről. 

Megállapításait nem mindig osztom. így az apologétákról és 
Origenesröl nagyon kategorikusan mondja ki, hogy a subordina-
tionismus helytelen vágányára siklottak (25. és 41. 1.) .Dogmati-
kámban (48—50. 1). bőven kifejtettem e nézet alaptalanságát. 
Ugyancsak említem azt is (96—97. 1.), hogy az apologéták ren-
desen mást értenek a lélek természetes halhatatlanságán, mint 
mi. Tehát Kühár szavai Jusztinról és Irenaeusról (26. és 32. 1.) 
e pontban nem precízek. Hogy Tertullián szerint a lélek is, Isten 
is test volna, hogy tehát Tertullián a stoa materializmusát vallaná 
(34. 1.), nem tartom bizonyítottnak. Dogmatikámban (38. 1.) szt. 
Ágostonnal vallom, hogy Tertulliánnál a „corpus" „substantiát" 
jelent. Pohle és Tixeront is így magyarázzák. Szent Tamás aligha 
úgy magyarázta Isten közreműködését az akarat tényeiben, aho-
gyan őt Kühár (145—146. 1.) értelmezi. Legalább is a thomizmus 
máskép értelmezi szt. Tamást. A 193. lapon helytelenül hozza 
Suarez tanát, amikor azt mondja, hogy az államhatalomnak a nép-
től az uralkodó kezébe való átadása szerződés-jellegű. Ez Rous-
seau tana, nem Suarezé. Suareznél a nép consensusa adja át a 
hatalmat, nem pedig szerződés. 

A nagy szorgalommal, ügyes kritikai érzékkel és gördülé-
keny nyelvezettel megírt munkát minden intelligens embernek a 
legmelegebben a jánl juk. Olvasása igazi apológia azon igazság 
mellett, hogy a ker. bölcselet igen tiszteletreméltó eredményeket 
mutat fel. A rengeteg adat felsorakoztatása nem száraz, nem 
untató. Tizennyolc század bölcselettörténeti filmje pereg le sze-
münk előtt; mindig frissen, mindig érdekesen. Ez is egyik nagy 
érdeme a szerzőnek. 

Pécs. Dr. Döry László. 
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Felolvasó ülés, 1928 november 14. 

Dr. Kiss János ügyvezető alelnök elnököl; üdvözli a Társa-
ságot és bejelenti, hogy az elnököt családjában való betegség 
tar t ja távol. Előadja, hogy a főmagasságú bíboros hercegprímás 
úrtól levelet kapott, melyben Őeminenciája örömét fejezi ki, hogy 
a veszprémi püspök úr vállalta a védői tisztséget. Bejelenti, hogy 
a Nemzeti Újság szerkesztősége ezentúl minden ülésre tudósítót 
fog küldeni. 

Következett Dr. Kühár Flóris bencés főiskolai tanár felol-
vasása „a vallásbölcselet irányairól", melynek végeztével az alel-
nök megjegyzéseket füz a tárgyhoz. Alelnök: A felolvasó úr tár-
gya igen korszerű kérdés. Sok anyagot kaptunk benne, sok állás-
foglalásról hallottunk és záradékul az egyedül helyes álláspont 
megállapítását örömmel vettük tudomásul, bár még jobban sze-
rettük volna annak részletesebb kifejtését. Felhívja a tagtárs urat, 
hogy szerencséltesse a Társaságot egy más alkalommal a helyes 
álláspont tüzetes kifejtésével. Kijelenti, hogy tagtárs úr ezzel 
elfoglalta rendes tagsági székét. Köszöni az értékes felolvasást. 

A gyűlés 2-ik pontját, a lélek állagiságáról s a test és a lélek 
kapcsolatáról való eszmecserét Nánássy dr. kezdi meg két előbbi 
felolvasásának rövid ismertetésével. 

Előadja a következőket: A magánvalót vagy állagot külön-
féle bölcseletek máskép határozzák meg. A magánvaló szerin-
tünk olyan létező valóság, amely önmagában létezik és sa já t lé-
tezésében nem szorul másra mint tartó alanyra. Vele ellentétben 
van a járulék, mely magában nem tud létezni, hanem más tartó 
alanyra szorul. Például én állag vagyok, ellenben gondolataim, 
akarásom, érzelmeim járulékok. A magánvaló a járulékok for-
rása. Következéskép a magánvaló természetét meg tudjuk is-
merni. Igy megtudjuk, hogy a magánvaló nem szenvedőleges já-
rulék-halmaz, hanem tevékeny alany. De nem maga a tevékeny-
ség. Az emberben oly tevékenységek vannak, melyeket nem lehet 
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megmagyarázni az emberi test anatómiai szerkezetéből. Ilyenek: 
a megismerés, gondolkozás, akarás, a színes érzelmi világ, me-
lyek mind nem anyagi természetűek. Nem magyarázhatók az em-
beri test idegeiből. Ez a tevékenység pedig egységesítő magánva-
lót követel és pedig olyan jellegűt, mint a járulékok. A járulé-
kok pedig szellemi természetűek. Tehát nem lehetnek nem-szel-
lemi magánvaló járulékai, hanem mivel magukban meg nem áll-
hatnak, szellemi magánvalóban kell gyökerezniök, és ez az em-
beri lélek. Ezzel az anyagelvi álláspontot megcáfoltam. 

Október 10-iki rendes ülésünkön kimutattam, hogy tudatunk 
tanúsága szerint a test és lélek együtt alkotják az embert. A tel-
jes kölcsönösség csak létbeli egységből jöhet. Tevékenységeink 
részben testiek, részben szellemiek, tehát e létbeli egység igen 
szoros. Kifejtettem Arisztotalesz és a skolasztikusok információs 
elméletét. A szellemi lélek azáltal teszi emberré a testet, hogy 
informálja. 

Az alelnök felszólítja a Társaságot a hozzászólásra. Jelentke-
zés híján ő kifejti, hogy ez igen fontos kérdés, és hogy itt a helyes 
elméletért valóságosan küzdeni kell. Arról van t. i. szó, hogy a 
lélek azonosítható-e a szervezettel vagy nem. Pauler Ákos tag-
társunk Nánássy dr. könyvét ismertetve azt mondotta, hogy a szer-
ző nem jól használta a magánvaló kifejezést. T. i. a magánvalót 
használja állag helyett. Az állag mindenesetre jó kifejezés. A 
magánvaló is jó, mert azt jelenti, ami önmagában megáll. Azon-
ban van egy aggodalom. Amennyiben Kant Immánuel megadta 
nekünk a Ding an sich fogalmát s ezt némelyek magánvalónak 
fordították. És tényleg ezt is nagyon jól nevezzük magánvalónak. 
Kantnál tehát magánvaló alatt mindig a Ding an sichet ér t jük. 
Hogy minden félreértésnek elejét vegyük, nevezzük csak a mi 
magánvalónkat egyszerűen állagnak, amely még jobb kifejezés, 
mint a substantia. Ezenkívül az előadó egy másik kifejezéséhez is 
óhajt megjegyzést fűzni. Ugyanis az előadó azt mondja, hogy 
állag az, ami önmagában létezik. Minthogy azonban e kifejezés 
a Descartes-Spinoza-féle állag-fogalom veszélyét rejti magában, 
azért inkább a ján l j a ezt a kifejezést: ami önmagában megáll, 
idegen tartó alany nélkül. 

Az alelnök elismerését fejezi ki a résztvevők nagyszámú 
megjelenése és azon érdeklődése fölött, melyet e roppant nehéz 
kérdés iránt tanúsítottak. A lélektant két részre osztjuk. 
Leíró és elmélődő lélektanra. A leíró L. az ember lelki működé-
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seit írja le, nagyon szép és érdekes tudomány, nem is nehéz. An-
nál nehezebb az elmélődő L., amely a jelenségek végső gyökerét 
keresi. Kérdezi ugyanis, hogy az ember lelki működései az 
anyagból származnak-e vagy nem. Mivel az elmélődő L. nehéz, 
a legtöbb lélekbúvár csak a leíró L.-t műveli. Ennek eredménye 
aztán az, hogy sokan azt mondják, hogy nem is vagyunk képesek 
az elmélődő L. nagy kérdéseire feleletet adni. Alelnök ezért jónak 
lát ja az elmélődő L. főbb szempontjainak kiemelését; 1.) a lélek 
állaga testi-e vagy szellemi. 2.) és ha csakugyan szellemi állag 
a lélek, akkor milyen viszony van a test és a lélek között. Ide 
tartoznak még a következő kérdések: a szellemi lélek eredete: 
a) honnét az első ember lelke, b) hogy származik a lélek a nem-
zésnél. Azután, hogy a lélek tartama összeesik-e az emberi szer-
vezet tartamával; tudjuk azt, hogy minden szervezet szét fog 
bomlani: mi lesz a sorsa az emberi léleknek? Ez a lélek halhatat-
lanságának kérdése. Ezekből áll a metafizikai lélektan és semmi 
egyébből. A legfontosabb ezek között a lélek szellemi állagisága: 
hogy az összes lelki mozdulások szellemi állagból jönnek. Ebből 
a többi mind következik. 

Arisztotelész három lelket különböztetett meg: növényi 
psychét, állati psychét és emberi psychét. Az emberi psychéről 
vallotta a halhatatlanságot, a másik kettőről nem. E nézetének 
alapja az, hogy vannak oly lelki cselekvéseink, melyek csak a 
lélek és test együttműködéséből származhatnak. Azonban van az 
emberben értelem és akarat, ezek pedig tiszta szellemi működé-
sek. És ha tiszta szellemre gondolunk, akkor tényleg úgy tartjuk, 
hogy az ért, akar és határoz. A végtelen lényről ugyanezt gondol-
jut. Kérdés, hogy az emberi lélek szellemi vagy testi állag-e? 
Első kérdés tehát, hogy testi állag-e? Mert mint Arisztotelész 
tanítja, amit kevesebb elvből meg tudunk magyarázni, azt nem 
szabad több elvből magyarázni, mert akkor alaptalanul állítunk 
valamit. Azt kell tehát nézni, hogy az én beszédem és a nemes 
figyelem, melyet önök tanúsítanak, a szervezet elektronjaiból, az 
oxigénből, a helyi mozgásokból stb. magyarázhatók-e vagy sem. 
Mert ami kívülünk a nagyvilágon történik, az mind helyi moz-
gásra vezethető vissza. Az égi testek .mozgása, a fény terjedése 
stb. Ma már nemcsak 450, 730, hanem 3000 billiós éterrezgéseket 
tudunk megfigyelni és pontos műszerekkel lemérni. Az egész 
anyagi világ összes mozgásait táblázatban tudjuk összeállítani, 
kezdve a tömegmozgástól, a hangtól, hőtől, magnetizmustól a 
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fényig, csak a nehézkedés áll még ellen. Ezek az adatok a mai 
bölcselkedő elme munkáját roppant megkönnyítik. Arisztotelész-
nek még nem voltak ilyen adatai. Az általam képviselt kérdés-
nek mai alakja tehát ez: Vissza tudjuk-e vezetni a lelki tünemé-
nyeket e helyi mozgásokra? 

Itt van a metafizikai L. jelentősége. Mert minél inkább elemzi 
az ember a testi világ tüneményeit, annál inkább látja, hogy itt 
egészen másról van szó. A látás, hallás, a körülményekhez való 
alkalmazkodás, szaporodás, növekedés, érzés, visszaemlékezés, 
gondolkodás, tudomány, az egész természet leigázása nem vezet-
hetők vissza testi mozgásokra. A testi mozgások a fizikában, kémiá-
ban, csillagászatban vannak leírva. Már pedig sem a fizikának, 
sem a kémiának, sem a csillagsázatnak nincs oly fejezete:, amely-
be az ember lelki működései beskatulyázhatok volnának. Igy dol-
gozik ma a metafizikai L. Tapasztalatra épít és jól ismeri az anya-
gi világnak, a fizikának stb. törvényeit. A lélekről nem tételezünk 
tel előre semmit. 

Még valamire felhívom a Társaság figyelmét. Én hittudo-
mányi dolgokat nem szoktam ide hozni; minthogy azonban tör-
téneti tényekre hivatkoznunk lehet és szabad, megemlítem, hogy 
a hit épsége fölött őrködő római Congregatio 1855-ben a követ-
kező tételt írta elő kötelezőnek Bautain számára: „A magára ha-
gyott emberi ész saját erejéből be tudja bizonyítani Isten létét, 
az emberi lélek szellemiségét és az emberi akarat szabadságát." 
Az egész ugyanis védi az emberi ész erejét . A fent elősorolt 
igazságok megismeréséhez tehát semmiféle kinyilatkoztatás nem 
szükséges önmagában véve. Azonban tekintve az emberek gyar-
lóságát, életkörülményeiket, erkölcsileg szükséges mégis az isteni 
kinyilatkoztatás. Itt csak arról van szó, hogy az emberi ész mint 
ilyen képes a fent elsorolt igazságok megismerésére, amint képes 
a felső mennyiségtudomány művelésére is, bár nagyon kevesen 
jutnak el ide. 

Dr. Hajós Lajos orvos, egyetemi magántanár hozzászólása. 
A kérdés lényegét én abban találom, hogy a hit tulaj donképeni 
tartalmát és a fizika tartalmát képező igazságok és tények mi-
lyen viszonyban állanak egymással. Én szemben a szokásos kife-
jezésekkel nem fizikáról és metafizikáról, hanem metrikáról és 
metametrikáról beszélek. Teszem ezt azért, mert e szóhasználat 
a transzcendentális és a fizikai világ közt lévő lényeges különbsé-
geket élesebb választóvonallal konkretizálja és teszi kézzelfog-
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hatóvá. A fizikai mérhető, a metafizikai túl van a mérhetőség 
korlátain. A mérés ma csodálatos haladást mutat. Ma már oly 
rezgéseket mérünk, amelyekről a tudománynak valamikor sej-
telme sem volt. Vannak olyan műszereink, amelyek egy villany 
iránt érzékeny tűre helyezve fény-sokszorosítással apró mozgá-
sokat számláihatókká tesznek. Az anyag vegyi összetételét is 
elektromos feszültségnek ismerjük meg. Ha azonban a metamet-
rikai világot összevetjük a metrikaival, óriási különbségekre buk-
kanunk. Itt van a legcsodálatosabb valami az egész világon: az 
ember. A homo sapiens. És itt meg kell"állapítanunk, hogy az em-
ber, eltekintve a vallás és tudomány által vallott régi megállapí-
tástól olyan jelenségeket mutat előttünk, amelyeket az egész élő 
világgal szemben egy megfelelő kulcs nélkül teljesen érthetetlen-
nek találunk. És ez az ember kulturképessége. Hogy mi ez a 
kulturképesség, rövid néhány szóval így fejezem ki: Míg az álla-
tok, a legmagasabb rendűek is, ösztöneiket állandó formák szerint 
művelik, addig az ember egészen más életnívót mutat. A róka 
úgy él, mint élt 1000 év előtt. Hol van itt a nemzedékről nemze-
dékre követhető fejlődési folyamat? Ellenben az ember ma más-
forma és másféle házat épít, mint csak 50 évvel ezelőtt is Ha ezt 
megmagyarázni akarjuk, ezt egyszerűen az ésszel magyarázni 
nem lehet. Hisz tagadhatatlan, hogy magához való esze az állat-
nak is van. Az állati emlékezés, akárcsak az emberi, biztos ala-
pul szolgál jövőbeli magatartásoknak. Azonban sohse tud ellen-
ségeivel szemben új védekezést kitalálni — és épen a fejlődésnek 
ez a hiánya képez örvénylő válaszvonalat állat és ember között. 

Az ember az által, hogy urává lesz a fizikai világnak, kezdve 
a legelső primitív szerszám elkészítésétől a legbonyolultabb 
szerkezetű jármüvekig, olyan benső movenst nyilvánít, amelyet 
az állatban hiába keresünk. így jutunk el oda, hogy az emberben 
tevékeny, láthatatlan, mérhetetlen benső erő dolgozik és ezt ne-
vezem én isteninek az emberben. Ezt nevezik önök magánvalónak 
és nevezzük mindnyájan léleknek. Természettudomány és orvosi 
tanulmányozás oda vezetett engem, hogy lehetetlen egy nem mér-
hető létező felvétele nélkül megérteni az embert: s ez ugyanaz, 
mint mikor azt mondom, hogy Credo; van isteni az emberben. 
Tehát ha a mostani anyagelvű tudomány eme kifejezését haszná-
lom, hogy Ignorabimus, akkor ismét eljuttattam a metametrika 
területére. 

Chesterton ,,Orthodoxia" című kis művében inkább a bellet-
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rista stílusában írja le, hogyan szenvedett ő hajótörést. Sok há-
nyatás után, mikor parthoz juott csónak töredékével, körülnézett 
hogy hova jutott. A hely nem árult el semmit. Kisvártatva távoli 
harangszót hall és felismeri saját hazáját . A hajótörés hitbeli 
megtántorodását jelenti és amit újra megtalált, az a hit. 

Hitetlenség a szó igazi értelmében nincs, csak tudatlanság 
van. Csak azok lehetnek közömbösek a hittel szemben, akik nem 
jutnak el a problémák közepéig. Mások önmaguktól félnek és 
gőgből harcolnak önmagukkal. Nézetem szerint mindez csak 
neurosis, beteges gyengeség. Ha igazán nehéz helyzetbe kerülnek, 
letesznek merev tagadásukról, hitetlenségükről. Igenis van tehát 
bennünk valami metametrika, megmérhetetlen erő, amit léleknek 
nevezünk, ami belénk oltja a vallás kényszerűségét. 

A HIT BÖLCSELETE 

kérdéséről szóló tanulmányában Somogyi József ezen nagy-
becsű folyóirat 1928 nov. 15-iki számában „A filozófia alaptanai" 
c. könyvemet több szempontból értékes bírálat alá vette. Saját 
felfogását ugyan csak érintette, azonban — bár fejtegetése tisz-
teletreméltó tárgyilagosságra vall — felfogását magamévá nem 
tehetem. S anélkül, hogy nagybecsű okfejtéseivel polemizálnék, 
csupán a következőket legyen szabad vázlatosan megjegyeznem: 

1. A tulajdonképeni hit minden emberi u. m. tudományos 
ismeretnek egyedüli alapja, — mert csak „ha hiszel, lehetséges 
minden a hívőnek" (Márk. 9, 23.). S csupán vallási hiten épül-
het fel minden emberi u. n. tudomány. 

2. Isten tekintélye tanuskodhatik olyasmi mellett is, amire 
nézve semmiféle isteni kinyilatkoztatás nem történt, mert lehe-
tetlen volna, hogy Isten képességeit bármilyen képtelenség kor-
látozza. Az ó-szövetségi kijelentés mellett, hogy: a csodák vi-
lága és „a titkok az Úréi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig mi-
enk, hogy a törvény igéjét beteljesítjük". (Móz. V. 29, 29), — 
olvassuk az új-szövetségben: „minekelőtte pedig eljött a hit, 
törvény alatt őriztetünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilat-
koztatásáig-" (Gal. 3. 23). 

3. Az, hogy : „a hitben is csak hiszünk", nem jelent szkep' 
ticizmust. Hiszen, ha a szkepticizmust elfogadnók, már felten-
nők, hogy azt elhisszük. A „teljes szkepticizmus": a kételke-
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désben való kételkedés, amely — Descartes ellenkező tanítása 
ellenére is — fennállhat, pl. bizonyos zavart öntudatbeli álla-
potban. — A kétely félelme passzivitásra, a hit vágya aktivi-
vitásra késztet. A félelem kételybe vetett hitet, — a vágy hit-
ben való hitet feltételez, amik pszichológiai alaptörvényeknek 
is tekinthetők. Pl. — mi a figyelem ? — valamely többé-ke-
vésbbé ismeretlen dolog várása, melyben a hit vágya vagy a 
kétely félelme tartalmilag többé-kevésbbé határozatlan. U. i. a 
figyelemnél képet akarunk nyerni valamely nem ismert, de már 
fennállónak hitt dologról. A figyelem hitképek szolgáltatására 
irányul. Akiben nincs hitben való elmélyedésre hajlam, az a lé-
lektani és filozófiai ismereteket teljesen megérteni nem fogja, 
mert azok közvetlenül csak átélhetők, de le nem írhatók telje-
sen, ami természetes is ; hiszen ha teljesen leírhatók volnának, 
már nem volnának lelkiek. (A leírás csak emlékjel lehet.) Nem 
lehet kétséges, hogy a hitben való hit lehet csak : az igazság 
útja, mert : „Az Isten szeretet . . . a szeretetben nincs félelem." 
(Ján. I. 4, 16—18.) „De ha szenvedtek is az igazságért, boldo-
gok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek." (Pét. I. 
3, 14). „Az ember hit által igazul meg." (Róm. 3, 28). 

4. A Szentírás a hit mellett a tudást valóban nem veti el, 
„mert mindentudó Isten az Úr" (Sám. I. 2, 3.) Azonban mi, em-
berek, „hitben járunk, nem tudásban" (Kor. II. 5, 7.) S ezt a ki-
jelentést nem gyengítik egyéb helyek sem. (Pl. Ján. 6, 69. 
Kor. II. 10, 4—5., Kor. I. 13, 12. sem.) „Ha pedig valaki azt hiszi, 
hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie 
kellene, hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik őtőle." 
(Kor. I. 8, 2—3.) „Tudod-e, hogy mikép lebegnek a felhők, vagy 
a tökéletes tudásnak csodáit é r ted-e?" Jób, 37, 15.) Ami pedig 
ezen a tökéletes tudáson kivül van, mind csak hit, — tehát mi 
emberek csak „hitben járunk, nem tudásban". 

5. A Szentírásnak az igazságra vonatkozó néhány fonto-
sabb „tételeként" felsorolt idézetek tételeknek tekintendők, úgy 
filozófiai szótárak (Proposition: Satz, Lehrsatz, Urteil) szerint, 
mint az itt egyedül irányadó bibliai szóhasználat szerint („a 
parancsolatoknaK tételekben való törvényét eltörölvén". Efez. 2, 
15.) Tehát itt a télel fogalmának csupán a legtágabb értelemben 
való használata jogosult. Továbbá az, hogy azon tételben: „miért 
nem szenveditek inkább a bántalmazást," (Kor. I. 6, 7 - 8 . ) , az 
igazságra vonatkozó semmi emlékeztetést sem találnánk, téve-
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dés, mert a Szentírás Kor. I. 6, 1—8. része az igazságszolgál-
tatásról szól. Könyvemben is itt (126 1.) erről van szó. 

6. Az a kérdés, hogy valaki azonosnak tartja-e önmagát 
önmagával, csak a misztikái identitás segítségével oldható meg. 
Ez a kérdés csak misztikus alapon juthat nyugvópontra. Ide „a 
szillogizmus lépcsőfokai nem emelkednek" (Böhm). A kontinui-
tást és a kontinumot nem hagyhatjuk ki a számításból. A leg-
teljesebb közvetlenséghez (kontinuitáshoz) a hitben való hit 
juttat. A logikai identitásnak nincs olyan evidenciája, mely nél-
külözni tudná a hit miszticizmusát. S ha a hit helyébe akár az 
érzést (Mach), akár az intuíciót (Bergson) tennők, ezek nem 
szolgálhatnak a kontinuitásnál megfelelő pótszerül, mert csak a 
hitnek van önhite (hitben való hit), — az érzés már nem lehet 
önérzetes sem s az — intuició, mint „az intellektuális beleérzés 
egy módja", hasonlóképen áll. 

7. Ha az igazságnak emberileg nem kritériuma a lelkiis-
mereti nyugalom, megfejtetlen, hogy miképen juthat az u. n. 
„tudományos" lelkiismeret oly szerephez, hogy végső fokon 
döntse el, hogy valamely álláspont a hit és tudomány szem-
pontjából vájjon egyaránt téves-e és veszedelmes-e? 

Egyébként a bírálat többi ellenvetéseit a biráló saját szem-
pontjaiból nézve helyeseknek tartom s azokkal azért sem szük-
séges foglalkoznom, mert ezekben maga a biráló is világosan 
tárja fel a problémákat, amely világos objektivitásra való tö-
rekvése egyébként sem vitatható. 

Sátoraljaújhely. Dr. Geröcz Kálmán. 

1924—28-ig bezárólag 31 pengői fizetett: Dr. Viszola Alajos. 
1923—29-ig bezárólag 26 pengőt: Főegyházmegyei könyvtár, 

Esztergom. 
1927—29-ig 26 pengőt: Kocsis Lajos. 
1927 és 28-ra 16 pengői : Dr. Breyer István, a Budapesti Növ. 

Papság Egyházirodalmi Iskolája, dr. Demeter István, Sz. Ferencrendi 
Zárdafőnökség Gyöngyös, dr. Haasz Aladár, Kuthy István, Székely Gyula, 
dr. Tímár Kálmán, dr. Tóth József. 

1929-re 12 p-t: dr. Michel Károly. 
10 p-t : dr. Felber Gyula. dr. Hanuy Ferenc, Mária Kongregáció 

Bpest, Mikszáth Kálmán tér, dr. Werner Adolf. 
1928-ra 10 p-t : dr. Baranyai József Pócspetri, Benedekrendi Apát-

Fizetések nyugtatása 
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ság Bakonybél, Ferences Hittanhallgatók Gyöngyös , Ferences Teologia 
Szombathely, Győri Hittudományhallgatók Szent Imre Egyesülete, Herres-
bacher Dénes, Kegyesrendi Főnökség Budapest, dr. Klaucz György, dr. 
Mészáros László, Pécsi Székeskáptalan, Székely Damáz, Weiner Ferenc. 

1927-re 6 p-t és 28-ra 4 p-t küldött: Wukassinovits József. 
1928-ra 5 p-t: dr. Bodor József és Mátyás Béla. 
1926-ra 5 p-t: Szokol László. 
1928-ra pótlólag 4 p-t: Bernardinum Budapest, dr. Kis György, 

dr. Pokorny Emánuel, Szegedi Katholikus Kör. 

A Religio megrendelőihez. 
Előző, ezidei 111. füzetemben elmondottam, hogy sok a hátralékos, 

ezeket azóta külön levélben is felkértem kimutatott hátralékuk törleszté-
sére. Akik ezt eddig nem tették, használják fel a jelen, IV. füzethez mellé-
kelt póstai befizetési lapot ; ennek az a rendeltetése, hogy igénybevételé-
vel minden megrendelőm küldje be az 1929-re szóló évi 10 pengő meg-
rendelési díjat. 

A megrendelők szíveskedjenek újabb megrendelőket is, magánoso-
kat és intézeteket, szerezni. A címváltozások bejelentéséi is kérem, bár 
minden remény nélkül, mert a címváltozásokat egyáltalán nem szokás 
bejelenteni, a kiadó kénytelen utánjárni, amivel természetesen nem képes 
rájönni valamennyire. 

Hirdetési rovat. 
C s a k n e m ingyen kapják lapunk olvasói Dr. Gerőcz Kálmán : A 

Fi lozóf ia A lap t ana i című 336 lapos munkáját egyszerű papíron nyomva, 
míg ezen készlet tart, ha csomagolási , póstai, fűzési stb. költségekért 2 
pengő 90 fillért a szerző címére (Sátoraljaújhelyre, Kossuth-u. 49) pósta-
utalványon megküldenek. 

H o l f b a u e r sz. Kelemen M á r i a É l e t r a j z a . Irta P. Hammerle And-
rás. C. SS . R. Bécs 1. Salvatorgasse 12. 80 f. Kívánatos felülfizetés a Szent 
templomára. 

Dr. H ó m a n Bálint muzeumi főigazgató és dr . S z e k f ű G y u l a 
egyetemi tanár irják : A M a g y a r T ö r t é n e t a z Ő s h a z á t ó l T r i a n o n i g . 
Kiadja a kir. magy. egyetemi nyomda Budapest, VIII. Muzeum-Rörut 6. 
7 nagy kötet, képekkel. Ára 140 pengő, előre beküldve 120, — egyébként 
részletfizetésre is kapható. 

Dr. N á n á s s y Lász ló J enő . Az embe r i lé lek. Budapest, 1928. A 
szerző kiadása. Ára 2 P 50. 

Dr. No t t e r Antal . Aquinói sz. Tamás és a mai társadalom erkölcsi 
válsága. Budapest, 1928. Külön lenyomat a Religio-ból. 

S c h l a c h t a Marg i t szociális testvér. A p u s z t á k re j t ekébő l az 
élet c e n t r u m á b a . A „Szociális Testvérek" (Budapest VIII. Thököly-út 69) 
ismertetése. 1 P 50. 

A Sz. István-Akadémia kiadványai: Ba lany i G y ö r g y dr. A r ó m a i 
kérdés szerepe a hármasszövetság megkötésében. 1928. 
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Miskolczy I s t v á n . András herceg tragédiája és a nápolyi udvar. 
1928. 

Vendel A l a d á r . A budai hegység kialakulása. 1928. 
A Szen t fö ld é s Szen t í r á s (palesztinai élmények és bibliai emlékek) 

cirnen feldolgoztam (292 oldalon) két izben (1914-ben és 1927-ben) tett 
szentföldi utazásaimnak élményeit, benyomásait és hangulatait s zámos 
képpel szemléltetve. Nem sablonos, naplószerű és alanyi útirajz akar 
lenni szerény művem, hanem inkább szentírástudományi szakismereteken 
alapuló szentföldi életképeknek és jellemrajzoknak, bibliai-történelmi em-
lékeknek és hangulatoknak csevegésszerűen feldolgozott csoportfényképei 
a Szentföld és a Szentírás iránt tartozó érdeklődés felkeltésére vagy fel-
fokozására. S épen azért szórakozlató és tanulságos olvasmány, mely 
köri, egyesületi, zárdai stb. felolvasásokra és e lőadásokra is nagyon al-
kalmas. Ára a szerzőnél 6 P 30 f, könyvkereskedésben 8 P. Esztergom. 
A könyv maga a napokban jelenik meg. Dr. Tó th Ká lmán , a szent írás-
tudományok tanára. 

Ugyanattól a szerzőtől megjelent A p a r a b o l á z ó Jézus n y o m d o -
k a i b a n . 6 P. A két mű együtt rendelve 10 P. 

Dr. Wolkenberg Alajos. A katholukus világmisszió könyve. 14 
térképpel. Budapest, 1928. A Sz. István Társulat kiadása. Ára 25 pengő. 
Legközelebb ismertetni fogjuk. 

Z b o r o v s z k y F e r e n c S. J. gimnáziumt tanár. T e r m é s z e t b ö l c s e l e t . 
A Sz. István-Társulat kiadása. Legközelebb ismertetni fogjuk. 

P r o h á s z k a O t t o k á r összegyűjtött munkáit kiadja a Szent István 
Társulat. Sajtó alá rendezte: Dr. S c h ü t z Antal. A teljes sorozat 24 kötet 
lesz. Bolti ár 240 pengő. (Eddig megjelent 16 kötet, a hátralevő 8 kötet 
1929-en jelenik meg.) 1. kötet: Isten és a világ, Missziós levelek. II. kötet: 
A Keresztény bűnbánat és bűnbocsánat. 111. IV. kötet: Föld és Ég. V. kö-
tet: A diadalmas világnézet. VI. VII. kötet: Elmélkedések az evangélium-
ról. Élővizek for rása . VIII. kötet : Magasságok felé. IX. kötet : Vi lágosság 
a sötétségben. X. kötet : Korunk lelke. XI. kötet : Kultúra és terror. XII. 
kölet : Ünnepnapok. XIII. kötet : Élet igéi. (Első kötet.) XIV. kötet : Az elme 
útjain. XV. kötet: Hit és ész. XVI. kötet : Utak és állomások. XVII. kötet: 
Ujabb elmélkedések. XVI11. kötet: Élet igéi. (Második kötet.) XIX. kötet: 
Őrhelyen. XX. kötet : Az Úr házáért. XXI. kötet : Iránytű. XXII. kötet : Az 
igazság napszámában. XX11I. kötet : Soliloquia. XXIV. kötet : Utmútató 
Prohászka müveihez. 

Dr. Weisz J á n o s , gráci egyetemi tanár „Világtörténet"-ének Szabó 
Ferenc nagybecskereki apát-plébános állal készített magyar k iadása is-
mét, most utoljára kapható. E 22 nagy kötetre terjedő műnek néhány tel-
jes példánya kötés alatt volt Nagybecskereken akkor, amikor a várost 
Magyarországtól elszakították. Azóta, 10 éven át, hazaszállítása nem volt 
lehetséges. Végre hozzám érkeztek fűzőit állapotban s országunk első 
könyvkötőjénél, Gottermayer Nándornál, szép domborművű egészvászon-
kötéssel elláttattam. Mikor ezt a hirdetést írom, még 8 teljes példányom 
van. A nagy mü ára Budapesten 560 pengő, a szállítás árát a megrendelő 
fizeti. A megrendeeseket oly sorrendben teljesítem, emilyenben a mű ára 
hozzám beérkezik, ilykép senkivel szemben sem történik méltánytalanság. 
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(A német kiadótól most értesültem arról, hogy németben a 22 kötetes mű 
ára 586 schilling, azaz 482 pengő, de 2, 4, 5, 6 7, 9, 10, 11, 15, 14, 21 és 
22 kötetei elfogytak; a 7-ik kiadás most indult meg.) Budapest, IX., Köz-
telek-utca 1. Dr. Kiss János. 

M e g j e l e n i a Külügyi Szemle . A Magyar Külügyi Tá r sa ság kiadá-
sában a Külügyi Szemle című külpolitikai, nemzetközijogi és világgaz-
gazdasági folyóirat 1929. januári száma most hagyta el rendkívül válto-
zatos tartalommal és vaskos terjedelemben (mintegy 180 oldal) a sajtót. 
Az egyelőre negyedévenként megjelenő folyóirat első számában Eöttevé-
nyi Olivér, a Külügyi Tá r sa ság ügyvezető alelnöke programmot ad. Dr. 
Grâtz Gusztáv ny. külügyminiszter, ki egyben mint szerkesztőbizottsági 
elnök a Külügyi Szemle legfőbb irányitója, Külpolitika és Nemzetközi jog 
cimen e kérdésről tőle megszokott a lapossággal értekezik, Lukács György 
ny. miniszter a parlamentarizmus nemzelközi válságát fejtegeti. Horváth 
Jenő egyetemi tanár a magyar szabadságharc diplomáciáját ismerteti mély 
törlénelmi tudással, mig Hantos Elemér ny. államtitkár a középeurópai 
államok gazdasági egymásrautaltságáról, Paikert Alajos miniszteri 
tanácsos a Népszövetségi Ligák jelentőségéről értekezik. A Szemle 
első Telét a világpolitika legérdekesebb aktualitásáról, a Kellog-paktum-
ról szóló kimerítő és részletes értekezés zárja be. 

A Külügyi Szemlének legértékesebb és legmaradandóbb része, mely 
a tudományos kutatásokhoz valósággal forrásmunkául szolgál, az állandó 
rovatokban van lefektetve. Ezek a Külpolitika, a Nemzelközi jog, a Nem-
zelközi Szociálpolitika, az értelmi együltműködés, a Nemzelközi Bírásko-
dás, a nemzetközi Uniók, a Kisebbségi kérdés, a Nemzetközi szerződések, 
valamint a Világgazdaság aktuális problémáit és eseményeit ismertelik a 
legszakavatottabb férfiak tollából, krónikás hűséggel és alapossággal. E 
nagy anyagot különben e számban Pap Dezső kereskedelemügyi állam-
titkár, Faluhelyi Ferenc és Horváth Jenő egyelemi tanarok, Radó Antal, 
Weininger Kászló jogakadémiai magántanár, vitéz Nagy Iván publicista, 
Polgár Imre, Drucker György és Fiedler Sándor báró dolgozlák fel. 

A szerkesztőbizottság elnöke Gratz Gusztáv ny. külügyminiszler, 
helyettese Eöttevényi Olivér ny. főispán, főszerkesztője Horváth Jenő 
egyetemi tanár, mig felelős szerkesztője Drucker György, a Magyar 
Külügyi Társaság sajtólilkára. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, 
V. Országház, XI. kapu. Évi előfizetési díj 20 Pengő, egyes szám ára 
6 Pengő. Kapható minden nagyobb könyvkereskedésben. 

Az Aquinói S z e n t T a m á s - T á r s a s á g a bölcselettudomány minden 
részének és történetének művelésére 1835-ban létesült. Szorosan bölcseleti 
tárgyú, alapos és korszerű dolgozatok jutnak benne előadásra. Az ülések 
színhelye a központi papnevelőintézet díszterme Budapest, IV. Prohászka 
Ottokár utca "/. I. em. A rendes tagok a közgyűlés választja a bölcselet 
művelőiből. Alapító bárki lehet 100 pengővel, pártoló szintén, évi 4 pengő 
kötelezettséggel. Püspök-védő : Dr. Rott Nándor veszprémi püspök. E lnök : 
Dr. Notier Antal jog- és államtudományi ny. r. tanár. Ügyvezető al-
elnök: dr. Kiss János ny. egyetemi rendes tanár, Budapest, IX., Köztelek-
utca 1., ide forduljon, aki alapító vagy pártoló tagul be akar lépni, aki 
rendes tag kiván lenni, aki ilyent akar ajánlani, aki felolvasni, aki fizetni 
vagy meghívót akar kapni. Számvizsgáló: dr. Pataky Arnold apát, 
egyetemi ny. r. tanár. Főti tkár: dr. Schutz zln/a/egyetemi ny. rendes tanár. 
Titkár : dr. Artncr Edgár egyetemi magán tanár. 
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A S z e n t I s t v á n T á r s u l a t u j s z é p i r o d a l m i k i a d v á n y a i : 
Az elválasztó fal. (The Wall of Partit ion). Fl. L. Barclay-Lendvai 

1. 504 lap. Jaschik Á. művészi, négysz innyomásu védőbori tékában, egész-
vászonkötésben 7 40 P. 

A feláldozott Baumann-Várkonyi N. 348 lap. Jaschik Á. művészi 
négysz innyomásu védőbori tékában, egészvászonkötésben 8 20 P. 

Juan Miseria. P. L. Coloma-Jándi B. 160 lap. Jaschik Á. művészi, 
négysz innyomásu védőbori tékában, egészvászonkölésben 3 7 0 P. 

Lélekzuhanás. 280 lap. Jaschik Á. művészi védőbori iékában, vászon-
kötésben 6'40 P. 

Küzdelmes szerelem. (Saracinesca) . M. Crawford-Pogány K. 100 
lap. Jaschik Á művészi védőbori tékában, vászonkötésben 9 20 P. 

Egy apa regénye. (Nyolc gyermekem van l) (Roman d 'un Papa — 
J'ai Huit E n f a n t s ! ) J. Péricard-Kertész, K. 2-16 lap. Jaschik Á. művészi, 
négysz innyomásu védőbori iékában, egészvászonkötésben 5'50 P. 

Tüzzel-vassal. H. Sienkiewicz-Bányay K. 420 lap. Jaschik Á. művészi, 
négysz innyomásu védőbori tékában, egészvászonkötésben 9 20 P. 

Az esztergomi diák. Bokor M. Tört . regény az Árpád-ház korából. 
Vezényi E. rajzaival. 

A jegyesek. A. Manzoni. Regény. Vezényi E. rajzaival. 
A felhők kapitánya. P. Pál Ö. Regény. Vezényi E. rajzaival . 
Sivatagban-őserdőben. H. Sienkiewicz. Regény. III. k iadás . Mühlbeck 

K. rajzaival. 
Veszedelmes játék (Les Jeux Dangereux.) H. Bordeaux—özv. Ernuszt 

G.-né. 247 lap. Jaschik Á. művészi négysz innyomásu védőboritékával, 
diszes, ta r tós egészvászonkötésben 5'30 P. 

Az édes anyaföld. (La Grande Amie). P. L'Ermile— Petri Béla. 
884 lap. Jaschik Á. négyszinnyomásu védőboriiékávai, diszes, tar lós egész-
vászonkötésben 8 P. 

Titokzatos sziget. (Die Insel der Einsamen.) P. Keller. 264 lap. 
Jaschik Á lmos művészi négyszinnyomásu védőboriiékávai , diszes, tarlós 
egészvászonkölésben 5'40 P. 

A budai gyár—félmúlt időkből. Ta rczay György. 176 lap. Jaschik 
Álmos művészi négysz innyomásu vcdőboritékával, diszes, tar lós egész-
vászonkölésben 370 P. 

De Profundi's. Harsányi Lajos. 96 oldal. Jaschik Álmos művészi 
fejlécével és szines borítékával. Fűzve 4 P. 

Vízözön. H. Sienkiewicz. Regény. 468 lap. Bolli ár fűzve 5'60 P, 
kölve 7 50 P . 

Dombey és fia. Ch. Dickens. K. Sáve ly D. művészi képeivel és 
Jaschik Á lmos szines boritékrajzával. Tar lós , diszes vászonkölésben 8. P. 

A nemzet napszámosai Vas Gereben. K. Sávely D. művészi képeivel 
és ké tsz innyomásu védőbori tékában. Diszes, tartós egészvászonkölésben. 
6 70 P. 

Jézus. Szerviczky M. I. B. M. V. Messiáda, két részben. I. rész: 
Jézus első eljövetele. II. r é s z : Jézus második eljövetele. Művészi kétszin-
nyomásu borí tékba, fűzve 5'50. 

Szent Katharina. Dehény M. A. Drámai költemény 3 felvonásban. 
Kétszinnyomásu, diszes borí tékba fűzve 2 50 P. 
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