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S í 1. É R T E K E Z É S E K f g f 

A KÖZÉPKORI SKOLASZTICIZMUS 
KELETKEZÉSÉRŐL. 

Prohászka Ottokár, püspök és fővédnök bevezető beszéde az Aquinói 
Szent Tamás-Társulat 1927. március 7-én tartott közgyűlésén. 

SOKSZOR áldozunk tiszteletünkkel Társulatunk közgyűlésén Sz. 

Tamás szellemének s ámulattal szemléljük a skolasztikus 
filozófiának fölséges dómját, melynek aztán nemcsak megbámu-
lói, de megértői is akarunk lenni. Engedjék meg azonban ma 
nekem, hogy bevezetőmben most ne reflektáljak a műre, sem 
annak fölséges konstrukcióira, hogy ne emeljek ki egy-egy té-
telt belőle, hanem hogy figyelmüket irányítsam az akkori kultúr- 4 
viszonyokra, melyek az európai szellemnek a skolasztikában 
megnyilvánuló ébredését jellemzik s hogy rámutassak arra az 
ellenséges frontra, mely az actió és reactió elve alapján, magával 
szembe a keresztény filozófia nagyszerű frontját hívta a világba. 
Engedjék meg, hogy betekintést nyújtsak azokba a kohókba, 
hol azt a vasat olvasztották, melyből a skolasztika fegyverzetét 
hivatott kovácsok és konstruktorok kovácsolták. Biztatólag hat 
ugyanis ránk, ha ráeszmélünk azokra az okokra és hatókra, 
melyek a skolasztikát életbe hívták, hogy azután a harci zászlót 
Aquinói Sz. Tamás lengesse meg győzelmesen a mi korunk fölött 
is s segítsen meg minket a mi szükségleteinknek megfelelő 
filozófiai munkálkodásra is. 

A skolasztika tulajdonképen az aristotelesi gondolatok 
alapján való megtámogatása a keresztény világnézetnek s a hit 
nagyszerű világának az értelem fényével való megvilágítása. 
Hit és filozofálás sokáig pihent a nyugaton, mert mióta a szent-
atyák klasszikus kora lealkonyodott, onnan a XVII. századtól 
kezdve csak itt-ott pislogott föl a „fides querens intellectum" 
szelíd lámpája. Ez igény nem jelentkezett, vagy ha itt-ott mutat-
kozott is, mélyebb benyomást nem tett s nem váltott ki utó-
hatást. De a XII. s XIII. században megmozdult Nyugaton a 
föld hatalmas lökésektől, melyek két felöl jöttek : a mór Spanyol-
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2 PROHÁSZKA OTTOKÁR. 

ország íelől mint aristotelesi filozófia mór és zsidó kiadásban, 
azután keletfelöl úgy tengeren, mint szárazföldi úton a ma-
nichaeusok, bogumilek, a lioni szegények s általában a szegény-
ségi mozgalom alakjában. A manichaeizmus mint lét- és világ-
és életgyűlölet amint Ázsiában eredett, úgy másrészt könnyen 
visszhangra talált mindenütt, ahol szenvedő s elkínzott emberek 
nyomorogtak, volt légyen az az iga akár középkori feudalizmus, 
akár mozlim kényúri hatalom. A mozlimok közt tényleg voltak 
már akkor is a tekintélyt s minden felsőbbséget tagadó szekták, 
melyek a teljes szubjektivizmust vallották s csak külső körül-
ményeken múlt, hogy a bolsevikieket 700 évvel meg nem előzték. 
Ezeknek gondolatai elvegyültek a manichaeusok nézeteivel s 
elszivárogtak Massilia s Lyon görög eredetű népébe s onnan a 
toulousei grófságba s Itáliába is; — részben pedig a keresztes 
hadak nyomában is fölhatolhattak a középkori Európába. A ke-
resztes hadak ugyanis sokmindenféle jót-rosszat hoztak magukkal 
s nézetekben is okoztak elváltozásokat. A XIII. századbeli sze-
génységi mozgalmat is valami nagy ellenszenv fűtötte a ható-
ságok s az egyház ellen s mivel a feudális rendszer vasrekeszeit 
áttörni nem birták, hát patkányutakra indultak s ijesztő pesszi-
musban nagy tagadássá lett hitvallásuk, mely végreis az embe-
riség s minden emberi élet és mű kiirtására törekedett. 

Ez volt az egyik ellensége s veszedelme a XIII. század 
kultúrájának. A másik az arabs-zsidó filozófia volt, mely Spanyol-
ország felől fenyegette a világot. Cordovában egyetemet alapí-
tott, hová a tudományszomjas ifjak — köztük a későbbi II. Szil-
veszter pápa is — eljártak s csodálkozással teltek el a mór 
matesis, a mór orvostudomány s építészet iránt s keresztény 
érzületük s lelkületük, elsősorban hitük szembe találta magát 
egy idegen s ellenséges kultúrával. E kultúra paizsán Aristoteles 
neve ragyogott, mely akkor még nem vonult be Európába, vagy 
csak kevéssé érvényesült a kereszténységben. Ez a mór kultúra 
fölényesen nézett túlra a Pyrénéken, a frank-germán erő pariaga 
terjengett s életmódjának fölényével szinte megvetette s gyámol-
talannak nézte a frank erőt, azokat az izmos medve-embereket 
s lenézte az olasz histriókat, a nagy letűnt római hatalom 
epigónjait. 

Különben a Pyrenék jó kerítésül szolgáltak. Martell Károly 
s Cid lovag s Roland vitéz még a kerítés előtt állították meg a 
mór hatalmat s buzogányaik csattogásától még soká visszhangoz-
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tak a Sierrák s a Pyrenék völgyei. De a mit a Pyrenék meg 
nem akadályozhattak, a szellemi áramlatok átkelhettek a Pyre-
néken is; gondolataik, nézeteik, tanaik nyugtalanságot keltettek 
s kapcsolatban a szegénységi mozgalommal s a feudális rend-
szer keménységeivel, az elnyomottak elégedetlenségével s a 
polgári társadalomnak a városokban való emelkedésével s hata-
lomra való jutásával a népet az egyházi s világi rendből való 
emancipációra s lázadásra ingerelték. 

Ez nemcsak a feudális urak elleni lázadás volt, hanem 
nagy támadás minden ellen, amit a keresztény kultura hitt s 
nagyra tartott, melynek hátvédül a mór-görög műveltség affek-
tált fölényessége állott. 

Ide állt bele mint szellemi spanyol grand Sz. Domonkos 
és gárdája világtörténelmi, szellemi mérkőzésre, közvetlenül a 
fölforgatott grófságok s a ker. egyházak védelmére, de tulaj don-
kép a mór pogánysággal s a föld szellemével való párviadalra. 
A szegénységi mozgalommal megküzdött Sz. Ferenc is, de ő 
nem filozófiával s tézisekkel, hanem élettel, az éneklő s a nem 
lázadó szegénység vallásával fegyverkezett. Sz. Ferenc élet-
reformátor és trubadúr volt, míg Sz. Domonkos spanyol harcias 
tipus, a támadó, védekező, visszafoglaló harcoknak zászlósa volt. 

Sz. Ferenc énekelt, Sz. Domonkos nem énekelt. Sz. Ferenc 
a bűnösöknek, a testvéreknek, a nővéreknek, ha gubbiói farkasok 
is voltak, hozott üzenetet, mig Sz. Domonkos lázadókkal, gyil-
kosokkal, támadókkal állt szemben. Sz. Ferenc fegyvere mégis 
csak a citera; ő is tartja Gioachino de Flores szavát: „quid 
verus monachus magis suum reputat, quam citharam." Sz. Do-
monkos kemény fegyverzetben, nagy szellemi felkészültséggel, 
kemény, szigorú aszkezissal fölvértezve állítja sorba hadait. Ő 
tudja, hogy kikkel van dolga, a legkegyetlenebb fanatizmussal s 
világgyülölettel. 

Ruhája fehér volt. Sz. Bernát fölvette a fehér ruhát, mely 
akkor ellenkezést jelentett Clugnyvel s a hatalmas fekete bencés 
monostorokkal szemben. Sz. Domonkos is fehér lett és szegény, 
de nála a szegénység nem volt az életreform siboletje, mint 
Sz. Ferencnél. 

S még a Dominikánus kolostorok elhelyezkedése is Rómá-
ban a harcias, nagy programmot láttatja. Fönt az Aventinón 
a német római Otto császárok Burgjai s várai közt állt a Santa 
Sabina kolostora, Sz. Domonkos első római háza és vára; lent 
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a városban pedig a Santa Maria Sopra Minerva nevü, mely ma-
gában véve is jelzi a szellemi orientációt: „a Minerva fölött álló 
Szűz Mária ! A sz. Szűzről nevezett templom és kolostor, Minerva 
templomának romjain, a görög bölcsesség Istennőjének szenté-
lyén emelkedett. Minerva, ki baglyot és kigyót szeret s a sz. 
Szűz, ki a kígyót tapossa s maga is az Isten galambja. Minerva 
kígyót tart kezében, a Santa Maria pedig rózsafűzért. Sz. Do-
monkos a rózsafüzért vette a sz. Szűztől, hogy alázatos legyen 
s imádkozó legyen s hogy azután dolgozva és elmélyedve a 
filozófiában s fóliókból s kódexekből, katedrákból s szószékekből 
rakjon erős védvárakat, hogy a kereszténység ellenségeit meg-
alázza. 

Ez a szellemi orientáció a maga fölényével s presztízsével, 
harcaival s sikerével imponált az ilyenhez nemszokott akkori 
Európának. Ámultak, bizakodtak, hódoltak. Egész Nyugaton a 
kolduló rendek szelleme s győzelmes térfoglalása a keresztény-
ség megújulását jelentette. Nem volt ennél nagyobb esemény; 
nagyobb érdeklődést semmi sem váltott ki. A germán-frank 
őserő ébredni kezdett a szellemi téren is. Már nem mentek egye-
temre Cordovába; minden Párisba özönlött, hol a skolasztikus 
filozófia győzelmes zászlaját a „Princeps scholae", sz. Tamás 
lengette. 

Tiszteljük s szeressük sz. Tamást mint sugárzó elmét s 
mint szent, istenes embert ! Gondoljunk arra a nagy korra, mely 
Dómokat épített s skolasztikus rendszereket konstruált s gondol-
junk arra a kooperációra, mely abban nyilvánult, hogy a hatal-
mas doktorok filozofáló erőkifejtéseit a szigorú dominikánus 
rendnek imádkozó férfi- és női-kolostorai támogatták; a női-
kolostorok is. 

S ehelyütt jól esik megemlékeznem arról, hogy épen sz. 
Tamás fénykorában virult a dominikánus rendnek egyik legszebb 
virága a Nyulak szigetén, árpádházi szent Margit. Szent Margit 
meghalt 1270-ben, sz. Tamás pedig 1276-ban. Mintahogy művészi 
virágdísz keretezheti a filozófiai pergament lapokat : úgy képze-
lem, hogy szent Margit lelke, imája s aszkezise segítette a küzdő 
dominikánus hadat s annak élén, a zászlós sz. Tamást. Az író s 
vitatkozó Fráter Tamást az imádkozó Soror Margit. Képzeletben 
látok aranyhidakat Margitsziget és Páris, a margitszigeti temp-
lom sz. kereszt-oltára, mely előtt gyökeret vert a Soror Margit 
lába, és a párisi dominikánus iskola katedrái közt. Kell, hogy ez 
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a kapcsolat manapság is meglegyen, nem ugyan Margitsziget és 
Páris közt, hanem Magyarország s a magyar sz. Tamás-társulat 
s szent Tamás közt. Az oltárok s a katedrák elpusztulnak, de a 
Summa most is világít s buzdít arra, hogy mi is a keresztény 
világnézet problémáinak oly összefoglalásán dolgozunk, melyet 
a kor szükségleteinek megérzése indít meg s hogy azt oly 
sikerrel dolgozzuk föl, amilyennel sz. Tamás tudott hajdanában 
az akkori pogánysággal szembeszállni. 

AZ INTUÍCIÓ A VALLÁSI MEGISMERÉSBEN. 
I. 

1. Az intuíció, az ismerettárgynak közvetlen, szemléleti meg-
ragadása a lélek legcsodásabb és legmisztikusabb tevékenysége. 
Az emberi szellem legfényesebb alkotásai, a tudomány, a mű-
vészet és a vallási élet terén a legcsodálatosabb jelenségek 
legtöbbször egy-egy intuitív megpillantásnak, egy hirtelen szel-
lemi meglátásnak, a lélek váratlan megvilágosodásának köszön-
hetik létrejöttüket. Az intuitív megismerésben rendszerint isme-
retlen utakon, ismeretlen mélységekből egyszerre mintegy a 
maga teljes mivoltában előtűnik, nyilvánvalóvá, szinte magától 
értetődővé lesz az, ami addig féltékenyen elrejtőzött az emberi 
szellem elől. Jelen dolgozatunkban ismertetni és megbírálni 
szándékozunk ez intuíciónak szerepét és érvényességi igényeit 
Isten és a vallás egyéb tárgyainak megismerése terén, főleg 
pedig egyik legújabb intuitív vallásbölcselettel óhajtunk beha-
tóbban foglalkozni. Mielőtt azonban tulajdonképeni tárgyunkra 
térnénk, kívánatosnak látszik kissé közelebbről foglalkoznunk 
avval a kérdéssel, hogy mit is nevezünk voltaképen intuíciónak. 

2. Az „intuíció" kifejezéssel gyakran találkozunk a legkü-
lönbözőbb tárgykörökkel kapcsolatban. Ha azonban az intuitív 
megismerést közelebbről meg akarjuk határozni, csakhamar 
észrevesszük, hogy tulajdonképen egy épen nem világos és a 
legkevésbbé sem egyértelműen használt kifejezéssel van dolgunk. 
Próbáljuk tehát elsősorban e kifejezés különféle értelmét, ekui-
vokációt megállapítani. 

Intuitívnek nevezzük általában az olyan ismeretet, mely 
nem valamely módszeres tapasztalás vagy lépésről-lépésre haladó 
elméleti következtetés fokozatosan megközelített végső logikai 
eredményeként adódik, hanem ilyen közvetítő lépések nélkül 
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való, közvetlen belátása, szellemi megragadása valamely dolognak 
vagy összefüggésnek. így közvetlen, intuitív ismeretünk van 

a) saját tudatállapotunkról, lelki tevékenységünkről, amiket 
a leíró pszichológia általában intencionális élményeknek, pszi-
chikai aktusoknak nevez. Ilyenek a gondolkozás, észrevevés, 
elképzelés, érzelem, akarat stb. aktusai. Hogy én valamire gon-
lok, valamit elképzelek vagy érzek, ezt felesleges, sőt lehetetlen 
valamely tapasztalati vagy elméleti következtetés utján meg-
tudnom, hanem ez élményeimről belső reflektiv szemlélődés által 
nyert közvetlen szemlélet, intuitív belátás értesit, melyhez 
egyúttal a legnagyobbfokú bizonyosság a legteljesebb objektív 
evidencia is tartozik. 

b) De nemcsak jelen tudatállapotunkról van közvetlen 
intuición alapuló ismeretünk, hanem az intuitív megismerés 
kiterjed a belső, valamint a külső szemlélet tárgyainak körére 
is, amennyiben e szemlélet tárgyait csupán mint élményeinknek, 
illetve élményeink tartalmának, az érzéki tudatadottságoknak 
tárgyi megfelelőit tekintjük. így intuitív szemlélet útján tudjuk, 
hogy mi a vörös vagy zöld szín, mi a hideg vagy meleg, mi a 
magas vagy mély hang stb. Ez adottságok megismeréséhez nem 
szükséges, sőt nem is lehetséges más uton, mint a közvetlen, 
intuitív szemlélet által eljutnunk. Ezért nem ismerheti meg a 
született vak, hogy mi a vörös vagy a zöld szín, legfeljebb 
valamilyen homályos analógián alapuló ismerete lehet róla, 
amilyen a mi ismeretünk pl. Isten egyes tulajdonságairól, vagy 
az állati tudat egyes élményeiről. Az intuíció ezen fajához is 
szintén teljes bizonyosság, teljes objektiv evidencia járul. 

c) Intuíción alapulónak szokták mondani a végső igazsá-
gokról, az alapvető tényálladékokról való ismereteinket is. Ugya-
nis minden igazság mint valamely tényálladékra vonatkozó igaz 
tétel kellő megokolást, elégséges logikai alapot igényel, amint 
ezt az elégséges logikai ok elve (princípium rationis sufficients) 
kifejezi. E megokolás történhet oly módon, hogy tételünk igaz-
ságát, érvényességét valamely más igazságból logikailag leve-
zetjük. Ez a logikai levezetés, egyik igazságnak egy másikra 
való visszavezetése, egyik tétel érvényességének egy másiktól 
való kölcsönzése azonban — mint azt már Arisztoteles is 
hangsúlyozta — nem lehet egy végnélküli folyamat. Ez ugyanis 
olyan eset lenne, mintha valaki egy másiktól, ez ismét egy 
harmadiktól akarna kölcsönözni olyas valamit, amivel senki sem 
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rendelkezik. Ha tehát egyáltalán van igazság, vagyis érvényes 
tétel akkor kell lennie egy vagy több oly igazságnak, oly auto-
nom tételnek, mely már önmagában hordozza érvényességét és 
nem szorul más igazságra való visszavezetésre, amelynek 
érvényességét tehát nem logikai levezetés utján, hanem önma-
gában, közvetlenül kell felismernünk. 

így közvetlenül, intuitív szemlélet utján ismerjük fel a 
jelen tudatállapotainkat kifejező tételek tartalmi érvényességét, 
pl., hogy „most gondolkozom". E tételnek — legalábbis tartalmi — 
érvényességét nem lehetséges, de nem is szükséges valamely 
más igazságból levezetnem, hanem intuitív szemlélet utján köz-
vetlenül belátom a tételnek és a jelzett tényálladéknak meg-
egyezését, vagyis a tétel érvényességét. 

De nemcsak saját jelen tudatállapotainkat kifejező tételek 
érvényességét ismerjük közvetlen intuícióval, hanem közvetlenül 
beláthatjuk egyes olyan tételek érvényességét is, melyek tisztán 
logikai tényálladékot, formai összefüggést fejeznek ki. Ilyen 
tételek pl., hogy „valamely dolog nem lehet azonos más dolog-
gal" vagy „ha két dolog bizonyos tekintetben egy harmadik 
dologgal külön-külön egyenlő, akkor azok ugyanazon tekintetben 
kölcsönösen egyenlők egymással is" vagy „két egymásnak ellent-
mondó tétel közül az egyik és csakis az egyik érvényes". E 
tételek érvényességét nem szükséges, de nem is lehetséges 
tapasztalatilag vagy valamely elméleti levezetéssel kimutatnunk, 
hanem közvetlen belátással és csakis ily módon ismerhetjük fel. 
Hogy miért nem lehet pl. két egymásnak ellentmondó tétel 
egyszerre érvényes, azt nem tudjuk semmiféle módszeres eljá-
rással kimutatni, de, hogy tényleg ugy van, azt teljes bizonyos-
sággal, teljes evidenciával követlenül belátjuk.1) A közvetlen felis-
merésnek ezt a faját szintén intuitív megismerésnek szokták 
nevezni. 

1) Ennek alapján azután tisztán formailag is igazolhatjuk előbbi 
feltevésünket, t. i., hogy egyáltalán van igazság. Ugyanis e két ellent-
mondó tétel közül : „van igazság" — „nincs igazság" csak az egyik lehet 
érvényes. De ha a »nincs igazság« lenne érvényes, ezáltal máris lenne egy 
igazság, tehát érvényes lenne az ellentmondó tétel ís, t. i., hogy »van 
igazság«. Mivel pedig közvetlen belátásunk alapján bizonyos, hogy két 
ellentmondó tétel nem lehet egyaránt érvényes, nyilvánvaló, hogy a »nincs 
igazság« sem lehet érvényes. De két ellentmondó tétel közül legalább 
egyiknek érvényesnek kell lennie, vagyis érvényes az a tétel, hogy »van 
igazság«. 
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d) De nemcsak ez alapigazságok, hanem bonyolultabb össze-
függések és törvényszerűségek felismerésénél is igen gyakran 
szerepel bizonyos közvetlen meglátás. A kutató lángelme rend-
szerint nem aprólékos kísérletezés vagy lépésről-lépésre haladó 
elméleti vizsgálódás közvetítésével, ezeknek végeredményeként 
jut el először valamely igazság felismeréséhez, hanem a tapasz-
talati adottságok gyűrűjét vagy a logikai levezetések láncolatát 
egy merész ugrással áttörve ragadja meg az addig elrejtett 
igazságot. Egy hirtelen belső megvilágosodással egyszerre csak 
megpillant oly igazságot, törvényszerűséget, mely az addig 
összefüggés és magyarázat nélkül álló, csupán esetlegeseknek 
látszó tapasztalati tényeket vagy elméleti adottságokat egy 
általános törvényszerűségből folyó és egységes rendszerként 
összefüggő szükségszerűségekké alakítja. Sokszor egészen távol 
eső vagy teljesen jelentéktelen tények váltják ki egy-egy nagy 
jelentőségű egyetemes igazság felismerését minden módszeres 
bizonyítást, közbeeső rendszeres vizsgálódások, tapasztalati adat-
gyűjtés vagy elméleti levezetés elvégezését megelőzőleg. Archi-
medes nem kísérletezések, rendszeres mérések alapján, hanem 
fürdés közben, egy szerencsés ötletként jutott a szilárd testeknek 
folyadékokban való úszására vonatkozó, róla elnevezett törvényre. 
Newtonnak a monda szerint egyszer egy alma esett a fejére 
és ez a jelentéktelen esemény, mely naponta talán százakkal 
megtörténik, neki egyszerre csak gravitáció, az általános tömeg-
vonzás törvényét vette fel elméjében, ami által egyszerre 
világossá lett előtte az egész világegyetem mozgásának törvény-
szerűsége. Hogy mi vezet tulajdonképen e geniális meglátásokra, 
nem tudjuk. Ugy látszik, mintha a kutató ész itt is mintegy 
közvetlenül, minden közvetítés nélkül pillantaná meg magát az 
igazságot. Ezért a megismerésnek ezt a faját is intuíciónak 
szokták nevezni. Ez intuíció birtokában levő lángész könnyedén, 
minden fáradság nélkül megpillant oly igazságokat, amiket 
intuíció hiányában az emberi értelem semmiféle tapasztalati 
vizsgálódás vagy elméleti következtetés útján sem lenne képes 
elérni. 

Az intuíciónak ez a neme általában mindenféle tudományos 
vizsgálódás éltető eleme. Rendszerint ez irányítja a deduktiv 
vagy induktív kutatást is. Hiszen a tudományos vizsgálódás 
nem abból áll, hogy csak vaktában, minden cél nélkül vezetjük 
le egyik tételt a másikból, vagy halmozzuk egymásra az induktív 
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tapasztalati adottságokat. E rendszeres vizsgálódásokat általában 
bizonyos cél, egy legalábbis valószínűnek látszó feltevés, a már 
előre megpillantott várható eredmény vezeti, mely megelőzi e 
vizsgálódásokat és amelyet így nem lehet csupán ezek eredmé-
nyének tekintenünk. Hogyan jutunk e vezérhipothézisekhez? 
Közvetlen intuitiv megpillantással — szokták mondani. És az 
ezt követő rendszeres vizsgálódás már tulajdonképen nem az uj 
igazság felfedezésére vezető eljárás, hanem csupán a mindenki 
által követhető, sokszor csak didaktikai célokat szolgáló, rend-
szeres igazolás útja, feltevésünk helyességének ellenőrzése, a 
kétségekkel vagy ellenvetésekkel szemben való bizonyítási 
eljárás.1) így értendő Gaussnak, a nagy mathematikusnak mondása 
is : „Eredményeim már megvannak, csak nem tudom még, hogyan 
fogok eljutni hozzájuk." 

Természetesen korántsem bizonyul minden intuitive meg-
pillantott törvényszerűség valóban kétségtelen igazságnak is. 
Az intuitív szellem mindenesetre bizonyos szubjektív evidenciával 
ragaszkodik a közvetlenül megpillantott törvényszerűséghez, de 
hogy e szubjektív evidenciához objektív evidencia is járulhat-e, 
hogy a vélt törvényszerűség valóban objektív érvényességű 
igazság-e, annak eldöntésére már csak a rendszeres vizsgálódási 
eljárás hivatott. És hogy hányszor bizonyul ez intuitív meglá-
tások szülötte életképtelen korcsszülöttnek és temetődik el 
ismeretlenül, mielőtt még a nyilvánosság tudomást vett volna 
róla, hogy hányszor végződik egy-egy ilyen geniális intuiciótól 
vezérelt, sokszor évtizedek lázas munkáját, minden energiáját 
igénybe vevő kutatás szomorú, sokszor tragikus eredménytelen-
séggel, annak tanúi úgyszólván az összes tudományos kutatók 
laboratóriumai és íróasztalai. Az igazság kutatásához tehát az 
intuíció szükséges ugyan, de még nem elégséges. És hogy 
sokszor mily nehéz az intuitív szellem szubjektív evidenciájának 
a részletes vizsgálódások objektív cáfolatai előtt alázattal meg-
hajolni, sőt egyáltalán e vizsgálódásokat kellő objektivitással 
végrehajtani, arra példaként ismét számos elméletet találhatunk, 
melyeknél szinte szembetűnő, hogy geniálisak bár, de nem igazak 
és csupán a tetszetős egyéni előítéletekhez görcsösen ragasz-
kodó elfogultság termékei. 

e) Miként az igazság felismerésénél fontos szerepe van az 

') V. ö. „Az indukció elmélete" c. tanulmányunkat (Athanaeum, 1921. 
4—6. sz.) 
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intuíciónak, úgy a szép, az esztetikai érték megragadásánál is 
szerepel bizonyos közvetlen belátás. Hogy valami szép-e vagy 
sem, azt általában nem tapasztalati vizsgálódásokkal vagy 
elméleti levezetésekkel szoktuk eldönteni. Hiszen ami szép, ami 
tetszik, az független attól, hogy létezik-e vagy sem, hogy igaz-e 
vagy sem. Amiként nem minden létező egyúttal szép is, épúgy 
lehet szép olyan is ami nem létezik, sőt sokszor legszebbek épen 
illúzióink, fantáziáink, ábrándképeink, amikről tudjuk hogy nem 
léteznek, sőt talán nem is létezhetnek. De ugyanígy különbözik 
a szép az igaztól, az érvényestől is. Miként nem minden igazság 
egyúttal szép is, épúgy semmit sem von le valaminek a szép-
ségéből az a körülmény, hogy nem igaz. Sőt épen ennek figyelembe 
nem vétele jelent sokszor nagy veszedelmet az igazság számára. 
A szónokok és szépírók sokszor hirdetnek nagy néptömegek 
előtt igazságként olyasmit, ami tulajdonképen csak szép, tetszetős 
beállítású. Már pedig nem mind igaz, ami szépen tetszetősen 
hangzik. Ugyanígy a kutató tudós is egy-egy szép, tetszetős 
elméletet gyakran mindjárt igaznak is tart és nagyrészt így 
keletkeznek azok az érvényességre, tudományosságra igényt 
tartó geniális elméletek, melyekről kétségtelenül el kell ismernünk, 
hogy szépek, tetszetősek, csupán — nem igazak; inkább mű-
vészi alkotások, mint tudományos értékű müvek. 

Ha már most a szép a létezéssel és az érvényességgel 
szemben ilyen uj, speciális, autonom mozzanat, nyilván nem is 
ragadhatjuk meg a létezőket vizsgáló tapasztalással, kísérlete-
zéssel vagy az igazságot kutató elméleti okoskodásokkal. A szépet 
is egyszerre, közvetlenül pillantjuk meg, tapasztalati vagy elmé-
leti vizsgálódások közvetítése nélkül és aki erre a közvetlen 
meglátásra nem képes, annak semmi módon sem tehetjük a 
szépet megragadhatóvá. A szépnek ezt a közvetlen meglátását 
szokták művészi intuíciónak nevezni, mely már inkább az érzelem 
mint az értelem körébe tartozik. A művész a művészi érzékkel 
megáldott lélek sok olyan mozzanatot lát meg a valóságban, 
melyről érzi, hogy szép, értékes, amit azonban nem lehet igazolni, 
bizonyítani, hanem csupán intuitíve megérezni. Ezért a nagy 
művészek sokszor korukat messze megelőzve ismerik fel a szépet. 

f) És végül az élet és a lélek, a létezés és elmúlás, a 
kezdet és a vég legrejtettebb, legvégső problémái, a metafizika 
és a vallás nagy misztériumai sokszor kényszerítik a bizony-
talanságban vergődő, világosság után vágyódó embert arra, hogy 
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lemondva az értelmi vizsgálódásról, az ésszerű bizonyításról, a 
racionális okok kutatásáról, érzelemszerü szemlélődés, ösztönszerű 
misztikus megérzés, az ismerettárggyal való szeretetteljes eggyé-
levés, szimpathikus beleélés útján szerezzen közvetlen tudomást, 
meggyőződést arról, ami az értelem számára mindörökre elérhe-
tetlennek, megfejthetetlennek látszik. Itt tehát ismét egy bizonyos 
fajtájú közvetlen, intuitív meglátásról, nem csupán az értelemmel, 
hanem egész szívvel, lélekkel való közvetlen megragadásról van 
szó, mellyel együtt jár a teljes egyéni meggyőződés, teljes 
szubjektív evidencia. Aki képes erre a misztikus szemlélődésre, 
közvetlen, belső átélésre, annak nincs szüksége többé tapasztalati 
vagy értelmi bizonyítékokra, sőt az ilyen közvetett eljárásnak 
nincs is számára bizonyító vagy cáfoló ereje. 

Ezeket az intuitív irányzatokat rendszerint bizonyos antiintel-
lektuálizmus jellemzi. Nem értelmi bizonyítást keresnek, hanem 
inkább az érzelmekre, a beleélésre, átélésre hivatkoznak, nem az 
értelemmel, hanem az érzelemmel törekszenek az igazsághoz 
eljutni, nem megérteni, hanem megérezni akarják az igazságot. 
Az értelem szerintük csak eldurvítja, meghamisítja a valóságot, mely 
csak a szív számára tárul fel egészen. Mert hiszen a szívnek is 
megvannak a maga bizonyítékai — mint Pascal mondja. 

És napjaink szellemi életét szintén erősen jellemzi ez az 
antiintellektuálizmus. Ez egyrészt érthető visszahatás a mult 
század évtizedeken át uralkodó túlzó intellektuálizmusával szem-
ben, másrészt abból magyarázható, hogy a háború okozta for-
rongó idők egymással ellentétes szellemi áramlatai, a leggyötrőbb 
életproblémák felett való sokféle pro és kontra érvelések 
homlokegyenest ellenkező elméletek, a nagy csalódások és 
kiábrándulások végül saját értelmi belátásukkal szemben is 
kételkedővé tették a lelkeket. És a sok szellemi vergődésben 
kifáradt, csalódott emberiség végül inkább elfogadja azt, amit 
érzelmeivel megsejt, szívével megérez, ösztönszerűen helyesnek 
talál, minthogy továbbra is az annyiszor kompromittált értelmi 
bizonyítékokra támaszkodjon. Mikor az emberi lélek gyötrődve 
érzi, miként iparkodnak a legbehatóbb érvelésekkel, legalapo-
sabbnak látszó észokokkal lerombolni előtte mindazt, amihez 
— már nem is tudja miért, — de egész szívével, minden érzel-
mével görcsösen ragaszkodik, amikor csak azt érzi, hogy ez így 
igaz, ennek így kell lennie, habár bizonyítani nem tudja, sőt 
ellenkező bizonyítékokkal napról-napra ostromolják értelmi belá-
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tását, ilyenkor a-lélek végül is inkább kétségbe vonja az értelem 
hatalmát, bizonyító erejét, csakhogy megmentse azt, amihez 
minden érzelmével ragaszkodik. 

Az érzelmek, a szív bizonyítékai nem is foglalhatók sza-
vakba, értelmi formákba és csakis az érzelmek közvetlen 
átélésével érthetők meg. Csupán egyéni meggyőződést, szubjektív 
evidenciát adnak objektív bizonyítékok nélkül. Ezért másokkal 
is csak úgy közölhetők, csak úgy értethetők meg, ha sikerül az 
érzelmeket megragadnunk, a szívekre hatnunk, azokat látóvá 
tennünk. E misztikus intuitív irányzatok nem is tapasztalati 
adatokkal vagy száraz értelmi levezetésekkel iparkodnak a saját 
meggyőződésüket igazolni, hanem a megfelelő érzelmeket, élmé-
nyeket törekednek felkelteni és legfeljebb már az ilyen érzelmi 
meglátásokra, beleélésekre építenek további következtetéseket. 

3. Tehát — miként az eddigiekből is látjuk — meglehetős 
sokféle és egymástól eléggé különböző megismerési módot 
szoktak intuíciónak, intuitiv meglátásnak nevezni, melyek más 
és más tárgykörre irányulnak, különféle lelki tevékenységet kíván-
nak és különböző érvényességi fokozatra tarthatnak igényt. Amit 
az egyik értelemben vett intuícióról kétségtelenül el kell ismer-
nünk, az egy másfajta intuitív meglátással szemben kétségbe-
vonhatunk, vagy egyenest tagadunk. Főleg pedig korántsem 
szabad minden intuitívnek nevezett meglátást egyenlő ismeret-
elméleti értékűnek tartanunk. És az intuíciónak ezen különféle 
és kevéssé határozott értelme miatt sokszor nagyon könnyen 
hivatkoznak közvetlen, intuitív belátásra oly esetben is, amikor 
ezzel tulajdonképen csak az objektív bizonyítékok hiányát akarják 
takarni. 

II. 
1. Az érzelmi, intuitiv meglátás és az intellektuális meg-

ismerés először Platon és Aristoteles bölcseletében kerültek éle-
sen szembe egymással. A nyugati gondolkozás későbbi intuitív, 
misztikus irányzatai is legnagyobb részt Platon bölcseletére ve-
zethetők vissza. Platon szerint a körülöttünk levő tapasztalati 
világ csupán látszat, mulandóság. Ezért a dolgok lényege, az 
igazi létezők nem is a tapasztalati világban, hanem az ideák 
körében találhatók. Ez ideák tér- és időtlen, változatlan, örök 
létezők, melyek minden dolognak lényegét, példaképét, minden 
létezésnek és igazságnak alapját képezik. Az ideák nem kelet-
keznek és elmúlnak, mint a változó, mulandó dolgok, nem nö-
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vekednek és csökkennek, nem csak bizonyos időben, bizonyos 
helyen, bizonyos személyek számára léteznek, hanem e mulan-
dóságok, változandóságok felett álló tökéletes lények. A tapasz-
talati dolgok csupán az ideák tökéletlen árnyékképei, létezésük 
csupán annyiban van, amennyiben ez örök példaképek vissza-
tükröződnek rajtuk, megjelennek bennük. Az ideák élén áll Isten 
mint a legfőbb idea, a jóság ideája. Ez isteni ideát Platon a 
Naphoz hasonlítja, mely éltető melegével mindent létrehoz, ra-
gyogó fényével mindent bevilágít, megismerhetővé tesz. 

Az igazi létezők megismeréséhez, igazi tudáshoz tehát nem 
érzéki tapasztalás útján, hanem az örök ideák szellemi megra-
gadásával, közvetlen szemléletével jutunk el. Lelkünk e földi 
létünk előtti preexisztenciális állapotában színről színre látta az 
ideákat egy ideális, égi világban. Mikor pedig a földre jutva az 
egyes dolgokat, az ideák e torzképeit, halvány árnyékait látja, 
visszaemlékezik ama tökéletes ideákra, a tökéletes szépségre, 
tökéletes jóságra és a többi tökéletes létezőkre. Fájdalmas vá-
gyódás fogja el, hogy újra közvetlenül szemlélje magukat e 
tökéletességeket. Ha megpillant egy-egy földi szépet, szép testet, 
szép lelket, vagy a törvényekben, az ismeretekben levő szépsé-
geket, észreveszi, hogy minden, ami szép, egymással rokon és 
visszaemlékezik a tökéletes, igazi szépségre, mit egykor amaz 
égi világban látott. Kínosan vergődve tekint felfelé, mint a szár-
nyaszegett madár, hogy ismét megláthassa azt az igazi, égi 
szépséget, mely után ellenállhatatlan vágy fogja el. Ez a fájdal-
mas vágyódás az erosz, a platóni szerelem. És akit az erosz 
magával ragad, egyszerre csak valami rendkívüli, csodálatos 
szépséget fog megpillantani, mely nem csak ehhez vagy ahhoz 
viszonyítva, ebben vagy abban a tekintetben szép, egyébként 
pedig rút, mely nem valamely archoz vagy testhez vagy pedig 
valamely tanításhoz tartozik, hanem mely örökké, változatlanul, 
önmagában áll fenn. Csak kevesen jutnak el ez igazi szépség meglá-
tásához, de aki e tökéletes ideát megpillantja, egyszerre csak 
megdöbben, összerezzen, szent borzadás futja át, mintha vala-
mely istenség színe előtt állna és nem gondol többé a földiekre. 

így írja le Platon költői lángelméje az igazi megismerést, 
az ideák közvetlen szemléletét. Ez az erosztól, a tiszta szellemi 
szerelemtől vezetett közvetlen szemlélet juttat el az istenségnek 
és a többi ideának megismeréséhez is. És ez a költői bölcselet, 
habár Platon tanítványa, a józan értelemre támaszkodó Aristo-
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teles is már számos ellenvetést hoz fel vele szemben, mindmáig 
számtalan költői hajlamú gondolkodót vonzott magával a val-
lásbölcselet terén is. 

2. Az alexandriai Philon már az ószövetség tanítását igyek-
szik a platonizmussal egybekapcsolni. Szerinte is a legtökélete-
sebb Isten-megismerés Istennek közvetlen megragadása az 
eksztázis útján. Ez az eksztázis, mely csak kivételes egyéneknek 
megadott isteni ajándék, a személyes Énnek teljes megsemmi-
sülése és teljesen passziv elmerülése az istenségben. 

3. Az líjplatonizmusban a platóni bölcselet már misztikus 
theológiai spekulációkba csap át, ahol keleti és görög, zsidó és 
keresztény vallások elemei keverednek egymással. Ez irányzat 
első kiválóbb képviselője Plotinos. Miként Platon a Nappal, 
Plotinos hasonlóképen egy végtelen, örök fényforrással hason-
lítja össze az istenséget, melynek különböző kisugárzásai alkot-
ják az egész valóságot. Isten legtökéletesebb megismerése Plo-
tinos szerint is az eksztatikus elragadtatás útján történik, mely-
ben Istent közvetlenül érintjük, vele eggyé leszünk, mint két 
koncentrikus kör középpontjai. Az eksztatikus elragadtatás ma-
gasabb fokú megismerés a szemléletnél és a gondolkodás is 
csak egy hozzá előkészítő fokozatot képez. Az eksztázis a lélek 
mozdulatlan, öntudatlan megnyugvása Istenben, melyre a legki-
válóbb szellemek is csak ritkán képesek. 

4. A platóni gondolatok a keresztény vallásbölcseletben 
legszebb virágzásukat szt. Ágostonnál érik el. Szt. Ágoston, az 
ész és a szív e csodás keveréke az értelem bizonytalan tapo-
gatódzásai, kételkedései elöl a szívhez, a lélek belsejébe mene-
kül és itt egy belső hang ad neki megnyugvást, meggyőződést. 
Az igazság bennünk van, önmagunkban kell azt keresnünk, nem 
pedig kívülünk. „Noli foras ire" — mondja — „in te ipsum redi, 
in interiore homine habitat Veritas." (De vera religione.) Isten 
a lélek belsejében ismerteti meg magát, belső fülek számára 
mondja meg az igazságot nem latin, nem görög, nem héber 
nyelven, hanem hangtalan szavakkal és mindaddig nyugtalan a 
lélek, míg a benső szavak meg nem nyugtatják. „Et stimulis 
internis agitabas me," — mondja — „ut impatiens essem donec 
mihi per interiorem aspectum certus esses." (Confess. VII. 8.) 
Tehát Istenről is belső hang, belső meglátás útján győződünk 
meg. A szív, a szeretet megismer és szt. Ágoston állandóan 
hivatkozik a szívre, a belső hangra, belső meglátásra. Ezért 
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sokszor az újplatonikusokhoz hasonlóan mintegy passzív önát-
adással várja Istentől az igazságot, a belső hangot, belső meg-
világosodást. 

Mindazonáltal nehéz biztos képet alkotnunk magunknak 
arról, hogy voltaképen hogyan is gondolja szt. Ágoston a szív, 
a szeretet útján való közvetlen, intuitiv megismerését. Nem sza-
bad ugyanis elfelejtenünk, hogy szt. Ágoston az újplatonikusok 
misztikus filozófiáján keresztül jutott el az igaz Isten-megisme-
réshez, másrészt pedig mint született szónok a szónoki hatás 
kedveért munkáiban sokszor engedményt tesz a szabatosság 
rovására. Az nyilvánvaló, hogy nem gondol Isten lényegének 
színről színre való, közvetlen szemléletére, mert ilyen szerinte 
csak a túlvilági visió beatifica lehet. Valószínű, hogy szt. Ágos-
ton a teremtett világból kiinduló okoskodást és a közvetlen, 
belső élményekre való figyelést egymást kiegészítő istenbizo-
nyitékoknak tartja. Az előbbi életre kelti és megalapozza ez 
utóbbit, míg emebből a belső megnyugvást, a végső meggyő-
ződést merítjük.1 

5. Ugyancsak platóni gondolatokból indul ki az ontologiz-
musnak nevezett irányzat is, mely szerint Istennek, mint az 
abszolút létezésnek közvetlen, intuitiv szemlélete minden meg-
ismerésnek forrása. Ez irányzat megalapítója Malebranche, újab-
ban legfőbb képviselője Gioberti. Malebranche szerint minden igazi 
megismerés az ideák megismerésén alapul. Az ideák pedig Is-
tenben vannak, aki az ideáknak megfelelő dolgokat alkotta. Ily 
módon tehát az egész valóság mintegy az Istenben van és a 
valóságot csak úgy ismerhetjük meg, hogy az isteni értelemmel 
való közvetlen összeköttetés, a vele való egyesülés által benne 
szemléljük az ideákat. Ha Istent nem ismernénk, semmi más 
ismeretünk se volna lehetséges. 

6. Ugyancsak az istenség valamelyes közvetlen megisme-
résére törekszik a középkor és újkor különféle misztikusainak 
nagy száma is, akik szerint a lélek az érzelmektől vezetett szem-
lélődés útján képes áttörni az érzékek és az értelem korlátain 
Istennek egy magasabbrendü élményben való felfogásáig, a vele 
való szeretetteljes egyesülésig. E misztikusok azonban távolról 
sincsenek egységes felfogáson arról az istenségről, akit e köz-
vetlen, intuitiv szemléletben, e minden más eljárási mód felett 

1 V. ö. Geyser: Augustin und die phänomenologische Religions-
philosophie der Gegenwart. Münster, 1923. 
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álló közvetlen megragadásban ismernek meg. Ezért a miszticiz-
musnak igen különböző árnyalataival találkozunk. Van keresz-
tény, pantheista és egészen naturalista miszticizmus is. így azu-
tán a misztikusok közé sorolhatók pl. clairvauxi szt. Bernát, 
Eckhart mester, Spinoza, Pascal, sőt a modern theozófia hívei is. 

7. A modern theológiai vizsgálódások terén hatalmas moz-
galmat indított meg Kant vallási agnoszticizmusa. Szerinte Isten 
létezése elméletileg sehogy sem bizonyítható, de nem is cáfol-
ható. Isten csak a gyakorlati ész posztulátuma, erkölcsi és gya-
korlati szempontból nélkülözhetetlen követelmény. A vallási 
igazságok e bizonyíthatatlanságának elvéből kiindulva a liberá-
lis protestantizmus (Ritschl, Sabatier stb.) az egész keresztény 
világnézetet a belső vallási élményekre és az ezeken alapuló 
egyéni meggyőződésre építi. Ily módon a vallást és az elméleti 
megismerést, a hitet és a tudást egymástól teljesen szétválaszt-
ják. Isten csak átélhető, az egyéni élményekben tapasztalható, 
de semmi más úton meg nem ismerhető. 

8. Végül áttérünk most a legújabb intuitiv vallásbölcseleti 
irányzatnak, az alig néhány éves vallásfenomenológiának ismer-
tetésére, mellyel, mivel egészen új, kevéssé ismert tudományról 
van szó, kissé behatóbban szándékozunk foglalkozni. Az eddig 
ismertetett vallásbölcseleti irányzatokat mintegy a vallásfeno-
menológia előfutárainak tekinthetjük, közvetlenül azonban Husserl 
fenomenológiájából fejlődött ki ez újabb vallásbölcselet. 

Husserl „fenomenológia" néven egy tiszta intuíción alapuló 
lényegtudományt iparkodik megalapítani, mely új tudomány ala-
pítója szerint csupán közvetlenül evidens, szükségszerű ismere-
teket foglal magában és igy a filozófiának, valamint minden 
más tudománynak végső, szilárd megalapozására hivatott. A 
fenomenológia legfőbb elve a „Prinzip aller Prinzipien," hogy 
minden ismeret, minden igaz állítás végső jogforrása a közvet-
len, eredeti módon adó szemlélet és mindazt, ami ez intuícióban 
közvetlenül adódik, egyszerűen úgy kell elfogadnunk, amint adó-
dik. E közvetlen megismerés területe azonban csak a tudat, az 
élmények világa. Minden szigorú értelemben vett tudománynak 
tehát innen kell kiindulnia. Vagyis a fenomenológia általános 
szabálya: „Nichts in Anspruch zu nehmen, als was wir am 
Bewusstsein selbst, in reiner Immanenz uns wesensmässig ein-
sichtig machen können." (Ideen, 113 1.) Amde Husserl szerint az 
egész valóság csupán mint élmény, mint egy tudat számára 
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való jelenség adódik a megismerésben. Tehát le kell mondanunk 
arról, hogy az élményeken, a jelenségeken túl még más valami 
realitást is keressünk a valóságban. A fenomenológia egy kü-
lönleges szemléleti beállításban az úgynevezett „lény eg szemlélet-
ben" vizsgálja a tudat élményeit és pedig nem az egyéni, reális 
tudat, hanem az úgynevezett „tiszta tudat" tiszta élményeit, 
azoknak tiszta lényegét, mint újszerű, ideális tárgyakat. A feno-
menológia eszerint a tiszta tudat tiszta élményeinek tiszta in-
tuíción alapuló lényegtana} 

Igen érthető, hogy ez az intuitiv lényegszemléleten alapuló 
és teljes exaktságot, végső bizonyosságot igérő új alaptudomány 
csakhamar magára vonta a misztikus szemlélődésre hajlamos 
vallásbölcselők figyelmét és ezek iparkodtak a fenomenológiai 
lényegszemléletet Isten és a vallás misztériumainak megismeré-
sére alkalmazni, illetve eddigi misztikus spekulációikat Husserl 
fenomenológiájának tekintélyével alátámasztani. A fenomenológia 
határozatlan, sokféleképen értelmezhető lényegszemlélete miatt 
azonban a vallásfenomenológia korántsem teljesen egységes, 
egyöntetű vallásbölcseleti irányzat, melyben egységes alapelvek, 
egységes módszer és egységes eredmények uralkodnának és a 
vallásfenomenológusok eddig még nem igen mentek túl a prog-
rammszerü bevezető fejtegetéseken. Általában jellemző ez irány-
zatra, hogy a vallási igazságokat tapasztalati vagy spekulativ 
bizonyítékok helyett vallási élményekből, érzelmektől vezetett 
közvetlen lényegszemlélet útján iparkodik igazolni. Ez irányzat 
legfőbb képviselője Max Scheler. (Főműve: Vom Ewigen im I 
Menschen. I. B. Religiöse Erneuerung. 1921.) 

Scheler szerint a vallás tárgyai másból le nem vezethető, 
teljesen magukban álló ősadottságok és mint ilyenek csupán 
közvetlen átéléssel, intuitiv lényegszemlélettel ragadhatok meg. 
Ezért a vallás egyedül önmagán alapulhat és független a meta-
fizikától és minden egyéb tudománytól. Sőt a többi tudomá-
nyoknak is végső alapja a vallás. Csak akkor van elérhető igaz-
ság, ha Isten létezik (542 skk. lk.). Ennélfogva Isten megisme-
rése sem alapulhat metafizikai vizsgálódásokon vagy egyéb 
következtetéseken. A világ nem kauzális, hanem szimbolikus 
vonatkozásokban utal Istenre. Meggyőző Isten-bizonyítás egye-
dül a közvetlen lényegszemléleten alapulhat és a szokásos 

1 A fenomenológiáról bővebben lásd A fenomenológia történeti és 
kritikai vizsgálata c. munkánkat (Budapest, 1926.). 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1927. 2 
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theológiai istenbizonyitékok teljesen nélkülöznek minden meg-
győző erőt nemcsak az atheizmusra hajló, de még a mély isten-
szeretettel eltelt egyén számára is (578. 1.). A vallás területén 
szó sem lehet egyéb világtényekből vont bizonyításról. Istent 
csak közvetlen rámutatás vagy ismételt rátalálás útján ismer-
hetjük meg, nem pedig bizonyítás útján. „Gottes Wesen und 
Dasein ist eines Aufweises und Nachweises, nicht aber im strengen 
Sinne eines Beweises fähig, die nur Wahrheiten über die Welt 
sind." (546. sk. lk.) Ezért Scheler elveti a schola tanítását épúgy, 
mint Kant vallásbölcseletét és azt az irányzatot iparkodik a val-
lásbölcseletben továbbfejleszteni és tudományosan megalapozni, 
melyet Plotinos és szt. Ágoston képviseltek. (3. 1.) 

Scheler szerint vallási megismerés csak vallási aktuson, 
vallási élményen alapulhat. Isten-megismeréshez csak a legfel-
sőbb fokú szeretet, az istenszeretet vezethet, melyet átélhetünk 
még mielőtt Istenről megfelelő értelmi ismereteink lennének. 
Scheler szerint a szeretet általában az értelem és az akarat 
felett áll. A szeretetben van bizonyos megismerő mozzanat is; 
a szeretet minden megismerésben legfőbb szerepet játszik, meg-
előzi és vezeti a megismerést. A vallás terén tehát a „bizonyí-
tás" is csupán abban állhat, hogy az egyéni érzelmeket addig 
vezetjük, mig végre a közvetlen átélésig, közvetlen meglátásig 
jutunk. Ez a módszer tehát Scheler szavaival kifejezve : „den 
Geist bis an die Schwelle des zu Erschauenden hinzuleiten." 
(392. sk. lk.) 

Scheler nézeteivel nagyrészt megegyezik Gründler felfo-
gása is. (Elemente zu einer Religionsphilosophie auf phänome-
nologischer Grundlage. 1922.) Szerinte is a vallási megismerés 
forrása az egyéni vallási élmény. „Die grundlegende Quelle für 
alle Religionsphilosophische Erkenntnis kann nur das eigene 
religiöse Erleben sein." (39. I.) Istent a vallási élményben köz-
vetlen szemlélet útján, teljes evidenciával ragadjuk meg. (12. 1.) 
Tehát Gründler szerint is az igazi vallási megismerés a közvet-
len szemlélet. „Es gibt ein unmittelbares Wahrnehmen Gottes, 
an dessen Gewissheit sich nicht zweifeln lässt." (27. I.) Egyedül 
a közvetlen, személyes vallási élmény döntheti el azt is, hogy 
melyik kinyilatkoztatást tartsuk igaznak. „An welche Offenbarung 
glaube ich, das ist Sache meines persönlichen religiösen Erlebens, 
das wissenschaftlich weder bestätigt noch widerlegt werden 
kann." (36. 1.) Mindazonáltal Gründler a racionális megismerés 
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és bizonyítás lehetőségének a vallás terén is nagyobb teret 
enged, mint Scheler. (V. ö. 30. skk. lk.) 

Winkler szintén a vallási megismerés terén iparkodik al-
kalmazni a fenomenológiát. (Phänomenologie und Religion. 1921.) 
Szerinte is a vallási megismerésnek teljesen előítéletmentes és 
semmiféle vallásfilozófiai elmélettől, metafizikától vagy egyház-
politikai pártállástól nem befolyásolt élményből kell kiindulnia 
és a jelentkező lényegösszefüggéseket közvetlen szemlélet útján 
megragadnia. (50. sk. lk.) Vallási igazság másként egyáltalán 
nem bizonyítható, mint belső vallási bizonyosság (innerreligiöser 
Wahrheitsbeweis) által. Istent nem lehet „kiszámítani." A raci-
onalizálás a vallás halála. (92. skk. lk.) 

Az említetteken kívül még katholikus és protestáns részről 
egyaránt vannak hívei a vallásfenomenológiának, kik részben 
v a g y egészen az említett felfogást vallják. 

III. 
1. Vizsgáljuk ezek után kritikai szempontból az intuitiv 

vallási megismerést, különösen pedig annak legmodernebb kép-
viselőjét, a vallásfenomenológiai irányzatot. Elsősorban is el kell 
ismernünk, hogy a vallásfenomenológia, mint minden vallási 
élményre és intuitiv Isten-ismerésre alapított vallásbölcselet 
mély vallásos érzelmekkel és erős szubjektív meggyőződéssel 
van átitatva. A vallásfenomenológusok intuitiv meglátásaikat 
is nem szigorúan tudományos érvelésekkel, hanem inkább a 
megfelelő érzelmek, vallási élmények felkeltésével iparkodnak 
igazolni. E téren különösen Scheler tűnik ki fényes dialektikájá-
jával és költői fantáziájával. 

És valóban a vallásban igen nagy szerepe van az érzel-
meknek, a mély belső élményeknek. A vallás ugyanis nem csu-
pán egy theoretikus állásfoglalás, bizonyos hitigazságoknak el-
méleti elismerése, igaznak tartása, hanem az ember egész lénye-
gét igényli, értelmét, érzelmeit, akaratát, cselekedeteit egyaránt 
irányítja. A vallási igazságoknak nem csupán elméleti értéke 
van, hanem kategorikus imperatívuszként irányítják az egész 
egyént és az emberiség egész életét. Ezért a vallási igazságok 
elismerése nemcsak értelmi bizonyítékokat, hanem készséges 
akaratot és hajlékony szivet is kíván, mely hajlandó ez igazsá-
gok gyakorlati következményeit is vállalni. Ez annál is inkább 
fennáll, mert egyes vallási igazságok szigorú tudományos bizo-
nyítása legtöbbször oly magas filozófiai, történeti és filológiai 

2* 
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ismereteket kíván, melyeket az emberiség legnagyobb részének 
nem áll módjában megszerezni, sőt bizonyos hitigazságok egy-
általán bizonyíthatatlanok és csupán a tekintélyen alapuló hit 
tárgyai. 

A száraz elméleti bizonyítás legtöbbször elégtelen is arra, 
hogy az elméleti meggyőződést a gyakorlatba, az életbe is be-
vigyük. Ezért olykor nagy theológusok a gyakorlatban ugyan-
csak vétenek elméleti meggyőződésük ellen. Az orvos is kitűnően 
ismerheti bizonyos kicsapongások következményeinek egész kór-
tanát és ez mégis gyakran nem képes őt megóvni attól, hogy 
épségét, egészségét, egész jólétét könnyelműen kockára ne tegye. 
Akit ilyesmitől vissza akarunk tartani, annak nem elvont tudo-
mányos előadásokat kell tartanunk, hanem lehetőleg szemléltetve, 
hatásos képekben elé kell tárnunk egyik oldalon az életerők 
korai felőrlődését, sötét, vigasztalan nyomortanyákat, családi 
tragédiákat, nyomorék, vézna, életképtelen utódokat, hosszú, 
kínos, gyógyíthatatlan betegségeket, örömtelen, teherként von-
szolt életet, korai halált, a másik oldalon pedig duzzadó életerőt, 
egészséget, jókedvet, munkabírást, napsugaras otthont, boldog 
családi életet, vidám, életerős utódokat, megelégedett boldog 
öregkort. A tisztán elméleti ismeret a gyakorlatra nézve nagy-
részt csak virtuális tudást jelent. Tudjuk, hogy úgy van, de nem 
gondolunk rá, nem törődünk vele. Ellenben ami egész szívünket, 
lelkünket megragadta, ami igazi mély belső élménnyé vált ben-
nünk, az aktuálisan él bennünk továbbra is, vagy legalább is sok-

» kai könnyebben válik aktuális tudássá. Főleg áll ez oly igazságokra, 
melyek nem kézzelfoghatók és szigorú tudományossággal talán 
nem is egykönnyen bizonyíthatók. A belső élményekkel, érzelmek-
kel való bizonyításnak tehát elsősorban nem tudományos, nem el-
méleti, hanem gyakorlati jelentősége van. Célja nem megdönt-
hetetlen tudományos érvek felmutatása, hanem a legtöbbször 
csírájában már úgyis meglevő értelmi elismerés gyakorlati gyü-
mölcsöztetése. Amennyiben tehát az intuitiv vallási megismerés 
szintén csak ezt tűzi ki céljául, hogy az elméleti ismeretet tá-
mogassa, mélyítse, gyümölcsöztesse, ezen téren kétségtelenül 
el kell ismernünk rendkívüli jelentőségét. 

2. Máskép kell azonban megítélnünk az intuitiv irányzatot 
akkor, ha megállapításaival szemben szigorúan tudományos igé-
nyeket támaszt, ha azokat az értelmi bizonyítékok helyébe, sőt 
azok fölé akarja emelni, mint a legmagasabb fokú bizonyosság-



AZ INTUÍCIÓ A VALLÁSI MEGISMERÉSBEN. 21 

gal rendelkező igazságokat. Már pedig ezt tapasztaljuk a vallás-
fenomenológiánál is. Vizsgáljuk tehát, vájjon tényleg elvárhat-
juk-e ezen vallási intuíciótól ezt a teljes mértékű bizonyosságot. 

Az intuíció, miként láttuk, korántsem egyértelmű fogalom. 
Bizonyos értelemben vett intuícióról, mint a saját tudatállapo-
tainknak, élményeink tartalmának, valamint a végső logikai ösz-
szefüggéseknek közvetlen megragadásáról mi is elismertük a tel-
jes bizonyosságú objektiv evidenciát. Viszont másféle intuíciót 
e teljes objektiv bizonyossághoz még nem tartottunk önmagá-
ban elégségesnek, hanem ehhez szükségesnek találtunk még bi-
zonyos értelmi bizonyítékokat is. Az intuitiv vallásbölcselők 
azonban ezt az intuíció és intuíció között fennálló különbséget 
nem veszik figyelemben és tévedésük alapját is éppen abban 
látjuk, hogy jogtalanul igénylik mindenféle intuitív meglátással 
szemben azt a bizonyosságot, melyet csak bizonyos intuícióról 
ismerhetünk el. A vallásfenomenológusok szerint ugyanis Isten, 
a megváltás, a kinyilatkoztatás, a túlvilági büntetés és egyéb 
vallási igazságok egyaránt teljes evidenciával ragadhatok meg 
a vallási élményben közvetlen intuíció útján. Már pedig e val-
lási igazságoknál nyilván nem alkalmazható az az intuíció, mint 
a tudataktusok, tudattartalmak vagy a végső logikai összefüg-
gések megragadásánál. Igaz ugyan, hogy a vallásfenomenológu-
sok Istent és a vallási igazságokat is ősadottságnak tartják, de 
természetesen kellő indokolás nélkül. Már pedig szerintünk Isten 
egészen másféle adottság, mint pl. a szín vagy a hang vagy 
egyéb ősadottságok, melyeket valóban csak közvetlen szemlélet 
útján ragadhatunk meg. 

De még ha el is ismernénk Istent az élményben közvet-
lenül megragadható ősadottságnak, a vallás szempontjából ezzel 
sem sokat nyernénk. A tudatadottságok közvetlen megragadá-
sával ugyanis még semmit sem tudhatok az illető adottságnak 
reális, a tudatomon kívüli létezéséről. Hogy mi a szín, mi a 
hang mint élménytartalom, azt közvetlen szemlélet útján teljes 
evidenciával megragadhatom. De hogy mi a szín vagy a hang 
az én tudatomon kívül vagy létezik-e egyáltalán valami módon 
függetlenül attól, hogy szemlélném, elgondolnám, erről a köz-
vetlen élményszemléletből semmiféle evidenciát nem szerezhe-
tek. Ha tehát Istent is csupán mint közvetlen élmény adottságot 
ragadhatnám meg, mindvégig eldöntetlen maradna éppen a 
vallás legfőbb problémája, t. i. az, hogy van-e Isten mint önálló, 
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reális létező, hogy akiben hiszek, çikit szeretek és félek, akihez 
imádkozom valóban létezik-e, vagy csupán agyrém, csupán tu-
datom, képzeletem szülötte, azon kívül pedig semmi. Létezés 
csak létezésből, létező csak létezőből ismerhető meg. Tehát 
mindenféle élményre alapító intuitiv vallásbölcselet rászorul 
metafizikai igazságokra is "és valóban minden pozitív vallás 
alapját képezi a Vaticanum határozata: „Deus verus per ea quae 
facta sunt naturali rationis humanae lumine certo cognosci potest." 

3. De nemcsak a vallás tárgyainak létezése, hanem azok 
mibenlétének, lényegének megismerése szempontjából sem tart-
juk önmagában kellő bizonyosságú megismerési módnak a köz-
vetlen intuíciót. Az ilyen különleges, érzelmi utakon, egyéni 
élmények szemléletén alapuló megismerés önmagában még nem 
nyújt kellő biztosítékot arra nézve, hogy esetleg nem csupán 
szubjektív hallucinációval vagy éppen patologikus vízióval van dol-
gunk. Hiszen minden misztikus vallási szemlélődő a maga intuitiv 
vallási meglátásait tartja igaznak. Már most melyik igaz e sok-
szor nagyon is ellentmondó intuitiv meglátások közül? Hiszen 
az is közvetlen intuíción alapuló bizonyosság, hogy egymásnak 
ellentmondó igazságok együtt nem állhatnak fenn. A tisztán 
érzelmekre épített szubjektív meggyőzéssel, a tetszetős beállí-
tással a legellentétesebb felfogásokat is egyformán hihetővé 
tehetjük befolyásolható egyének előtt. Ez nem pusztán az igaz-
ságtól, hanem nagyrészt a szónoki készségtől függ. Már pedig 
a hit nem csupán érzelem, hanem elsősorban igaznaktartás. 
Amit pedig hiszek, arról akarom tudni, hogy nem csupán az 
érzelmek felkeltésére alkotott ügyes színjáték vagy megható 
legenda, hanem szilárd, objektív igazságon alapul. És amennyi-
ben a vallásfenomenológia az objektív tudományos bizonyítékok 
helyébe, sőt fölé helyezi a szubjektív, egyéni élményeket és 
érzelmeket, szubjektivizmusba merül, melynek tévedéseit éppen 
a fenomenológia megalapítója, Husserl mutatta ki legvilágosabban. 

Eddigi fejtegetéseinket tehát végeredményként a követke-
zőkben foglalhatjuk össze: A belső élmények, intuitiv meglátá-
sok igenis fontos rugói, értékes vezetői irányítói lehetnek a 
vallási megismerésnek, mint minden egyéb fajtájú megismerés-
nek is, azonban önmagukban, további bizonyítékok nélkül még 
korántsem elegendők a vallási igazságok végső megalapozá-
sához. 

Budapest. Dr. Somogyi József. 
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AZ INTUÍCIÓ SZENT ÁGOSTONNÁL. 
Bevezetés. 

SZENT ÁGOSTON, a legnagyobb egyházatya, közelebb áll hoz-
zánk, mint egy sereg modern bölcselő. Közelebb áll hozzánk, 

mint sok más, mert mélységes lelke a lét legparányibb rezgéseire 
is reszonál ; közelebb áll hozzánk, mint sok más, mert nem úgy, 
mint sokan mások, csak szórakozásból bölcselkedik, csak idő-
töltésből, vagy dicsvágyból ír, hanem élete legszorosabb össze-
függésben van ideáival ; ő él vagy hal gondolataival. Amint egy 
lelki kételyektől gyötrött ember ha nagynehezen nyugalmat lel 
és ha véletlenül valahogy eme nyugalmat elveszik tőle, megint 
halottá lesz és amint egy modern ember sorsa lassú haldoklás, 
míg az igazsághoz el nem jutott; így volt ez Szent Ágostonnál 
is. Ezért méltán nevezik őt első modern embernek. Szent Ágoston 
nem élt volna meg, ha el nem jutott volna az igazsághoz és 
nem élt volna meg, ha nem bölcselkedhetett volna. De igen sok 
más filozófus megélne anélkül is, hogy az igazságot megtalálná' 
sőt anélkül is, hogy filozofálna. íme ez az óriási különbség a 
kettő között. Szent Ágoston szavai ellenállhatatlanok, mert azok 
magának az életnek és szenvedéseknek szavai ; ellenben más böl-
cselők hidegen hagyhatnak, mert szavuk pusztán az ész-szava. 
A mai emberiséget pedig, amely a háború után bizonyos tekin-
tetben betegnek mondható, még pedig lelkibetegnek, nem lehet 
hideg filozofálással kivezetni útvesztőiből, hanem a félig elaléltat, 
ahelyett, hogy megfagyasztanók, új életre kell keltenünk a szív, 
a szeretet lehelletével. És melyik az a bölcselet, amely ezt a 
meleget, ezt a lehelletet annyira sugározná felénk, mint épen e 
nagy egyházatya bölcsessége. Ő tudja, hogy milyennek kell 
lenni ama bornak, amaz olajnak, amelyet az emberiség sebeibe 
öntve, mint irgalmas szamaritánus meggyógyítja őt, mert leg-
jobban tapasztalta saját magán. Azért tehát a világégés utáni 
nagy chaosból nem Kant bölcselete, sem Schopenhauer lemon-
dása nem vezet ki bennünket, hanem ama grandiózus filozófia 
mely Szent Ágostoné. 

Szent Ágoston mint Plátó követője. 

Az augusztinizmus és platonizmus évek óta bizonyos meg-
újuláson megy át. Katholikusok, protestánsok, mindenféle, 

rendű és rangú filozófusok kezdenek foglalkozni a nagy egy-
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házatyával és saját véleményeiket vélik alátámasztani az ágos-
toni gondolatokkal, mely vélemények néha homlokegyenest el-
lenkeznek egymással. Ez a sorsa egy olyan univerzális zseninek, 
amely zseni más és más oldalról különböző színekben fénylik.1) 
Hozzájárul eme Szent Ágoston körüli vitákhoz az is, hogy 
gondolatai sok helyütt igen homályosak és nincs meg bennük 
az egységes szisztéma. Azonkívül Szent Ágoston az Egyházban 
óriási tekintély és azért mindenféle tanítás igyekszik őt patro-
nusává kinevezni. 

Szent Ágoston körüli ezen vitákat két nagy csoportba lehet 
foglalni, amely két csoport többé-kevésbbé magába foglalja az 
egyéb tudományos vélekedéseket is Szent Ágostonról, vagy 
legalább is ezen tudományos vélekedéseknek kiindulópontja e 
két csoport valamelyikébe tartozik. Ezen két csoport, ez a két 
féle vélemény végighúzódik az egész középkoron és újkoron, 
amely két vélemény néha lappang, máskor meg nagyobb erővel 
vetődik a felszínre, sőt hullámai néha magasra tornyosulnak.2) 
Szent Ágostonról való ezen két különböző vélemény pedig oda 
kulminál, hogy az ő tanait a megismerésről vájjon Plátó, vagy 
Aristoteles alapján kell e interpretálni. Másszóval az a kérdés, 
hogy a megismerés felülről lefelé halad-e, vagy megfordítva és 
ami ezzel összefügg, vájjon van-e Szent Ágoston szerint már e 
földön Istennek valamiféle intuitiv ismerete és ha ez megadatik 
vájjon valamiféle species útján történik-e ez, vagy enélkül ?s) 

Hogy már a középkorban voltak nem is kis viták ezen 
dolgok körül, arról igen jól értesít bennünket P. Olivi O. F. M.+) 
Azonkívül a legújabb kutatások felderítették, hogy ilyen irányú 
— még pedig elég heves — viták voltak Szent Bonaventura és 
Szent Tamás között is, aki Aristoteles alapján magyarázta Szent 
Ágostont . . .B) Ugyanezt mutatja Szent Ágoston filozófiájának 
igen sok müvelője a középkorban a skolasztikával szemben. 
Ilyen Genti Henrik, Párisi Vilmos, Echardt mester és a többiek. 

Az újkorban a tudományos harcok Szent Ágoston körül 
') Jansen, Der Kampf um Augustinus im 13 Jahrhundert (Stimm, der 

Zeit, 8 Heft, 1926) 91. o. 
') U. o. 
>) U. o. 
l) U. o. 
s) Jansen, Auf dem Wege zur Wahrheit (Stimm, der Zeit, 10 Heft, 

1926.) 257. o. 
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az ontologizmus fölléptével kezdődnek a 19. században. Az 
ontológizmus főképviselője Gioberti Vincze. Szerinte az anyagi 
dolgokat úgy ismerjük meg, hogy a teremtő erőt magában az 
Istenben szemléljük. így maga az isteni Lény Gioberti szerint 
közvetlen intuíció tárgya. Egy ilyen intuíciót tanított Gioberti 
kortársa Rosmini is. De nála az intuíció tárgya élsősorban a 
lény ideája, amely idea szerinte az emberrel vele születik és 
már ilyesféleképen az Isten létét föltételezi. így Rosmininál 
szoros értelemben nem lehet ontologizmusról szó.1) Az ontolo-
gisták jó része Szent Ágostonra hivatkozott, hogy tanításukat a 
nagy egyházatya tekintélyével megvédelmezzék. Az ontologisták 
ellenfelei pedig mindenképen azon fáradoztak, hogy kimutassák, 
mily elhibázott dolog Szent Ágostonra hivatkozni. Midőn ezt 
tenni akarták, egyszersmind felújították Szent Ágostonnak azon 
értelmezését, melyet Szent Tamás adott neki. Ezen értelmezés 
pedig abban áll, hogy Szent Tamás Szent Ágoston platonikus 
tanítását az isteni megvilágításról és az igazság szemléletéről 
az örök ideákban, vagy magában az ős igazságban: a termé-
szetes értelmi világosságra, speciálisán az intellectus ágensre 
és a végső princípiumokra vonatkoztatta. 

Szent Tamás szerint ugyanis az „intellectus ágens" Isten 
teremtménye és egy vetülete az isteni értelemnek. Azonkívül 
működésekor isteni befolyásra és vezetésre szorul, végül pedig 
fényességét, világosságát a világosság ősforrásának köszöni. A 
végső princípiumok képei az örök igazságnak, melyek biztossága 
az örök igazságtól származik.2) 

Az ontologizmus ellen írott munkák közül elsősorban em-
lítendő Zigliara munkája: Delia luce intelleetuale et dell onto-
logismo (Roma 1874). Ugyanebből az évből származik Lepidis 
munkája: Examen philosophico theologicum de Ontologismo 
(Lov. 1874). Ezen két munkánál azonban még hamarabb lépett 
Kleutgen a „Philosophie der Vorzeit" (Münster 1860) c. mun-
kájában a thomista interpretációval az ontologisták ellen sorom-
póba. Úgy látszik, — mondja Kleutgen — hogy az isteni dolgok 
értelmi látását illetőleg jogosabban hivatkoznak Szent Ágostonra, 
mint a többi szentatyákra."3) De szerinte ezen kitételeket Szent 

') Hessen, Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. Augus-
tinus, 48. o. 

2) Hessen, Augustinische und thomistische Erkenntnislehre 53. o. 
') I. 800 o. 
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Ágostonnál thomisztikus szellemben kell felfogni. „Mi Istenben 
és a benne levő ideákban látunk mindent, amennyiben Isten és 
az ideák végső okai mind magának az igazságnak, melyet megis-
merünk, mind a mi ismeretünknek. Jóllehet mi a fogalmakat a 
dolgoktól kapjuk, de azért a dolgok mégsem a végső okai az 
igazságnak, amelyet mi a fogalmak által ismerünk meg, hanem 
megfordítva, inkább maga az igazság az ok, amiért a dolgok 
azok, amik. És mi nem tudnánk az igazság megismerését a 
dolgoktól való elvonás által birtokolni, ha Isten a lelki képes-
ségeink által nem kölcsönzött volna nekünk valami részt az 
örök világosságból, amely világosságban benne van minden 
idea. Amint a mi lelkünk az ő anyagtalansága és a benne levő 
értelem által képe az isteni lénynek és értelemnek, ugy az ér-
telmi megismerés által képévé — jóllehet homályos képévé — 
válik az isteni bölcseségnek, amely minden igazságot magába 
zár. Továbbá, amint az örök lény és élet állandó befolyása által 
van és él, úgy hasonlóan az örök bölcsesség ezen állandó be-
folyása által ismer meg valamit. A lélek tehát mindent ebben 
ismer meg, de nem azért, mert ezt először és a dolgokat csak 
azután ismeri, hanem azért, mert ő ezek befolyása nélkül semmit 
sem ismer és amit ismer, annak mind ezekben van az alapja és 
szilárdsága."1) Kleutgen most sorra veszi Szent Ágoston vitás 
helyeit, amelyeket szintén thomisztikus szellemben interpretál. 
Ugyanily szellemben fogja föl a dolgot Pohle az ö igen elterjedt 
dogmatikájában. Többek között azt mondja: „Ágoston csak ama 
megengedhető gondolatnak adhatott kifejezést, hogy a Teremtő 
a dolgokba belehelyezte az ő teremtett lényükkel egyetemben 
az ő változatlan érthetőségüket, vagy az ontologiai igazságot, 
a gondolkodó szellembe pedig egyszersmind beleoltotta a gon-
dolkodás örök, szükséges törvényét, vagyis a logikai igazságot. 
Ebben az értelemben magyarázta már őt Szent Tamás is.2) Ezen 
a véleményen van Stöckl is, aki szerint az ágostoni gondolatokat 
„oly értelemben kell felfognunk, amint azt a keresztény sko-
lasztika magyarázta."3) Ugyanígy ítél Willmann, midőn ö a 
thomisztikus ismeretelméletet az ágostoni kibővítésének tartja 
„ugyanennek az értelmében és szellemében."4) Schwane szerint 

i) U. o. 
s) Lehrbuch der Dogmatik I. 75. o. 
•) Geschichte der christlichen Pliposophie zur Zeit der Kirchenväter 

312 o. 
4) Geschichte des Idealismus II, 466. o. 
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pedig a végső princípiumok azért állandók, mert azokat képez-
nünk kell magunkon.1) Többé-kevésbbé igy vélekednek még 
Przywara2) és Geyser3) is. Ebben a szellemben interpretálja 
Szent Ágostont a nevezetteken kívül a legtöbb skolasztikus 
dogmatika és filozófia. 

Ezen értelmezéssel szemben áll egy másik értelmezése 
Szent Ágostonnak, amely a platonikus bölcseletet veszi alapul. 
Az ujabb kutatások szerint ugyanis a középkori nagy bölcse-
lőknél kevés kritikai érzék volt és amellett legfőbb törekvésük 
az volt, hogy az ellentétes véleményeket minél jobban harmo-
nizálják, minél jobban egyeztessék. Ugyanez áll Szent Tamásra 
is. Szent Tamás hasonlíthatatlan ereje a szerkezetben van. El-
lentétben az ő finoman mérlegelő ítéletével, a kritikus észjárás I 
nem az ő sajátja. „Amily világosan, egyszerűen és zseniálisan 
meg vannak vonva a szerkezet vonalai, úgy az egyes kérdések 
megalapozásában a közbeeső tagok fejlődésének megállapítását 
és számos ellenvetés megoldását az utána jövő kritikusokra 
hagyott."4) Szent Tamás ezen kevésbbé kritikus és sikerült eljá-
rását Grabmann a középkor harmonizáló törekvésein kívül az ő 
békülékeny és közvetítő jóságának is tulajdonítja.5) Carl von 
Endert pedig így ítél Szent Tamásról : „Mi csodáljuk azon zse-
nialis pillantást, amellyel a saját és az ágostoni bölcselet érint-
kező pontjait meglátja, a szellemi hajlékonyságot, amellyel az 
ágostoni gondolatokat a magéához idomítja és amellett a szi-
lárdságot, biztosságot és pontosságot, mellyel ő az ágostoni 
gondolatokat boncolgatja, megvilágítja és élesíti anélkül, hogy 
azok elvesztenék gazdagságukat és mélységüket. De kritikailag 
nem mindig helyes a magyarázata."8) 

Hertling 1904-ben „Augustinuszitate bei Thomas v. Aquin" 
cím alatt kiadott egy munkát, amelyben alapos kutatás tárgyává 
teszi azt, hogy Szent Tamás az ismeretelmélet terén hogyan 
interpretálta a nagy egyházatyát. Ezek szerint Szent Tamás 
Augustinus gondolatait nem az eredeti szellemükben magya-

») Dogmengeschichte 82—83. o. 
-) Religions begriindung 265—266., o. 
3) Augustin und die Religions philosophie der Gegenwart 39—71. o. 
4) Jansen. Auf dem Wege zur Wahrheit (Stimm, der Zeit 10 Heft, 1926) 

263. o. 
5) Jansen, Der Kampf um Augustinus im 13. Jahrhundert (Stimm, 

der Zeit 8 Heft, 1926) 94. o. 
6) Der Gottesbeweis in der patristischen Zeit 162, tum 2. 
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rázta, hanem az Aristoteles féle orientálódó ismeretelmélet szel-
lemében. „A skolasztikus aristotelizmus lesz beleoltva Szent 
Ágoston gondolataiba. Az ágostoni hagyományokból semmit 
sem szabad föladni és oly jól, mint sehogyan sem, maradt meg 
az egyházatya gondolatvilága."') 

Az előbbiekből következik, hogy a plátói értelmezői Szent 
Ágostonnak máskép fogják föl a tanítását a vitás pontok körül. 
Storz, az ő forrásokkal bőven ellátott munkájában azt állítja, 
hogy Szent Ágoston tanít „egy közvetlen istenismeretet az em-
beri lélek által . . . Amíg az Isten a látható világban közvetve 
nyilatkoztatja ki magát, amint egy művész felfogása megnyilat-
kozik az ő müvében, addig őt az emberi szellemben közvetlenül 
is föllehet ismerni."2) Carl von Endert szerint „Szent Ágoston 
teljesen meg volt győződve arról, hogy Isten az emberi lélek-
ben más módon ismerhető meg, mint a külső látható teremt-
ményekben . . . Isten jelenléte a lélekben valamiképen megvan 
a lélek közvetlen öntudatában és a lélek elmélyülés által nö-
velheti ezen öntudat világosságát, amint pusztán az érzéki dol-
gokkal való foglalkozás által ez jobban és jobban elhomályo-
sodhatik."3) Hertling szerint az egyházatya az Isten létét nem 
a skolasztika módszere szerint bizonyítja. „Ö inkább azt gon-
dolja, hogy mindazok, kik jó akaratuak, elérhetik azt, hogy Istent, 
jóllehet távolról és tökéletlenül, mégis minden kétséget kizáró 
módon a lelki szemekkel megismerjék."4) Eibl is azon a nézeten 
van, hogy Szent Ágoston tanított a lélekben oly igazságokat, 
amelyek a tapasztaláson kívül esnek. Ide tartozik az okság elve 
és a számtalan matematikai törvény. Kant szavaival élve: a 
lélek az a priori szintetikus ítéleteket önmagában tálalja föl. A 
Szent Ágostontól felhozott mindkét eset megtalálható Kantnál 
is. Ezen velünkszületett formákhoz sorolja még Szent Ágoston 
az Ítélet bizonyos formáit, vagyis a kérdéseket: vájjon van e 
valami, micsoda az és hogyan van az.&) Míg azonban az előbbi 
filozófusok közvetlenül jelenítik meg az Istent az emberi lélekben, 
vagy legalább is a közvetítőről nem beszélnek, addig Eibl bécsi 

') 144. o. 
*) Die Philosophie des hl. Augustinus 69. o. 
*) Gottesbeweis in der patristischen Zeit mit besonderer Berüchsich-

tigung Augustius 173. o. 
4) Augustin 43. o. 
5) Gedanken zur philosophia perennis (Schönere Zukunft N. 22. 

1926) 553. o. 
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filozófiai tanár szerint ezen közvetítők az Istentől származó 
„species impressa"-k. Hessen kölni egy. tanár is igyekszik bi-
zonyítani az előbb elmondottakat és igyekszik kimutatni azon 
hatásokat, melyeket Plátó, de különösen Plotinus gyakorolt Szent 
Ágostonra. 

Szent Ágoston platonikus voltát közelebbről vizsgálva a 
következőket lehet megállapítani. 

Az összes ókori bölcselők között Plátó az, kinek tana igen 
közel áll a kinyilatkoztatott igazságokhoz. Sokan Plátó munkáit 
előszónak nevezik a keresztény igazságokhoz. Plátó az Istenről 
tanítja létezését, gondviselését, végtelen bölcsességét és jóságát. 
Lélektana pedig tele van oly helyekkel, melyek bizonyítják a 
lélek anyagtalanságát, hatalmát a test felett és halhatatlanságát. 
Aristotelesnél emez igazságok így nem találhatók föl, vagy pedig 
nem hangsúlyozta kellőkép Aristoteles emez igazságokat.') 

A keresztény első századok legkiválóbb hitvédői, köztük 
Szent Jusztin és Alexandriai Kelemen a plátói bölcseleten ke-
resztül jutottak az evangéliumhoz. Utánuk az egyház atyái vagy 
öt századon hirdették Plátó bölcseletét keresztény talajba átül-
tetve és írták azon apológiákat, melyeket még a mai kor is 
csodál.2) Az egyház-atyák közé mint Plátó követője méltán so-
rakozik Szent Ágoston is, mint azok legnagyobbika. 

Szent Ágoston kétféle értelmezésénél a kérdés oda vezet-
hető vissza, vájjon Szent Ágoston életében foglalkozott-e a 
görög filozófusok munkáival és különöskép melyik iránnyal fog-
lalkozott? Hogy ismerte a görög filozófusokat, az minden kétségen 
felül áll; arról tanúskodik minden munkája, mely a pogány 
bölcselők ellen íródott. De az is ép oly bizonyos, hogy a gö-
rögök közül a legtöbbre becsülte a platonikusokat, amit nyiltan 
meg is mond.3) 

És midőn elkezd vitatkozni a pogány bölcselők ellen, elsősor-
ban a platonikusokkal teszi azt, mert ezek minden más filozó-
fusnál közelebb állnak hozzá. „Amiben a platonikusok az egy 
Istenről, a mindenség szerzőjéről velünk egyetértenek,... abban 
a többiek elé helyezzük őket."4) Hogy olvasta ezeket, nyiltan 
megmondja a Confessíók könyvében.5) A Civ. Dei-ben pedig 

1) Huit, Pláton a középkorban, Bölcs. foly. 1889. 237—240. 1. 
2) Szilvek, Plátó, vagy Aristóteles ? Bölcs. Foly. 1889. 486—525. 1. 
*) De civ. Dei, L. VIII. c. 9. 
<) U. o. c. 10. 
5) Conf 7. n. 26. 
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felsorolja azok neveit, kik ellen különösképen akart fordulni. 
Ezek pedig a következők: Plotinus, Iamblichus, Porphirius és 
Apuleius Afer.1) Aristótelest is bizonyos tekintetben platonikus-
nak tartja, de mesterét többre becsüli nála, ami kiviláglik a 
következő szavakból: „Aristoteles Plátó tanítványa kiváló tehet-
ségű férfiú volt, jóllehet ékesszólásban nem hasonlítható Piátóhoz, 
de mégis sokat könnyen felülmúlt."2) Tehát Aristótelest Szent 
Ágoston vir excellents ingenii-nek hívja, de ékesszólásban alatta 
marad Piátónak. Aristoteles még Plátó életében megalapította a 
peripatetikusok szektáját és mivel nagy híre volt, mesterének 
több tanítványát még annak életében saját herezisébe gyűjtötte.3) 

Szent Ágoston ezek alapján különböztet a Schola Peripa-
tetica és Az Akadémia között azaz Aristoteles és Plátó iskolája 
között, de az is bizonyos, hogy sokszor egy kalap alá veszi a 
kettőt: a platonikusok közös neve alá. Midőn beszél a lélek 
szenvedéseiről, — amelyek sok bölcs szerint a filozófust is érhetik, 
de ezen szenvedéseket maga az értelem mérsékli és a léleknek 
aláveti, — így szól: „Akik ezt gondolják, azok platonikusok, 
vagy aristotelikusok, mivel Aristoteles Plátó tanítványa volt, 
aki a peripatetikus szektát alapította."4) így szerinte bizonyos 
tekintetben egy a Schola Peripatetica az Akadémiával. Más he-
lyen meg azt mondja Szent Ágoston, hogy Plátó halála után 
későbbi követői nem akarták magukat nevezni sem akadé-
mikusoknak, sem peripatetikusoknak, hanem egyszerűen plato-
nikusoknak hívták magukat. Magát Aristótelest is platonikusnak 
hívja, épen mert ő is Plátó tanítványa volt. 

De az is bizonyos, hogy épen eme filozófusok, akikkel 
hivatalosan foglalkozik Szent Ágoston, akiket különösképen plato-
nikusoknak nevez, filozófiájuk legfőbb pontjaiban Plátót és nem 
Aristótelest követték. Mi mást tesz Plotinus, Porphirius és a 
többiek, mint Plátó főbb tanítását tovább fejlesztik, jóllehet ké-
sőbb ellentmondásba keverednek bizonyos dolgokban egymással. 
De a tanításuk magva Plátó főbb pontjai, melyek között ott 
van az örök igazságok közvetlen látása is. És vájjon miért 
foglalkozik ezekkel Szent Ágoston, hacsak nem azért, mert ezek 
közelebb esnek hozzá, mint a többiek? És miért halmozza el 

>) De civ. Dei, L. VIII. c. 12. 
2) De civ, Dei, L. VIII. c. 12. 
3) U. o. 
4) U. o. L. IX. c. 4. 
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Plátói annyi dicsérettel; miért mondja az Aristoteles által ala-
pított iskolát herezisnek, ha nem állna hozzá közelebb bizonyos 
tekintetben Plátó tanítása, mint Aristotelesé, legalább is a végső 
pontokban? Csodálkozik Plátón, hogy honnét vette eme óriási 
tehetséget és amíg ezt teszi, épen az lenne az ellentmondás, 
hogy ahelyett, hogy annak a filozófiai elveit fogadná el, kit egekig 
magasztal, azt követi' akit excellentis ingenii-nek mond ugyan, 
de szerinte mesterénél alantabb áll. Sokkal valószínűbb tehát, 
hogy Augustinus Piátónak, nem pedig Aristotelesnek a főbb 
elveit követi, mely filozófiának egyik sarkpontja az igazságok 
közvetlen látása, vagy ahogy ő mondja Plátót idézve. „A böl-
csek előtt, midőn a lélek hatalmával amennyire lehetett a testtől 
elvonták magukat, az Isten ismerete úgy fénylett, mint néha 
egy igen sürü sötétségben pillanatnyi fénnyel megcsillanó tiszta 
világosság."1) így az igazsághoz közelebb áll oly értelmezése 
Szent Ágostonnak, amely a platonikus filozófiát veszi alapul, 
mint amely Aristoteles szerint igyekszik őt magyarázni. Maga 
Szent Tamás igyekszik őt Aristeteles szellemében interpretálni. 
Szent Tamás azonban elismeri Augustinus platonikus voltát, midőn 
azt mondja: „Szent Ágoston Plátót követte, amennyiben a katho-
likus hit megengedte."2) 

Egy más momentum az aristotelesi interpretációnál az, 
hogy ily módon könnyen veszíthetnek az ágostoni gondolatok 
élükből és mélységükből. Ami természetes is, mert ha valamit 
nem úgy akarunk érteni, amint a szerző érti és amint írta; 
mindig más jelentést kell adni gondolataínak, gondolatait nem 
szószerint kell venni. És ki ne látná, hogy ezen allegorizálással 
homály borul az eredeti gondolatokra, mert a képes beszéd 
sohasem oly világos, mint a szószerinti. Minek adnánk mi tehát 
Szent Ágoston filozófiájának képes értelmet, minek interpretálnánk 
mi Aristoteles szerint, midőn megvan a filozófiájának jelentése, 
ha azt szószerint vesszük, sőt nemcsak a jelentése, hanem bi-
zonyos parallelizmus Plátó és közötte a főbb gondolatokban. 
Ha sikerül is bizonyos hasonlóságot találni Szen Ágoston és 
Aristoteles között, de ha szószerinti értelmet vesszük, a hasonló-
ság mindig Plátó mellett dönt, így előbbre kell mindig helyeznünk 
a szószerinti értelem parallelizmusát. Az arisztotelesi analizálásai 
elveszti a spekuláció Szent Ágostonnál a misztikus lendületet 

1) De civ Dei, LIX. c. 16. 
2) Quaest. disp. de spiritualibus creaturis a. 10. 
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és belőle is skolasztikus lesz. Pedig ha valaha, akkor nála és a 
szentatyáknál a két irány együtt volt, amelyek azután később 
élesebben elkülönültek egymástól. 

Jansen ezen pontokban úgy vélekedik, hogy mint másutt, 
úgy itt is Szent Ágoston mint nagy kutató, kereső szerepel, 
aki szellemével hatalmas sziklákat renget meg, de azok elsimí-
tását, elrendezését az utókorra hagyja.1 De azt nehezen lehet 
elhinni, hogy neki ily alapvető kérdésről ne lett volna tiszta képe. 
Talán inkább mondhatjuk, hogy ezen pontoknál Szent Ágoston 
gondolatai a misztika mezején mozognak. „Nem annyira a filozó-
fia, hanem inkább a misztika azon talaj, amelyen ő itt mozog. 
Nem annyira a filozófia spekuláció magaslatain, hanem inkább 
a vallásos kontempláció bűvös kertjében támad az ily megismerés. 
Emellett beszél mindenekelőtt a misztikus és az irracionális szí-
nezet, amely az egyházatya ezen gondolatait bevonja."2 Ugyan-
így ítéli őt meg Schütz is, aki a dogmatikájában azt mondja: 
„A platóni szellemben gondolkodó Szent Ágoston a külső terem-
tésből kiinduló hasszadalmas gondolatmenetek helyett szeret utalni 
a romlatlan, tiszta, Istent átható lélek tanúságára, mely egyéb te-
remtmények közvetítése nélkül saját magától talál rá az Istenre.8 

Geiger „Der Intuitionsbegriff in der kath. Religions phi-
losophie der Gegenwart" c. munkájában megenged egy misztikus 
intuíción kívül — ha a kettőt megszabad különböztetni egy-
mástól — egy filozofikus intuíciót is Szent Ágostonnál. De mind 
a kettőt csak a hit világában és nem azon kívül. Az utóbbiról 
azt mondja: „Ha szent Ágoston az Isten látásáról beszél, úgy 
az ily intuíció tárgya Isten — igazság — bölcsesség — vilá-
gosság — legfensőbb élet — legfőbb jó — szeretet. Az ember 
az Isten képét megtalálja mindazon dolgokban, amelyek lénye-
ges vonásai lelkének, amint ilyen az igazság, bölcsesség, jóság. 
A bensőnkben való térés által, önmagunk nézése, önmagunk 
ismerete által közvetlenül megismerjük Isten ezen képét. A lé-
leknek most egy lendület szükséges, a szellemnek ki kell mennie 
magából és akkor őt ezen útvezetők az istenire, örökre irá-
nyítják és így az örök igazságban és bölcsességben Istent szemléli.4 

1 Der Kampf um Augustinus im 13. Jahrhundert (Stimm, der Zeit, 8. 
Heft. 1926.) 96. o. 

* Hessen Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem Hl. Augusti-
nus 51. o. 

' Dogmatika I, 130. o. 
1 54. o. 
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Az intuició a különböző filozófusoknál. 

Az intuició egyidős magával az emberiséggel. Nyomait 
találhatjuk már az ősrégi indus vallásbölcseletben, hasonlóan 
később a görög filozófusoknál. A görögöknél különösen Piátó-
nál és követőinél játszott nagy szerepet, kik az örök ideákat 
intuitív úton juttatták az emberi lélekbe. Az intuícióval nemcsak 
a görög filozófusoknál, hanem a szentatyáknál is találkozunk. 

A szentatyák a Szentírással egyetemben igen gyakran egy 
„ctgitatio cordis"-ról beszélnek, amely beszédmód nem véletlen 
náluk. Scheeben is fölhívja az ő zseniális dogmatikájában a 
figyelmünket, hogy a szentatyák a gondolkodás alatt többet 
értettek és azt mélyebben fogták föl, mint az ma általános szo^ 
kás. „Gyakran az újabb időkben az illuminatio és az inspiratio 
értelmét úgy állapítják meg, hogy az első az értelemre történő, 
a másik meg az akaratra történő behatást jelenti. Azonban ezt 
a jogos beszédmódot nem szabad úgy te/rintenünk, mintha ki-
zárólagos lenne. Az atyáknál igen gyakran az egész hatás a 
szívre illetve a liberum arbitriumra, amely az értelmet és akara-
tot egyaránt átfogja, épúgy hívatik illuminatiónak, mint inspira-
tionak és maga a tridenti zsinat is a „tactus cordis" közelebbi 
meghatározásánál mindkét kifejezést egy jelentésűnek veszi. 
Hogy a szív megvilágosítása egyszersmind jelentheti az akarat 
megmozdítását, ez abból is világos, hogy a jelen esetben a 
megvilágító fényesség egy izzó tüz, amely egyszerre világít és 
éget és így magában a megvilágositásban egyszerre jön létre 
az értelem élesztése és az akarat fölgyújtása, vagy lángra lob-
ban tása."1) A szentatyáknál a cogitatio a cselekvések legelsőbbje, 
még pedig azon cselekvések legelsőbbje, amelyek a „bene vi-
vere"-t hozzák létre és így bizonyos akaratot is feltételez. „Ez 
a fölfogás, amely szerint a cogitare minden bennünk maradó 
erkölcsi cselekvést magába zárva a dicere és facere külső cse-
lekedetével párhuzamba állíttatik, a pelagianusokkal szemben a 
rendes felfogás . . . Később azonban a semipelagianusok ellen 
szűkebbre fogták a cogitare értelmét, t. i. mintha első lenne az 
akarat legbensőbb cselekedetei közül, amellyel az akarat beve-
zeti egyéb cselekvéseit . . . Ezen jelentés, amely szerint a co-
gitare annyi mint lo-/ít,sa&ca, vagy èvôvueïadcti hasonlóan „sinnen 
auf oder über etwas gesinnen, sich besinnen" igen sokszor elő-

') Handbuch der kat. Dogmatik III. K. 692. o. 
Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1927 . 3 
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fordul még ma is a gyakorlati életben, amint igen gyakori a 
Szentírásban is és különösen az írás azon helyén található, (2 
Kor. 35,) ahonnét a kegyelemtanban használatos kifejezés szár-
mazik: Nem vagyunk elegendők valamit gondolni magunktól."1) 

A cogitatio etimológiája (coagitare) azt mutatja, hogy 
akarati ténykedést foglal magában, amely akarat e lelkierőket 
mozgatja és azok ténykedését saját céljaira fordítja.2) Amennyi-
ben a lélek egyszerű felfogása a jóról és a jó megszívlelése az 
első tény, amellyel a lélek megkezdi működését, ez a cselekvés 
szorosabb értelemben neveztetik cogitationak. De amennyiben a 
jónak megszívlelése az akarattól származik, sőt maga a jó fel-
fogása is valami jóravaló szándékot feltételez, így eme cselek-
vés gyökere, a lelke mindig egy akarati tevékenység. Ezért az 
Orangei zsinat is a lélekbe öntött édességet a gondolkodéshoz 
és a választáshoz szükséges kegyelemnek mondja. A gondolko-
dást más szavakkal a szentatyák szellemében Szent Tamás alap-
ján is kifejezhetjük, midőn ő azt „velle deliberare" vagy „con-
siliare" szavakkal illeti.3) A Magister sententiarum is használja a 
gondolkodást föntebbi értelemben; ugyanis ő sok helyen azo-
nosítja a gondolkodást a jó akarattal.4) 

Szent Ágoston az ily gondolkodást „fogamzott csírának" 
nevezi, nem pedig „befogadott magnak, amelyben és ahonnét fo-
gamzik a csíra."5) 

Szent Bernát az „Istentől elvetett gondolkodás" szavakkal 
azt akarja kifejezni, hogy ezt a gondolkodást úgy kell felfogni, 
mint egy minden szabadakaratot megelőző kegyelmet. Hasonlóan 
ő is a gondolkodás alatt nem csak egy értelmi képet ért, ha-
nem mivel a szív gondolkodásáról van szó, egy cselekvést, mely 
az értelmet és akaratot egyaránt átfogja. így Szent Ágoston is, 
ki szerint a gondolkodás a liberum arbitrium dolga, melynél 
egyaránt közreműködik az értelem és az akarat.") 

íme itt az intuíció világos nyomaira akadunk a szent-
atyáknál, Az atyák eme kettős tevékenységet azután többféle-
képen nevezik : vagy szeretetnek, vagy öröm-, vagy édességnek. 
Nevezik továbbá világosságnak is. Mindenképen megegyeznek 

») Scheeben, Handbuch der kat. Dogmatik. III. K. 672. o. 
») U. o. 
3) Comm. in ep. ad. Rom. in cap. 9. lec. 3. 
*) 2. dist. 26. 
6) Opus imp. I. n. 79. 
6) V. ö. Scheeben, Handbuch der kath. Dog. 3. k. 673. o. 
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azonban abban, hogy ez a cigitatio cordis a lélekben valami-
féle képe Istennek, amelyben az Isten a szentséget és bölcsességet 
előhozza. így ezen világosságot is melynek a szentatyák gyak-
ran nevezik az ily intuíciót, analóg módra kell felfognunk, mint 
a Szentlélek lehelését a Szentháromságban. „A világosság moz-
gató erejét ugyanis itt nem úgy kell felfogni, mint azon erőt, 
amellyel az értelem a szeretetet hozza létre, hanem úgy, amint 
egy megvilágított szent szeretet magának a szeretetnek a mü-
veit és vágyait létrehozza, — hasonlóan amint Istenben a Szent-
lélek lehelését nem a szeretetnek az ismeretből vaió származása 
módjára kell felfogni, hanem amint a szeretet lehellete vagy 
lángja kijön az Atya és Fiú tiszta, szent szeretetéből."1) Valóban 
egy szép tárgynak a megpillantása, annak nézése, nemcsak a 
megismerés működését zárja magába, hanem az egész lélek 
működését. Ugyanígy az Istentől származó „vita sapientiae", 
mint egy melegítő napsugár nemcsak az értelemre hat, hanem 
az egész lelket átkarolja. Scheeben szerint a szentatyák közül 
különösképen Szent Ágoston sajátja, hogy a szeretet alatt ér-
telmi tevékenységet, bizonyos megvilágítást ért. Ez a „lumen 
caritatis" vagy „Caritas luminosa", vagy ahogy Scheeben nevezi, 
ezen „lichte Glut"2) a tulajdonképeni lényege és magva a pat-
risztikus intuiciós elméletnek. 

A skolasztikánál az intuíció elnevezése, amely intuíció nem 
más, mint az értelemnek közvetlen látása, magától a látás érzék-
szervétől van véve. így a skolasztika az intuíciót a látás érzék-
szerve szerint magyarázza. A látás érzékénél két lényeges dolog 
fordul elő: elsősorban a látás közvetlenül egy valóban létező 
dolog felé irányul, másodsorban közvetlenül ezen dolog jelen-
léte határozza meg a látóképességet. Ezért az intuíció is oly 
ismeret, amely közvetlenül vonatkozik egy dologra, amely való-
ban létezik. Schiffini így határozza meg: „Az intuitiv megisme-
rés az, amely által a dolog közvetlenül a megismerő tehetség 
elé állíttatik, mint önmagában és jelenben létező."3) J. B. De 
Benedictis így ír erről a dologról: „A hittudósoktól alkalmazott 
általános beszédmód szabályait amennyire lehet megőrizve az 
oly ismeretet mondom intuitiv ismeretnek, amellyel bizonyos 
időközben a tárgynak reánk gyakorolt létét megítéljük, még 

l) U. o. 693. o. 
•) U. o. 
8) Disput. Metaphys. Spec. n. 308. 

3* 
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pedig úgy, hogy a motivum vagyis az, amiért így ítélünk ne 
legyen különböző magában a tárgyban levő létnek gyakorlásá-
tól, sem a potenciában levő tapasztalati ismerettől . . . És ez 
az, amit általában mondanak, t. i. az intuicio a létezőre és a je-
lenre, mint ilyenre vonatkozik . . . Ezt azonban nem lehet ér-
teni a létnek és jelennek bármily ismeretéről, sőt bármily evi-
dens ismeretéről sem . . . A dolog értelme tehát itt, hogy az 
intuicio a létezőre és a jelenlevőre mint ilyenre vonatkozik, az, 
hogy ez a lét és jelenlét nemcsak a megítélt dolog, hanem 
egyúttal az ítélés oka is. így a tudó a látótól abban különbözik, 
hogy az előbbi másfelől indíttatik az ítéletre, nem pedig magá-
tól a létező dologtól."1) Az intuitiv megismerés a skolasz-
tika szerint tehát három tulajdonságot foglal magában. Először 
közvetlen, vagyis a tárgyat közvetlenül mutatja, nem pedig 
valamely más dolog által. Másodszor nem valami anológ isme-
ret, hanem a tárgy teljes és tökéletes ismerete. Harmadszor 
pedig az intuitív megismerésnél a tárgy vagy oka, vagy fölté-
tele a megismerésnek, vagy az ítéletnek. A skolasztikusok sze-
rint az intuitiv megismerés leginkább abban különbözik a többi 
megismeréstől, hogy az így ismert dolgokról nemcsak hogy íté-
letet mondunk, hanem épen magának a dolognak a léte az ok, 
amiért róla ítéletet mondunk. így az intuíció egyszersmind 
ítélet is. 

Továbbá a skolasztika a közvetlen megismerést az intuitiv 
megismeréstől megkülönbözteti. A közvetlen ismeret meglehet 
intuíció nélkül ; vagyis mikor én egy jelenlevő dolgot meg-
ismerek minden okoskodás nélkül és midőn hiányzik a médium, 
amelyben én ezen dolgot megismerem. A közvetlen megismerés 
nem mindig intuitiv megismerés, de nem áll ez megfordítva, 
mert az intuíció mindig közvetlen megismerés.2) A skolasztika 
mint mindenütt, úgy az intuíciónál is hangsúlyozza az értelem 
főszerepét és magát a judiciumot is értelmi tevékenységnek 
tartja. Talán itt lehet látni egy kis divergenciát az előbbi theoria 
és a skolasztika között; hasonlóan itt a különbség a skolasztika 
és misztika között. De eloszlik ez a külömbség, midőn a vallá-
sos megismerés judiciumában a skolasztika is erősen hangsú-
lyozza az akarat szerepét. 

- „ A modern időkben az úgynevezett „geisteswisenschaftliche 
!) Philos. Peripat. to. 3. lib. 4. q. 5. c. 4. 
a) Schiffini, Disput. Metaphys. Spec. n. 304. 
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Philosophie" hirdeti az intuíciót. A közvetlen tapasztalat és az 
intuíció képezi alapját ezen filozófiai rendszernek. Mig Dilthey 
az ismeretelméletet tárgyalja, addig a metafizikusa ennek az 
irányzatnak Eucken Rudolf. Eucken az intuíciót azonosítja magá-
val az élettevékenységgel és azt néha életnek nevezi. Szerinte 
a bölcselkedésnek első követelménye, hogy az ember magát a 
cselekedetre elhatározza, mert az élet magát ezen cselekedetek 
által fogja föl. így Euckennél az igaz fogalma összeesik a cse-
lekvéssel. Az igazság Eucken szerint: „Az élet előretörése az 
ő eredeti magasságába."1) Maga az intuitiv biztosság Euckennél 
nem más mint: „Az öntudat tevékenysége az ő szét nem vá-
lasztható egyetemes életében ; magának az élet ősforrásának 
működése."2) Az élet ezen ősforrását Eucken nem mondja lélek-
nek. A lélek szerinte valami individuális, valami izolált. Az 
empirikus pszihológia szerinte „tartalom és fogalom nélküli já-
ték a lelki erőkkel."3) A kísérleti pszihológiával szemben Eucken 
emez őséletforrást „ Geist "-nek nevezi. Az életműködés ezen 
szellemnek a fejlődése és maga az intuitív biztosság nem más, 
mint a szellemnek saját maga megismerése. „Az intuitiv meg-
ismerés azáltal létesül, hogy az egyes magát a szellemi élet 
folyó árja közül a tiszta ős-eredetébe visszahelyezi."4) 

Bergson is az intucióra helyezi a fősúlyt, hasonlóan igen 
nagy szerepet játszik az intuició egy másik irányt követő filo-
zófusnál a „fenomenologia" megalapítójánál Husserlné! és az 
ezen irány többi követőinél. Eme rendszer metódusa az úgy-
nevezett „Wesensschau." Ez abban áll, hogy a szemlélő elme-
rül a tárgy lényegébe és így akarja intuitive megismerni. „Ha 
mi a tiszta szemléletben megismeréstől megismeréshez pillantva, 
hogy mi önmagában a megismerés, — ez az állandó része a 
tetszőlegesen folyó egyes megismeréseknek, — mintegy adottat 
magunk elé hozzuk, akkor a megismerés lényegét szemlélve 
fölfogtuk,"5) Ez maga az intuició, amely Husserl szerint minden 
legvégső ismeret forrása. 

Max Scheler ezen metódust az értékelméletre fordítja és 
szerinte az értékek a szubjektumtól oly függetlenek, mint a szí-
nek a látástól. Ezek kvalitások, melyek megérzés által lesznek 
adva, épúgy, mint a szín a látás által. így az értékek birodalma 

' ) Volkelt, Gedanken über intuitive Gewissheit Zeitschr. für Phil. u. 
phil. Kritik. 1916. 128. o. — 8) U. o. 129. o. - ») U. o. — ') U. o. 130. o. — 
5) Hessen, Die phil. Strömungen der Gegenwart, 100. o. 
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az emberi lény emocionális részéhez tartozik.1) Ez, mint azt 
Pascal igen találóan kifejezte egy „ordre du coeur", egy világ, 
amely nem a gondolkodással, hanem bizonyos érzelemmel, át-
éléssel közelíthető meg. Ezért Pascal szerint a szív ismeri a 
bölcsességet. Méré, a „maître de la politesse" kiemeli a mate-
matikus gondolkodás túlhajtásával szemben az érzelmi meg-
ismerést, vagyis az intuíciót.2) Hogyan tudjuk mi ugyanis bebi-
zonyítani, hogy egy ember számunkra szimpatikus, egy kép-
vagy egy zene-darab szép, egy benyomás helyes? A nagy 
eredmények a tudományban, művészetben és leginkább a gya-
korlati életben legkevésbbé vezethetők vissza logikus gondol-
kodáshoz. Ez jó arra, hogy a nagy fölfedezéseket kövesse és 
azokat bizonyos gondolatmenet szerint rendezze. Sőt maga a 
logikus gondolkodás föltételez egy ilyet, amennyiben a végső 
princípiumok, amelyeket megérzünk, adják az erőt és biztossá-
got a logikus gondolkodásban.3) Scheler azután Szent Ágostonnal 
keresi a kapcsolatot, hogy az ő saját metódusával bizonyítsa a 
vallást.4) Valóban van valami hasonlóság a nagy hippói püspök 
intuícióról szóló tanítása és ezen szisztéma között, de egyben 
el is tér, amennyiben Szent Ágoston tanítása szilárdabb bázison 
nyugszik és hogy úgy mondjuk az intellektuális elem mindig 
élesebben van hangsúlyozva, mint a modern intuiciós elméle-
teknél. Ö egy szilárd pillérre támaszkodik, amely legfőbb for-
rása az igazságnak és ez Krisztus Egyháza. 

Scheler szerint a szeretet az a médium, amely által 
egyik személy a másikkal érintkezik. Ez a gyökere a megisme-
résnek és akaratnak, mert minden igazság és jóság végül is 
személyi igazság és személyi jóság. 

Scheler szerint tehát a megismerést és akarást a szeretet 
viszi a személyhez, aki azután újra képes a szeretet által ismerni 
és akarni. A szeretet az a gyújtópont, amely a sugarakat ma-
gában egyesíti és tovább adja működés céljából.5) 

Itt fölismerhetjük a hasonlóságot a Scheler-féle intuició és 
a szentatyák „cogitatio cordis "-a között. Amint a szentatyáknál 
az egész megismerést és akarást egy „luminosa Caritas" moz-
gatja, ugyanígy közvetíti a szeretet mint médium a megismerést 
és az akaratot Scheler-nél is." .Dr. Lipták Lambert. 

Jászó . (Folyt, köv.) 
') Hessen, Die. phil. Strömungen der Gegenwart, 100. o. — ') Laros, 

Pascals, „Pensées" Einl. XXIX. o. — ä) U. o. XXX. o. - 4 ) Hessen Die phil. 
Stömungen der Gegenwart 103. o. — 5) Vom Ewigen im Menschen 484. o. 
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A BŰNTÉNY MINT HÁZASSÁGI AKADÁLY A 
CODEX JURIS CANONICI VILÁGÁNÁL.1) 

A 3 0 6 - b a n tartott elvírai zsinat 9. kánonja azt mondja, hogy a 
a nő, aki házasságtörő férjét elhagyva máshoz ment, addig 

nem járulhat szentáldozáshoz, mig az, akit elhagyott, meg nem 
halt; ebből világos, hogy a férj halála után nőül mehet ahhoz, 
akivel már férje életében együtt élt. 

Még világosabb Szent Ágoston tanítása. De nuptiis et 
concupiscentia Valeriushoz írt I. k. 10. fj.-ben: annak halála után, 
akivel házasságban élt, házasságot köthet azzal, akivel előbb 
házasságtörést követett el.2) 

A házasságtörők között kötött házasság érvénytelenségét 
csak Justinián császár 556-ban hozott 134 Nov. 12. fej. mondta ki. 

A 796. friauli zsinat 10. kán. a házasságtörőnek házastársa 
halála után is eltiltja a házasságot mindenkivel. 

A 845. meauxi zsinat 69. kán. kimondja, hogy ha valaki 
avval vádoltatik, hogy a férj életében annak feleségével házas-
ságtörést követett el s a férj halála után az özvegyet nőül vette, 
nyilvános bünbánattartásnak kell alávetni, melynek elvégzése 
után, ha jónak látszik, meg fog tartatni az előbb említett szabály 
(t. i. a nőrablásról szóló előbbi szakaszban idézett 68. kán., mely 
szerint a bünbánattartás után a püspök a bűntársak közt a 
házasságkötést megengedheti) kivéve ha akár ő, akár a nő ölte 
meg a férjet, ami ha bebizonyíttatott, a házasságkötés minden 
reménye nélkül örökös bűnbánatot kell tartaniok. 

A 895. triburi zsinat 40. kán. egy esetet ad elő, mely sze-
rint valaki a más feleségével házasságtörést követett el s meg-
ígérte, hogy férje halála után nőül veszi s úgy is tett. A zsinat 
az ily házasságot kárhoztatja s minden kereszténynek eltiltja. 
A triburi zsinat határozatainak több kézirata ehhez hozzáteszi, 

1) A »Religio« 1925-iki évfolyamának I. füzetében megjelent fejtegetés 
folytatása. A szerzőnek „A katholikus házasság-jog rendszere" cimü mun-
kája most van sajtó alatt. 

2) Erre hivatkozik Hinkmar rheimsi érsek annak bizonyítására, hogy 
II. Lothar király, ha Theuthergával való házassága felbontatik, elveheti 
Waldradat eddigi ágyasát. I. Sdralek Hinkmars von Rheims Kanonistischer 
Gutachten II. I. IV. fej. 27. §. v. ö. Huszár : Egyházjog II. k. I. r. 8. §, III. 
Hogy Szent Ágostonnak ez a helyes szövege, XIV. Benedo.. 1744. dec. 5. 
a sandomingoi érsekhez irt Redditae Nobis levele 22. §. bizonyítja. (Bulla-
rium I. k. CXIII.) 
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hogy senkinek sem szabad házasságot kötni azzal, akivel előbb 
házasságtörést követett el, Regino prumii apát az egyházi fegye-
lemről írt II. k. 237. fej. e mondatot nem vette fel, Wasserchleben 
pedig Beiträge zur Geschichte der vorgratianischen Kirchenrechts-
quellen c. kitűnő munkájában azt bizonyítja, hogy Regino szö-
vege a helyes és eredeti. Regino az eskü mintát is közli, melyet 
a házasságtörőnek a bünbánattartás elvégeztével letennie kellett, 
mely szerint a nőt, akivel házasságtörést követett el, nem fogja 
feleségül venni, hacsak a püspöktől arra engedélyt nem kap. 
Regino szövege ment át a wormsi Burchard, a chartresi Ivo s 
végül Gratián dekretumába : II. r. 31 eset, 1. kérd. 4. Kán., aki 
azután fölállítja a tételt, hogy a házasságtörő bűntársát a vezek-
lés elvégzése után is csak akkor veheti el, ha sem a férj életére 
nem tört, sem annak életében nem ígérte meg bűntársának, 
hogy férje halála után nőül fogja venni. 

Hogy a hitvesgyilkos egyáltalán nem házasodhatik, Gratian 
a 33 eset 2 kérd.-ben Paulinus friauli püspök 794-ben Astulf-
hoz írt levelével, hogy a pápa e tiltó akadály alól fölmenthet, 
Miklós pápa 864-ben Rudolf bourgesi püspökhöz írt Susceptis 
beatitudinis levelével bizonyítja1) 

Gonzalez szerint a bayonnei, Jaffé szerint a beauvaisi 
püspök kérdezte III. Sándortól, hogy házasságot köthet-e valaki 
azzal, akit még első felesége életében tényleg nőül vett? s a 
pápa azt feleli : ha a házasságtörő az első felesége életére tört, 
vagy azt ígérte, hogy annak halála után ezt fogja nőül venni, 
akkor a kánonok szerint e házasságtól örökre eltiltatik és e 
tilalom örökre betartandó.2) 

Paviai Bernát a Summa de matrimonioban a bűntény aka-

') L. Jaffé 1 m. 2091. XIV. Benedek : De Synodo dioecesana. 
IX. k. 12. fej. 7. 

a) IX. Gergely Dekr. IV. k. VII. c. 3. fej. Harduin a zsinati végzések 
gyűjteni. VI. k. 2. r. 1838. old. III. Sándornak még egy előbbi dekretumát is 
közli, melyből világos, hogy a pápa a házasságtörést csak a hitvesgyil-
kossággal, vagy házasságígérettel halmazatban tartja akadálynak : ha bebi-
zonyul, hogy akár a férfi, akár a nő az első házastárs élete ellen tört, 
vagy annak életében a másiknak házasságot ígért, ne késlekedjél őket 
teljesen elválasztani ; ha azonban ezek közül egyik eset sem bizonyult be, 
akkor az ügyben az egyházi szokás s a kánoni rendeletek szerint járj el 
(hogy t. i. bünbánattartás után a püspök a házasságot megengedheti). E dekr. 
azonban pennafortei Raymund IX. Gergely gyűjteményébe nem vette fel. 
L. XIV. Benedek : Redditae Nobis 29—36. §. 
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dályánál megkülönbözteti, hogy mindkét részről forog-e fenn 
vagy csak egyik részről? Mindkét részről forog fenn, ha házas-
ságtörést követtek el s azonkívül házasságot ígértek egymásnak, 
vagy egyik a másik házastársának életére tört : ez bontó akadály, 
Ha azonban csak egyik részről forog fenn, úgymint ha a ne kéjnő, 
ha valaki vérfertőzést követett el, feleségét meggyilkolta, nőt 
rabolt és minden oly bűn, amiért nyilvános bűnbánatot kell 
tartani: mindez csak tiltó akadály. A Summa Decretaliumban a 
házasságtörés akadályát a IV. k. 7. c. alatt tárgyalja s azt mondja, 
hogy hajdan általában tiltva volt, hogy valaki azzal kössön 
házasságot, akivel előbb házasságtörést követett el ; később e 
tilalom két esetre szoríttatott: ha t. i. a házasságtörő az első 
házastárs életére tört, vagy annak halála esetére bűntársának 
házasságot ígért. Arra a kérdésre, hogy ha valaki feleségét 
elhagyva, másikat vett, felesége halála után avval házasságot 
köthet-e ? némelyek azt felelik, hogy nem, mert nőül venni több, 
mint házasságot igérni, mások különbséget tesznek: ha mind-
ketten tudták, hogy az első feleség él, akkor nem köthetnek 
utóbb házasságot, ha egyik nem tudta, akkor igen.1) Bernát 
szerint a vezeklés elvégzése után házasságot köthetnek. 

III. Coelestin ellenben 1191—97 közt a lincolni püspökhöz 
írt dekr. kimondja, hogy aki felesége életében már mintegy házas-
ságszerüleg élt mással, az tovább ment, mintha csak felesége 
halála esetére ígért volna házasságot házasságtörő bűntársának : 
ennélfogva elválasztandók. (Dekr. IV. k. VII. c. 5. fej.) 

Ugyancsak III. Coelestin a III. k. 33. c. 1. fej. felvett dekr. 
kimondja, hogy a hitvesgyilkosságban bűnrészesek közt akkor 
sem jöhet létre házasság, ha a bűntett elkövetésekor egyik fél 
nem volt keresztény s bűntársa által téríttetett keresztény hitre ; 
ha ellenben az özvegy házastársa megölésében nem részes, 
akkor közte és házastársának gyilkosa közt nincs akadály. 

Az első feleség életében kötött második házasságra vonat-
kozólag III. Ince a messinai káptalanhoz intézett dekr. (IV. k. 7. c. 
7. fej.) ismét kimondja, hogy ha a második asszony nem tudta, 

') Ilyenformán dekretálta III. Sándor 1159—81 közt a sz. Albán apát-
jához írt lev. Dekr. IV. k. 7. c. I. fej. : valaki felesége életében másikat vett, 
aki nem tudta, hogy annak felesége él ; felesége halála után a férfi a másik 
asszonyt el akarja hagyni, azt mondva, hogy felesége életében nem köt-
hetett vele házasságot : a pápa azt feleli, hogy ha csak az asszony nem 
kéri a válást, a férfi kérelmére nem választandók el. 
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hogy a férfinak felesége van, úgy annak halála után, a házassági 
megegyezést megújítva, együttmaradhatnak. 

Végül IX. Gergely az u. o. 8. fej.-be felvett dekr. kimondja, 
hogy házasságtöréssel való halmazat nélkül sem a házassági 
ígéret, sem a kettős házasság nem képez akadályt, hanem csak 
ha akár előtte, akár utána házasságtörést is követtek el. Ezt a 
dekretálisok által így megállapított jogot foglalja össze a Codex. 

1075. kán. 
Nem köthetnek érvényesen házasságot : 
1. Akik ugyanazon törvényes házasság tartama alatt 

egymással befejezett házasságtörést követtek el és 
kölcsönösen egymásnak házasságkötésre irányuló 
ígéretet tettek, vagy épen, habár csak polgári kötés 
által is, házasságkötést kíséreltek. 

2. Akik, hasonlóképen ugyanazon törvényes házasság 
tartama alatt egymással befejezett házasságtörést kö-
vettek el s egyikőjük hitvesgyilkosságot követett el. 

3. Akik kölcsönös fizikai vagy erkölcsi erővel, házas-
ságtörés nélkül is, a házastárs halálát okozták. 

A kánon értelmében tehát a következő négy bűntény képez 
a bűntársak közt bontó akadályt: 

1. házasságtörés, házassági ígérettel kapcsolatban; 
2. házasságtörés, kettős házassággal halmazatban ; 
3. házasságtörés, hitvesgyilkossággal halmazatban ; 
4. hitvesgyilkosság. 
I. Az első esetben az akadály fennforgásához 1. befejezett 

és tudatos házasságtörés ; 2. az kívántatik, hogy a házasság-
törők a házastárs halála esetére egymásnak kölcsönösen házas-
ságot ígértek. 

Házasságtörésről azonban csak érvényes házasság esetén 
lehet szó, ha tehát a házasság nem volt érvényes, akkor nincs 
házasságtörés, következőleg az akadály nem forog fenn. Az aka-
dályt csak befejezett házasságtörés állapítja meg, nem pedig más 
bevégzett fajtalanság, sem pedig házasságtörés kísérlete. A házas-
ságtörésnek mindkét részről tudatosnak kell lennie, azaz mind-
egyiknek tudniok kell, hogy egyikőjük házas.1) 

') Wernz atya túl messze megy, mikor az esetben, ha mindketten 
házasok, azt kívánja, hogy mindketten mindkét házasságról tudjanak (i. 
m. 23. c. 2. §. 523. III.) ha mindegyik csak azt tudja, hogy ő házas, akkor 
is mindegyik tudja, hogy házasságtörést követ el, tehát a házasságtörés 
mindkét részről tudatos. 
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Az ígéretnek kölcsönösen adott és elfogadottnak kell lennie 
s arra irányulnia, hogy a házastárs halála után házasságot fog-
nak kötni. Hogy a házasságtörés előzte-e meg a házassági 
Ígéretet vagy fordítva, az közömbös, de az ígéretnek ugyanazon 
házasság tartama alatt kell adatnia, amelyet házasságtöréssel 
beszennyeztek. Ha tehát János Máriával fennálló házassága alatt 
Bertával házasságtörést követett el, de nem ígért neki házasságot, 
azután Mária halála után Erzsébetet vette nőül s e házasság 
tartama alatt ígért Bertának házasságot, de vele újabb házasság-
törést nem követett el, akkor Erzsébet halála után János és Berta 
közt nincs akadály.1) 

II. A második esetben a házasságtörés kettős házassággal 
van halmazatban. E második, érvénytelen házasság, akár kath. 
pap, akár másvallású lelkész, akár polg. anyakönyvvezető előtt 
köttetett, megállapítja az akadályt, egyszerű vadházasság azon-
ban nem. Ha az első házasság nem volt érvényes, akkor nem 
lévén házasságtörés, az akadály nem forog fenn, mindazonáltal, 
ha a felek a házasságot még érvényesen fennállónak tartották, 
akkor a második házasságkötésnél nem lehetvén igazi házasság-
kötő szándékuk, az ez okból lesz érvénytelen. Ellenkezőleg, ha 
legalább az egyik fél menthető tévedésből azt hitte, hogy az 
első házasság már nem áll fenn, akkor az általa bár érvényte-
lenül, de jóhiszemben kötött második házasság az akadályt nem 
állapítja meg ; e jóhiszeműséget azonban bizonyítani kell : nem-
katholikus félnél azt az első házasságot fölbontó polgári birói 
ítélet is bizonyíthatja. 

III. A harmadik esetben az akadály fennforgásához az kíván-
tatik, hogy a házasságtörők egyike akár saját, akár a másik fél 
házastársát, akár a másik fél tudtával és beleegyezésével, akár 
tudta nélkül s akarata ellenére, azzal a szándékkal, hogy annak 
halála után bűntársával házasságot kössön,2) megölte, Nem áll 
tehát elő az akadály: 1. ha a házasság nem lévén érvényes, 
nincs házasságtörés : 2. ha legalább az egyik fél nem tudta, hogy 

') Ugyanígy, ha az első házasság tartama alatt ígért neki házasságot, 
de a házasságtörést csak a második házasság alatt követték el, újabb 
ígéret nélkül. 

2) E szándék szükségességét Leilner (Handbuch d. kath. Kirchenrechts 
III. k. 46. §.) tagadja, de épen amivel nézetét indokolja, ellene szól : a bűn-
tény akadályára vonatkozólag a Codex az eddigi jogot nem változtatta 
meg, e kánon tehát épen a 6. kán. értelmében az eddigi jogi tekintélyek 
a kipróbált szerzők elfogadott magyarázatai szerint értelmezendők. 
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házasságtörést követ el ; 3. ha az ölést nem házasságtörési szán-
dékkal követte el;1) 4. ha az ölési kísérletet ugyanezen szándék-
kal követte el, de a halál nem az ölési kísérlet következtében 
állott be ; 5. ha az a fél, aki az ölést elkövette, a tett elköve-
tésekor még nem volt megkeresztelve.2) 

IV. A negyedik esetben az akadály azok közt áll elő, akik 
az egyik fél törvényes házastársának megölésében mint társtettes, 
felbujtó vagy bűnsegéd részesek, ha legalább az egyik és pedig 
a keresztény fél, az ölésben abból a célból vett részt, hogy 
azután a másikkal házasságot kössön.3) 

XIV. Benedek 1744 ápr. 13. Pastor bonus brévéje 44. §. a 
Poenitentiáriának felhatalmazást adott a házassági ígérettel kap-
csolatos házasságtörés titkos akadálya alól felmenteni, ha egyik 
sem tört a házastárs életére. Ha valamelyik vagy mindkettő a 
házastárs életére tört, csak fenyegető nagy veszély okából enge-
dett felmentést. 1757. okt. 28. Aestas levelében pedig kijelenti, 
hogy nyilvánosságra jutott hitvesgyilkosság alól soha egy pápa 
sem adott felmentést. 

Az 1042. kán. a házassági ígérettel vagy kettős házasság-
gal kapcsolatos házasságtörést a kisebbfokú akadályok közé so-
rolja, az alól való felmentésre tehát a püspökök a szentségi fe-
gyelem bizottságától felhatalmazást nyernek ; a szentségi fegye-
lem bizottságának az 1053. kán. által fenntartott 1912. jan. 3-i 
dekr. szerint az el nem halt házasság alól adott felmentésében 
és a holttányilvánítás alapján új házasságkötésre adott enge-
délyben a házassági ígérettel vagy kettős házassággal kapcsola-
tos házasságtörés akadálya alól való fölmentés bennfoglaltatik. 

') E szándék azonban mindig védelmeztetik, ügy hogy annak hiányát 
bizonyítani kell. 

s) Az akadály u. i. csak egyházi jogon alapulván, nem-kereszté-
nyekre nem vonatkozik. Az előbbi két esetben azonban az akadály fenn-
forgásához szükséges mindkét cselekményt (házasságtörés és kölcsönös 
házassági ígéret, vagy házasságtörés és kettős házasság) mindketten köve-
tik el, ha tehát bármelyik legalább a második cselekmény elkövetésekor 
már keresztény volt, az akadály előáll. A jelen esetben azonban az aka-
dályt létrehozó kettős cselekmény közül az ölést csak az egyik fél követi el, az 
akadály tehát csak akkor jön létre, ha ez a fél volt legalább az ölés elköve-
tésekor már keresztény. V. ö. XIV. Benedek 1757. okt. 28. Msgr. Reali szer-
tartásmesterhez írt lev. 15. p. Hitterj. biz. 1852. aug. 25. döntv., Huszár: 
Egyházjog il. k. I. r. 8. §. III. 15. 

8) Ez a szándék ebben az esetben is mindig védelmeztetik, úgy 
hogy annak hiányát bizonyítani kell. 
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A hitvesgyilkosság a nagyobbfokü akadályok közé sorol-
tatik, az 1043—45. kán. felhatalmazása alapján adható felmen-
tésből azonban ez sincs kivéve. 

A gyilkosságért elitélt a 2354. kán. szerint ; a házasságtörő 
ha az eset nyilvános, a 2357. kán. szerint minden egyházi jogi 
ténykedésből s minden egyházi tisztségből ki van zárva ; a ket-
tős házasságot kötő a 2355. kán. szerint becstelen lesz és ha 
megvetve a püspök intését, a bűnös viszonyban megmarad, ki-
közösítendő vagy személyes interdiktum alá vetendő. 

Hitvesgyilkossággal kapcsolatos házasságtörés akadálya 
alapján a házasság érvényét a gyilkosságban nem részes fél 
megtámadhatja; a többi esetekben, minthogy mindketten okai 
az akadálynak, a feleket kereseti jog nem illeti, a szentszéki 
ügyész ellenben feljelentés alapján hivatalból köteles eljárni.') 

Luther 1520ban az egyház babyloni fogságáról c. müvé-
ben Dávid és Bersabé házasságára hivatkozva elvetette ez aka-
dályt, de az evangélikus konzisztoriumok gyakorlata azt ismét 
behozta, az 1541-i genfi rendelkezés pedig az egyszerű házas-
ságtörést is a bűntársak közt bontó akadállyá tette.2) 

Hazánkban az 1894 : 31. t.-c. 20. §. szerint tilos a házasság-

') Leitner szerint (i. m. 68. §.) a feljelentés nem ad jogot a szentszéki 
ügyésznek a nem természeténél fogva nyilvános akadály alapján hivatal-
ból eljárni, úgy hogy ily esetekben Leitner szerint a házasság érvényét 
senki sem támadhatná meg. Alig hinnők, hogy ez az értelmezés megfe-
lelne a Codex intenciójának, mely az 1971. kán.-ban minden hívő számára 
fenntartóit feljelentési joggal csakis azt célozhatja, hogy ily esetekben a 
szentszéki ügyész hivatalból járjon el, aki feljelentés hiányában csak a ter-
mészeténél fogva nyilvános akadály alapján támadhatja meg a házasságot. 
A bűntény természeténél fogva kétségkívül titkos akadály : ha följelentés 
történt, ezáltal nyilvános, azaz a bíróság előtt bizonyítható lesz. Eddigelé 
a házasság megtámadhatósága szempontjából magánjogi és közjogi jellegű 
akadályokat volt szokás megkülönböztetni s a bűntény az utóbbiak közé 
soroltatott, melynek alapján a házasság érvényét bárki megtámadhatta ; a 
Codex e megkülönböztetést nem emliti s a feleken és szentszéki ügyészen 
kívül senkinek nem ad a házasság érvénytelenítésére kereseti, hanem csak 
feljelentési jogot, melynek következtében kétségkívül a szentszéki ügyész 
kötelessége a nem természeténél fogva, de tényleg nyilvános akadály alap-
ján a házasság érvényét hivatalból megtámadni. 

s) L. Friedberg i. m. V. k. 3. fej. sz. 148. §. Szilágyi Márton a Triga 
divortialisban a házasságtörő félnek az ártatlan fél életében megtiltja a 
házasságkötést, Bod Péter ellenben a Synopsis juris connubialisban XV. c. 
179. p. megengedi, hogy kiállott vezeklés után, pénzbírság ellenében a 
superintendens a bűnöst a kötelék alól feloldva, új házasságra bocsássa. 
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kötés azok közt, kiket a felbontó ítélet házasságtörés miatt az 
egymással való házasságkötéstől eltiltott.1) A király az igazságügy-
miniszter előterjesztésére felmentést adhat. A 13. §. szerint nem 
köthetnek egymással házasságot azok, akik közül egyik a másik-
kal egyetértve saját, vagy a másik házastársának élete ellen 
tört,2) az e § ellenére kötött házasság a 45. §. szerint semmis. 
A 23. §. szerint tilos házasságot kötni az egyik házastársnak 
azzal, aki a másik házastárson elköveti gyilkosság, szándékos 
emberölés, vagy ezeknek kísérlete miatt mint tettes vagy részes 
elítéltetett, akkor is, ha az ítélet nem jogerős. A király az igaz-
ságügy miniszter előterjesztésére felmentést adhat.3) 

Az osztrák ált. polg. tuku. 67. §. szerint is az egyszerű 
házasságtörés is bontó akadály a bűntársak közt, de a házasság-
törésnek már a bűntárssal kötni szándékolt házasság előtt bírói 
lag kell bebizonyítva lennie. Sőt a 119. §. szerint a vétkes tár-
sak közt nemcsak a házasságtörés, hanem minden oly körülmény, 
melynek alapján a házasság felbontatott, bontó akadályt képez, 
még a másik házastárs halála után is. A hitvesgyilkosság azon-
ban csak házassági ígérettel kapcsolatban képez bontó akadályt : 
a 68. §, szerint nem köthetnek egymással házasságot azok, akik 
egyikőjük előbbi házasságának tartama alatt egymásnak házas-
ságot ígértek s erre való tekintettel egyik akár saját, akár a 
másik házastársa ellen gyilkosságot vagy gyilkossági kísérletet 
követ el.4) 

A német bírod. polg. tvkv. 1312., 1328. §§. szerint a házas-
ságtörés a bűntársak közt bontó akadály, ha a házasság ezen 
házasságtörés alapján bontatott föl.5) 

') A 85. §. szerint a házasságtörés okából vétkesnek nyilvánított 
házastárs a felbontó ítéletben eltiltandó a házasságkötéstől azzal, akivel a 
házasságtörést elkövette. És pedig a tilalom az ártatlan házasfél halála után 
is fennál. L. A házassági jogról szóló törvényjavaslat indoklását a 23. §-hoz. 

2) A tv. tehát az akadály fennforgásához nem kívánja a házastárs 
megölését, hanem azt már a kísérlet megállapítja, még akkor is, ha azt 
nem a felek közvetlenül, hanem általuk felbujtott harmadik személy kö-
vette el ; a részességhez pedig az egyetértés is elegendő. Az akadály akkor 
is fennáll, ha az élet ellen törés érvénytelen házasságban élt házastárs 
ellen volt elkövetve. (Indokolás a 17. §-hoz.) 

a) A tv. feltételezi, hogy az ölés a házasságkötés lehetővé tételére 
irányuló célzattal követtetett el ; ha ez a feltevés alaptalan, ez esetben a 
tv. az akadály alól felmentést enged. (u. o. 26. §.) 

*) Párbajban történt ölés az akadályt nem állapítja meg. L. Scherer 
i. m. IV. k. II. fej. 125. §. 

5) L. Friedberg 1. h. 
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Az olasz polg. tvkv. 62. §. szerint, aki az egyik házastárs 
ellen elkövetett vagy megkísérelt szándékos emberölésben a 
büntetőbíróság által mint tettes vagy részes bűnösnek ítéltetett, 
a másik házastárssal házasságot nem köthet. Ha csak a vád alá 
helyezés mondatott ki, vagy a vizsgálati fogság rendeltetett el, 
a házasságkötés az ítélethozatilag felfüggesztendő. 

A spanyol polg. tvkv. 84. §-a szerint nem köthetnek egy-
mással házasságot, akik mint házasságtörésben vagy az egyik 
fél házastársának megölésében tettesek vagy részesek, jogerősen 
elítéltettek. Ugyanígy a portugál, a holland, a brazíliai s mind a 
délamerikai köztársasági tv.1) 

Ellenben a svájci, az angol, az északamerikai tv. ez aka-
dályt nem ismerik, sőt az angol felfogás szerint a férfinak 
erkölcsi kötelessége elvenni a nőt, kinek házassága a házasság-
törés következtében felbontatott2) A francia kamara a házas-
ságtörés akadályát (polg. tvkv. 298. §.) 1903 júl. 2-án törölte el.3) 

A magyar bt. tvkv. 246. §. szerint a házasságtörés,4) ha 
amiatt a házasságfelbontás vagy az elválás jogerős ítélet által 
kimondatott :5) három hónapig terjedhető fogházzal) büntetendő. 
A bűnvádi eljárásnak csak a sértett házastárs indítványára van 
helye.7) 

A kettős házasság büntetése a fennálló házassági kötelék 
akadályáról szóló szakaszban lett előadva. 

>) L. Giobbi 1. m. II. k. II. sz. I. 7. lej. 4. §. 
2) A házassági jogról szóló tvjavasl. tndok. a 23. §-hoz. 
a) L. Giobbi 1. h. 
4) A tv. a házasságtörés fogalmát nem állapítja meg, az általánosan 

elfogadott meghatározás szerint házasságtörés két oly egyén házasságon 
kívüli nemi közösülése, kik közül legalább egy tudja, hogy ő vagy bűn-
társa házas. L. Vámbéry : A házasság védelme a btőjogban. VII. 1. 

5) Ugyanígy a német, a holland, a svájci tv. 
Az osztrák, a német, a holland, a svájci, a norvég, a román tv. 

szerint 6 hónapig, a szerb és bolgár tv. szerint 1 évig, a francia, belga, 
olasz, svéd, dán, görög, japán tv. szerint 2 évig, a spanyol tv. szerint 6, a 
portugall szerint 8 évig terjedhető fogház; az angol tv. a házasságtörést 
nem bünteti, az Egyesült-Államok csak akkor, ha az a közerkölcsbe ütkö-
zik. A francia, belga, olasz, spanyol, portugall, szerb tv. azonban a férjet 
csak akkor bünteti, ha a nejével közösen lakott házban tartja ágyasát L. 
Vámbéry 1. k. 3. §. 

?) A norvég, a svájci s az előbbi jegyzetben említett esetben az 
észak-amerikai törvény a házasságtörést hivatalból rendeli büntetni u. o. 
VIII. 2. §. 
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A hitvesgyilkosság a bt. tvkv. 278—88. §§-ai szerint ha 
előre megfontolt szándékkal követtetett el : halállal (a kísérlet 
legalább 5 évi fegyházzal) ; ha nem előre megfontolt szándékból 
követtetett el : életfogytig, a kísérlet legalább 3 évig terjedő 
fegyházzal ; ha erős felindulásban követtetett el : 10 évig terjedhető 
fegyházzal, a kísérlet enyhébben; hitvesgyilkosság elkövetésére 
irányuló szövetség, ha ahhoz előkészületi cselekmény is járul, 2 
évig terjedhető börtönnel büntetendő. Halmazat esetén a 98. §. 
értelmében a legsúlyosabb büntetés tartama a cselekmény súlyos-
ságához képest feljebb emelhető. Tehát házasságtörés és kettős 
házasság halmazatának büntetése 5 évi és 3 hónapi börtön; 
házasságtörés és hitvesgyilkosság kísérletéé legalább 5 évi és 
3 hónapi fegyház ; házasságtörés és a hitvestárs megölésének 
kísérletéé legalább 3 évi és 3 hónapi fegyház ; házasságtörés és 
a hitvestárs erős felindulásban elkövetett megöléséé: 10 évi és 
3 hónapi fegyház ; házasságtörés és a hitvestárs megölése erös 
felindulásban elkövetett kísérletéé : ennél enyhébb ; házasságtörés 
és hitvesgyilkosság elkövetésére irányult szövetségé: 2 évi és 3 
hónapi börtön lehet. 

Budapest. Dr. Huszár Elemér. 
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Dr. Tóth Kálmán : Jézus példabeszédei. Esztergom. 4° 276 
lap. Ára 6 P. 

„Aki egyszer az Úr Jézus arcába tekintett, — írja szerző 
munkájának előszavában — soha többé el nem felejtheti. 
Aki egyszer az ő példázatainak szépségeit megérlelte, eze-
ket nem fogja soha többé felejteni. Ha e tükrökbe nézünk, Jézus 
lelkét látjuk, az ő lelki világát éljük át és az ő magasztos éle-
tét szeretjük meg kiolthatatlan szeretettel." A szerző sokszor né-
zett ebbe az isteni arcba. Hívő lelke sokszor ízlelte meg az isteni 
ajkakról arany lávaként folyó példázatok szépségeit. S amint 
hosszú éveken át csendes elmélyedésben, szorgalmas kutatásban, 
türelmes olvasásban szívében felhalmozott, azt e müvében mint-
egy gazdag csokorba fűzve közkinccsé teszi, hogy mások is 
tapasztalják, mily jó abba az isteni arcba nézni, mily hasznos 
és üdvös az Úr példázatait hallgatni. Mert az Úr beszéde nem 
pusztán emberi okosságnak megnyilatkozásai, hanem isteni böl-
cseségnek tanítása. Akik hallgathatták, nem tudtak tőle megválni; 
étlen-szomjan követték őt a pusztában is. Még ellenségei is be-
vallották, hogy így még nem hallottak beszélni. Hála az isteni 
Gondviselésnek, hogy e lelket emelő és szívet boldogító beszé-
dek feltétlenül hiteles leírásokban, a szent evangéliumokban 
reánk is eljutottak. S ha az isteni tanításra szomjas lelkek szent 
örömmel fogadták a valóban karácsonyi örömhírt — a Kath. 
Szemle decemberi számában — Dr. Martin Aurél egyetemi ta-
nárnak Káldi György emlékezetére írt értékes tanulmányából, 
hogy a Szent István Társulat új Szentírás-fordítást készül kiadni, 
úgy örömmel fogják fogadni szerzőnek kiváló munkáját is, mely 
a Szentírás minél alaposabb megismerésére vezet. Mert e néma 
lapok nagyon beszédesek. Beszélnek történetről, földrajzról, nö-
vény- és állattanról, népszokásokról, politikai és társadalmi élet-
ről. Megszólalnak itt régi és modern írók, hívők és hitetlenek, 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1927. 4 
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zsidók és pogányok, szentek és ellenségek. A Szentírás fensé-
gesen egyszerű példázatai itt színes képekké lesznek, melyeknek 
minden vonását tisztán látjuk. Minden példabeszédnek előbb a 
hátterét festi meg markáns vonásokban a szerző és kiemeli 
főgondolatát. Azután a szöveget veszi bonckés alá és alapos 
szómagyarázat után áttér a tárgyi magyarázatra. Mind, akik 
érdeklődnek a Szentírás iránt, igen nagy haszonnal fogják e 
magyarázatokat olvasni. Szerzőnk sok oly szépséget leplez le 
előttünk, melyet eddig nem vettünk észre. Müve tehát nagyon 
tanulságos s élénk előadásával élvezetes olvasmányt is nyújt. 
Azért szívből kívánjuk, hogy minél többen olvassák s ezzel a 
szorgalmas szerzőt az Előszavában kilátásba helyezett II. kötet 
kiadására is buzdítsák, mely a példabeszédeknek gyakorlati cé-
lokhoz alkalmazott és misztikus magyarázatát adná homiletikus 
alakban. Mindkettőnek úgy az igét hirdető papok, mint az evan-
géliumi igazságra szomjas hívek nagy hasznát látnák. Fiat, fiat ! 

Budapest. 
Dr. Babura László. 

Giovanni Rosadi: Jézus pöre. Fordította Boros Ferenc. 
Budapest, 1926. Révai kiadás. 

Ez az előkelő nyomdatechnikával kiállított könyv épen 
olyan szenzációnak készült, mint Papini Jézus története, szerző-
jének intentiója szerint is, a fordító, illetve a kiadó szándéka 
szerint is. Szerzője, Luccában született, de Floreneben élt és 
1925-ben ugyanott meghalt G. Rosadi, különben Papininak földije, 
kiváló büntetőjogász és a művészetekért élő-haló szépművészeti 
államtitkár volt. Könyvének szertelenül lelkesedő fordítója majd-
nem egy sorba helyezi őt, mint írót Papinivei. Azonban csak 
azon jószándékban egyeznek meg, mely őket Jézus kultuszának 
szolgálatába állította, a szándék kivitelében Rosadi messze el-
marad a ragyogó tollú Papinitől, mint stilmüvész. Vannak Rosadi 
könyvének is élvezetes lapjai, legtöbbször azonban az indoko-
latlanul hosszú jogászi fejtegetések határozottan unalmassá teszik. 
Sok helyen zűrzavaros fordítása pedig még csak fokozza fárasztó 
voltát, úgy hogy nem igen merném ígérni a szerzőnek azon remény-
ségének valóra válását: „Ha más haszna nem is lesz ezeknek 
a lapoknak, de talán néhány olvasóhoz egy-két napra közelebb 
viszik a biblia verseit." 
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Pedig a szerző célja határozottan szent és tiszteletreméltó. 
Azt akarja bebizonyítani a zsidó jognak és római igazságszol-
gáltatásnak Jézus elítéltetésére alkalmazott fejtegetésével, hogy 
Jézus elítéltetése nemcsak igazságtalan volt, hanem a zsidó 
törvények és a római jog paragrafusai alapján egyszersmind tör-
vénytelen, jogtalan is, egyszerű politikai gyilkosság volt, mely 
egyszerűen zsídópárti, illetve kasztérdekből történt. Voltaképen 
nem is ítélkeztek felette, hanem egyszerűen csak halálra hur-
colták. A Magas Tanács (Szinedrion) bírái nem ítélkeztek felette, 
mert hisz nekik sem joguk nem volt erre, sem jogot nem for-
málhattak maguknak az ítélkezésre vonatkozólag. Midőn minden 
törvénykezési forma mellőzésével végig játszották Jézussal az 
ítélkezés komédiáját, már akkor napokkal előbb el volt döntve 
megöletése. „A pretórium legfőbb tisztviselője (Pontius Pilátus) 
aki nem hallgatott meg egyetlen tanúvallomást sem, meg se 
kísérelte a bizonyítást, nem tartotta meg a formákat, szintén 
nem ítélt fölötte." (265. o.) „A római perrendtartásnak még a 
lehető legegyszerűbb formáit sem tartották be, miközben a vád-
lottat halálra ítélték. Nem volt a vád meghatározva, nem alkal-
mazták a törvény rendelkezéseit, nem hallgatták ki a tanúkat, 
nem állapították meg a tényeket, hanem a vádlottat egyszerűen 
kiszolgáltatták vádlói kezébe. Ez nyílt ellenmondásban állt a 
vádlottnak a bíró által is hirdetett ártatlanságával, aki ennek 
jeléül kezét is megmosta. A názáreti Jézust nem ítélték el, hanem 
megölték, kivégzése nem igazságtalanság, hanem gyilkosság." 
(271, o.) 

E tételének 384 oldalon nagy jogászi apparátussal és éles-
elmével végzett bizonyítása sikerültnek mondható, legalább is 
a római jog szempontjából. A zsidóságban nem lévén szakem-
ber, a reá való hivatkozásaiban már kevésbbé helytálló a bizo-
nyítása. De a tételek bizonyításából folyó következő gyakorlati 
tanulsága fisztikus jellege miatt is felette sérti a keresztény 
kegyeletet: „A Golgota gyalázata, gyalázata az igazságszolgál-
tatásnak. Ezért bölcs intézkedés volt, hogy majd minden keresz-
tény nemzet tárgyalási terméből eltávolították a feszületet, mely 
állandó megszégyenítése volt a bírák munkájának." (135. o.) 

Egyáltalában az a legfőbb szépséghibája ennek a különben 
jószándékü könyvnek, hogy nagyon sokszor megsérti a hívő 
keresztény kegyeletét. De ez nem csoda! Midőn fecskeröptében 
végig megy Jézus életén és tanításán, hogy Jézus egész életé-

4* 
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bői megállapíthassa az ő teljes tökéletes ártatlanságát, az evan-
géliumi szövegek magyarázatában Didón kivételével jóformán 
csupa cégéres rationalistákra támaszkodik. Az ő főkalauzai, 
szentírástolmácsai : Renan, Strauss, Harnack, Loisy, Petrucelli 
stb. Megjegyzéseivel minduntalan elárulja, hogy ő az orthodox 
exegetákban egyáltalában nem bízik. Ezért aztán szentírásmagya-
rázatai tele vannak rationalizmussal még ott is, ahol szembe-
helyezkedni látszik e megtévedt rendszerek korifeusaival. így 
pl. a csodákat a léleknek a testre gyakorolt szuggesztív erőivel 
és a természetnek még nem ismert, rejtett erőinek segítségével 
magyarázza, a mely titokzatos erőket egymásután fedezi fel az 
emberi ész és állítja be a maga szolgálatába. E felfedezések 
sorozatába utoljára mint klasszikus bizonyítékra hivatkozik a 
rádiumsugarakra. „A rádiumsugarak felfedezése a csodálatos 
tünetek terén csak még nagyobb várakozásokra jogosít fel ben-
nünket." A csodák kérdésében, úgymond, végül is egy szentnek 
és egy költőnek van igaza. A szent t. i. Ágoston azt tanította, 
hogy a csodák olyan események, melyek nem a természetnek 
mondanak ellen, hanem a természetről való tudásunknak. A költő 
— Shakspeare — pedig azt mondta, hogy több dolog van ég 
és föld között, mint a mennyiről iskolában szerzett bölcseségünk 
álmodik. (320. o.) Természetesen sz. Ágostont alaposan félreérti 
és ferdén magyarázza. 

Ilyen szofisztikus okoskodásai miatt a kegyelet álarca alá 
rejtőzött szerző müve határozottan veszedelmesnek mondható 
a hitre, mert belopja az olvasó lelkébe a gyanúnak, a kételke-
désnek mérgét az Úr Jézus természetfeletti személyisége iránt, 
amelyet különben müvében teljesen elmellőz, ha egyenesen 
nem vesz is tagadásba, de mert őt csak mint kiváló szent és 
ártatlan embert veszi szemügyre és teszi meg vizsgálódása 
tárgyának. 

Az evangéliumok megbízhatósága iránt is beoltja a gyanút 
az olvasó lelkébe, a midőn unos-untalan kiegyenlíthetetlen ellen-
téteket keres a szinoptikusok és János evangéliuma között, sőt 
magukat a szinoptikusokat egymással is ellenmondásba keveri, 
sőt azt a tételt is felállítja, hogy az evangéliumok manapság 
ismert formája nem az eredeti (ezt különben már csak kevés 
orthodox vallja!) (162. o.) 

Ha már ellenmondásokról van szó, hát ezekben a szerző 
maga valóságban remekel. A sok közül csak egy rikító példa. 
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A 293. oldalon mondja: „Jézus életének egyetlen biztos dátuma 
halála, melyet a lehető legnagyobb határozottsággal a Kr. u. 
36. évre tehetünk." A 325. oldalon pedig írja: „Az egész ese-
mény Kr. u. 29-ben (783 ab urbe condita) íoly le." Egyébiránt 
nincs igaza abban sem, hogy a város alapítása utáni 783. év 
Kr. u. 29-nek felel meg. Mert helyesen (Schürer szerint) 783 a 
U. c. = 30 Kr. u. Müve, kivált a második részben, a jegyze-
tekben csakúgy hemzseg a bibliai történeti valótlanságoktól, 
melyeket egészen ad absurdum halmoznak a bibliához és a tör-
nelemhez még csak nem is konyító jegyzetfordítók. (Halász Ernő 
dr. és Zoltán Vilmos.) Még az általuk lefordítandó könyvcímek-
ről és nevekről sincs halvány fogalmuk sem. Pl. az apostolok 
jegyzékében szereplő Matthaeus szerintük: Mátyás vagy Lévi 
Simon mellékneve, Zelotes szerintük az izgága (305. o.) Dionysius 
Exiguus — a kicsiny stb. 

Lapokat kellene megtöltenem, ha akár a szerzőnek törté-
neti és bibliamagyarázati botlásait, akár a fordítók sajtóhibákkal 
is alaposan megspékelt tévedéseit mind csokorba akarnám szedni. 

Csak még a szerzőnek bolsevizmusára akarok röviden rá-
mutatni, amennyiben azt hirdeti, hogy Jézus megítélése szerint 
a gazdagság már magában véve bün. Ezt a hamis tételt leg-
merevebben kimondja a 31. oldalon : „A gazdagról szóló példá-
zat, a melyről helytelenül azt állítják, hogy a gonosz gazdagról 
való, a kérlelhetetlen alapelvet húzza alá: a szegény Ábrahám 
kebelébe vitetik, a gazdag, csak azért, mert gazdag, a pokolba." 
Egy másik példabeszédben, mely az igaztalan sáfárról szól, a 
mester dicséri, aki barátokat szerez magának a szegények közt 
a tulajdonos kárára. Szerinte: „gazdasági programmjában Jézus 
sohase a gazdagságot, hanem a tulajdont akarja megszüntetni 
s ezt se a birtoklás jogi fogalmában, hanem a korlátlan haszon-
élvezetének reális tényében." (36. o.) Az Úr Jézus azon paran-
csában: Quod superest, date elemosynam, a superest szónak 
fölöslegessel való fordítását felületesnek és önkényesnek mondja, 
holott szerinte a görög szöveg ta évóvza annyit jelent = meg-
levő dolgok. Tehát Jézus nem azt tanította, hogy adják a gaz-
dagok a szegényeknek azt, ami nekik fölösleges, hanem a mi 
a szegényeknek hiányzik. Jézus ezen választás elé állította az 
embereket: „Vagy megtagadni a gazdagságot, vagy lemondani 
Isten országáról, vagy követni az önző társadalmat, vagy járni 
az evangélium útját." (32.) 
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Az egyházat bizonyos kétkulacsossággal vádolja meg, mi-
dőn azt mondja: „Hanyatlása Konstantintól kezdődik, a két Szil-
veszter pápa rávette Krisztus vallásának fölvételére a nélkül, 
hogy kényszerítette volna, mondjon le pogány elveiről és élet-
módjáról." (33. o.) 

A szentírás szövegeinek fordítása magyarra szerfölött ön-
kényes és alanyi. Mindezek alapján e jószándékú munkát nem 
tekinthetjük építőnek és hasznosnak, hanem inkább destruktív-
nak. Úgy védi meg Jézus ügyét egy pontban, hogy egyéb pon-
tokban annál többet árt neki. Jézus is elmondhatná róla: Csak 
a jóbarátomtól szabadíts meg engem, az ellenségeimmel majd 
magam is elbánok. 

Esztergom. 
Dr. Tóth Kálmán. 

Ladislaus Dőry dr. : Compendium Theologiae Dogmaticae 
specialis. Pécs, 1926. X f 528 o. Ára a szerzőnél fűzve 150.000 
kor., kötve 200.000 kor. Könyvkereskedés útján 200.000, illetőleg 
250.000 korona. 

A müvet olyannak kell vennünk, aminőnek a szerző szánta : 
compendiumnak, mint előszavában maga mondja. Csak arról 
lehet szó, mennyire sikerült a feladat megoldása. Ez a mü 
ugyanis nem egyszerű kivonat, nem is gyors és rövid ismétlésre 
szolgáló tabelláris összeállítás, nem is az áttekintést megköny-
nyítő leltárszerü összefoglalás; ez a mü az egész dogm. spec.-
nak a tárgyalása, kifejtése, magyarázattal, bizonyítással, nehéz-
ségek megoldásával, még ehhez közbe szúrva különféle rend-
szereknek, véleményeknek figyelemben részesítése. Ehhez mind-
össze 521 oldal áll rendelkezésre; ez maga mutatja, hogy igen 
nagy munka fekszik e könyvben és hogy szerzőnk uralkodik a 
tárgy anyaga felett. Nem is lehet kétség afelől, hogy szerzőnk 
a lelkében megalkotott eszményi műnek megvalósításával, be-
csületes munkájával meg lehet elégedve, azt sem szabad kife-
lejtenünk, hogy az egész mü abban, amit ad, a theologiai tudo-
mánynak mai szintjén mozog s így szakembernek is jó szolgá-
latot tesz. 

De itt is áll az audiatur et altera pars elve; ez a másik 
rész, melyet meg kell hallgatnunk, az élet, a gyakorlati élet. Ez 
azt mondja, nagyon nehéz a dogmatikában megfelelő compen-
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diumot készíteni. Hurter Medulla-jában nézhetünk egy kitűnő 
kis compendiumot a tárgyi anyag igen nagy gazdagságával, de 
panasz volt ellene a túlságos tömörség miatt; Senda Synopsisa 
kitűnő munka, de azon a 798 oldalon sok olyan, bár igen érté-
kes, mélyreható kérdést fejteget, melyek a mindennapi dogma-
tikai képzettséghez nem szükségesek s hozzá még nagyon spe-
kulativ módon, bár igaz az, hogy a későbbi önképzéshez na-
gyon jó és hasznos dolgok; Schütz Summarium-a 346 oldalon 
végigvezet az egész dogm. spec.-on, de túlságosan rövid; igaz. 
hogy itt segítségül szolgál nagy munkája. 

így hát ne vegye szerzőnk rossz néven, ha azt mondjuk, 
hogy az ő Compendium-a sem oldja meg a compendiumkérdést. 

De nehéz is ezt megoldani. Az egyházi férfiúnak olyan 
felkészültségre van szüksége, mellyel eleget tud tenni úgy a 
képzett elmék, mint a kevésbbé képzett emberek korszerű igényei-
nek. Akkor pedig a tételes bizonyításon, a végső eredmények 
(resultatumok) közlésén kívül szükséges valamelyes mélyebb 
megalapozás, némi elméleti analysis. Igaz, hogy az egyházi fér-
fiúnak, ha a szószéken, felolvasó asztalnál, mindennapi eszme-
cseréknél helyt akar állni, mindig tanulnia kell s nem lehet min-
dent a néhány félévi iskolás oktatás útján közölni vagy felvenni; 
de mégis ennek az iskolás oktatásnak már le kell fektetnie az 
alapokat, meg kell adnia az indítást, bizonyos készséget (habi-
tust) kell teremtenie. 

Azt gondoljuk, hogy ezeknek a kívánalmaknak nem egé-
szen felel meg a szóban forgó mű. A status quaestionis néhol 
nagyon röviden van adva; az észbizonyítékok — amelyeket 
hoz, sokszor nagyon talpraesettek, világosak — némi fösvény-
séggel lépnek fel, máskor meg nem elég gyakorlatiasak ; pl. az 
Isten létének bizonyítására felhozott Palmieri-féle bizonyíték 
nem mindenkire nézve alkalmas; kellene olyan argumentumok-
nak legalább felsorolása és vázlata, melyeket az ezt a dogma-
tikai kurzust végzett egyházi férfiú olyanokkal szemben használ-
hat, akik mélyebb spekulációra nem hajlamosak, pl. demonstra-
tio physica, morális, illetőleg physico-teleologica, ethico-theolo-
gica. Mondhatná ugyan szerzőnk, hogy ezeket megtalálják a 
filozófiában; igaz, de a végzett theológusnak legközvetlenebb 
kézikönyve mégis csak a dogmatika marad, amelyet tanult. Túl-
ságosan rövid pl. a finis creationis tárgyalása; vagy a Providen-
tia ellen felhozott bibliai nehészségek megvilágítása kitűnő, de 
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vár valami feleletet a nehézségekkel küzdő, történelmet ismerő 
mai ember az ő kételyeire is. A mü keretén belül legsikerül-
tebbnek tartjuk a kegyelemtant. 

A rövidségre való törekvés idézte elő bizonyára, hogy 
egyes therirek nem ritkán 4 részből (pers) állanak, ami a cent-
ralis gondolat megrögzítését megnehezíti, annyival inkább, mivel 
a „probatio" kövér betűkkel külön sorban mindig az oldal kö-
zepén áll és így még technikailag is a szétszakításnak szolgál. 

Ott ahol a theologiai oktatás még nem jutott el az annyira 
szükséges kibővítéshez, jó tanár kezében egészen jó szolgálatot 
tehet a könyv, de el lehet mondani, hogy a kor igényeinek kö-
vetelése compendium helyett az Institutiones Theologiae Dog-
maticae. Reméljük, hogy a könyv újabb megjelenésekor már ez 
lesz, szerzőnknek van erre rátermettsége. 

De most van még néhány tárgyi megjegyzésünk. 
Felveti a kérdést: quomodo non mutetur Deus, quando 

creare vult? Rövid megjegyzés előrebocsátása után ezt mondja: 
responsio facilis est ; azt gondolom, hogy nem mindenkire nézve, 
kikkel egy végzett theologus összekerül, áll ez ; azokra nézve 
akik a nehézséget jobban átlátják, jobban a mélyére tudnak ha-
tolni, a felelet nem lesz kielégítő. Másik ítélete szerint: Deum 
nec in coelo per visionem intuitivam comprehendi. Estque hoc 
de fide definitum in Cone. Later. IV. Ez nem egészen bizonyos, 
még a vatikáni zsinat után sem. Legfeljebb az mondható : proba-
bilités Nehéz kérdés, quomodo cognoscit Deus absolute futura 
libera et conditionate futura libera (futuribilia) és pedig infalli-
biliter. Ezt talán sohasem fogja emberi ész meglátni, szabad 
megkísérelni magyarázatát, de ez olyan legyen, hogy ne kerül-
jön összeütközésbe se a kinyilatkoztatott igazságokkal, se az 
észigazságokkal. Szerzőnk is megkísérli és pedig a Bellarmin-
féle magyarázat módosításával ; de ez nem látszik megoldani 
a kérdést, mert ezeket a futura libera-kat egyszerű possibilia-kra 
fokozza le ; én legalább ezt az értelmet fedezem fel kifejtésében, 
akkor pedig nem lehet megérteni, hogyan lehetséges akár a 
feltétlen, akár a feltételes szabad jövő cselekedeteknek egészen 
bizonyos (nem valószínű, nem összevetésszerü), csalatkozhatat-
lan, határozott megismerését megvédeni. Mellőzhetetlenül szó 
kerül persze a dilemmára is : Christus in obeunda morte vei 
fuit liber, vei non fuit liber; si liber fuit, potuisset etiam non 
mori et ita transgredi praeceptum Patris (Jo. 10, 17, ss.) Matinus-
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ival azt tartja, hogy ez szigorú értelemben vett parancsnak 
tekinthető, mely mellett megáll Krisztus Urunk emberi akaratá-
nak szabadsága és bűntelensége is. A megoldás alapjául pedig 
azt a megkülönböztetést teszi, hogy vannak igazi és szigorú 
értelemben vett parancsok, melyek bün terhe alatt nem köte-
leznek. Ezt a megoldást azonban nem fogadhatjuk el ; eltekintve 
attól, hogy ez esetben a megváltás müvének (nem a megváltás 
módjának!) elhatározása Isten részéről csak feltételes volt, meg-
marad legalább az a tökéletlenség, hogy Krisztus Urunk nem 
ugyan bün alatt kötelező parancsot megszeghetett volna s így 
mégis csak Atyjának akarata ellen tehetett volna. Nemcsak a 
bün, de ilyen tökéletlenség sem egyeztethető össze Krisztus 
Urunk emberi akaratának tökéletességével. Most is megmarad 
az az álláspont, minden megoldási kísérlet kilátástalan, mely 
Jo. 10, 17-ben a szó szoros és szigorú értelmében vett paran-
csot lát. — De cansalitete sacramentorum szóló függelékében 
említi a különféle véleményeket, de nem értesülünk arról, hogy 
melyikhez járul, csak azt tudjuk meg, hogy a Durandus-féléhez 
(conditio értelemben) nem. — A szentmise áldozat lényegének 
keresésében Billot-t követi. 

Zircz. 
Dr. Czilek Balázs. 

Művészeti Lexicon. Építészet, szobrászat, festészet, iparmű-
vészet. Szerkesztette Éber László. Sok száz szövegképpel, 128 
képes táblával, 8 színes melléklettel. Győző Andor kiadása, 
Budapest, 1926. 844 lap. 

Művészeti irodalmunk a külföldéhez képest igen csekély 
és népszerűsítő munkák ezen a téren csak a legutóbbi évtize-
dekben jelentek meg. Pedig az erre irányuló kísérletek mindig 
beváltak. A háború előtt megindult Eggenberger-féle müvész-
könyvek sorozatából alig lehet ma valamit megszerezni. A 
lipcsei H. Knackfuss „Künstler Monographien," a müncheni Hugo 
Schmidt Verlag, vagy a „Weichers Kunstbücher" példánykái 
nálunk is igen nagy számban fogynak. Kézzelfoghatóbb bizonyí-
ték nem kell arra, hogy milyen arányban érdeklődik közönsé-
günk a művészetek és a művészi kérdések iránt. Ezt az érdek-
lődést már a kereszténység elfogadása idejében tapasztaljuk, 
pedig őseinknek ugyancsak kevés idejük volt a müpártolásra. 
Sz. István királyunknak számos szép templomot köszönhetett 
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Magyarország és ezzel kapcsolatban a festészet és szobrászat 
megnyilatkozását is. Annál is inkább, mert a román építészet 
korában nem tartották teljesnek azt a templomot, mely híjján 
volt a festészeti dísznek. Művészeti emlékeink, freskóink stb. 
nem maradtak vissza ebből a korból, dúlta azt a tatár, a török. 
Alig heverjük ki a települések okozta pusztításokat, a legszeré-
nyebb és legfélreesőbb falvacskában is a forma tökéletességé-
vel találkozunk. Elenyésztek ezek is. Vannak már művészet-
történeti munkáink, melyek ezzel a korral behatóan foglalkoznak. 
Mialatt nálunk tízezerszám fűzték rabszíjra a lakósokat, hogy a 
levantei rabszolgavásáron árúba bocsássák, Olaszország és a 
nyugat régen tündöklik a renaissance alkotásaitól.1) Vasari könyvét 
már minden nyelven olvassák s a „Le vite dei piu eccellenti 
pittori scultori ed architetti" nyomán lázas irodalmi munka indul 
meg világszerte. Maecenások támadnak, élükön az egyház, 
fejedelmek versenyeztek a művész egy-egy kezevonásáért. Va-
gyonokat Ígérnek egy tervért, egy alkotásért. Szolimán török 
császár mindent kész Michelangelo lábai elé rakni, csakhogy 
megtisztelje látogatásával. A nép babonás elfogódottsággal bá-
mulja az „utolsó ítéletet", a Cenacolót és a velencei műremekeket. 
Közelebb kívántak férkőzni a művész psychéjéhez és ebből a 
kíváncsiságból nagy kultusz fejlődött. A 17. században Francia-
országban Felibien és Roger de Piles már terjedelmes müveket 
mutatnak fel. Csakhamar szépirodalmi jellegűvé válik ez a törek-
vés és sikerült népszerűvé tenniök Clement, P. Mantz, Chesneau, 
Guiffrey, Havard, Gosse, Claretie, Ch. Blanc és P. Michel urak-
nak, kik nagyon tetszetős, illusztrált könyvekkel kedveskedtek a 
közönségnek. A legértékesebb és legtudományosabb módszert 
követte ezek közt E. Müntz. Központi szervezete a francia mű-
vészeti irodalomnak a „Gazette des beaux arts" volt. Az angolok 
a jelenben bámulatos nagy művészeti irodalommal és művészeti 
enciklopédiákkal rendelkeznek ; az úttörők közt Ch. Perkins és J. 
A. Crowe neveit találjuk. 

A németek mint közismert kezdeményezők ezúttal egy ki-
csit visszamaradtak, de a tempókésedelmet kipótolták és a 
biográfiái formával szemben a történeti módszer tudatos alkal-
mazását Winckelmann, 1764-ben megjelent korszakalkotó müve 
adja először, Fiorillo 1798-ban Geschichte der zeichnenden Künstler 

') Ghiberti terjedelmes emlékiratban foglalkozik a firenzei művé-
szekkel. 
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és Hans Füssli 1821-ben az Allgemeines Künstler lexikonnal 
aequivalens értéket képvisel. 

Magyarországon a müvészetiirodalomnak ebben az időben 
tere nem volt. Nemzeti irányú művészetünk is csak a XIX. század 
közepe táján kezdődik. Tehát ily irányú irodalmat is hiába ke-
resünk addig. A kiegyezés után az építkezési tevékenység na-
gyon hozzájárult a már szükségessé vált irodalmi megnyilat-
kozáshoz, végre mint úttörők jelennek meg Römer Flóris apát 
és Ipolyi Arnold püspök. Teljesen romantikus még Henszlmann 
Imre, a budapesti egyetem első művészettörténeti tanára. Pas-
teiner Gyula már modern megoldású műtörténeti művel lép a 
közönség elé és sajnálatos, hogy Beöthy Zsolt nem toldotta meg 
legalább még egy kötettel kutatásának eredményét. 

A művészeti irodalomnak beláthatatlan gazdagságával ren-
delkezik már a világ, magyar nyelven is temérdek jelent meg 
a könyvpiacon és érdemesnek tartottam, hogy ebben a fejlődési 
folyamatban, amelyben eljutottunk Éber László lexikonjáig, bizo-
nyos állomásokat jelöljek meg. Borsos József, Barabás, akit 
a távlatról írott tanulmánya révén a m. tud. akadémia is tag-
jává választott, továbbá Ferenczy István, fáradhatatlan agi-
litásával, felhívta a közönség érdeklődését a művészetek 
iránt, szintén azok közé tartoznak, akik fejlődésben levő 
képzőművészetünk és a közönség közt kapcsolatot teremtettek. 
Végül Telepy Károly miután Pesten való letelepedése után részt 
vett a képzőművészeti társulat megalapításában, rendes kiállítá-
sokat szorgalmaz. Nálunk is lelkiszükségletté válik, hogy ösz-
tönös megnyilatkozásaink komoly esztétikusok által kritika alak-
jában alá legyenek támasztva. Nemcsak az irány, hanem az 
egyéni felfogás is zavarólag hat néha a laikus szemlélőre, szükség 
van tehát egy tárgyilagos kalauzra. Csakhogy a közönség 
természetében rejlik, hogy sajátságosképen először mindig az 
alkotót fürkészi és csak azután az alkotást. Igen kiváló munká-
kat találunk ezen a téren a francia E. Benezittől : Dictionnaire 
des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs címen, bár 
csak a K betűig jelent meg. Azután a német Dr. Ulrich Thieme 
és Dr. Felix Becker „Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler 
von der Antike bis zur Gegenwart." Hermann Alexander Müller, 
az angol Adeline, Brookes, Mollet J. W. Fairholt stb. és végül 
magyar nyelven Dr. Szendrei Zsigmond és Szentiványi Gyulától 
A „Magyar képzőművészeti Lexikon." 



60 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

Amilyen fiatal a képzőművészetünk, annyiféle iránnyal 
találjuk magunkat szemben. 

Valljuk meg őszintén, közönségünk erős megpróbáltatás-
nak van manapság kitéve, ha egy-egy tárlatra bevetődik. Ne 
is álltassuk magunkat, az „izmusok" legtöbbje tervszerű rombolási 
akció. Pedig a háború utáni nehéz viszonyok dacára, az érdek-
lődők száma igen tekintélyes. Soha jobbkor nem jöhetett Éber 
László könyve, mint most. Hivatása, hogy a közönség tudatá-
Dan zsongó szavaknak értelmet adjon. Sajnálatos, hogy sok hi-
ányzik ezekből a szavakból. Véletlenül maradtak ki, vagy 
tudatosan történt, egyformán hiba. Ma nagyon sok emberrel 
találkozunk, aki a kubizmus, impressionizmus, expressionizmus 
fogalmát egy kalap alá veszi. Tény az, hogy ennek az egyedül 
álló műnek a feltűnése nagyon örvendetes. Megbocsátjuk a 
hibáit és szórakozottságait, mert ezt a legközelebbi kiadás-
ban mind rektifikálni lehet. Kronológiai sorrendben felemlítettünk 
egy pár figyelemreméltó művészettörténeti munkát is, mert Éber 
L. könyvének teljesen feldolgozott művészettörténeti anyagot 
kell tartalmaznia, — egyéni észrevétel nélkül, hivatalos objek-
tivitással. 

Az illusztrációk a szokástól elütően — tökéletesek. Nem-
különben a színes mellékletek, melyekkel csak emelkedik egy 
ilyen mü értéke, bár ez utóbbiakkal nagyság tekintetében kár 
volt fukarkodni. Laikus és nem laikus számára egyaránt szeren-
csés a lexikon formája, mert nagyságra nézve ideálisabbat el 
sem tudunk képzelni, Általában hiba az ilyen müveknél — ha 
csak nem okvetlenül szükséges, — a megterhelt külső. A művé-
szet szövevényes, sokoldalú és széleskörű, a laikus ismeretei 
pedig ritkán alapulnak tervszerű rendszerességen, fontos tehát, 
hogy szétszórt ismereteinket összefoglalja és felbukkanó kéte-
lyeinket tisztázza. 

Budapest. Abonyi Tivadar. 

Trianon után Páris felé. Irta Szúdy Elemér. Budapest, 
1927. Genius-kiadás. 

Hosszú hallgatás után ismét találkozunk Szúdy Elemér iro-
dalmi munkájával, amelynek meggyérülését a hivatalos teendők 
nyűge okozhatja. Egybefűzött miniatűr-képekben rajzolja leg-
utóbbi párisi útjának benyomásait; de talán kevésbbé párisi, 
mint értékesebb és mélyebb benyomusú természeti és társadalmi 
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életjelenségek benyomásait érzékíti meg előttünk a könyv lap-
jain, amelyeket Rouenban, Havreban, Annecyben, Grenobleben 
meg környékén kapott. Igen érdekes és hangulatos a most iga-
zán elnémult Chartreuse képe. Dicséretére mondva, nem útleírást 
ad, ami ma fölösleges, miután már kitűnő földrajzi és topográfiái 
kalauzokkal van elárasztva a világ ; hanem írói alkotást, amellyel 
nemcsak megeleveníti nagy vonásokban a legértékesebb látotta-
kat, hanem bepillantást enged saját lelki és gondolatvilágába ; 
mert ezt várjuk az írótól s ezt igazán csak egy gondolkozó író 
tudja megadni. Amint hangulatképeivel rokonhangulatot ébreszt 
Szúdy az olvasóban, akképen értékes művészi kritikai támpon-
tokat is nyújt egyes műemlékek és gyűjtemények szemlélete 
kapcsán. S nem lenne magyar ember és nem élnénk a világ-
háborút követő csapásnak korában, ha nem térne ki ő is poli-
tikai mozzanatokra. S egyes apró jellemképekben hasznos intel-
met tanulhatunk eddigi közérzésünk erősítésére, hogy ha találkoz-
nak Franciaországban, akik jóakarattal és megértéssel vannak 
irántunk, ezek is nagyon kevesen vannak s nincsenek áthatva ma 
sem annak tudatától, hogy a franciák nagy többsége megfeled-
kezvén a maga vitatta jogról és igazságról, hozzá még sötét 
tudatlansággal is Magyarországot tette ütőlabdának a világsors 
kezében. Hogy ez mily súlyos következményekkel fog járni rájuk 
nézve, úgy látszik az elvakult uralkodó többség még mindig 
nem érzi. Nekünk megerősödik az a benyomásunk, hogy igazi 
megértést és igazságérzést, sőt okosságot sem várhatunk, nem 
hogy őszinte szeretetet. Ezzel mindenképen számolnunk kell. 

Szúdy könyve igen érdekes és kellemes olvasmány, 
Budapest. Dr. Sziklcty János. 

A francia irodalom története. Irta: Dr. Birkás Géza. Szent 
István könyvek. 312 1. 

Azon kivül, hogy néhai Haraszti Gyula, de ő is gyűjtemé-
nyes kiadásban, megírta a francia irodalom történetét, csak ide-
gen munkák fordításából ismerhette meg a magyar olvasókö-
zönség a francia irodalom történetét. Igazán nagy szolgálatot 
tesz dr. Birkás Géza a Szent István könyvek közt megjelenő 
összefoglaló müvével. De szolgálatot tesz azzal is, hogy tár-
gyilagos ismertetése mellett rámutat mindig azokra a szellemi 
áramlatokra is, amelyek nem csupán e munkában tükröződnek, 
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vagy tényezői voltak az irodalmi müvek létrejöttének, hanem jó 
vagy káros hatással voltak a kölföldi irodalmi irányok kialaku-
lására s ezek útján közvetve a korszellem alakulására is. Külö-
nösen a magyar irodalom terén tapasztalhatjuk, legjobban pedig 
a mi korunkban a írancia irodalom erkölcsileg gyakran igen 
veszedelmes hatását, amely nem maradt meg az irodalmi és tár-
sadalmi élet határain belül, hanem átszivárgott az egyetemes 
erkölcsi és a politikai életbe is. A írancia irodalom ez eltagad-
hatatlan, nem ritkán természetesen megokolható megvesztegető 
hatásának titka bizonyára főleg abban van, amit Birkás Géza 
bevezetésében magára a francia nemzetre gyakorolt befolyás 
okaiképen előad: az, hogy a francia írók a gazdagon kiképzett 
nyelv minden szépségével öntudatosan, művészileg élve, vilá-
gosságra, megérthetésre törekesznek, mindig a közönség van 
előttük s ehhez a sokrétegű közönség igényeihez mérik előadá-
sukat, élvezetessé teszik müveik olvasását. A magyar olvasók 
többsége is szereti a csillogót, a művészit, vonakodik az elmé-
lyedéstől; azért tetszik sokuknak a bizarr formákban megjelenő 
értelmetlenség is, ha cseng és csillog. A francia írók régóta 
finomult formaérzékével persze könnyebb becsempészni a lel-
kekbe a léha, romboló felfogásokat is. De ha a forradalmak 
hullámai közt meglazult társadalmi élet képeit áradatként ontják 
is — néha ugyan az erkölcsjavítás hirdetett, de be nem váltott 
programmjával — egyenesen hajszolva a csiklandós helyzeteket 
és züllött alakokat, a közönség alacsonyabb szenvedélyeiből 
fakasztott érdekkeltés kedvéért : félreismernők vagy félremagya-
ráznék a francia irodalmat a maga teljességében, ha meg nem 
látnók azokat a nagy értékeket, amelyeket a kimagasló francia 
írók az emberi művelődésnek adtak. Ezekre mindenütt tömören 
és rövidségében jellemzően mutat rá a szerző. Éppen azt a ma-
gasan fölemelkedni tudó tárgyilagosságot kell legjobban becsül-
nünk e munkában, amely elfogultság nélkül és a divatos felfo-
gás ideges részrehaj lóságának kerülésével oszt igazságot egyen-
lően. Ki kell e tekintetben emelnünk (csak néhány példaképen) 
Balzac, France Anatol, Flaubert, sőt Zola jellemzését, akiknek 
nagy hibáik mellett, pregnánsan állítja elénk tehetségük jeles-
ségeit is. Külön fejezetet ád a jeles kritikusoknak, valamint a 
történetíróknak (akiknek munkássága szoros összefüggésben van 
a szépirodalmi alkotásokkal). Mindenesetre elvárhattuk és meg-
elégedéssel látjuk a katolikus lelkületű írók méltatását, akikkel 
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a modern kritika kurtán szokott elbánni ; nem feledkezvén meg 
a világhírű egyházi szónokokról sem, akiknek beszédei nemcsak 
szónoklatok, hanem nagyértékü irodalmi alkotások is voltak. 
Terünk nem engedi, hogy a rendkívül gazdag anyagot részlete-
sebben tagoljuk, de hangsúlyozzuk, hogy melegen ajánlhatjuk 
ezt a nemcsak irodalomtörténelmi müveink közt kiváló, hanem 
általánosan hasznos könyvet, mint a közművelődés egyik érté-
kes eszközét. 

Budapest. Dr. Sziklay János. 



m I I I . V E G Y E S E K . ÜK 
AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TARSASÁGBÓL. 

Felolvasó ülés 1926. november 11. 

Elsőnek Geőcze Sarolta ny. tanítónőképző-intézeti igaz-
gatónő a vallásnak a társadalmi életre való hatásáról beszélt. 
Először fejtegette, hogy a nő természeténél fogva inkább von-
zódik a gyakorlati élet, mint az elvontságok iránt és azért meg 
volt lepve, amikor az Aquinói Sz. Tamás Társaság választásáról 
értesült, mellyel őt tagjai sorába felvette. Azonban ígéri, hogy 
amit lehet, meg fog tenni, annyival is inkább, mert nézete sze-
rint a mai zűrzavaros korban mindenkinek kötelessége hozzá-
járulni az eszmék vagy inkább a fejekben levő zavarok tisztá-
zásához, miként azt Aquinói Sz. Tamás a maga idejében meg-
tette. Ezután áttérve tárgyára sorravette a történelem egyes 
koraiban fellépett vallásrendszereket és kimutatta, hogy mindig 
ezeknek volt legnagyobb befolyásuk a társadalom felfogásának 
kialakításában, amennyiben mind helyes, mind helytelen tanaik 
következményei megtalálhatók az illető népek lelkületének ki-
fejlődésében, sőt egész népek jövőjét, jó vagy balsorsát egyes 
vallási felfogások magyarázzák meg. Áttérve a jelenre, kimu-
tatta, hogy napjaink nagy társadalmi bajai, mint különösen az 
egyke, a gyakori válások és öngyilkosságok stb., a múlt század 
végén elhatalmasodott vallástalan áramlat hatása gyanánt jelent-
keznek és csakis úgy orvosolhatók, ha a társadalom visszatér a 
kereszténység alapjára. 

A nagy tetszéssel fogadott beszéd után alelnök bejelenti, 
hogy ezzel Geőcze Sarolta urnő elfoglalta székét a Társaság-
ban. Méltatta azután előadó érdemeit, különösen irodalmi mun-
kásságát, rámutatva kitűnő Sociologiájára. Egy régebben tar-
tott társadalomtudományi vitán is Geőcze Sarolta képviselte a 
keresztény társadalomtudományt. 

2. Ezután Dr. Bochkor Ádám egyetemi adjunktus pártoló 
tag előadása következett: Az úgynevezett értéktelen életmeg-
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rövidítésének erkölcsi kérdéséről. Először az orvosi körökben 
tapasztalható ellentétes elméleteket ismertette. Némelyek szerint a 
betegeknek különösen két fajtájánál, u. m. a gyógyíthatatlan 
elmebetegeknél (hülyéknél) és azon szintén gyógyíthatatlanok-
nál, akik maguk kérik erre az orvost, megengedhető volna az 
élet megrövidítése. A különböző bizonyítékok összevetése után 
arra az eredményre jutott, hogy értéktelen élet nincsen és ennek 
következtében senkit sem szabad attól megfosztani, még ha 
maga az illető kérné is ezt az orvostól. 

Alelnök megköszöni a kiváló szakember mindvégig érde-
kes felolvasását, melyben orvosi szempontból is beigazolta azt, 
amit a keresztény erkölcstan mindenkor hangoztat : az emberi 
élet feltétlen értékét, amelybe erőszakkal belenyúlni nem lehet. 
Rámutatott azután azokra a kapcsolatokra, melyekben ezek az 
igazságok az előbbi előadással összefüggnek, t. i. az egykét és 
az öngyilkosságokat illetőleg. 

Geöcze Sarolta úrnő szólt végül hozzá az előadáshoz és 
egy ismerős családból hozott fel példát a keresztény álláspont 
igazolására. Ebben a családban ugyanis ép egy idióta gyer-
mek tartotta a lelket, a vele való bánásmód szelídítő hatása 
tette boldoggá a hozzátartozókat: angyala volt a családnak, 
pedig az említett orvosi nézet szerint ki kellett volna irtani. 

Felolvasó ülés 1926. december 15. 

A tárgysorozat első pontja dr. Lipták Lambert, premontrei 
kanonok, jászóvári theológiai tanár, rendes tag felolvasása volt 
Szent Ágoston intuíciójáról. 

A felolvasást Dr. Kiss János ügyvezető-alelnök köszönte 
meg. — Köszönetet mondok, hogy oly messze földről, Cseh-
szlovákiából, ide hozta a felolvasó ur előadását. Rövid idő alatt 
második előadás ez itt erről a tárgyról. Mult alkalommal hal-
lottunk erről a tárgyról a vallási lélektannal kapcsolatban. A 
mai felolvasás Szent Ágoston intuciójának egész tanát kidol-
gozta s most dolgozatának egy részét olvasta. Ez a kérdés igen 
fontos különösen mostanában, mikor az intuició tana igen nagy 
mértéket vett. Ép ezért mindenkinek köszönetet mondunk, aki 
ezt a kérdést ide hozza. Ami Szent Ágostont illeti, ő Szent 
Tamással együtt úgy Plátó, mint Arisztotelésztől tanult, De két-
ségtelen, hogy Ágoston inkább platonikus, Tamás pedig inkább 
arisztotelikus. A felolvasó úr inkább Piátóhoz hajlik, én inkább 

Religio, hittud. és bölcs, folyóirat. 1926. 5 
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arisztotelikus vagyok. Mult alkalommal azt állítottam, hogy na-
gyon szépen meg lehet különböztetni azon ismereteket, amelye-
ket közvetlenül, intuíció által, azoktól, amelyeket közvetve, okos-
kodás, vagy más hasonló eljárás útján nyerünk. A nagy gon-
dolkodók mindannyian különbséget tesznek érzéki és értelmi 
megismerés között. Érzéki megismerés, hogy látok, szaglók, 
tapintok, érzem, hogy egészséges vagy beteg vagyok. Ebből 
származik az értelmi megismerés, amellyel az ember e világ 
felett uralkodik. Kérdés, hogy az értelmi megismerés mihez jut 
el közvetetlenül és mire közvetve. A közvetetlen értelmi megisme-
rés tárgyai: 1.) Az érzékelhető tárgyakat megértem, amelyeket 
vagy a külső, vagy a belső érzékek tárnak elém. Megértem 
ezeknek létezését. 2.) Megértem, hogy ezek különbözők tőlem. 
3.) Az érzékelt tárgyakról fogalmakat vonok el. 4.) Végül van-
nak úgynevezett első elvek, amelyek közvetetlenül nyilvánvalók. 
Ilyen az ellentmondás elve; az elégséges alap elve. Én azt hi-
szem, hogy ezekre kell szorítani az intuíciót és mindaz, ami 
ezeket túlhaladja, az közvetett ismeret tárgya, mégpedig két 
módon: 1.) Okoskodás útján. Azokból az igazságokból, amelye-
ket intuíció útján nyertem, következtetés által újabb igazságokra 
jutok levezető és felvezető okoskodással. Általános igazságból 
részletesebb igazságot vezetek le, vagy egyes tényekből álta-
lános törvényeket állapítok meg (deductio és inductio.) Amikre 
így jutok, azokról nem lehet intuíciót állítani. 2.) Tagadás útján. 
Közvetett ismeret még ugyanis a tapasztalatot meghaladó dol-
gokról való fogalom. Ezeket azonban nagyon gyarló módon ala-
kítom : amit érzékelek, ahhoz nem-et adok. így lesz végesből 
nem véges ; időbeliből időt túlhaladó ; teremtményből Isten ; 
anyagból szellem. A szellemről azt tudom, hogy nem anyag 
és a végtelenről, hogy nem véges. Ezért mondja Dénes: 
Istenről inkább azt tudom, hogy micsoda nem, minthogy mi-
csoda; szellemről azt tudom inkább, hogy micsoda nem, mint 
azt, hogy micsoda. Ezt azért hangsúlyozom, mert ennek révén 
minden olyanról, ami a tapasztalatot meghaladja, bátran tagad-
hatom az intuíciót. Ha nekem intuícióm volna Istenről : óh ! 
micsoda más fogalmam volna róla ; az örökkévalóságról is más 
volna a tudásom. Saját lelkűnkről ha intuíciónk volna: az anyag-
elvüségbe bele nem bukhatnánk. Az emberi értelem saját cse-
lekvéséből jön csak a lélek ismeretére — mondja Szent Tamás. 
Az igaztalan embernek pedig azért van fogalma a szentségről 
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mert az emberi elmében megvan a képesség, hogy a jó és 
rossz között különbséget tegyen. Okoskodás útján rájön, hogy 
hazudni nem szabad és igazat kell mondani. És ha sorba me-
gyek az erényeken, elém áll az igaz ember képe még akkor is, 
ha én vétek ellene. 

Ezután az ügyvezető-alelnök a tárgysorozat második pont-
jához, a spiritizmusról szóló eszmecseréhez adta meg a kiinduló 
pontokat. — Arról van szó, hogy hallunk, olvasunk spiritiszta 
jelenségekről — asztaltáncoltatásról, tárgyak megjelenéséről, hi-
deg kezek érintéséről, képek megjelenéséről, úgynevezett ma-
terializálódásról, mikor szellem anyagi alakban jelenik meg — 
mit tartsunk ezekről? Először az a kérdés: mit kell tartanunk 
azokról a tényekről, amelyeket állítanak. Tények-e ezek, vagy 
alaptalan állítások? Ez a ténykérdés. Második a magyarázás 
kérdése. Kiknek, miknek tulajdonítsuk ezeket a jelenségeket. 
Mind a kettőről volt már szó az előző előadásokban. Ami a 
ténykérdést illeti, volt már annak a felfogásnak is híve, hogy 
vannak olyan jelenségek, amelyeket közönséges természeti erők-
kel magyarázni nem lehet. A másik véleménynek is voltak hívei, 
akik szerint minden jelenséget meg tudunk magyarázni közön-
séges természeti erőkkel. 

Az eszmecseréhez elsőnek Dr. Hajós Lajos ideggyógyitó 
orvos szólt hozzá. — Én, — mondotta — mint idegorvos évti-
zedek óta foglalkozom az idegrendszer mindennapi és szokatlan 
jelenségeivel. Itt most ismertetni akarom a spiritizmus azon je-
lenségeit, amelyek csodálatosaknak, szokatlanoknak látszanak. 
Pl. egyes embereknél előfordulnak különös megsejtések, amelyek 
igen sokszor azt a benyomást keltik, hogy profetikus intuíció 
eredményei. Ha azonban ezeket az orvos gondos detektív mun-
kájával vizsgáljuk, azt vesszük észre, hogy rendesen tévedések 
történtek. Egy nagyon tiszteletreméltó uri asszony jött hozzám 
egyszer, hogy ő egy bekövetkezett nagy szerencsétlenséget, 
amely nem is családját illette, — Tisza István gróf meggyilko-
lását — egy évvel korábban megérezte. Tudja ezt bizonyítani ? 
— Tudom, beleírtam az imádságos könyvembe. Erre az ima-
könyvet elkértem. El is hozta az imakönyvet és tényleg bele 
volt írva a keltezés, amely megfelelt a merényletet egy évvel 
megelőző időnek. A közönséges vizsgálatnak úgy néz ez ki, 
mintha most már minden rendben volna. Az imádságos könyv 
azonban egy kicsit újnak nézett ki. Én tehát megkérdeztem, 

5* 
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mikor kapta ezt a könyvet? — Karácsonykor! — Melyik kará-
csonykor? — 3—4 évvel ezelőtt. — Nem használta? — De 
igen használtam. — Evvel most megelégedtem, de a családtól 
megtudakoltam a dolgot és kiderült, hogy a legutolsó karácsony-
kor kapta, amely már a merénylet után volt. Tehát csak utólag 
írta bele. Hogy lehetséges, hogy egy becsületes nő is csalafin-
taságot csináljon? Mi idegorvosok, akik az idegélet beteges je-
lenségeit kutatjuk, megállapítjuk, hogy bizonyos zavarokba, kü-
lönösen a hisztérikus zavarokba bizonyos csalafintaságok vannak 
beleépítve. Aránylag nem ritka jelenség, hogy hisztérikus egyé-
nek nem akarnak enni esetleg hetekig, hónapokig és még csak 
nem is soványodnak. Ilyenkor azt mondjuk: tessék elrejteni 
ennivalót a szobában, mert a beteg titokban eszik, de ez nem 
teljesen tudatos. Ez egy révedező állapotban, hisztérikus szomnam-
bul állapotban történik, amelyet tiszta öntudat nem kisér, amelyre 
tehát a beteg nem is emlékezik. Ilyenkor kihúzza a kredenc-
fiókot, eszik és azután megint visszafekszik helyére. Gyakorlott 
betegápolók, vagy családtagok nem is ütnek ezzel zajt, ilyennel 
nem használnának semmit, hanem csak ideges rohamba dönte-
nék az illetőt. Ugyanez az eset fordult elő a jelzett nőnél is. 
A gyikosság híre hamis emlékezéssel töltötte el és erre a tudat 
alatti és feletti erők megmozdultak, hogy ezt a hamis emléke-
zést bizonyíthassa is. Ilyen szomnambul állapotban írta azután 
e megjegyzést is az imakönyvébe. Ilyen esetek gyakoriak. Azután 
azt is figyelembe kell venni, hogy a spiritiszta jelenségek nagy 
része mindig leleplezéssel végződött. Csak ezen a két alapon 
nyugszanak ezen jelenségek: közönséges szemfényvesztések és 
ilyenkor közönséges csalók szerepelnek, akik ebből élnek; vagy 
hisztérikus médiumok vannak, akik transzukban hajlamosak, hogy 
tudat alatti csalásokat mutassanak be. Ha itt gondosan vizsgá-
lunk, mindig megtaláljuk a huncutot, aki a csalást csinálta és 
ha nem találták meg, akkor nem kutattak eléggé. 

Dr. Bochkor Ádám egyetemi adjunktus, második felszólaló, 
az előtte szóló idegorvos-tanár fejtegetéséből indul ki, amely a 
spiritizmus kérdését, legalább is orvosi szempontból majdnem 
teljesen kimeríti. Hivatkozik Bichlmaier jezsuita atyára, aki ennek 
a kérdésnek szintén alapos ismerője. Egyes okkult jelenségek 
valódiságának kérdését illetőleg a kat. tábor is a hívők, ellen-
zők és közvetítő álláspontot hirdetők között oszlik meg. Az 
okkultizmust, nevezetesen legfontosabb megjelenési formáját : a 
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spiritizmust Bichlmaierrel együtt nem tartja lekicsinylendö ve-
szedelemnek, hanem kénytelen megállapítani, hogy amig a XVIII. 
és XIX. században az egyháznak főellensége a materializmus, a 
XX. és XXI. században a hamis spiritualizmus tekinthető annak. 
Az a körülmény, hogy a spiritizmus hívei az egész világon több 
millió tagot számlálnak, elég ok arra, hogy a spiritizmussal ko-
molyan foglalkozzunk és rohamos elterjedését meggátolni igye-
kezzünk. Az okkultizmus legfőbb veszedelme a hitbeli indiffe-
rentizmus előkészítésében rejlik. A hívő orvos ezen a téren is 
sokat tehet, mert egyrészt a psychopathák — akikből a spiri-
tisták jórésze kikerül — lelkületéhez legkönnyebben férkőzhet 
hozzá, másrészt a tájékozatlanokat az eltévelyedéstől megóv-
hatja. A lelkipásztor és az orvos együttes működése emelhet 
csak igazán szilárd gátat a spiritizmus veszedelmes terjedése ellen. 

Majd az ügyvezető-alelnök szólt a kérdéshez. — A spiri-
tiszta jelenségek oly körülmények között szoktak végbemenni, 
amelyek között igazi szellemjelenéseket várni nem lehet. Ha 
egyszer van szellemvilág, akkor a szellemek meg is jelenhetnek. 
De oly körülmények között, mint ez a szeánszokon történni 
szokott, ez lehetetlenség. És mivel általában így mennek végbe 
a spiritiszta jelenségek, én nem tudom ezeket elhinni. Azután 
hozzá kell venni a sok leleplezést. A legnagyobb spiritisztákat 
mind kivétel nélkül leleplezték. Egy sem maradt meg! Ők azt 
mondják, hogy a szellemek máskor segítségükre voltak, de most 
cserben hagyták őket. Hát ez csak olyan kibeszélés! Leg-
utóbbi ülésünkön is volt szó erről a kérdésről és azóta is már 
újabb nagy leleplezések történtek. Ahol komolyan utánanéznek 
a dolognak, ott leleplezik a médiumot és csak ott nem leplezik 
le, ahol nem néznek komolyan utána. A kétségtelen tényeket 
természeti erőkkel meg lehet magyarázni ; a természet erőit 
meghaladó jelenségek pedig bizonyítva nincsenek. Csak este, 
sajátos elrendezettségben, sajátos sötétség mellett vannak a 
szeánszok úgy, hogy itt lehetetlen ellenőrzést gyakorolni. A 
médiumhoz hozzányúlni nem szabad. László László azután így 
megtehette, hogy az ektoplazmát Schenk-Nostitz gróf zsebébe 
rejtette el. Azután Herera jezsuita atya könyve is bizonyítja, 
hogy természetes úton elő lehet állítani olyan jelenségeket, 
amilyeneket a spiritiszták előállítanak. Ö a maga kísérleteit le 
is fényképezte és ezek könyvében szemlélhetek is. Nem látok 
tehát elég okot arra, hogy valamit szellemek megjelenésével 
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kellene magyarázni. Múltkor hivatkoztak Raupert könyvére, 
amellyel bizonyítani akarták, hogy történnek olyan jelenségek, 
amelyeket természetes úton megmagyarázni nem lehet. Az illető 
szerző azonban oly könnyenhívő ember, hogy semmi hitelt nem 
érdemel. Ö mindent elhisz. Ha valaki úgy bánik a tényekkel, 
annak megmarad a spiritizmus nagy problémája; de ha valaki 
nem hiszi ezeket a jelenségeket, annak már nem is lesz meg 
ez a kérdése: hogy kell ezeket magyarázni; megmarad azon-
ban még az a feladat, hogyan kell ennek a világcsalásnak vé-
get vetni. 

Végül még Dr. Hajós Lajos egyetemi tanár egy tanulsá-
gos esetet beszélt el : Miért nem lehet ezen spiritiszta szeán-
szokat ellenőrizni. — Valamikor itt Budapesten egy vívómester 
esténkint szeanszokat tartott. Egy szeanszra nekem is sikerült 
eljutnom. — Ez ép igen ünnepélyes volt, mert a segédvívó-
mester meghalt menyasszonyának a megjelenése volt kitűzve. 
A vívómester kijelentette, hogy szívesen lát engem, a hitetlent ; 
de egyúttal tudtomra adta, hogy megmoccannom nem szabad, 
mert — mutatta mindjárt a revolvert — abban az esetben rög-
tön lelő. A vívóteremben székek voltak felállítva úgy, hogy egy 
szabad folyosó volt e székek között. A teremben sötét volt 
és csak egy mécses világított, illetve pislogott. A másik szobába 
át lehetett látni egy kis ajtón és ott is csak egy kis mécses 
volt. Ott feküdt a segédvívómester, aki által a szellemnek meg 
kellett jelennie. Egyszer csak nyögések hallatszottak. Ekkor a 
vívómester felszólította a segédvívómestert, hogy hívja meg a 
szellemet, aki előzőleg már maga jelezte, hogy ebben az idő-
ben fog megjelenni. Hosszú várakozás után az ajtónál jó-
val magasabban észre lehetet venni valami gyenge, ibolya-
szinben foszforeszkáló dolgot, amely hullámvonalszerü mozgás-^ 
sal ment végig a termen. Leereszkedésekor bizonyos reccsenés 
volt mindig hallható a padlón. Én vigyázva kinyújtottam a lá-
bamat — ép a székek közti folyosónál ültem és gondoltam, a 
sötétben úgy sem lát meg a vívómester — és cipőmhöz vastag 
rongycsomó ütődött. Falábon járt valaki és a falábak vége vas-
tag rongyköteggel volt körülkötve és így csak a parkett recse-
gése volt hallható. Később azután a foszfor szagát is lehetett 
már érezni. 
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mán, Melles Géza, Meszlényi Zoltán, Molnár Zsigmond, dr. Mosonyi 
Dénes, Mladonicky Ignácz, „Nagy Lajos"-reálgimn. tanári könyvtára Pécs, 
dr. Nagy Sándor, Ohmacht Nándor, Papnevelő intézet Szombathely, dr. 
Pataky Arnold, a Pázmány Péter tudományegyetem hittudományi kara, 
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vános könyvtár Budapest, 4 P. Zaymus Gyula, Esztergomi növendékpapok 
iskolája, Kulcsár Kálmán, Masson Lipót, Vucskics Imre, 20,000 K-t Eőri 
János, 15,000 K-t Tillinger Miklós. — 1926-27-re: 80 P. dr. Glattfelder 
Gyula, 16 P. Virág Ferenc, A pécsi püspöki iroda, 975.000 K-t dr. Nagy 
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Dezső, 10 80 P. Babik József, dr. Bochkor Ádám, Budai Sz. Imre Kollégium, 
Sz. Imre Egyesület, dr. Kecskés Pál, Rechner Konrád, dr. Tóth József. — 
26-ra 60,000 K-t és 27-re 6 lira 75 c.-t : Germanico Hungaricum Coll. 
Bibi. Róma. 25—26-ra 8 P-t Kovács Kálmán, Plébánia Csákvár, dr, Preszly 
Loránd. — 24-25-re 73.200 K-t Hálnék Béla, 25—26—27-re 15 dollárt 
Klenner Hubert, 24—26-ig 111 ezer koronát dr.Krajnyák Gábor 25-26-27-re 
9.60 P. Loschert Kázmér, 195,000 K-t „Pázmány Egylet" Vác. 16 P. dr. 
Schütz Balázs, 120,000 K-t Sz. Imre Kör Ferenciek-tere 7., 20 Schillinget 
Szabó Sadoco, 12 P. Wajdits Károly. — 26-ra 4.80 P. Bán János, Bitter-
mann Janka, Chobot Ferenc, dr. Csepregi Imre, Főgimnázium tanári könyv-
tára Esztergom, Gável Gyula, ifj. Kopp József, dr. Lepold Antal, dr. Mar-
tin Aurél, Matkovich Sándor, dr. Metzker József, gróf Mikes János, Ref. 
theol. Önképzőköre, dr. br. Vécsey József Aurél, 5 P. Prause József, 3.20 
P. Major István, 18.500 K-t pótlásként dr. Lipták Lambert. 

A „RELIGIO" ÉRDEKÉBEN. 
Nagyérdemű megrendelőimnek szives figyelmükbe ajánlom 

mindazt, amit előző füzetemben 1926. novemberben ugyanebben 
a rovatban mondottam. Mindenkinek, ki a megrendelési díjon 
kívül ajándékot is ad és mindenkinek, aki megrendelési díját 
megfizeti nagy köszönetet mondok, mert e szükséges Közlöny 
fennmaradását lehetővé tenni segít. A hátralékosok szívesked-
jenek mindjárt fizetni, akik pedig fizetnek a postai megbízatást 
jólélekkel beváltani. 

Jelen füzetem hátralékot szenved. Ennek oka az, hogy 
amikor már a füzetbe szánt anyag jórésze ki volt szedve, egé-
szen váratlanul és számításomon kívül a nyomtatásról oly nagy 
áremelést kaptam, hogy annak az én remélhető bevételemből 
meg nem felelhetek, azért a már teljesített szedési munkát ki-
fizetve, más nyomtatóintézetnél a munkát elülről kellett kezdenem. 

A megrendelők szíveskedjenek a folyóiratot terjeszteni, 
intézeteket ís megrendelésre bírni s a címükben beállt változást 
mindig azonnal közölni. A külföldiektől a postaköltség miatt 
legalább a díj másfélszeresét kérem; a külföldiek legcélszerűb-
ben az ő pénzükkel ajánlott levél útján fizetnek. 

Dr. Kiss János, 
a „Religio" szerkesztője és kiadója. 
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Katholikus Szemle. Szerkeszti : dr. Mihályfi Ákos. Társszerk. : 
dr. Várdai Béla . 45. kötet. A Naptárral együtt a Szent István-Társulat 
tagilletménye, tagsági dij 85 ezer, nemtagoknak 100 ezer korona. Igen 
magas szintájon járó, általános érdekű folyóirat. 

Kálvinista Szemle. Szerkeszti : dr. Sebestyén Jenő, református 
theologiai tanár. Budapest, VIII. Múzeum-körűt 10. Egy évre 10 pengő. 
VIII. évf. 12. sz. 

Keresztény Nő. Budapest, I., Krisztina-körút 125. 
Egyházi Lapok. Papok közlönye. Egyházpolitikai, hittudományi és 

lelkipásztori havi folyóirat. „Pázmány Péter" hitszónoklati melléklettel. 
Szerkeszti : dr. Czapik Gyula. A főlap negyedévre 2 pengő, a melléklap 
negyedévre 1 pengő. Kiadja a Pázmány Péter Irodalmi Társaság. Budapest, 
V., Honvéd-utca 10. Igen élénk, tanulságos és kedvelt folyóirat. 



VEGYESEK. 76 

Magyar Pedagóg ia . A Magyar Pedagógiai Társaság havi folyó-
irata. Szerkeszti : dr. Kornis Gyula, egyetemi tanár közreműködésével 
N a g y J. Béla, Budapest, I., Bors-u. 10. Tagdíj és előfizetés 5 pengő, ily 
címre : Quint József tanítóképző igazgató, I., Fery Oszkár-utca 40. 

Magyar Társadalom. Erkölcsvédelmi folyóirat. Szerkeszti es kiadja : 
Krúdy István vm. árvaszéki ülnök, Balassagyarmat. Egy szám 2000 kor. 

Mone. Orvostársadalmi Szemle. A Magyar Orvosok Nemzeti Egye-
sületének időszaki hivatalos közlönye. III. évf. Baross-u. 44. Tagilletmény. 
Nemtagoknak egy évre 5 pengő. 

A Pásztor. Katolikus társadalmi hetilap. Szerkeszti : Orvai Rezső. 
Budapest, V., Honvéd-utca 7. Egész évre 80.000 korona. 

Protestáns Szemle . Főszerkesztő : Ravasz László, felelős szer-
kesztő : Zsinka Ferenc (Országos levéltár. Bécsikapu-tér 4., II.). Tudomá-
nyos és szépirodalmi havi folyóirat. 35. évf. 9. szám. 1926. november. 
Kiadóhivatal : IX.v Kálvíntér 8. Egy füzet ára 1 és fél pengő. 

Rózsafüzér Királynéja. "A Rózsafüzér-Társulat hivatalos havi folyó-
irata. Szerkeszti : Badalik Bertalan, szentdomonkosrendi áldozópap. Bu-
dapest,,VII., Szent Döyionkos-utca 3. Egész évre 50.000 korona. Igen jeles 
hitbuzgalmi folyóirat, képekkel. 

Szalézi Értes í t^ Don Bosco müveinek közlönye. Kéthavonkint. 
Szerkesztőség: Rákospalota, Clarisseum. Tel. J. 961—03. Kiadóhivatal Bu-
dapest, III., Kisdelli-.u.'ía Tel. T. 75—91. 

Szentkereszti Visszhang. Bajótszentkereszt, Esztergom m. Éven-
kin négyszer. Kiadja a Szalézi-intézet. 

Zene Szemle . Főszerkesztő : Járosy Jenö. Temesváron. 
Budai Gergely. Miért é s hogyan tanulmányozzuk a Bibliát. 

1925. Kiadja a londoni traktátus-társulat. Budapest, Hold-u. 3. 
A Felső oktatás i -egyesület közleményei . Dr. Tauffer Vi lmos 

és dr. Misányi Vilmos. 1927. 1. 
Szent Ferenc nyomdokain. 1226—1926. A Csonkamagyarországi 

Ferences Rendtartományok kiadása. 4-r. nagy diszmü, számos képpel, mü-
melléklettel és térképpel. 530 oldal. Tessék érte az «Assisi sz. Ferenc ha-
lála VII. centennariumának megünneplését előkészítő magyar országos 
bizot tságihoz fordulni Budapest, IV. Ferenciek-tere 7. III. lépcső I. era. 
Ismertetni fogjuk. Magánosok, intézetek siessenek megszerezni. 

Dr. Schütz Antal piarista, egyetemi tanár, a Magy. Tud. Akadémia 
tagja. A klasszikus Ferences theologia. Különlenyomat az előbb jelzett 
díszmüből. 2 pengő. A szerzőnél Budapest, Váci-utca 33. vagy a Szent 
István-Társulatnál Budapest, Kecskeméti-u. 2. 

P. Schrotty Pál O. F. M. A Ferences Missziókról. Különlenyomat 
a fent hirdetett nagy műből. 1 pengő. A szerzőnél Budapest, Margit-körút 
25. vagy a Szent István-Társulatnál. 

Dr. Faragó János theol. tanár Temesvár. Aquinói sz. Tamás er-
kölcsi és szellemi nagysága. 1 pengő. 

U. az. A teremtett világ időbeli kezdetének metafizikai kérdése. 
Különlenyomat a Religióból. 1 pengő. 

U. az. Az isteni Gondviselés Aquinói sz. Tamás szerint. 1 pengő. 

Árpád nyomda és irodalmi vállalat r.-t. Kalocsa. 685/927. 



50250 
86-ik évfolyam, 1927. 11. füzet, július 2«. 

RELIGIO 
HITTUDOMÁNYI 

ÉS BÖLCSELETI FOLYÓIRAT 

SZERKESZTI ÉS KIADJA 

Dr. KISS JÁNOS 
EGYETEMI TANÁR. 

Tartalom : 

Prohászka Ottokár mint böl-
cselő. Dr. Kiss János. — Vallá-
s o s psychotherapia. Dr. Hajós 
Lajos. — Intuició szent Ágos-
tonnál. Dr. Lipták Lambert. — 

Az ú. n. értéktelen STet meg-
rövidítése. Dr. Boehkor Ádám. 
— Az életelv a legújabb kutatá-
sok világánál. Hajós József. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

BUDAPEST, 
A KALOCSAI ÁRPÁD R. T. NYOMÁSA. 

1927. 

ÁRA EGY ÉVRE 6 PENGŐ. 



TARTALOM. 

I. Értekezések. 

Prohászka Ottokár mint bölcselő. Dr. Kiss János 73 
Vallásos psychotherapia. Dr. Hajós Lajos — - 84 
Intuíció Szent Ágostonnál. Dr. Lipták Lambert — 89 
Az úgynevezett értéktelen élet megrövidítésének erkölcsi értékéről. 

Dr. Bochkor Ádám - ... — 121 
Az élételv a legújabb kutatások világánál. Hajós József ... — ... 131 

II. Irodalmi értesítő. 

Dr. Erdey Ferenc: Új utak erkölcstanításunk rendszerében. Dr. Zá-
borszky István - 145 

Dr. Somogyi József : A fenomenologia történeti és kritikai vizsgá-
lata. Dr. Trikál József. — ... — - - - 147 

Zborovszky Ferenc : S. J. : Az őskor embere, kulturája és vallása. 
Hajós József . - - — 153 

III. Vegyesek. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaságból — ... — — - — ... — 156 
Fizetések nyugtatása — — ... — — — 159 
A Religio megrendelőihez 159 
Hirdetési rovat - - - — 160 

A Relegio-t dr. Szaniszló Ferenc nagyváradi kanonok, ké-
sőbb nagyváradi püspök 1841 elején alapította. 1914 elején 
egyesült vele a Hittudományi Folyóirat, melyet dr. Kiss János 
1890 elején alapított. 

Szerkeszti és kiadja dr. Kiss János egyetemi tanár, Buda-
pest, IX., Köztelek-utca 1. Szerkesztői és kiadói minden ügyben 
ide tessék fordulni. Ára 1927-re 6 pengő. 



ÜK 1. ÉRTEKEZÉSEK. m 
PROHÁSZKA OTTOKÁR MINT BÖLCSELŐ. 

Az Aquinói Sz. Tamás-Társaságban 1927. ápr. 27-én elmondott emlékbeszéd. 

A FOGSÁGBAN sínylődő és népének nyomorúságán s i ránkozó 

Jeremiás prófétával kell sírva panaszkodnunk: „Leesett fe-
jünk koronája." Prohászka Ottokár Társaságunknak megalapí-
tásától kezdve 34 éven át tagja és 21 év óta püspök-védője, 
vezére, dísze, büszkesége, elköltözött tőlünk. Többé nem jelenik 
meg közöttünk és ezért méltán siránkozhatunk, hogy leesett 
fejünk dísze, koronája. Azonban nemcsak mi panaszkodunk így 
és sírunk, hanem minden igaz keresztény és minden igaz ma-
gyar. Mert Prohászka Ottokár tökéletességekben sokoldalú volt. 
Kiváló mint ember, aki Isten képét és hasonlatosságát magában 
kifejleszteni igyekezett. Mint magyar hazafi égett a haza bol-
dogulásáért és az elhalálozását megelőző vasárnapon a Vasvári-
emlék felavatásánál egész lelkét és egész testi erejét beleadta 
abba a buzdító szózatba, amelyet az ifjúsághoz intézett, hogy 
cselekedjék, tűrjön és áldozatokat hozzon a hazáért. Egész 
lényét adta a hazának. És nagy főpap volt, aki ezekben az 
időkben tetszett Istennek, igaznak találtatott és sokakért áldozat 
volt Isten előtt. És nagy tudós volt, aki korának egész tudo-
mányát összhangzásba állította a keresztény világnézettel s tudá-
sának világosságát egész országba szerte árasztotta. És ragyogó 
tollú író volt, aki gyönyörű alakba öltöztette gondolatait. Tár-
sadalmi apostol volt, aki a társadalom bajain megjelölte az igazi írt. 
Méltán el lehet róla mondani, hogy mindenkinek mindene volt. 
Azért gyászolja őt az egész ország, minden réteg, minden nemes 
intézmény és egyesület megemlékezik róla s mind elsírja pana-
szát : leesett fejünk koronája. 

Itt, a bölcselettudomány müvelésére alakult Aquinói Szent 
Tamás-Társaságban különösen úgy kell megemlékeznünk róla, 
mint bölcsről és bölcselőről. Mert igazi bölcs volt, aki bölcsen 
élt és a dolgokat kellőkép tudta értékelni, És bölcselő volt, aki 6 
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istenadta nagy lángelméjét arra fordította, hogy a dolgokat mi-
nél tökéletesebben megismerje és aszerint éljen és vezessen 
másokat. Nagy mértékben rá illenek a Bölcsesség könyvének 
szavai : „A gazdagságot semminek tartotta a bölcsességhez képest. 
Nem is hasonlította hozzá a drágakövet, mert ahhoz képest 
minden arany gyarló fövény s mellette az ezüst mint sár. 
Az egészség és szépség fölött szerette és világosság gyanánt 
tartotta, mert elolthatatlan az ő világa . . . Szebb a napnál és 
a csillagok minden rendénél, a világossághoz hasonlítva is előbb 
áll, mert az után éj következik ; a bölcsességet pedig nem győzi 
le semmi gonoszság."1 

Olyan volt ő, mint Szókratész, aki minden dolgot kellőkép 
tudott értékelni és aki azon volt, hogy honfitársai közt az igazi, 
eszményi embert kialakítsa s mint Szókratészt minden szellemi 
symposionon ott akarták látni, hogy bölcs oktatását hallják, úgy 
Prohászka Ottokárt is minden szellemi lakomára meghívták; 
Szókratészt ellenségeinek mérge ölte meg, Prohászkát körülbelül 
ugyanabban az életkorban az Isten országáért való buzgólkodás 
és a túlságos igénybevétel pusztította el. Olyan volt ő, mint 
Plátó, aki az eszményekért lelkesedett és azokat akarta önma-
gában és másokban megvalósítva látni. És olyan volt, mint 
Arisztotelész, aki előtt a bölcselettudomány és minden tudo-
mány Istentudás, theologia volt, mert abban látta az emberi 
ész legnagyobb dicsőségét, hogy Istenről helyes fogalmat 
alkot s azért minden tudást Isten ismeretének szolgálatába 
állított. Olyan volt, mint szent Ágoston, a bölcselettudományt 
a hittudománynak és a vallásosságnak szolgálatába állította. 
Mint Ágoston, úgy Prohászka Ottokár is egész életében 
azt akarta megvalósítani, hogy az igazi bölcselettudomány a 
szent hitet és hitéletet szolgálja, ápolja, erősítse és megvédje 
a támadásokkal szemben. Olyan volt, mint sz. Tamás, akinek 
jelszava az igazság volt; mind a ketten ezt igyekeztek meg-
valósítani magukban és embertársaikban. 

Bölcseleti tanulmányait mint a római magyar-német inté-
zet növendéke a pápai Gergely-féle egyetemen végezte. Itt 
három esztendeig kizárólag a bölcselettel s ennek segédtudo-
mányaival: a mennyiség- és természettudománnyal foglalkozott, 
majd négy éven át a hittudományt sajátította el. Itt ismerte 
meg az örök érvényű, vagyis elveiben helyes bölcselettudományt, 

1 7, 7—11. 27, 29—30. 
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a philosophia perennis-t. Szent Ágoston azt mondotta, hogy 
hosszú időn át kialakult végre egy örökérvényű bölcselet, amelynek 
módszere, alapelvei és szerkezete helyes. És ugyanezt ismétli 
a nagy német elme Leibnitz, hogy nem kell kétségbeesni, van 
egy örök érvényű bölcselet. Ezt a bölcseletet művelte szent 
Ágoston, szent Tamás, a középkori iskolásbölcselők és azok, 
akik ezt ma felújítani akarják, akiket újiskolásoknak, neoskolasz-
tikusoknak neveznek. Ezt a bölcseletet tette sajátjává Prohászka 
Ottokár a pápai egyetemen. És ehhez hü maradt egész életén 
át, mindenkor ezt hirdette és ehhez ragaszkodott. Ez az örök 
bölcselet azt vallja, hogy az ember képes igazságot megismerni. 
Szókratész bölcselete ez, melynek célja a tökéletes ember 
kialakítása. Plátó bölcselete ez, amely kutatja az eszméket és 
erkölcsi elveket és Arisztotelész bölcselete ez, amely vallja az 
emberi ismeretszerzés tárgyilagos erejét. Különbséget tesz ez oly 
tételek között, amelyekről kételkedni kell, olyanok közt, ame-
lyekről valóságosan nem kételkedünk, mert vagy szembeszökők, 
vagy okoskodás útján megnyertük és végre oly igazságok közt, 
amelyekről valóban nem kételkedünk, de módszeresen kételkedhe-
tünk, t. i. vallja a helyes igazságkereső módszert. Ez az örök bölcse-
let lényeges különbséget tesz anyag és szellem, véges és vég-
telen között. Ez a bölcselet nagy súlyt helyez az erkölcstanra 
és azt mondja: időrendben első a megismerés, ez irányítja az 
akaratot, de az elméleti igazságnál fontosabb az erkölcsi törvény 
s azt végre is kell hajtani. Ez szent Ágostonnal a bölcseletet 
a kinyilatkoztatott igazság szolgálatába állítja és ez az, amely 
szent Tamásnál oly gyönyörű kiépítést nyer. Alapja szilárd, 
pillérei erősek és egész szerkezete szép is meg tartós is. 
Ezt az örök bölcseletet sürgeti XIII. Leó pápa Aeterni Patris 
körlevelében, amely Prohászka Ottokárt még mint hittanulót 
Rómában találta. Ennek a pápai körlevélnek az ösztönzésével 
jött haza és hirdette azután itthon szóval és írásban. Emellett 
igyekezett jól, eredeti forrásokból megismerni az összes bölcse-
leti elméleteket, melyek korunkban az elméket többé-kevésbbé 
irányítják, azokat is, melyek az örökérvényű bölcselettel homlok-
egyenest ellenkeznek, meg azokat is. melyek azzal többé-ke-
vésbbé megegyeznek, hogy ilykép azt, amit ő igaznak tart, 
mindenkivel megértethesse és megvédhesse s mindazt, amit az 
újakban igaznak lát, magáévá tehesse s az örökérvényű bölcse-
let tételei közé iktathassa. Hűen követte XIII. Leó pápa „Aeterni 

6* 
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Patris" körlevelének azt a kettős irányítását, hogy egyrészt a 
keresztény bölcselőktől csak azt fogadjuk el, amit igazán he-
lyesen és bölcsen tanítottak, másrészt mindenkitől készséggel 
fogadjuk azt, ami igazat és bölcset mondott. A körlevél ezt 
tartalmazó szavai a következők: „Midőn kijelentjük, hogy kész-
örömest és hálás szívvel kell elfogadni mindent, amit bárki böl-
csen mondott vagy a valóságnak megfelelően kigondolt s fel-
fedezett, sürgetve kívánjuk, hogy a katolikus hit oltalmára és 
díszére, az emberi társadalom javára s minden tudomány töké-
letesítésére, szent Tamás aranynál becsesebb bölcsességét ősi 
jogaiba visszahelyezzétek s terjesszétek. Szent Tamás bölcsessé-
gét, mondjuk; mert ha a scholastikusok müveiben itt-ott túlságos 
szőrszálhasogatás vagy meggondolatlan állítás fordul elő, vagy 
ha egyes nézeteik az újabb kor bizonyos vívmányaival meg 
nem egyeznek, szóval, ami bennök nem helyeselhető, azt vissza-
állíttatni épenséggel nem lehet szándékunkban." 

Ilykép, a régiek és újak bölcsességének birtokában, úgy tett 
Prohászka Ottokár, mint az evangéliumi okos családapa, aki 
családtagjai és vendégei részére kincstárából régi és új javakat 
hozott elő. Régi és új bölcsességgel voltak telve szóbeli elő-
adásai, régi és új bölcsességet, mindig a kor szükségleteihez 
alkalmazva, találunk az ő remek müveiben, melyek az ő nagy 
tudását a következő nemzedékek számára is megörökítik. 

Ezek elseje az „Isten és a világ". Ebben azokat az ntakat 
mutatja be, melyeken haladva, Isten létének és tökéletességei-
nek ismeretére eljutunk. Teszi ezt azért, mert napjainkban minden-
felé, minduntalan a világ örök voltát, a világ végtelenségét, a 
világ mindenre elég gépszerűségét, a világok meg-megújulását, 
az élő és élettelen merőben alakzati és vegyületi különbségét s 
az előbbinek az utóbbitól származását, a darwinizmus kétségbe-
vonhatatlan igazságát s a világnak függetlenségét és folyásának 
föltétlen szükségességét hangoztatják. Ezzel szemben a gondo-
san bebizonyított és ellenvetésekkel szemben megvédett okos-
sági elv alkalmazásával kimutatja, hogy a világ esetlegességé-
ből és függő voltából Isten létének megismerésére s ugyan-
annak tökéletességeiből Isten végtelen nagyságára kell követ-
keztetnünk. Amit sz. Tamás a Summa Theologicában „öt út" 
megjelölésével teljesít, azt végzi itt Prohászka minden úton, 
melyet a kor szükséglete megjárásra kinál és javai. Közben az 
összes nehézségekről és az összes ellenfelekről megemlékszik, 
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nevezetesen Kant szofisztikációiról, amelyekkel ez a nagy bíráló 
az Isten megismerését támogató érveket meggyengíteni igyek-
szik; szerzőnk kimutatja, hogy a königsbergi idevágó kifogásai 
egészen alaptalanok. Azt bizonyítja itt Prohászka, amit a zsol-
tárosnál olvasunk: „Az egek beszélik Isten dicsőségét és az ő 
kezei alkotását hirdeti az égboltozat ;'" amire sz. Pál a rómaiakat 
oktatja : „Ami Istenben láthatatlan, úgymint örökkévaló ereje és 
istensége, a világ teremtésétől fogva munkáiból megérthető és 
látható;" s amit nagy költőnk Berzseny Dániel gyönyörűen éne-
kel meg ilykép: „Téged dicsőít a zenit és nadir, a szélvészek 
bús harca, égiláng villáma, harmatcsepp, virágszál hirdetik nagy 
kezed alkotásit.„2 

Ugyanebben a munkában tárgyalja az ősnemzés és a darwini 
kifejlődés elméletét, az isteni világkormányzást, a csoda es a 
kérőima eredményének lehetőségét és mikéntjét, mindig mélyre-
ható fejtegetésekkel, természettudományi tájékozottsággal és 
metafizikai szabatossággal. 

Második nagy müve a „Föld és ég", az előbbinek folyta-
tása. A mü legnagyobb része természettudomány, a naprendszer 
és főkép földünk fejlődése, térképekkel. Mint sz. Ágoston ismé-
telten megkísérelte a mózesi teremtéstörténet értelmezését, úgy 
Prohászka is igyekszik meghatározni a mondott teremtéstörténet 
értelmét s az e tárgyban támadt különböző elméletek közül a 
Hummelauer-féle látomási elméletet teszi magáévá, melynek 
értelmében a Mózes-féle hat napos előadás az első embernek 
adott látomást tartalmazza. Kimutatja a szerző, hogy a Szentírás 
előadása s a hit egész tárgya legszebben összehangzik a tudo-
mánnyal. E közben a fizikus mindent megfigyelő készségét, a 
metafizikus mindent értékelő elmemélységével egyesíti. „Az ég 
nekem első sorban metafizikai világ" és „Metafizikával van átjárva 
az egész fizika," így fejezi ki tudományos álláspontját. 

Harmadik nagy müvében, a „Diadalmas világnézetiben, 
előbb elsorolja, ismerteti és bírálja a többé-kevésbbé elfogadott 
világnézeteket : az anyagelviséget, mely nem vall mást mint 
anyagot ; a mindenistenítést vagy egyelvüséget, mely Spinozával 
csak egyetlen állagot vall s annak szükségképes megnyilvánu-
lását és fejlődését; az érzékelviséget, mely az értelmet az érzéki 
megismeréssel azonosítja ; a positivizmust, mely a tapasztalaton 

' 18, 2. 
s 1, 20. 
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túl bizonyos ismeretet nem tart lehetségesnek; a történelmi" 
anyagelviséget, mely az ember cselekvésének csak egy rugóját 
ismeri el : az anyagi szükségletek kielégítését ; Schopenhauer 
pessimizmusát, mely szerint a világon minden rossz s élni nem 
érdemes; Kant alanyiságát, mely szerint minden kategóriának 
csak alanyi értéke van : csupán alanyi a lét és a nemlét, a lehe-
tőség és a lehetetlenség, a szükségképes és az esetleges, az 
egy és a kettő, a sok és a minden, az állag és a járulék, a 
cselekvés és a befogadás, az ok és az okozat, az idő és a tér, 
Isten, lélek és egységes világ, mindez alanyi minősültségen 
alapuló gondolat, melynek tárgyi értékét legföllebb csak a gya-
korlati szükségen alapuló akarás, ich will, biztosítja. A mai mü-
veit ember boldogtalan, mert nincs megnyugtató és boldogító 
világnézete. Pedig itt előtte a diadalmas világnézet ; az örök-
érvényű bölcselet, a philosophia perennis s az általa szilárdan 
megalapozott isteni kinyilatkoztatás. Ez a világnézet teljes bizo-
nyossággal beigazolt és minden embert, műveltet és tanu-
latlant, kiváltságos helyzetben levőt és a nép gyermekét, gaz-
dagot és szegényt, erőset és gyengét egyaránt megnyugtat. 
Erre a világnézetre érvényesek a zsoltáros szavai (35, 8—10.): 
„Az emberek fiai szárnyaid árnyékában bíznak. Megrészegülnek 
a te házad bőségétől és gyönyörűséged patakából itatod őket, 
mert nálad van az élet kútfeje s a te világosságodban látjuk az 
élet értelmét." És a következők (83, 11.): „Jobb egy nap a te 
tornácaidban, mint ezrek egyebütt. Inkább akarok utolsó lenni 
az én Istenem házában, mint lakni a bűnösök hajlékában." Aki 
életet kíván, melyet élni érdemes, aki egyéniséget, szép és erős 
egyéniséget akar, aki Übermenschet akar, legyen keresztény és 
jó keresztény, legyen hősies fokban keresztény, legyen eszmé-
nye a mi Urunk Jézus Krisztus, a legnagyobb Übermensch s 
legyenek eszményei az Úr Jézust követő szentek, ezek az 
igazi Übermenschek, akikben nagyfokú emberi tökéletességek 
vannak, nagyok önmagukban s javára vannak embertársaik-
nak. A kereszténység az emberi élet minden terén diadalmas 
világnézet, a nemi élet terén is csak ez igazít el minket, 
megmutatva azt, hogy a természetadta érzékiséget hogyan 
hagyjuk meg és hogyan rendeljük az ész és az akarat uralma alá. 
„Hagyjuk már el egyszer azokat az alakokat, melyeket Páris 
sarából Zóla gyúrt."1 Ellenben „Nőjjön és fejlődjék az erős érzé-

1 178. old. 
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kiség, de a szép, nemes lelkiség keretében. Hordozza homlokán 
az ember jegyét. A természet is ezt akarja, de meg nem teremti, 
ha legnemesebb erői, az ész és a szív nem fognak vele kezet 
s nem győzik le a sötét, buta, bár tüzes ösztönök hatalmát.»1 

Igen sok szó esett Prohászkának arról a felolvasásáról, 
mellyel a Magyar Tudományos Akadémiában tagsági székét 
elfoglalta s melynek címe : Az intellectualismus túlhajtásai. Vol-
tak, akik azt mondták, hogy a szerző ebben a skolasztikától 
eltér, amennyiben az emberi értelemnek túlkeveset tulajdonít, 
holott a skolasztika az ember értelmi erejét nagyban védi ; to-
vábbá nagy szerepet ad a cselekvésnek, miáltal pragmatistává 
lesz. A dolog tisztázása végett elsorolom a szóban levő érte-
kezésben foglalt állításokat. 1. Prohászka szerint philosophia 
perennist, maradandó értékű bölcseleti rendszert csak oly érte-
lemben fogadhatunk el, hogy megtaláltuk a helyes módszert s 
több-kevesebb biztos nagy elvet, melyen elindulva folyton to-
vább haladni s az eddig megalkotott világnézetet kitágítani s 
kimélyíteni igyekszünk, nem pedig oly értelemben, hogy már 
minden bölcseleti kérdésre megtaláltuk a biztos és teljesen ki-
elégítő feleletet, úgy hogy azon túl nincs is mit keresnünk. E 
felfogás ellen semmi kifogás nem emelhető, megfelel az „Aeterni 
Patris" körlevél kifejezett szellemének. 2. A dolgok benső lénye-
gét, mivoltát sajátos azaz magából a megismerendő dolgokból 
nyert fogalmakkal nem ismerhetjük meg; csak tüneményeikből 
állítunk Össze valamilyen fogalmakat ; a szellemet az anyagiból 
s tagadásból, a végtelent a végesből és a vég tagadásából isme-
rem meg, a szellemről s főkép Istenről inkább tudom azt, mit 
kell róla tagadnom, semmint azt, hogy mit kell róla állítanom, 
inkább azt, micsodák nem, semmint azt, hogy mik tehát ? Ez a 
felfogás teljesen egyező sz. Tamáséval, aki Dénest, a „De 
divinis nominíbus" szerzőjét idézve azt mondja, hogy Istenről 
inkább tudjuk azt, hogy mi nem, mint hogy micsoda. Ebből 3. 
Prohászka azt következteti, hogy az ismeret birtokában az érte-
lem nem hasonló a tárgyhoz, Veritas non est adaequatio rei et 
intellectus, pedig a skolasztikus ismeretelméletnek elfogadott 
tétele az, hogy Veritas est adaequatio rei et intellectus. Ámde 
Prohászka ezt az állítást a fogalomról értette, hogy t. i. a foga-
lom nem teljes, nem tökéletes ábrázolása a megismert tárgynak, 
hanem abból csak valamit tartalmaz. Míg az iskola az adaequatiót 

i 183. old. 
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az ítéletről mondja, mert a veritas-ról állítja, hogy est adaequatio 
rei cum intellectu, már pedig az igazság csak mintegy kezdő-
dőleg (inchoative) van meg a fogalomban, teljesen (complete) 
az ítéletben van. Istenről bírt fogalmam hiányos, de ezek az 
ítéletek: Isten van, Isten kezdet és vég nélkül van, Isten nem 
változhatik, Isten mindentudó, igazak, a tárggyal megegyezők, 
adaequatiók. A szellemről hiányos, sőt nem sajátos, nem közve-
tetlen fogalmam van, de egészen igazak ezek az ítéletek: A 
szellem működésében bensőleg független az anyagtól, a szellem 
természeténél fogva romolhatatlan. Ezek az ítéletek adaequatiók, 
alanyaik magukban véve nem azok. 4. Hangoztatja az értekezés 
szerzője, hogy hibáznak azok a tudománymüvelők, akik meg-
elégednek a tudással s nem törődnek a cselekedettel, mert az 
értelemnek útcsinálónak kell lennie a gyakorlathoz, az élethez. 
Az ismeret nem öncél, hanem arra van, hogy annak útbaigazí-
tása szerint cselekedjünk, amit az értelem helyesel és javai, a 
szerint éljünk, amit helytelenít, azt semmi szín alatt meg ne 
tegyük. Ezzel egyrészt elérjük az ismeret célját, másrészt isme-
retünket is tökéletesítjük s gyarapítjuk. Aki sokat gondolkodott 
is az imádságról meg sokat imádkozott is, az mindenestre job-
ban fogja az imádságot ismerni, mint aki sokat gondolkodott 
arról, de alig vagy épen nem imádkozott. Ez az átélés. Aki az 
ismeretet az életben alkalmazza, az átéli és megtapasztalja azt. 
„A lélek egyensúlyához mind a két tényező kell, az ismeret ép 
úgy, mini a tett," mondja Prohászka. És ugyanő : „Ha az isme-
ret mindenütt az actio végett van, ha mindenütt csak általános, 
elvont jelzésekkel szolgál arra nézve, hogy a cselekvésben a 
valóságot más oldalról is s necsak elvontan megközelítsük: 
akkor az ismeret e jellege s irányzatossága a legelvontabb 
kategóriákban érvényesül a legszembeszökőbben s az Istenről 
való ismeret minden más ismeretnél inkább magán hordozza azt 
a jelleget, hogy a tettre, cselekvésre van beállítva s arra irá-
nyul, hogy az ember a transcendentelis mélységekre örömmel 
és bizalommal ereszkedjék." 

Mindebben teljesen igaza van a szerzőnek, csak követi sz. 
Ágoston felfogását, mely szerint minden ismeretszerzésnek és 
minden ismeretközlésnek az a célja, hogy az igazság világossá 
legyen, tessék és tettre indítson: „ut Veritas pateat, placeat et 
moveat." Prohászka sohasem mondotta, hogy elsősorban a cse-
lekvés igazít el s hogy a helyes cselekvés az igazság zsinór-
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mértéke, mint ezt a pragmatisták mondják, hanem az értelem 
elsőségének fenntartásával az ismeret célját és betetőzését — 
igen helyesen — a cselekvésben, a tettben látta. 

Prohászka Ottokár bölcseleti felfogásának megismertetésére 
kiváltképen alkalmasak azok az előadások, melyeket mint tag és mint 
védő az Aquinói sz. Tamás-Társaságban tartott. Ezek a következők : 

1. A középkori skolaszticizmus keletkezéséről. 
2. „ „ jellegző mozzanatairól. 
3. A philosophia perennis felkarolásáról. 
4. irányelveiről, különös tekintettel az 

ismeretelméletre. 
5. A philosophia perennis és egyéb filozofiai irányokról. 
6. „ „ ismeretelméletének felsőbbsége a 

Kant-féle szubjektivizmus és az újabbkori objektiviz-
mus felett. 

7. A rendszeres és világos görög kultura és a kereszténység. 
8. A szabadakarat és a testmozgási mechanizmus. 
9. Fogalmaink reális tartalmáról. 

10. A bölcselet és az élet. 
11. A vallás lélektanáról. 
12. A világnézetek kialakulásáról. 
13. Ismeretelméleti és gyakorlati idealizmus. 
14—15. Az intuícióról két előadás. 
16. Dante bölcseleti, hittudományi és költői nagy müvéről. 
17. A tudomány benrejlö korlátairól. 
18. Aquinói sz. Tamás bölcselkedésének gyökere az ő szentsége. 
19. Isten fogalma és a világ viszonya Istenhez Arisztotelesnél 

és szent Tzmásnál. 
Ezekben, valamint a „Bölcseleti Folyóiraf'-ban és egyéb 

közlönyökben megjelent értekezéseiben kivétel nélkül mindig 
ízig-vérig a skolasztikus bölcselet hívének és lelkes apostolának 
vallotta magát, sok előadásának tulajdonképeni tárgya ennek a 
bölcseletnek védelme volt, ennek felsőbbségét hirdette egyéb 
rendszerek felett, ezt védte támadások ellen, ezt igyekezett töké-
letesíteni és nehézségektől, valamint homálytól megszabadítani. 
Meg volt győződve ennek igazságától s bízott diadalában és 
tökéletesedésében. 

Amikor korunk legnagyobb erkölcsi és anyagi csapása, a 
háború, ránk szakadt, Prohászka püspök mint jó atya, aki csa-
ládjának jólétét és nyugalmát szivén viseli, „A háború lelke" 
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című munkájában igyekezett honfitársait felvilágosítani az iránt, 
mit gondoljanak a háborúról s miben leljenek vigasztalást. Min-
den háború rossz, a támadó háború igazságtalan is. A védő 
háború lehet igazságos és szükséges, de még mindig rossz, 
szükséges rossz. Ép úgy kell erről is ítélnünk, mint arról, ha 
egy ember magán viszonylatban megöli felebarátját. Ha ezt saját 
életének védelmében teszi, ez sem jó, szükséges rossz. Ép így 
a háború. Ámde Prohászka azt kérdezi és kutatja, lehet-e ebben 
mégis valami jót találni ? És itt rámutat azokra az erényekre, 
melyek gyakorlására a háború alkalmat ad, milyenek a hősies-
ség, életodaadás, áldozatosság, irgalmasság, bűnbánat, isten-
tiszteletek, fohászkodások, jobbulások. Az embereket józanabb 
belátásra, nagyobb szeretetre viheti. „A néplélek a háború nagy 
szenvedéseiben megtörve s megalázva, finomabb és tisztultabb 
értékelésekre lesz képes." (161. old.) A különböző népek, ame-
lyeknek egyike a másik iránt gyűlölettel volt eltelve, mintegy 
óriási jeges és véres borogatást kapnak, minek következtében 
kijózanodnak és szeretni kezdik egymást, amiből azután nagyobb 
lelkiség fakad. Ezeket nem annyira úgy állítja oda, mint amik 
a háborúból okvetetlenül következnek, hanem inkább mint jám-
bor óhajtásokat: bár így lenne! Ezért írta könyvét is: hogy 
ily jók elérését ő is előmozdítsa. 

Bár szorosan véve nem bölcselettudományi tárgyú, hanem 
hitbuzgalmi mű, említés nélkül nem maradhat itt Prohászka 
Ottokár irodalmi működésének csúcspontja: „Elmélkedések az 
evangéliumról." A bölcselkedés az alap, a hittudomány az épü-
let, a bensőséges hitélet a tető és a torony. E könyvében a 
jámbor szerző lelke magas szárnyalásának, gondolatai mélysé-
gének, a krisztusi szent tanok igazi értékelésének, a jó pásztor 
aggodalmas vigyázatának, a lelki szükségletek ismeretének, a 
lelki vezetés bölcsességének s a helyes irányú költői szárnya-
lásnak gazdag tárával ajándékozta meg nemzetét, hogy aki e 
kincstárt a benne elhelyezett kincsek értékének megfelelő gon-
dos figyelemmel szemléli, a krisztusi tanok minél tökéletesebb 
ismeretére és gyakorlati felkarolására buzduljon. 

Elmélkedéseket nyújt ez a mű az evangéliumról, nem az 
evangéliumok egész szövegéről vagy történeti időrend szerint 
egybeállított egészéről, hanem egyes részekről, melyek a szerző 
lelkét kiváltképen megragadták s vonatkozással vannak az egy-
házi évnek arra a szakára, melyet a szerző épen tárgyal. 
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Ugyanis az elmélkedések az egyházi év egymásutánját 
követik, ádventtől pünkösdig, kiegészítve még Urunk, a szent 
Szűz és egyes szentek ünnepeivel, melyek tárgyalása az egy-
házi év rendje után kap helyet. 

Az elmélkedések mindegyike Prohászka nagy egyéniségé-
nek megnyilvánulása. A krisztusi felséges tanok gyönyörű alak-
ban, bűbájosán ragyogva, föltétlenül uralkodva, a léleknek mint 
hozzá kizárólag méltók kínálkozva s az emberi élet összes vi-
szonyaira: kicsinyre, nagyra, férfira, nőre, világira, egyházira, 
tanulatlanra, tudósra, egyénre, hitvesekre, családra, államra, tár-
sadalomra, minden időkre s kivált korunkra alkalmazva. Hogy 
mire mindenre, azt megmutatja a müvet záró gazdag betűren-
des tárgymutató. Ha pedig röviden akarom jelezni, mire, hát 
azt kell mondanom, hogy mindenre. Az olvasó az Elmélkedések 
könyvében minden szent titokról, minden szent gyakorlatról s 
minden erkölcsi szabványról kap felvilágosítást és ajánlást. Látja 
a szent igazságot, csodálva gyönyörködik benne, térdre hull 
előtte, eltelik vele s szinte megittasul tőle. Szép, nagy és jó az 
Úr; szépek, nagyok és jók az ő müvei; gyönyörűséges Krisztus 
alakja; felségesek és üdvösségesek tanai; magasztosak művei; 
tanát követni szép valami, emberhez egyedül méltó és embert 
igazán és egyedül boldogító, mert „más alapot sem az egyén, 
sem a társadalom boldogítására senki sem vethet azon kívül, 
mely vettetett, Krisztus Jézuson kívül."1 Majd szivedbe markol 
és megdöbbent, majd elbájol, majd hódolatra késztet, majd 
a kárhozattól visszarettent, de mindenkor megnyer a jónak, 
az igaznak, az üdvnek. 

Remek mű az elmélkedések mindegyike, remek nagy alko-
tás az egész. A hitbuzgalmi irodalom világhírű termékeihez 
sorakozik. Hivatása elsősorban hazánkban szolgálni világítóul, 
kalauzul és apostolul a lelki életben. De — bizonyos vagyok 
felöle — hivatása lesz más nyelveken, egyéb nemzeteknél is 
meggyőzni a lelkeket, hogy az Úr édes, törvénye szent és szep-
lőtelen, igája kellemes, terhe könnyű s ő és tana az egyetlen út, 
igazság és élet mindeneknek. Maradandó becsű mű, mely Kempis 
Krisztus követésével és szalézi szent Ferenc Philotheájával 
együtt mindenkoron fenn fog maradni. 

Prohászka Ottokár e müvével ércnél maradandóbb emléket 
1 Kor. I. 3, 11. 
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állított magának, apostolává lett megszámlálhatatlanoknak s 
remekmüvei gazdagította magyar irodalmunkat. 

Az elsorolt müvekből áll Prohászka Ottokár irodalmi 
hagyatéka. 

Mindenütt világosság, buzdítás, lelkesítés, elejétől végig a 
legnagyobb összehangzás s a legteljesebb következetesség. Mint 
egy méltatója mondotta, müveiben halála után is beszél hozzánk, 
hallgassunk reá. 

A másik megemlékező Magyarország tanítójának nevezte 
őt, tanuljunk tőle. 

Legilletékesebb helyről országunk legmagasabb világító-
tornyának mondották, kövessük az ő irányítását. 

Leghatalmasabb fényszórónknak is nevezték, ne vonjuk ki 
magunkat hatása alól. 

Búcsúztatója Krisztus dalnokának nevezte, tettel csatla-
kozzunk hozzá. 

Az Atya-Isten, a világosság Atyja, a Fiú-Isten, az Atya 
bölcsessége s a Szentlélek-Isten, a bölcsesség és értelem lelke, 
legyen az ő jutalma, mi pedig legyünk az ő hü tanítványai és 
követői. 

Budapest. Dr. Kiss János. 

VALLÁSOS PS Y C HOT HERA PIA. 
A MULT ÉVBEN B u d a p e s t e n n o v e m b e r 6 — 9 - i k e k ö z ö t t t a r -

tott IX. Magyar Elmeorvosi Értekezleten a psychoanalysis 
felett tartott tudományos vitában a résztvevő nem psychoanaly-
tícus orvosok oly resumé-szerü felfogása alakult ki, hogy a 
psychoanalysis, amelynek az ösztönélet és a tudatalattiság te-
rén sok előbb meghatározhatlan pathogen psychicus tényező 
megnevezését, meghatározását és gondos vizsgálatát köszönhet-
jük, a therapia terén nem váltotta be az ígért eredményeket, 
mert egyáltalában nem tud gyógyítani, csak vizsgálni, röviden: 
mert nem psychotherapia. 

Ez a felfogás revisióra kényszeríti a gondolkozó idegorvost 
a psychotherapia eddigi összes módszerei és teljesítményei felett. 
Az orvosi psychotherapia a Nancy-í iskolával, Liébault-lal és 
Bernheimmal kezdődik, sokat köszönhet Charcot-nak és Wetter-
trangnak, azóta mint suggestiós gyógykezelés sok nem lényeges 
változatot mutat fel: mindegyik közös alapja a hypnotismustól 
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az ébersuggestióig terjedő öntudati fokokon a betegben pathogen 
hatást kifejtő izgalmak, képzelődések, positiv kényszerek (anan-
casmusok), negativ kényszerek és betegségi meggyőződések el-
lensúlyozása suggestiók által. Ennek az egész psychotherapiás 
iránynak ható eszköze a gyógyító suggestio, — medrét pedig 
a suggerálhatóság képezi, amelyet szükség esetén, vagy az egyes 
kisebb irányzatok stylusa szerint, hypnosissal mélyítenek. Ezért 
az egész psychotherapiás irányzat suggestiós-hypnotikus therá-
piának nevezhető. 

Orvosi oldalról a Nancy-i iskola óta olyan psychotherápia 
alig merült fel, amely a suggerálhatóság medréből kiemelkedett 
volna. Azok az egyes kezelések, amelyek eszközöket, vagy 
gyógyszereket alkalmaztak a suggestio leplezésére, mint pl. az 
akaratlagos mozgás neuroticus zavarainál, magas feszültségü 
áramok, vagy visszatérések a Mesmer-féle állati galvános erők 
(kissé szemfényvesztő) színleléséhez gyógyító célból, — külön 
említést nem érdemelnek, mert ha más címek alatt is, mindig 
csak a suggerálhatóság medréből merítenek. 

Valamivel szélesebb a foglalkoztató és a gyakorló psycho-
therápia medre. Itt már a figyelemelvonás, a figyelemfixálás és 
a hibás idegműveletek gyakorlás általi javítása kilép a sugges-
tibilitás medréből és ha fel is használja azt, mégis azontúl inkább 
pedagógiai eszközökkel igyekszik célt érni. 

Foglaljuk össze a két therapía előnyeit és hátrányait. A 
suggestiós-hypnotikus irány hátránya, hogy csak a betegek 
mediumi alkalmassága esetén hatékony, amit ugyan kissé ne-
velni lehet, végeredményében mégis a meglevő, vagy kinevelt 
mediumítás az indicatíókat a hysteriás színezetű neurosisokra 
korlátozza. A foglalkoztató és gyakorló psychotherapia indicatiós 
területe szélesebb ugyan, mert az akarati anomáliák és végre-
hajtási zavarok neurastheniás és orgános eseteiben is eredményt 
ígér, — a pedagógiai hatások praedilectiós korszakában a gyer-
mek és ifjúkorban kitűnő eredményeket is vált be, azonban hát-
ránya egyrészt, hogy csak egyes tüneteket javít, másrészt, hogy 
alig alkalmazható specialis intézeteken kívül a szabad orvosi 
gyakorlatban. 

Ha most figyelmünket arra fordítjuk, vájjon nem orvosi 
oldalról nem merültek-e fel oly psychotherapiás irányzatok, ame-
lyek, — talán visszaéléseik mellett is, — orvosi oldalról figyelmet 
érdemelnek, egész légióját találjuk a természeti gyógymódoknak, 
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az élet leegyszerűsítéseinek, különféle étrendi és életrendi kor-
látozásainak és stylizálásainak, a Mesmeri delejezéstől a közép-
kori exorcismusig variáló atavisticus kuruzslásoknak és főkép a 
spiritisták és theosofusok vallási secta-szerü gyógyító apostol-
kodásának és gyógyító kuruzslásainak. 

Ha ezt a nagy és nagyon vegyes irányzatú nem orvosi 
gyógyító buzgalmat látjuk, lehetetlen, hogy két következtetést 
le ne vonjunk belőle. Az egyik, hogy az emberek nagy tömege 
oly gyógyítást igényel, amelyet az orvosi tudomány mívelői 
nem nyújtanak, — a másik, hogy a tudománytalan irányzatok 
mívelői minden reklámos humbugtól eltekintve, legalább imitt-
amott, jó eredményeket is produkálnak, amelyek a tömegsug-
gestió szárnyán repülnek szét, mint új hívőik, új betegeik csa-
logatói. 

Különös figyelmet igényel a nem-orvosi gyógyító áramlatok 
között a spiritísmus és a theosofia sectarius terjeszkedése. Itt 
azt látjuk, hogy hívek és hívők recrutálása folyik nem gyógyí-
tási, hanem világnézeti jelszavakkal. Csak úgy véletlenül (vagy 
látszólag úgy) keverednek a sectáriusok közé gyógyításra szo-
rultak is, — és látszólag csak úgy mellékesen, mint humanitárius 
bölcseletük gyakorlati érvényesítése, foglalkoznak beteggyógyí-
tással is. Ha sectarius filozofémáik, vagy hitelveik azon részét 
nézzük, amelyek a gyógyúlást keresőkben várakozást és bizalmat 
keltenek, többé-kevésbbé átstylizáltan mindig csak a történeti 
nagy vallásfelekezetek vezető eszméit ismerjük meg, amelyek 
az emberéletet nemes eszmék szolgálatába állítják és ezen szol-
gaságért több megelégedettséget, örömet és boldogságot, fájdal-
mak és szenvedések esetén nagyobb türelmet és megnyugvást 
ígérnek, mint amennyit a nemtelen élet szabadossága nyújtani 
tud; sőt a nemtelen életet úgy rajzolják, hogy annak futó örö-
meit végtelen szenvedésekkel kell megfizetni. 

Évek óta foglalkozom a kuruzslás tanulmányozásával és a 
történeti vallások reactiválását sürgetem, úgy is mint gyógy-
tényezőét, és mint a betegségek egész sorának, főkép az ideg-
betegségek prophylacticumát. 

Ezek a történeti vallások keletkezésük, vagy első terjesz-
kedésük idejében ép oly tevékeny tényezői voltak az ember-
életnek, — úgy berendezéseiben, mint szokásaiban és bajai gyó-
gyításában, — mint a ma lábrakapó secták. Az amerikai Egyesült 
Államokban egy scientifical sect vagy Christian sect nevű sec-
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tárius vallás a hypnotismus, a telepathicus suggestio, a beteg-
ségtől védő amulettek, a ráimádkozással gyógyítás, az apage 
medicos elveivel százezreket boldogít, védi betegségektől és 
gyógyít a maga módjai szerint. Ugyanezt teszik a lassú diífusió 
terjeszkedési elveivel napjainkban a spiritismus és a theosofia. 

Az Európában elterjedt történeti vallásfelekezetek annyira 
el vannak foglalva egyházi és gazdasági, valamint politikai 
teendőikkel, ezek a teendők oly conservativ mederben folynak, 
oly magas és meredek partjai vannak a környező élet felé, 
amelynek szintjére csak a szokásos vallásnevelési és vallásgya-
korlati lépcsőkön járnak fel, hogy a vallásos gyarmatmissiókon 
kívül azzal az eleven beavatkozó erővel az emberélet minden 
törekvésébe, egész gondolati és érzelmi világába, — mint az 
új felekezetek, — nem tudnak behatolni. Pedig azon évezredes 
tisztulási folyamat, amelyen a történeti vallások átmentek, ezeket, 
ha az életbe kapcsolódó eleven hatóerejüket visszaállítják, oly 
értékes gyógyító és prophylactikus tényezőkké teheti, amellyel 
a modern secták nem mérkőzhetnek. 

A vallás és a beteggyógyítás minden betegágynál oly vi-
szonylatban mutatkozik, hogy képviselői közül a papról azt kell 
mondani, hogy szenvedő hívének majdnem az orvosa, az orvos-
ról : hogy szenvedő betegének majdnem a papja. Áll ez minden 
betegségre nézve, — különös nyomatékkal pedig minden oly 
betegségre, amelynek okai között lelkiek is vannak, — pedig 
tudjuk, hogy a közvetlen psychogen betegségeken kivül a be-
tegségek egész sorát psychogen okok folytán beállott életrendi 
és conjuncturalis változások, így előállott csökkent kórellentállás 
és betegségi okok felszedése idézte elő, — és ha sem a köz-
vetlen, sem a közvetett psychés tényezők nem is játszanak 
szerepet, — elöállanak a betegségokozta másodlagos psychés 
tényezők : a betegségokozta kereseti veszteség, a tehetetlenség-
ből fakadó depressio, a betegség következményeitől való félelem, 
a betegséggel járó emótíós kilengések, stb. stb., — mind oly 
tényezők, amelyek psychés ellensúlyozása az orvosi gyógyítás 
feltételeit tetemesen javítani képes, — mind oly feladatok, ame-
lyekben vallás és gyógytudomány karöltve tevékenykedhetnek. 

Különös gyakorlati fontosságú a vallás és orvostudomány 
coalitiója a betegségi prophylaxis terén. Kezdődik ez a házas-
ságok eugeneticus, hereditär betegségeket kiküszöbölő korláto-
zásainál, ahol a vallás elvei hivatott szószólójának ajkán sokszor 
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hatásosabbak, mint az orvosé. Folytatódik a nevelés éveiben a 
gyermekszobától az életbelépésig, — itt mindenütt a munka-
szeretet, az áldozatos szeretet, az önmérséklés, az ösztönök 
feletti uralom oly feladatok, amelyek a vallás tiszta elvein épülő 
jellemképzés feladatait képezik és összeesnek a betegségi pro-
phylaxis orvosi feladataival, amelyeket kiegészít a testi szer-
vezet ép és erős fejlődésének biztosítása kellő hygienés és test-
képző módszerekkel. 

Végül a nevelési prophylaxis feladatain túl jelentkeznek 
az emberélet igényeinek és teljesüléseinek számtalan controver-
siái, — amelyekből a vallásos alapon épült jellem megtalálja a 
helyes kivezető utat; jönnek aztán váratlan szerencsétlenségek, 
csapások és veszteségek, jönnek leküzdhetetlen csábítások lelki-
ismereti következményei: egymagukban még nem betegségek, 
de már betegségek kitörni fenyegető robbanó aknái, amelyeket 
a tevékenyen beavatkozó vallás leszerelhet. 

Ha nem is volnának lelki coliisiókból, csalódásokból, sze-
rencsétlenségekből közvetlenül fakadó idegbetegségek, ha nem 
is volna az idegbetegségek egész sora élvezeti fényűzések, 
ösztöntúltengések, anyagi nyereségvágy túlzásainak közvetlen 
következménye, megromlott anyagi sors reactiója, sokszor az 
elviselni képtelen életből való menekülés a neurosisba, — ame-
lyeknél a vallás és az orvos közreműködése több eredményt 
biztosít, mint bármelyiké egymagában, — úgy a prophylaxis 
is egymaga indokolja ezen munkám alapgondolatát : hogy az 
orvosi elveket intenziven be kell vinni az emberek hitéletébe, 
viszont a vallás psychotherapiás értékeit fel kell karolniok az 
orvosoknak. 

Tudom, hogy az orvos laboratóriumi vászonkabátjához 
némileg a hitetlen radicalismus és materialismus előítélete tapad, 
— talán némileg az orvos restelkedik is természettudományi 
gondolkozásának realitásába valláserkölcsi felfogásokat és szó-
lamokat beleszőni, — de ha valamikor, úgy most, a háborús 
katasztrófa általánosan tomboló idegrendszeri utóhatásainak ko-
rában, ismerjük fel az orvosi és a hitéleti missiónak összetar-
tozóságát, medicina és theológia egymásraszorultságát. egy ál-
talános vallásos psychotherapia és psychoprophylaxis szükséges-
ségét. 

Budapest. Dr. Hajós Lajos 
egyetemi magántanár. 
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AZ INTUÍCIÓ SZENT ÁGOSTONNÁL. 
Második közlemény. 

A lélek intuíciója saját magáról. 

SZENT ÁGOSTON a „De Trinitate" c. könyvében fölteszi a kér-
dést, „miért nem mondjuk a szeretetet is nemzetinek, hanem 

csak az igét?"1 Hogy ezt könnyebben megérthessük, analógiát 
állít föl az emberi lélekben, hol szintén bizonyos háromság 
található. Tegyük fel, hogy ez a háromság idöbelileg jön létre, 
jóllehet az isteni Háromságban ilyenről szó sem lehet. Tegyük 
fel tehát, mondja Szent Ágoston, hogy először csak az értelem 
létezik, anélkül, hogy önmagát ismerné és szeretné.2 Midőn az 
értelem önmagát meg akarja ismerni, egy valami vágy mozgatja 
őt, hogy önmagát megismerje, amely vágyat vagy akaratot nem 
mondhatjuk szeretetnek, mert ez valamely ismert dolgot tételez 
föl, ugyanis „senki sem szeret teljesen ismeretlen dolgot."3 Ha 
eme vágy, vagy emez akarat létrehozza az ismeretet, akkor a 
kettőt, vagyis az értelmet és saját ismeretét egybekapcsolja és 
így lesz ezen homályos akaratból szeretet.4 A proles mentis, 
amelyet az értelem mintegy nemzett magának, az ismeret, a 
szeretet pedig a kettőt összekapcsolja, a kettőből származik. 
„Az értelem szülöttét megelőzi valamilyen vágyakozás, melyből 
kifolyólag, azáltal, hogy keresve és találva ismerni akarunk, 
születik az ivadék, vagyis maga az ismeret és úgy az a vágya-
kozás, amely által fogamzik és születik az ivadék, vagyis az 
ismeret, szülöttnek és ivadéknak nem mondható szoros értelem-
ben. És ugyanaz a vágyakozás, amellyel neki fogunk a meg-
ismerendő dolognak, a megismert dolog szeretetévé válik, mi-
dőn magába zárja és átöleli kedvenc szülöttét, azaz az isme-
retet nemzőjével összeköti."5 

Szent Ágoston midőn a Háromságot így magyarázza, idő-
rendben beszél, hogy könyebben megérthessük a személyek 
egymáshoz való viszonyát. Mivel szerinte az akarat is már a 
szeretet egy neme, a szeretet pedig már ismeretet tételez föl, 
így már akkor, midőn az értelem önmagát meg akarja ismerni, 

1 De trinit. IX. n. 17. 
2 U. o. 
3 U. o. n. 18. 
« U. o. 
5 U. o. 
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valami módon megismerte önmagát, mert emez akaratnak vala-
mire vonatkoznia kell.1 Vagyis az értelem nem vágyakozhatnék 
önmaga után, ha nem ismerné önmagát. „Mit szeret az értelem : 
önmagát. Tudja, hogy mi az ismerni és amig azt szereti, amit 
ismert, önmagát is kívánja ismerni . . . Azért azáltal, hogy ön-
magát keresi, nyilvánvaló, hogy inkább ismeri magát, mint nem 
ismeri. Ismeri ugyanis önmagát, mint keresőt és nem ismerőt, 
midőn önmagát keresi, hogy megismerje."2 

Az ily megismerést már nevezhetjük intuitív megismerés-
nek, mert a közvetlen látás, a közvetlen jelenlét által jön létre. 
Azonban tovább kérdezhetjük, vájjon emez intuitiv megismerése 
a léleknek önmagáról csak a lélek létezésére vonatkozik-e, vagy 
homályosan megmutatja a lényegét is. Megtörtént ugyanis sok 
bölcselőnél, hogy a lelket is valami anyagnak gondolták, igy 
levegőnek, vérnek, agyvelőnek, szívnek s így tovább, amennyi-
ben eme szerveket a test fölött valónak gondolták.3 Hogyan 
ismerheti meg tehát az értelem lényegét, ha néha ilyet is kép-
zel magáról ? Mi áll ugyanis távolabb a lélek lényegétől, mint 
valami anyagi dolog?* Szent Ágoston szerint a lélek ezen eset-
ben is megismerte önmagát, amennyiben tudja magáról, hogy 
van, él és ért.5 Magát úgy gondolja el, ahogy az értelem léte-
zését el lehet gondolni. „Úgy tudja, hogy önmaga van és él, 
amint van és él az értelem."0 Tehát ha magát anyagnak is 
gondolja, mégis ismeri a lényegét valamiképen, midőn magát 
értelemnek gondolja.7 Midőn ugyanis az értelem magát meg-
ismeri és magát levegőnek gondolja, tudja önmagáról, hogy 
ért.8 Ezt tudja, a másikat ellenben gondolja.9 Megvan maga 
az ismeret, csak valami fölösleges tapad hozzá. Ha ezt a fölös-
legest elvesszük, megmarad mire szükségünk van. „Midőn ugyanis 
példának okáért a lélek magát levegőnek gondolja, azt gondolja, 
hogy a levegő ért, azt ellenben tudja, hogy ő maga ért : de azt 
nem tudja, hogy ő levegő, hanem csak gondolja. Vegye el azt, 

1 U. o. 
» U. o. X. n. 5. 
» De Trinit X n. 9. 
1 U. o. 
s U. o. n. 13. 
« U. o. 
•> U. o. 
« U. o. 
» U. o. 
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amit gondol, meglátja, amit tud: amiről még azok sem kétel-
kedtek, akik a lelket más és más testnek gondolták."1 

A megismerés, amellyel a lélek önmagát megismerte, Szent 
Ágoston szerint szubsztanciális és egész ismeret,2 mert a lélek, 
mivel nincs részekből, ha magát megismeri, egészen ismeri ma-
gát, de még sem tökéletesen. Azért ezen fejezet és a követke-
zők megértéséhez figyelembe kell vennünk, kogy a szent doktor 
különbséget tesz a lélek és más fajta dolgok nemi vagy faji 
ismerete és a léleknek eme spontán ismerete között.8 Ahhoz, 
hogy a lélek megismerje magát mint nemet és fajt, nem elég 
ezen spontán ismeret, hasonlóképen ahhoz sem elég, hogy midőn 
magát anyaginak gondolja, magát anyagtalannak gondolja. Úgy 
látszik, hogy az ilyen ismeret nem kíván külön ítéletet, vagy 
legalább is ezen spontán ismeret egyszersmind ítélet is. Azért 
ferdén fogják föl Szent Ágoston tanítását az ontologisták és a 
kartéziánusok, akik szerint a lélekben első az Isten ismerete, 
azután jön a léleké és a judicium. 

íme az intuíció első nyoma a lélekben, midőn tudja önma-
gát a lélek. Hogy eme megismerés a lélek lényegéhez tartozik, 
következő szavakkal bizonyítja Szent Ágoston: „Vájjon, amint 
borból, vízből és mézből egy ital lesz és az egyesek az egész 
által vannak és mégis hárman vannak, úgy kell-e elgondolni, 
hogy a három együtt van, t. i. a lélek, szeretet és az ismeret ? 
De a víz, bor és méz nem egy lényegü, jóllehet azok össze-
keveféséből egyféle ital lesz. Azt ellenben nem látom be, hogy 
a másik három mért ne lenne egy lényegü, midőn maga a lélek 
szereti önmagát és ismeri önmagát és úgy van ezen három do-
log, hogy nem valami más lénynek a lelke az ismeret és a 
szeretet tárgya. Szükséges tehát, hogy ezen három egy lényegü 
legyen."4 Ezek alapján a lélek ezen intuitiv megismerése kettőt 
feltételez, vagy jobban mondva a lélek saját magáról szerzett 
intuíciójának a lényege kettőben van: a megismerésben és a 
szeretetben. Szeretet nélkül nem lesz teljes megisuierés és vi-
szont megismerés nélkül nincs tökéletes szeretet. Tehát mint a 
szentatyák általában, úgy Szent Ágoston is a megismerést nem 
választja el az akarattól, hanem ez a kontemplációban fölolvad 

» U. o. 
2 U. o. IX. n. 17. 
3 U. o. n. 9. 
4 De Trinit IX n. 7. 

7* 
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és a lélek lényegéhez tartozik. Ugyanezt fejezi ki midőn azt 
mondja: „Egy jót sem tudunk tökéletesen megismerni, ha azt 
nem szeretjük tökéletesen."1 A lélekről való ismeret, vagyis a 
tulajdonképeni intuició három dolgot foglal magában, hogy a 
lélek van, él és ismer.2 Annak, hogy a lélel van, megfelel az 
emlékezet, hogy él, az akarat, hogy ismer, az értelem. Szent 
Ágoston így körülményesebben keresve az intuició lényegét, azt 
az emlékezet, értelem és akaratban találja föl. Amint az ismeret 
és szeretet a lélek lényegéhez tartoznak, úgy tartozik ahhoz az 
emlékezet, értelem és akarat is.3 Az első esetben az intuícióról 
tágabb értelemben van szó, mivel magát a lelket is hozzáveszi 
Szent Ágoston, a második jelentésben az intuició már ponto-
sabban van körvonalazva, hogy úgy mondjuk explicite van ki-
fejezve. „Ezen három dologban látjuk, hogy az ifjak értelme 
mily természetű. Minél gyorsabban és könnyebben emlékszik 
ugyanis a gyermek, minél élesebben ért és minél buzgóbban 
tanul, annál dicsérendöbb az értelme."4 így a szellem lényege 
abban áll, hogy emlékezik magáról, tudja önmagát és szeretni 
önmagát. A szellem lényege nem egyéb, mint az intuíciónak a 
lényege, vagyis a lélek lényeges megismerése adja eme meg-
ismerésnek a lényeges tulajdonságait. 

Míg az előbbiekben a lélek saját magáról szerzett öntuda-
tos intuiciójáról beszéltünk, addig a következőkben a tudatalatti 
megismerésről lesz szó. Hogy egy ilyet is tanított a nagy egyház-
atya, az müveinek számos helyéből nyilvánvaló. „A nagy szent 
Tudós igen jól ismerte az öntudat természetét és fontos szere-
pét, de azért éles szemével észrevette határait is és nem egy-
szer álmélkodva áll meg a lélektan megfejthetetlen titkai előtt. 
Észrevett a lélekben titkos, rejtett műhelyt, hol a gondolat terén 
is kiszámíthatatlanul sok történés megy végbe, melyek nem egy-
szerre tudnak jutni az öntudat napfényébe. Vallomásaiban, hol 
szívét kiönti, költői meghatottsággal fejezi ki ámulatát lelke fö-
lött, „melyben a testi dolgoknak oly sok képe rejtőzik, csapa-
tostul az emlékezés széles mezején, hatalmas palotáiban", . . . 
némelyikök úgy, ahogy érzékeitől kapta, mások megnagyobbodva, 
megkisebbedve, ezer módon elváltoztatva szellemének belső 

1 L. quaest. q. 35. 
8 De Trinit X n. 13. 
3 U. o. n. 18. 
4 De Trinit X n. 17. 
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munkája által. Ha hívja őket, némelyikök azonnal megjelen má-
sok hosszan váratnak magukra, mintha valamely börtön mélyé-
ből kerülnének elő. Vannak, melyek csapatostul megjelennek, 
mikor másokat szólít elő . . . Eltávolítja őket, míg azok, me-
lyekre szüksége van, elő jönnek rejtekeikből. Sőt ezek a képek 
nem találomra, rend nélkül, hanem osztályozva jelentkeznek, 
azon tárgyak szerint, melyekre vonatkoznak s az érzékek sze-
rint, melyeken bevonultak. S ezek az eszmék megmaradnak 
emlékezetében akkor is, mikor már megszűnt reájuk gondolni ; 
és nemcsak képesség az, ami benne rejtőzik, hanem maguk az 
eszmék; mert mikor ismét megjelenik, rájuk ismer; ha teljesen 
eltűntek volna szellemünkből, nem tudnánk rájuk ismerni. Külön-
ben is, hogyan volnánk képesek egy letűnt eszmét visszaidézni, 
ha teljesen elfelejtettük volna.'" 

Ugyanilyen Plátó tana is a lélek visszaemlékezéséről. A 
plátói visszaemlékezés szükségképen feltételezi az emberi lélek 
valamely résztvevését az isteni igazságokban. A lélek bírt bizo-
nyos isteni eszmékkel, de nem veszitette el őket teljesen, mert 
rögtön visszagondolhat rájuk, ha a világon valamely szépség 
fölkelti a figyelmét ezek iránt. 

Szent Ágoston szerint vannak tudományok, melyek az 
emlékezetbe nem az érzék-szervek által jönnek. Midőn hallom 
a kérdések három fajtáját, „Van-e valami, mi ez és milyen ez; 
a hangok benyomásait — amelyekből állnak ezen szavak — 
fogadom magamba és azokról tudom, hogy bizonyos zajjal el-
mentek és már nem léteznek. A dolgokat ellenben, amelyek 
ezen hangokkal jelöltetnek, sohasem érintettem meg a test va-
lamiféle érzék-szervével, a lelkemen kívül sohasem láttam azo-
kat valamikor és azokról nem a képeket rejtettem el az emlé-
kezetbe, hanem magukat a dolgokat, amelyek hogy honnét jöt-
tek hozzám, tanulják meg, ha lehetséges."2 Mikor ezeket újra 
tanulom, azért ismerek rájuk mint igazakra, mert azok már meg-
voltak a memóriámban, de oly mélyen az öntudat alatt, hogy 
nem tudnám azokat gondolni, hacsak valahogy valamiféle intő 
szó által ki nem hoznám azokat a memoria rejtekeiből.3 A tanu-
lás nem egyéb, mint ezen öntudatlan ismereteket „gondolkodva 
mintegy összegyűjteni és odafigyelve arról gondoskodni, hogy 

1 Stuckner, Az öntudatlan a lélektanban. Bölcs. Folyóirat 1903. 
= Conf. X n. 17. 
2 U. o. m. 18. 
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az emlékezetben, — amelyben előbb szétszórva és elhanya-
golva rejtőztek, = kéznél fekve mintegy barátságos intésre 
könnyen előjöjjenek."1 

Látjuk tehát, hogy a szent hittudós a memóriának sokkal 
tágabb értelmet ad, mint mi. Szerinte ez az ember főtehetsége. 
A Confessiókban azt mondja: „Önmagáról is emlékszik a lélek."2 

A „De Trinitate" cimü könyvében pedig: „ismeri önmagát a 
lélek, mivel ő saját maga emlékezete."3 Ezekből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy az öntudat valamiképen föloldódik az emlé-
kezetben. A lélek azáltal ismeri magát, hogy emlékszik önma-
gáról és mivel mindig emlékszik, mindig ismeri magát. Ezen 
helyeken látszik meg legjobban a platonizmus befolyása Szent 
Ágostonra, amely az ismeret legfőbb momentumát az emléke-
zetbe helyezi. Sőt Szent Ágoston szerint nemcsak a mult dol-
gokra vonatkozik az emlékezet, hanem a jelen dolgokról is le-
het mondani. „Azért, amint a mult dolgokban azt mondjuk emlé-
kezetnek, amely által történik, hogy azokat megjelenítjük és 
visszahozzuk, úgy a jelen dologban, midőn t. i. itt a lélek saját 
maga előtt létezik, nem jogtalanul mondható emlékezetnek az, 
amellyel magát illetőleg kész, hogy a gondolkodás által meg-
ismerhető legyen és hogy saját szeretete által mindkettő (lélek 
és gondolata) összeköthető legyen."* 

Az emlékezetet fölfoghatjuk mint öntudatlan gondolkodást. 
Az emlékezet, értelem, akarat tágabb értelemben a lélek lénye-
géhez tartozik akkor is, ha a lélek nem gondolja önmagát és 
ezek létrejöttét Szent Ágoston nem teszi a gondolkodástól füg-
gővé, hanem ettől függetlenül már az öntudat alatt ezen három 
dolog a lélek lényegéhez tartozik. „Nyilvánvaló lett, hogy a 
lélek sohasem létezhetett úgy, hogy magáról ne emlékezne, ne 
értené és szeretné önmagát, jóllehet nem mindig gondolja ön-
magát, midőn pedig gondolja önmagát, azt neiti különbözteti 
meg mindig az anyagi dolgoktól."5 Ezek alapján feltételezhetünk 
egy tudat alatti emlékezetet, értelmet és akaratot. Ezek a lélek-
ben megvannak mindig, akár gondolkodik, akár nem gondolko-
dik magáról a lélek. „Ezen három mindig együtt van és együtt 

» U. o. 
2 U. o. n. 36. 
* De Trinit. XIV. n. 8. 
« De Trinit. XIV. n. 14. 
s U. o. XV. n. 15. 
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volt a létezéstől kezdve, akár gondolkodunk róla, akár nem 
gondolkodunk."1 Ha az értelem és akarat, amely a lélek habi-
tuális öntudatában van, gondolkodás által jönne létre, „nem 
lenne ezen három, hogy t. i. magára emlékeznék, magát értené 
és szeretné, hanem csak emlékeznék magáról és azután, midőn 
magát gondolni kezdi, akkor értené és szeretné önmagát."2 De 
ez absurdum, mivel tudjuk azt is, ami el van rejtve a memó-
riában. Ezt a tudatalatti intuíciót Szent Ágoston benső emléke-
zetnek, értelemnek és akaratnak nevezi és ezekben is föltalálja 
a Szentháromság képét. „Ugyanis ha figyelmünket a lélek benső 
emlékezetére irányítjuk, amellyel emlékezik önmagáról, a benső 
értelemre, amellyel érti önmagát, a benső akaratra, amellyel 
szereti önmagát, . . . azt látjuk, hogy a Szentháromság képe az 
emlékezethez tartozik."3 Az emlékezethez, mivel szerinte a gon-
dolkodás nélküli öntudat ebben oldódik föl, de itt mégis lehet 
valamiféle értelemről és akaratról szó. Erről a conscientia ha-
bitualisról azt mondja Szent Ágoston, „csodás módon, ha szabad 
így beszélni, nem tudjuk, hogy tudjuk."4 

A léleknek ezen öntudat alatti részét Szent Ágoston va-
lami alakíthatónak, valami formabelinek mondja. „Mi ezen ala-
kítható és még ki nem alakult, hacsak nem a lélek valamilyen 
része, amit ezen vagy azon múló mozgással hozunk működésbe, 
midőn mi most ezt, most azt, amint föltaláltuk, vagy amint elénk 
jött, gondoljuk."5 Tehát midőn még nincs gondolkodás, megvan 
már az öntudat alatt valami „formabile", valami „quiddam men-
tis nostrae", amelyről megengedi Szent Ágoston, hogy ezt lehet 
már igének nevezni, mielőtt bizonyos formát kapott volna. Ez 
az alakítható valami benne van az emlékezetben és ez maga 
egy látás, maga egy tudomány. „Ott van az emlékezetnek a 
szédítő mélysége, ahol ezt föltaláljuk, mielőtt gondolnánk és 
ahol egy benső ige nemződik, amely egy nyelvhez sem tartozik, 
mint tudás a tudásból, látás a látásból és mint a gondolkodás-
ban megjelenő értelem azon értelemből, amely megvolt az emlé-
kezetben, de el volt rejtve: jóllehet, ha magának a gondolko-
dásnak nem lennne saját emlékezete, nem térne ahhoz vissza, 

1 U. o. XIV. n. 10. 
s U. o. n. 9. 
s U. o. n. 10. 
4 U. o. n. 9. 
s De Trinit. XV. n. 25. 
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amit az emlékezetben hátrahagyott, midőn mást gondolt."1 Ezen 
szavakban igen világos, hogy midőn Szent Ágoston megkülön-
bözteti a gondolkodás értelmét, tudását és látását: egy másik 
benső értelemről, tudásról és látásról beszél. A kettőt összeköti 
a gondolkodás emlékezete.2 Ezen dolgok örökké megvannak a 
lélek mélyén, mielőtt még a lélek magára gondolt volna és ott 
is maradnak, míg a lélek létezni íog. „A lélek örökké él és örök 
tulajdonsága, hogy tudja, hogy él, de az nem örök tulajdonsága, 
hogy elgondolja életét vagy hogy elgondolja életének a tudását, 
mert midőn másba és másba kezd, ezt megszűnik gondolni, de 
nem szűnik meg tudni."" 

A lélek eme benső öntudatlan ismerete, mely gondolkodás 
nélkül jön létre, öntudatossá a gondolkodás által válik. „A lélek 
tehát, midőn a gondolkodás által magát megpillantja, magát 
megérti és újra megismeri."4 így válik a lélek öntudatlan intuí-
ciója öntudatossá. Hogy hogyan lehet az, hogy a lélek nincs 
mindig önmaga előtt, csak akkor, ha gondol önmagára, pedig 
önmaga nélkül sohasem lehet, erre azt feleli Szent Ágoston: 
„Azért hátra van, hogy valami, ami az ő természetéhez tartozik, 
legyen az ő tekintete és oda, midőn magát gondolja, nem a tér 
közei által, hanem anyagtalan fordulattal visszatérjen, midőn 
pedig nem gondolja magát, nincs a tekintete előtt, sem magá-
ról nem formálódik a látása, de mégis ismeri magát, mivel saját 
maga az emlékezete saját magának,"5 Mindezek alapján a lélek-
nek saját magáról kétféle intuícióját lehet megkülönböztetni : 
egy tudat alatti és egy tudatos intuíciót. A tudat alattit a lélek, 
ismeret és szeretet alkotja, amelynél a lélek szerepét Szent 
Ágoston szerint átveheti az emlékezet. A tudat fölötti intuíció 
pedig az emlékezet, értelem és akaratból áll, — szorosabb érte-
lemben, — mivel az értelem alatt, mely mindig az igével van 
együtt, bizonyos gondolkodást ért Szent Ágoston. „Elgondolva 
azt, amit igaznak találunk, mondjuk magunkról leginkább, hogy 
értünk."8 Ugyanezekben van a Szentháromság tökéletes és ke-
vésbbé tökéletes képe. 

« U. o. n. 40. 
1 U. o. 
3 U. o. XIV. n. 25. 
1 U. o. n. 8. 
5 De Trinit. XIV. n. 8. 
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így Szent Ágostonnál a kétféle intuició egybeesik a Szent-
háromság kétféle képével a lélekben. A lélek, ismeret és szere-
tet teljesen egymásba olvadnak egy misztikus kontemplációban 
úgy, hogy ez a kontempláció, ez az átélés egy sajátos ismere-
tet ad, amely épúgy a léleké, mint az ismereté, vagy a szereteté. 
Ezen egybeolvadást a következőkben vázolja Szent Ágoston: 
„Egymásban úgy vannak ezek, hogy maga a szerető lélek benne 
van a szeretetben, a szeretet benne van a szerető megismeré-
sében és az ismeret az ismerő lélekben. Az egyik benne van a 
másik kettőben, mert a lélek, amely magát ismeri és szereti, a 
saját szeretetében és ismeretében van, a saját magát szerető és 
tudó lélek szeretete pedig benne van magában a lélekben és az 
ő ismeretében: a saját magát tudó és szerető lélek ismerete 
magában a lélekben és szeretetben van, mert magát mint tudót 
szereti és mint szeretőt ismeri. Hasonlóan az egyik kettő benne 
van a harmadikban, mert a lélek, amely magát ismeri és sze-
reti, a saját ismeretével van a szeretetben és saját szeretetével 
az ismeretben: épúgy a szeretet és ismeret együtt vannak a 
lélekben, amely magát szereti és ismeri . . . Tehát valami cso-
dás módon ezen három el nem választható egymástól és közü-
lük mégis mindegyik valamely állag és mindhárom egy állag, 
egy lényeg, midőn egymáshoz viszonyítva mondjuk őket."1 

Ami áll a habituális intuícióról, ugyanaz áll az aktuálisról 
is. Itt is: „Nemcsak az egyesek fogják föl az egyeseket, hanem 
az egyesek az egészet is fölfogják. Én az egész értelmemre és 
egész akaratomra emlékszem . . . Amit pedig az érthető dolgok 
közül akarok, vagy amire emlékszem, szükségképen értem is. 
Hasonlóan az akaratom is fölfogja az én egész értelmemet és 
emlékezetemet, midőn mindazt használom, amit értek és amire 
emlékszem. Azért, midőn egyik a másikat, vagy az egyesek az 
egészet felfogják, egyformák az egyesek a másikkal és az egye-
sek az egésszel és ezen három egy, egy élet, egy lélek, egy 
lényeg."2 

A skolasztikusok közül Duns Scotus tanítása a lélek ké-
pességeiről sokban hasonlít Szent Ágostonéhoz. Duns Scotus a 
lélek ezen tehetségeit szintén a lélek lényegéhez tartozóknak 
mondja, még pedig azért, mert hacsak járulékai lennének a lélek-
nek, szerinte az örök boldogság is ilyen lenne. Majd Duns a 

1 De Trinit. IX n. 8. 
2 U. o. X. n. 18. 
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következőkben bizonyítja tanítását: „Valamely cselekvés vagy 
a léleknél alantasabb forma lehet közvetlen kezdete a műkö-
désnek. Ez világos a melegségről és a cselekvő milyenségekről, 
másképen végtelenig kellene mennüuk. Ez tökéletesség (más-
képen nem tudna az Isten így működni) . . . és annál inkább 
tartozik az értelmes lelket megilletni."1 Szent Ágoston ezen 
véleményét, hogy a lélekben öröktől fogva megvan bizonyos 
tudomány, Duns — miután bizonyítja, hogy a potenciák között 
nincs reális különbség — így fejezi ki : „Ugy gondolandó, hogy 
a lélek a természetének legelső fokán ilyen. A második fokon 
már működésben levő."2 Itt lehet látni, hogy Duns is különböz-
het a tudatalatti és tudatos potenciák között, amennyiben a 
tudat csak „in secundo instanti" jön a lélekbe és ily értelemben 
lehet beszélni működő lélekről. Tökéletesen csak az utóbbi érte-
lemben beszélhetünk a Szentháromság képéről a lélekben, mint 
azt szent Ágoston is teszi. „Amennyiben a lélek egy lényeg és 
van neki értelme és akarata, jelképezi az isteni lényeget, de 
nem a három személyt : mivel a lényeg, az értelem és az aka-
rat ott van mindegyik személyben. A három személyt pedig 
jelképezi, amennyiben a potenciái az aktusok alatt vannak, mert 
egyik aktus eredet szerint van a másikban."3 

A kétféle öntudat közötti külömbséget Szent Tamás is 
elismerni látszik, midőn azt mondja: „Ami a habituálfs meg-
ismerést illeti, azt mondom, hogy a lélek a lényege által látja 
magát, azaz abból kifolyólag, hogy a lényege jelen van előtte, 
el tud jutni a saját megismerése aktusához ; amint valaki azáltal, 
hogy valamely tudomány habitusával rendelkezik, a habitus 
jelenlétéből kifolyólag fölfoghatja azt, ami ezen habitus alatt 
van."4 Más helyen azt mondja Szent Tamás: Ágoston tanítása 
(de Trinit. L. IX. c. 3.), hogy a lélek önmagát önmaga által 
ismeri meg, úgy értendő, hogy magából a lélekből van meg 
neki, ahonnét aktusba mehessen át, amely aktus által ténylege-
sen megismeri magát, fölfogva hogy ő van, amint a lélekbe 
befogadott habituális kép segítségével történik a lélekben az, 
hogy valamely dolgot ténylegesen is megismerjünk."5 

i Quaest. in librum II. Sentent, dist. 16. quaest. 1. 
» U. o. 
3 Quaest. in librum II. Sentent, dist. 16. quaest. 1. 
4 De vérit. q. 10. a. 8. 
5 U. o. ad 1. 
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Az általános és különös megismerés. 
A lélekről nemet vagy fajt ugy alkothatunk, ha az örök 

igazságot szemléljük. „Ugyanis nem a sok lélek látása követ-
keztében hasonlóság által gyüjtjük össze az emberi lélek általá-
nos vagy különös ismeretét, hanem szemléljük az örök igazsá-
got."1 Szent Ágoston valóban fölvett ilyen ideákat, melyekre azt 
mondja: „Ezek nem úgy maradnak meg, mint a testek a hely 
térségeihez kötve : hanem az anyagtalan természetben az értelmi 
dolgok úgy vannak jelen az értelem pillantására, mint bizonyos 
helyen látható és tapintható dolgok a test érzékszervei számára. 
Nem csak a helyhez kötött érzékelhető dolgoknak maradnak 
meg a hely közein kívül az értelmi és anyagtalan eszméi, ha-
nem még az időben történő mozgásoknak is megvannak a ma-
guk eszményi nem érzékelhető fogalmai."2 Majd beszélve az 
emberi lélek kétfajta megismeréséről azt mondja : „Nyilvánvaló 
dolog, más az, amit valaki önmagában lát, hogy neki mint be-
szélőnek más is higyje azt, amit nem lát, más az, amit magában 
az igazságban lát, amelyet más is tud szemlélni."3 Ismét más 
helyen fölteszi Szent Ágoston a kérdést, hogy hogyan ismerhet 
meg egy nem az igazság szerint élő ember egy olyan embert, 
kinek a lelke igaz ?4 Hogyan ismerheti meg az igazságot egy 
nem igaz ember ? Azt feleli, hogy az által, ha szemléljük az 
örök igazság rációit lelkünkben.5 Igaz ember csak az által lehet. 
„Ami honnét lehetne, hacsak nem magához az örök formához 
való hozzátapadás által, amelyet szemlélnek, hogy innét vegye-
nek alakot és igy igaz lelkek legyenek."0 íme tehát a lélek a 
nem és faji ismeretet úgy szerzi magának, ha intuitíve nézi az 
örök igazságot. Az intuíciót itt Augustinus „visus mentisnek,"7 

vagy „simplex intelligentiának" mondja.8 

Az örök igazság közvetlenül világít lelkünkben és amig ez 
a léleknek kinyilatkoztatja magát, a lélek ép oly közvetlenül 
nézi ezt és alkot róla ideákat magának. „A lelkünk között és 
aközött, amellyel értjük az Atyát, az Igazságot, azaz a benső . 

' De. Trinit. IX. n. 9. 
2 U. o. XIII. n. 23. 
8 U. o. IX. n. 9. 
4 U. o. VIII. n. 9. 
5 U. o. 
0 U. o. 
' U. o. IX. n. 12. 
8 U. o. n. 11. 
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világosság között, amely által értjük magát az Atyát, semmiféle 
közbevetett teremtmény nincs."1 Ezek az ideák egy külön sajá-
tos világot képeznek, mellyel a mi lelkünk titokzatos összefüg-
gésben van.2 Ha tehát mi magunkba nézünk, úgy vesszük észre 
a szellemi dolgokat, mint testi szemeinkkel a testi dolgokat. „A 
léleknek ugyanaz érteni, mint az érzéknek látni."3 Amint a testi 
dolgok adva vannak tőlünk függetlenül, úgy ezek is függetlenek 
tőlünk. „Nem az okoskodás hozta ezeket létre, hanem csak meg-
találta őket."4 Ezek által különböztetjük meg az igazat a hamis-
tól, ezen regulák által tudhatjuk meg, hogy valami jó, vagy ren-
des, vagy nem jó.5 „Bensőleg hívja tanácsul (az ember) a fölötte 
lévő igazságokat, hogy vájjon valamit helyesen tett-e."p Még a 
testi dolgokról is ez által ítélünk. „Arról győződünk meg, hogy 
az anyagi dolgoknak is az érzékszervek által szerzett és vala-
miképen az emlékezetbe helyezett képeit — amelyek közül azok, 
melyek nem látszanak, a fantázia közreműködésével gondolat-
nak, akár máskép, mint vannak, akár véletlenül úgy, amint van-
nak — a lelkünk fölött változatlanul maradó egészen más sza-
bályok szerint helyeseljük, vagy helytelenítjük, midőn valamit 
valóban helyeslünk, vagy helytelenítünk."7 így ezen intuitiv ideák 
egyszersmind judiciumot is tartalmaznak, mert hiszen az ítélet 
ezen formák szerint jön létre. Az értelemmel és belátással biró 
lélek látja az értelmi dolgokat magában a változhatatlan igaz-
ságban és ezen világosság által hozza létre az ítéleteit.8 Itt eb-
ben az igazságban, mely által lett minden időbeli dolog, nézzük 
mi lelkünk pillantásával lényünk ideáit, amelyek a mi cselekede-
tünknek mértékei.9 Az ilyen ismeret egyszerű felfogás által jön 
ugyan létre, de azért a judicium is benne van az egyszerű fel-
fogásban. Azért mondja Suarez: „Amennyiben ezen észrevevés 
valami ismeret, egyszersmind valami itélet is."10 

Az ily ideákhoz tartoznak Szent Ágoston szerint a számok, 
1 De. ver. relig. n. 4. 
s De. immort. anim. n. 6. 
s De. ordine II. n. 10. 
1 De vera relig n. 73. 
5 V. ö. Stöckl, Geschicte der Phil, der pat. Zeit 357. 
0 Conf. XI. n. 7. 
7 De Trinit. IX. n. 19. 
8 De Gen. ad. litt. VIII. n. 47. 
9 De Trinit. IX. n. 12. 
14 Metaph. D. 8. sec. 4. n. 6. 
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„amelyeket nem a testtől kap a lélek, hanem az Istentől kapot-
takat inkább maga helyezi a testekbe."1 „Azon szabályosságot, 
amelyet az érzékelhető számokban nem találtunk biztosnak és 
maradandónak, hanem mintegy homályost és múlót ismertük 
meg, bizonyára sohasem kivánná a lélek, ha neki máshonnét 
nem lenne ismeretes : ez a más nem a hely és idő közeiben 
van; ugyanis az első összetorlódik, az utóbbi pedig elmúlik."2 

Akik verseket írnak mérték szerint, azok ezen verseket minden-
esetre a lelkükben levő számok szerint rendezik el.3 így bizo-
nyos maradandó és állandó számokból jönnek létre a változó és 
időbeli számok.4 Az ily művészetet Szent Ágoston „affectio 
animi"-nek mondja, mely művészet nem más, mint maga az 
intuíció.5 Ez a művészet megvan tulajdonképen abban is, aki azt 
már elfelejtette, mert alkalmas kérdés által ezt elő lehet belőle 
hozni.0 De vannak azért olyan dolgok, amelyekre — akárhogy 
is kérdezik azokat — nem kapható felelet, még pedig azért nem, 
mert a szótagokat, amelyek az egyes dolgokat kifejezik, az em-
berek kényük-kedvük szerint helyezik el.7 így van az is, hogy a 
tndományban az újak gyakran előhozzák azt, amit már a régiek 
valamiképen fölfogtak és újra fölfogják azt, amit a régiek pro-
dukáltak.8 Ez csak azt bizonyítja, hogy a tudomány „nem valami 
biztos és állandó."9 Tehát az ily szavakra, melyeknek időbeli 
számát teljesen elfelejtettük, akár hogy is kérdeznek bennünket, 
sehogy sem tudunk felelni. „Miért így — kérdezi Szent Ágoston 
— hacsak nem azért, mivel ezen szóban, amely Itáliának mon-
datik, az első szótag néhány ember tetszése szerint helyeztetett 
el, most pedig ismét néhány akarata hozza létre. De hogy kettő 
és egy ne legyen három, vagy kettő ne legyen egynek kétsze-
rese, sem a megholtak közül nem tehette valaki, sem az élők, 
sem az ütódok közül nem teheti senki sem."10 Ha pedig oly mó-
don kérdezzük az embereket, mint azt az egyről és kettőről 

1 De musica. VI. n. 19. 
2 De musica VI. n. 34. 
« U. o. n. 35. 
« U. o. 
s U. o. 
6 U. o. 
7 U. o. 
« U. o. 
» U. o. 
«a U. o. 35. 
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tettük, még pedig mindazon dolgokról, melyek ezen számokhoz 
tartoznak, minden ember tudja ezen kérdésekre a feleletet, jól-
lehet néha a szavak kifejezéseiben járatlanok.1 

A számok individium fölötti' karaktert mutatnak nekünk.2 

A „ratio et Veritas numeri" fölötte áll minden gondolkodó 
alanynak.3 Azt mindenki föl tudja fogni, ki tud gondolkodni. Mi-
vel ez az ideális világhoz tartozik, elvonás által nem lehet meg-
ismerni. Hogy a számok törvényei nem a tapasztalatból szár-
maznak, azt megmutatja az ö általános érvényességük.4 Míg az 
anyagi világ dolgairól nem tudjuk megmondani, meddig fognak 
létezni, addig a számokról nem áll ez, mert nem lehet azt mon-
dani, hogy három vagy hét csak bizonyos ideig fog létezni, ha-
nem mindig lesznek ezen számok.0 Sőt nemcsak a számok tör-
vényei, hanem maguk a számok is apriorisztikus természetűek, 
mert alapfogalmuk az egység. Ezen fogalom semmi módon 
nem jön létre az anyagi világból. „Igen könnyen be fogod látni, 
hogy a számok nem az érzékszervek által jönnek létre, ha el-
gondolod, hogy bármily szám annyinak hivatik, ahányszor az 
egy meg van benne. Az egyet pedig akárki, ha helyesen gon-
dolkodik, úgy találja, hogy a testi érzékkel nem lehet fölfogni. 
Bármit ugyanis, amit ezen érzékszervvel megérintünk, soknak 
tartunk, nem egynek: ugyanis test és így számtalan része 
van."6 így ha az egyet nem ismerhetjük meg az érzékkel, úgy 
egy számot sem ismérhetünk meg azzal.7 Egy sincs ezen számok 
közül, amely ne annyinak hivassék, ahányszor az egységet bírja.8 

Ellentétben akármilyen test felerészei megint megfelezhetők, akár-
mily kettőből is állna az egész.9 Ugy van a két rész a testben, hogy 
az mégsem egészen kettő.10 De annak a számnak, amelyet kettőnek 
hívunk — mivel kétszer van benne maga az egység — a fele, va-
gyis az, ami maga az egység, nem osztható megint kétfelé, vagy 
három, vagy többfelé, mert az legegyszerűbb és igazán egy.11 

» U. o. 
» De lib. arb. II. n. 21. 
' U. o. 
4 U. o. 
» De lib. arb. II. n. 21. 
« U. o. n. 22. 
i U. o. 
8 U. o. 
» U. o. 
10 U. o. 
J« U. o. 
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A számok összefüggnek a bölcsességgel.1 A bölcsesség nem 
más, mint igazság, amelyben a legfőbb jót látjuk.2 De vájjon 
ezen bölcsesség közös-e minden emberrel, vagy annyi a bölcses-
ség, ahány a bölcs ember ? Jóllehet a bölcs emberek maguknak 
sok és különböző javakat választanak, de ebből nem következik, 
hogy a bölcsesség ne lenne közös.3 Ha azt gondoljuk, a nap 
sugarairól is kételkedhetünk, hogy egy, mivel igen sok és kü-
lönböző dolog látszik benne.4 Amint a szám minden értelmes 
ember előtt valami közös és változatlan, úgy változatlan a böl-
csesség, melyet az írás nem ok nélkül köt össze a számmal.5 

Ez hasonlít a világossághoz, amely mindenkiben ott van, ki va-
lami igazat gondol.0 Amint a szín, vagy a hang nem tartozik 
sem a szemünk, sem a fülünk természetéhez, úgy az, amit a lelki 
szem észre vesz, nem tartozik a lélek természetéhez, hanem 
mindig ugyanaz, amelyre lelki szemeink reá vannak irányozva.7 

A bölcsesség leikünknél fölebbvaló. „Ha alantabb álló lenne, 
nem szerinte, hanem róla ítélnénk, amint Ítélünk a testekről, 
mivel alantabb állnak. Ha pedig egyenlő lenne lelkünkkel, akkor 
ez az igazság is változó lenne."8 A mi lelkünk a bölcsességet 
egyszer jobban, egyszer pedig kevésbbé jól látja, amiből az kö-
vetkezik, hogy lelkünk változó. Maga az igazság pedig sem nem 
lesz tökéletesebb, sem tökéletlenebb, midőn mi azt inkább, vagy 
kevésbbé látjuk, hanem megörvendezteti azokat, kik hozzáfordul-
nak és vaksággal sújtja, kik elfordulnak tőle.9 „Magáról a lel-
kűnkről e szerint ítélünk,"10 róluk azonban sehogy sem 'tudunk 
itélni. „Azért ha nem alantasabb, sem nem egyenlő, hátra van, 
hogy felsőbb és kiválóbb legyen."11 Ezen ideákat Szent Ágoston 
oly nagyra tartja, hogy aki nem ismeri azokat, nem lehet boldog.12 

A bölcsesség az embereknek az életben gyakran megmutatja 

1 V. ö. Storz, Die Philosophie des hl. Augustinus 165. o. 
2 De lib. arb. II. n. 26. 
8 U. o. n. 28. 
4 U. o. n. 27. 
5 U. o. n. 30. 
6 V. o. Storz, Die Philosophie des hl. Augustinus 170. o. 
' De lib. arbit. II. n. 34. 
=8 Storz Die Philosophie des hl. Augustinus 58. o. 
8 Storz Die Philosophie des hl. Augustinus 58. o. 
1« De lfb. arb. II. n. 34. 
n U. o. 
»ä U. o. n. 35. 
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magát.1 Az írás azt mondja a bölcsesség szeretőiről : „az utakon 
vidáman mutatja magát (a bölcsesség) azoknak és minden gon-
dossággal megyen eléjük."2 

A Bölcsesség intuitiv látásából formálódik a lélek igéje. 
„Abban az örök igazságban, ahonnan minden időbeli lett, azon 
formát, amely szerint vagyunk és amely szerint vagy magunk-
ban, vagy a testekben igaz és helyes fogalmakkal valami mű-
ködést véghez viszünk, a lélek látásával pillantjuk meg és a 
dolgok innét fakadt helyes ismeretét mint igét magunknál tart-
juk és mondva bensőleg hozzuk létre, mely megszületve nem 
távozik tőlünk."3 Az örök igazságok intiutiv szemlélete tehát egy 
formát hoz létre bennünk, amely formát Szent Ágoston „verbum 
mentis"-nek mondja. A lélek igéje nem más, mint a megszeretett 
ismeret. „Az ige tehát, amelyet most szándékunk jelölni és meg-
különböztetni, maga az ismeret a szeretettel. Midőn tehát a lé-
lek magát ismeri és szereti, a szeretettel hozzákapcsolódik a 
saját igéje. És mivel szereti az ismeretet és ismeri a szeretetet, 
az ige a szeretetben van, a szeretet az igében és mindkettő a 
szeretőben és ismerőben."4 A lélek igéje igy nem más, mint egy 
kép, amely az örök regulákhoz viszonyítva jön létre. A lélek 
igéje ismerete ama viszonynak, amely által vagy az emberi lé-
lek, vagy egyéb fogalmak az örök igazsághoz viszonyulnak. Az 
ige lényege az „amata iustitia" egyszersmind lényege az örök 
igazságok intuíciójának is, amely így szintén akarat és értelem 
útján jön létre. Szent Ágoston ugyanis az akarat és szeretet 
között nem tesz különbséget: „Ugyanis mi más a szeretet, mint 
akarat."5 

Az Isten közvetlen megismerése. 

A kétféle ágostoni értelmezés ennél a pontnál különbözik 
egymástól legélesebben. A thomista interpretációhoz sokan tart-
ják magukat, még theologus körökben is. Ily szellemben — va-
gyis tagadják, hogy Szent Ágoston az Isten intuitív látását taní-
totta volna és bizonyos velünk született ideákban hitt volna — 

» U. o. n. 41, 
J Sap. 6. 27. 
3 De Trinit. IX. n. 12. 
4 U. o. n. 15. 
* U. o. XV. n. 38. 
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értelmezik a nagy egyházatyát Kleugen1, Pohle2, Schwane3, aki 
azért nevezi a végső ideákat Szent Ágoston szerint öröknek, 
mert azokat képeznünk kell magunkban.4 Egy Szent Ágoston 
szellemétől teljesen elütő interpretáció. Azonkívül a legtöbb 
kath. dogmatika és skolasztikus filozófia szintén így fogja föl a 
doldot. 

De ezen fölfogással szemben áll egy másik, Hessen a kölni 
egyetemen a filozófia tanára különösen két munkájában: „Augus-
tínische u. thomistische Erkenntnislehre" és „Die unmittelbare 
Gotteserkenntnis nach dem hl. Augustinus" mutat rá igen tudo-
mányosan és alaposan az ágostoni és thomista filozófia ütköző 
pontjaira és különbségére. Hasonlóan Carl van Enderf' rámutat 
a thomista interpretáció gyengéire. így még Gerling0, Grabmann7, 
Endres8, Stöckl" és még igen sokan. 

Przywara szerint is Szent Tamás az egyedüli helyes értel-
mezője Szent Ágostonnak, amennyiben Szent Ágostonnál a nem 
eléggé megkülönböztetett „természetes"-t és „természetfölötti-"t 
elválasztotta egymástól. Az intuíció csak az utóbbira vonatkoz-
hatik, nem pedig az előbbire.10 Evvel szemben Szent Ágoston 
más véleményen látszik lenni. 

Ö ugyanis az örök igazságokban való részesedésről nem 
csak a kegyelem világában, hanem a természet világában is 
beszél. Azt mondja többek között : egy nem igaz ember is is-
meri az igazat az örök formák szemlélete által ; az igazságot 
többé-kevésbbé minden kiszemlélheti, akár kegyelem állapotában 
van az illető, akár nincs. Hasonlókép a számok örök törvénye 
és egyéb apriorisztikus igazságok mindig világítanak. Szent Ágos-
ton Piátónak ideális világát magába az Istenbe helyezi. „Ö kö-
veti itt Plotinus nyomait, aki a „xd<x,uos voijcósa-t mint a „vovg" 
működését fogta föl. Ezen alapvető eltérésből fejlődik azután ki 

1 Die Phil, der Vorzeit I. K. 
2 Lehrbuch der Dogmatik I. K. 
3 Dogmengeschichte I. K. 
4 U. o. 83. o. 
5 Gottesbeweis in der pat. Zeit. 
6 Augustinus. 
7 Die philos, u. theol. Erkenntnfslehre das Kard 

spartr VI. 
8 Geschichte der mittelalterlichen Phiolosophfe. 
9 Geschichte der Phil, der patris. Zeit. 
10 Religionsbegründung 265—266. o. 

. Matheus v. Agua-

8 
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Plotinosnál is és Szent Ágostonnál is az egész ismeret-folyamat 
egy a plátói felfogástól különböző módon. Az ideák látásának 
a gondolata egy anyagfölötti valóságban, amellyel a hellén gon-
dolkodó (Plátó) a megismerés problémáját meg akarta oldani, 
itt oly értelemben van átalakítva, hogy a lélek az ideákat az 
isteni szellemtől kapja. „A lélek" így tanítja Plotinus „az ideák 
után kutat. Az ideákat pedig a Nustól fogadja magába". (Enne-
ádok II. 3 könyv, 17. fej.) Ezen befogadás egy megvilágítást je-
lent. A lélek értelmi része „fölülről mindig betöltetik és meg-
világíttatik." (Enneádok III. 8. k. 5 f.) Ez Ágostonnak is az állás-
pontja. Ö is a megismerés kérdését az isteni megvilágítás fogal-
mával oldja meg.1 így az igazság megismerése a lélek Isten ál-
tal történő megvilágításán nyugszik. „A fölöttünk lévő Isten 
az a világosság, amely által ;az emberi lélek megvilágittatik.3 

„Minden igaz megismerésnél jelen van az örök igazság és elénkbe 
jön, mintegy csodás módon titkos és mégis nyilvános világos-
ság. (De lib. arbit I. n. 33.)3 Ha te biztos vagy abban, hogy 
kételkedel és eme kételkedés bizonyossága után kutatsz, akkor 
te nem anyira a nap világosságával, hanem inkább ezen igaz 
világossággal találkozol, amely megvilágít mind e világra jö-
vendő embert.4 

Szent Ágoston szerint a lélek és teremtője között a lehető 
legbensőbb viszony áll fenn. „Összeköt bennünket a vallás az 
egy és mindenható Istennel, mert a lelkünk között és aközött, 
amellyel őt mint Atyát és Igazságot értjük, azaz a benső vilá-
gosság között semmi közbevetett teremtmény nincs."5 Sőt sze-
rinte Isten közelebb van a lélekhez, mint a külső világ dolgai. 
„Közelebb van hozzánk az, aki létrehozott, mint sok olyan, ami 
lett. Ugyanis benne élünk, mozgunk és vagyunk (Act. 17., 28.), 
az utóbbiak közül igen sok távol esik leikünktől egy sajátos 
távolság miatt, ugyanis anyagi dolgok."6 Sőt az Isten magában 
a lélekben lakik; a lélek az Isten lakóhelye. „Ne akarj kimenni, 
magadba térj, a benső emberben lakik az igazság."7 Ha valaki 

1 Hessen Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. Agusti-
nus 19. o. 

a Tarct. 15. in loa. n. 19. 
3 Hessen Die unmittelbare Gotteserkenntnis 26. o. 
1 Ján. I. 9. 
5 De ver. relig. n. 113. 
n De Gen. ad litt. V. n. 34. 
7 De ver. relig. n. 72. 
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az Isten után kérdezősködik, lelkébe kell néznie, ott megtalálja. 
„Te nekem azt modod : mutasd meg nekem Istenedet. Én neked 
azt mondom, tekintsd kissé szivedet."1 Vallomásaiban Isten ezen 
benső lakásáról a lélekben azt mondja : „Nem lennék Istenem, 
sehogyan sem lennék, ha bennem nem volnál. Vagy inkább nem 
lennék, hacsak benned nem lennék, ahonnét minden, aki által 
minden, akiben minden. (Róm. 6. 36.)" „Ezzel nincs ellentétben, 
ha Ágoston ugyanabban a könyvében kérdezi : Hol találtalak 
meg téged, hogy ismerni tanultalak, hacsak nem benned és ma-
gam fölött? (Conf. X. n. 37.) Mert a „fölött" csak „rangfokozat 
értelmében használható." (G. Grunwald, Geschichte der Gottes-
beweise 11. o.) „Amellett" igy hangsúlyozza Ágoston nyiltan, 
„nem kell gondolni térbeli képzetekre." (Conf. X. n. 37.) A „ben-
nem és fölöttem azért neki nem össze nem egyeztethető." (W. 
Thimme Augustins geistige Entwicklung 182. o.) Isten az Ö lénye 
szerint lelkünk fölé emelkedik és más oldalról bizonyos értelem-
ben benne van. így az isteni lényeg egy superna és egy interna.2  

Isten ezen közvetlen jelenléte alapján Szent Ágoston az ő létét 
nemcsak a posieriorí, hanem a priori is bizonyítja. Minden em-
berben benne van természeténél fogva az igazság és boldogság 
fogalma, mert az igazságot mindnyájan meg akarják ismerni és 
boldogok akarnak lenni. Ezen két idea a lélekkel vele születik 
és nekünk ezeket a külvilágból nem kell absztrahálni. De ezen 
ideákat csak úgy tudjuk megmagyarázni, ha van egy változatlan 
igazság, amely mindent megvilágít ; egy legfelsőbb jó, amely 
mindent átfog. Szent Ágoston így az igazság és boldogság fogal-
mából egy legfőbb jó és legfőbb igazság létezésére következtet, 
vagyis az Isten létére. Épúgy mint Plátó a mi ideákat alkotó 
képességünkből következtet ezen ideák valódi létére a látható 
világon kívül.3 

Isten ezen közvetlen jelenlétéből származik az ő valamiféle 
intuitiv szemlélete. Szent Ágoston a „De Trinitate" c. könyvé-
ben, mikor az örök regulákról beszél, azt mondja : „Ezen igazsá-
gokat valaki sem lelkében, sem lelke habitusában látja, hanem 
be vannak írva azon világosság könyvébe, amely igazságnak 
mondatik. Ezen törvény az emberi szívbe nem vándorlás, ha-

1 Enar. in Psal. 54. n. 9. 
2 Hessen, Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. Augus-

tinus 28. o. 
3 V. ö. Rauschen, Patrologie 151. o. 

7* 
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nem behelyezés által lesz továbbítva, amint a gyürü képe átmegy 
a viaszba, de a gyürüt nem hagyja el."1 Más helyen Szent 
Ágoston különbséget tesz a kétféle világosság között, melyek a 
lelket megvilágítják : „Amily nagy a különbség azon világosság 
között, amely világít és aközött, amely megvilágíttatik, oly nagy 
a különbség azon bölcsesség között, amely teremt és amely 
teremtve van."2 Majd azt mondja: „Más pedig maga a világos-
ság, amellyel a lélek megvilágíttatik, hogy mindent vagy magá-
ban, vagy pedig benne igazán megértve meglásson. Ugyanis az 
maga Isten, ez pedig teremtmény."3 Ebből a kétféle világosság-
ból kifolyólag vannak oly ideák, melyek az érzéki észrevételek-
től függetlenek. „Az emlékezet a számok és kiterjedések fogal-
mát és végtelen törvényt foglal magában, melyek közül egyet 
sem helyezett belé a testi érzék, mert ezek nem színesek, nem 
hangzanak, nem illatoznak és nem izlelhetők, vagy tapogathatok."4 

Hogy Istenben vannak mindezek örök rációi, nyiltan megmondja 
Szent Ágoston. „Istenben pillantjuk meg az igazság változatlan 
formáját és Ítéletet hozunk, hogy az embernek e szerint kell 
élnie."5 

Ezek szerint minden örök idea az Istenben van, ö minden 
formák örök alapja, a teremtméuyekre csak ezen ideák időbeli 
formáit ruházta át, ő az egység, amely felé minden törekszik, tel-
jesen azonban nem éri azt el.0 Épen a változás a teremtmények-
ben emlékeztet bennünket az örök változatlanra.7 Ezért dicséri 
annyira Szent Ágoston Plátót, hogy értelmi világot tanított, 
vagyis egy változatlan észt, amely által Isten a világot terem-
tette.8 Az isteni bölcsességben végtelen kincsei vannak az ér-
telmi dolgoknak, sőt még a mozgások, változások örök formái 
is itt vannak Szent Ágoston szerint.0 Nincs középfok az Isten és 
közöttünk, az igazság az Istentől nem különböző.10 „Istenben, 
mint ő nekünk ezen ideában ki van nyilatkoztatva, pillantjuk 

1 De Trin. XIV. n. 21. 
2 Conf. XII. n. 20. 
3 De Gen. ad. litt. n. 31. 
4 Conf. X. n. 9. 
s De Trinit. VIII. n. 13. 
o De Trinit. VIII. n. 4. 
' U. o. n. 5. n. 10.. 11. 
8 De civ. Dei VIII. c. 10. 
0 De Trinit. XII. n. 23. 
10 De ver. relig. n. 113. 
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meg mi az igazság változatlan formáit, amelyek szerint Ítéletünk-
ből kifolyólag az embernek élnie kell."1 Ezen ideáktól függ a mi 
magasabb ismeretünk és ez által tudunk az alsóbbrendű ismere-
tekből a felsőbbekbe hatolni. Az Isten igéje a lélek belső taní-
tója.2 Öt hívjuk tanácsul, ha biztosak akarunk lenni valamely 
igazságról.8 Nem a külső emberi tanítás az, amely bennünket 
az igazságra tanít, hanem igazán akkor tanulunk, ha a belső 
igazság tanít bennünket.4 

Isten az ő bölcsességében az a benső szellemi világosság, 
amely lelkünket épúgy közvetlenül megvilágítja, mint a nap a 
testi szemeinket. „Az értelmes lelkeknek, amely tulajdonság által 
lett az ember Isten képévé, nincs más igazi világosságuk, csak 
maga az Isten Igéje, amely által lett minden és amelynek min-
den gonoszságtól és tévedéstől megtisztulva, részesévé lehetnek."5 

Az isteni igazság, amely az ember bensejében lakozik, az ő ér-
telmi szeme előtt megjelenik és ő ezt közvetlenül észreveszi, 
úgy mint testi szemeink a világosságot.6 A mi benső szemünk 
tudja „szemlélni napját, nem azt, melyet tiszteltek, mint az em-
berek és állatok szemébe fénylő égitestet, hanem azt, amelyről 
a próféta azt írja : „Igazság napja támadt számomra" (Maiak. 
IV. 2.); és amelyről az Evangéliumban az van mondva: „Igaz 
világosság volt, amely megvilágít minden a világra jövendő 
embert." (Ján. I. 9.)' Mikor az írás azt mondja: „Az Istent soha 
senki sem látta" (1. Ján. IV., 12.), ezzel csak hangsúlyozni akarja, 
hogy Istent a testi szemek nem tudják észrevenni. Az nem el-
lentét, ha Mózes az írás szerint színről-színre beszélt az Úrral. 
Neki különösképen megvolt azon isteni kegyelem, hogy ő az 
Urat közvetlenül megismerhette. Ez abból világos, hogy az Úr 
azt mondta a népnek : Szemtől-szembe szólok vele és világosan 
és nem rejtélyek s példaképek által látja az Urat. (Num. XII. 8.) 
Mózes azután kérte az Urat, hogy mutassa meg neki arcát, 
amely kérelem már a testi szemekre vonatkozott.8 

' Stöckl, Geschichte der. Phil, der pat. Zeit 357. o. 
3 Conf. XI. n. 10., 11. 
3 Stöckl, Geschichte der Phil, der pat. Zeit 357. o. 
4 U. o. 
5 De Gen. ad. litt. V. n. 30. 
0 De iib. arbit. II. n. 33. 
7 Contra Ep. Manich n. 2. 
8 Augustinusnak az Isten intuitiv ismerete a legkedvesebb témája és 

nem csodálkozhatunk azon, hogy ő ismét és ismét visszatér rá és sokféle-
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Az isteni megvilágítás menetét közelebbről vázolja Szent 
Ágoston a Genezis magyarázataiban. „Midőn az örök és válto-
zatlan bölcsesség, amely nem lett, hanem nemződött, a lelki és 
értelmes teremtményekre mint a szent lelkekre magát átviszi, 
hogy megvilágítva tudjanak fényleni, bennük a fénylő értelem 
bizonyos megílletése támad, amelyet fölfoghatunk úgy, mint 
teremtett világosságot, midőn az Úr azt mondotta : legyen vilá-
gosság."1 íme itt már az örök bölcsesség leereszkedéséről beszél 
Szent Ágoston az emberi lélekbe, amely maga a világosság. Ez 
a felülről jövő megvilágítás nem más mint egy látás, egy szem-
lélet, amellyel észrevesszük az igazságokat magában az isteni 
világosságban. Ugy vannak lelkünkre reá nyomva az örök igaz-
ságok, mint a gyürü a viaszra, mely képe a gyűrűnek magán a 
gyűrűn van, de a viaszon is, de amely kép a viaszon a gyűrűt 
nem hagyja el.2 Ha így az örök igazság képe az Istent nem 
hagyja el, akkor világos, hogy benne látjuk, a tőle nyert értelmi 
erővel látjuk azt. Ugyancsak az igazság szemléletéből vezeti le 
Szent Ágoston Isten intuitiv látását, midőn azt mondja : „íme 
nézd ha tudod: Isten az igazság. Ez van ugyanis megírva : „Mert 
Isten világosság" (1. Ján. I. 15.) nem amit ezen (testi) szemeink 
látnak, hanem amit a szív lát, midőn hallod: igazság."3 Tehát 
ha az igazságot látjuk, Istent látjuk, mert az írás magát az Istent 
mondja világosságnak. Ugyanez áll a jóról is. „Jo ez, jó az, vedd 
el ezt és azt és lásd magát a jót, ha tudod : így Istent fogod 
látni, nem más jó által jót, hanem minden jó javát. Ugyanis 

képen akarja azt megvilágosítani. »Was Augustin immer wieder betont, 
was Hirn und Herz seiner Lehre vom Erkennen bedeutet, ist gerade die 
Idee eines direkten Zuzammenhanges des menschlichen Geistes mit dem 
göttlichen, einer unmittelbaren Erleuchtung des erstenen durch den letz-
teren, eines unvermittelten Schauens der ewigen Ideen. (Hessen, Augusti-
nische u. thomistische Erkenntnislehre 40. o.) In tausend Wendungen um-
schreibt der Kirchenvater den Gedanken der göttlichen Erleuchtung, ohne 
ihn jedoch auf eine klare und bestimmte Formel zu bringen. Was er aus-
drücken will, kann aber nicht zweifelhaft sein. Es ist die Aufassung, dass 
die höhere Erkenntnis auf einer Erleuchtung unserer Vernunf durch Gott 
beruht. Das Licht der ewigen Wahrheit, der göttlichen Ideen scheint in den 
menschlichen Geist hinein, so dass dieser in sich die Wahrheit findet. Er 
erkennt somit die Wahrheit im Lichte der göttlichen Urwarheit und ihrer 
ewigen Ideen." (Hessen, Augustinischeu, thomistische Erkenntnislehre 40. o.) 

l De Gen. ad. litt. I. n. 32. 
s De Trin. XIV. 0 . n. 21. 
3 U. o. VIII. n. 3. 
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mindazon javakban, amelyeket vagy említettem, vagy amelyek 
másoknak látszanak, vagy gondoltatnak, nem mondanánk azt, 
midőn helyesen Ítélünk, hogy egyik a másiknál jobb, ha nem 
lenne belénk oltva magának a jónak az ismerete, amely szerint 
részint helyeselünk valamit, részint egyik dolgot a másik elé 
helyezünk."1 Azért Ítélünk mi az egyes dolgokról mint javakról 
jobban vagy kevésbbé jól, mert az örök jó valamikép lelkünkbe 
van vésve és ez az Isten. Nekünk minden ismeretünk ehhez vi-
szonyul és épen e viszony teszi, hogy az egyes dolgokról mint 
javakról ítélünk. Hogy pedig ezen viszony fönnálljon, szükséges 
az „impressa notio ipsius boni," mert ez a viszony alapja, enél-
kül nincs viszony. Ha a jó ismeretét kívülről szereznénk és nem 
az impessa notío által, akkor nem tudnánk ítélni, nem tudnók 
mihez vonatkoztatni a jó ismeretét. Ha pedig a viszonynak az 
alapját nézzük, vagyis midőn minden relativ javat elveszünk 
lelkünkből, úgy magának a jónak az alapjára akadunk.» Ez a jó 
nincs messze tőlünk, benne élünk, mozgunk és vagyunk.2 Egy 
misztikus komtempláció ennek a jónak a megismerése, amely 
spekulativ elemekkel van vegyítve. 

Kereshetjük azonban körülményesebben, hogy tulajdon-
képen mi a lényege ennek a misztikus kontemplációnak. Itt is 
mint a primitiv lélekismeretnél a legfőbb momentumot tulajdo-
nítja Szent Ágoston az akaratnak, vagy szeretetnek, melyek sze-
rinte egyek.3 Az Istent úgy kell szeretnünk, mint legfőbb jót.4 

Midőn a lélek jó akar lenni, másképen nem lehet jó, csak úgy 
hogy ha valamihez fordul.5 A lélek jó lesz, ha a legfőbb jót, 
magát az Istent szereti.6 Kihez ha szeretettel tapad hozzá, bol-
dog lesz.7 Szeretet teszi azt, hogy azáltal, hogy a lélek az Isten-
hez tapadt, őt jobban és jobban ismerje.8 Jóllehet a szeretet 
nélkül Isten iránt is lehet a lélek jó, amennyiben lélek, de hogy 
jó lélek legyen, csak ezáltal lehet.9 Épúgy az örök igazságok 
intuíciója meg lehet szeretet nélkül is, de tökéletes csak azáltal 

1 U. o. n. 4. 
2 Act. XVII. 27. 
» De Trinit. XV. n. 38. 
4 U. o. VIII. n. 4. 
& U. o. 
6 U. o. 
' U. o. n. 5. 
8 U. o. n. 13. 
0 U. o. n. 4. 
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lesz. Ugyanis a lélek már természeténél fogva az Istenhez van 
tapadva, amennyiben jó ha létezik, amennyiben fogalma van az 
igazságról. De hogy maga is jó legyen s az igazságot tökéle-
tesen megismerje, a Caritas teszi.1 így az örök igazságot nein 
mindenki tudja szemlélni, sőt még azok sem mind igaz emberek, 
kik szemlélik, jóllehet tudják, mi az igaz lélek.2 Hogy a lélek 
igaz legyen, ezen formákhoz kell hozzá .tapadnia. Ezáltal a lélek 
nemcsak azt látja meg, hogy az az igaz, ki mindenben meg-
adja kinek-kinek a magáét, hanem hogy ő is igaz legyen a 
szeretet által.3 Ha a lélek nem szeretné ezen formákat, úgy egy 
igazat sem szeretne. „Azt az embert, akit igaznak gondolunk, 
abból a formából és igazságból szeretjük, amelyet önmagánál 
lát és ért az, aki szeret: de az nincs meg, hogy magát a for-
mát és igazságot máshonnét szeressük.4 így maguknak (az iga-
zaknak) az életét szeretni parancsolja magának a formának a 
szeretete, amely szerint élni hisszük őket és az ö elhitt életük 
ugyanazon forma iránt égőbb szeretetet támaszt : hogy minél égőb-
ben szeretjük Istent, annál biztosabban és tisztában láthassunk."5 

Ezzel, közeledik Szent Ágoston a Szent Bernát-féle gondolathoz, 
ki Isten ismeretét annak szeretetétől teszi függővé. Ugyanez a 
gondolat jön előtérbe, midőn azt mondja Szent Ágoston : „Senki 
sem szerencsétlen, aki ismeri a boldog életet, mivel ha szere-
tetre méltó, amint tényleg az, ugyanaz őt ismerni, mint birto-
kolni. Mivel így áll a dolog, mi lenne más boldogul élni, hacsak 
nem valami örök dolgot bírni a megismerés által ? De egy jót 
sem ismerünk meg tökéletesen, ha azt nem szeretjük teljesen."0 

A nagy egyházatya újra és újra ismétli az ő vallásos lelkének 
az Istenhez való tapadását, az Istenhez, mint értelmi világosság-
hoz. Hasonlóképen ismétli ezen világosság édességét, melynek 
misztikus kontempációja bennünket boldoggá tesz. A Confessiok-
ban mondja: „Fénylettél, világítottál és elűzted sötétségem. Meg-
égettél és lelkem fogom és neked adom. Megízleltelek és éhes 
vagyok."7 Mit is szeret ő tulajdonképen, kérdi Szent Ágoston, 
midőn az Isten szeretetéről beszél. Nem szeret ő valamiféle testi 

1 U. o. n. 13. 
s U. o. n. 9. 
» U. o. n. 9. 
4 U. o. n. 13. 
5 L. quaest. quaest. 
« Conf. X. n. 27. 
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alakot, sem valami anyagi világosságot. Nem az énekek édes 
dallamát, nem a virágok, drága kenetek, vagy fűszerek illatát : 
nem mannát, nem mézet, sem testi ölelésre alkalmas tagokat. 
Nem ezeket szereti ő, midőn az Istent szereti. De mégis szeret 
valami világosságot, valami hangot, bizonyos illatot, ételt és 
ölelést, midőn a benső ember szeretetével szereti Istent. A lélek 
bensejében fénylik az, amit a tér nem fogad be, ahol olyan 
hang hallatszik, melyet az idő nem szüntet meg, ahol illatozik 
valami, aminek illatát nem sodorja el a szél.1 így a fruitio Dei, 
vagyis az Isten intuíciója, minden filozófiának a vége és igazi 
boldogsága, Ezt az intuíciót, ezt a misztikus kontemplációt, nagy 
lelkesedéssel írja le Szent Ágoston, midőn a Vallomásaiban any-
jával a mennyországról beszél. Midőn arra kerül a sor a beszéd-
ben. hogy a világi örömöket nem lehet a lelki örömökkel össze-
hasonlítani, akkor ők, — miután gondolatban mindent maguk 
után hagytak, — az örök bölcsességhez érkeztek, amely szivü-
ket megérintette: „Megérintettük azt kevéssé szívünk teljes ve-
résével ; gyors elgondolással megérintettük az örök bölcsessé-
get . . . ilyen lesz az örök élet, amilyen volt az elgondolás ezen 
pillanata."'2 Ezekből látható, hogy a szeretettel egybekapcsolt 
misztikus kontempláció az Istennek a tulajdonképeni intuitiv 
megismerése. Sőt Szent Ágoston tovább megy és magában a 
szeretetben is látni véli az Istent. A „De Trinitate" című köny-
vében, — midőn azt kérdezi, hogyan szerethetjük mi a Szent-
háromságot, melyet nem ismerünk, mivel senki sem szeretheti 
azt, amit nem ismer, — azt mondja: „Azért ezen kérdésben, 
amely a Szentháromságról és Isten megismeréséről szól, nem 
kell különösképen mást néznünk, csak mi az igazi szeretet, vagy 
inkább, mi maga a szeretet."3 így aki ismerij a szeretetet, ismeri 
Istent. „Ne mondja senki: nem tudom, mit szeressek. Szeresse 
felebarátját és szeretni fogja magát a szeretetet. Ugyanis inkább 
ismeri magát a szeretetet, amellyel szeret, mint felebarátját, akit 
szeret. íme tehát már Istent inkább tudja ismerni, mint feleba-
rátját; inkább tudja ismerni, mert jobban jelen van ; inkább tudja 
ismerni, mert beljebb van, inkább tudja ismerni, mert biztosab-
ban van. 

Át kell ölelni a szeretetet, az Istent és szeretettel kell 
1 Conf. X. n. 8. 
2 Conf. IX. n. 2 4 - 25. 
3 Comf. VIII. n. 10. 
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átölelni az Istent."1 Azt mondja szent János apostol is: „aki 
szeret, Istenből születik és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem 
ismeri Istent, mert Isten a szeretet."2 Ezen szavakból következ-
teti Szent Ágostoh: „aki nincs a szeretetben . . . nincs a vilá-
gosságban . . . Aki pedig nincs a világosságban, mért lenne 
csodálatos, ha nem látja a világosságot, az az nem látja Istent, 
mert sötétségben van."3 Szent János előbb idézett szavaihoz 
azt fűzi még hozzá: „Ez a szöveg elegendően és nyíltan meg-
mondja, hogy maga a felebaráti szeretet (mert felebaráti szere-
tet az, amellyel egymást szeretjük) ily nagy tekintély által nem-
csak Istenből valónak, hanem magának Istennek mondatik."4 

Mindezekből úgy látszik, hogy Szent Ágoston nemcsak az Isten 
intuícióját, hanem magát az Istent is szeretetnek mondja. Sőt 
a Szentháromságot ís szeretetnek nevezi Szent Ágoston: „sőt 
látod a Szentháromságot, ha szeretetet látod."5 Majd azt mondja, 
aki tele van szeretettel, magával az Istennel van teli." Bizonyára 
úgy értelmezendők ezen szavak, hogy mi semmit sem szeret-
hetünk, ha magát a szeretetet nem szeretjük, amely szeretet 
teszi, hogy szeressünk valamit. „Az ugyanis nem szeretet, midőn 
valaki önmagát szereti, hacsak nem szereti magát a szeretetet 
is . . . Amint az ige valamit jelent, úgy önmagát is kijelenti, de 
magát nem jelenti ki mint igét, ha ki nem jelenti, hogy ő vala-
mit kijelent: így a szeretet is szereti ugyan önmagát, de ha 
nem szereti önmagát mint szeretőt, nem szereti magát mint 
szeretettet."7 Azért mondja tehát Szent Ágoston az Istent szere-
tetnek, mivel szerinte csak akkor szerethetünk valóban valamit, 
ha magát a szeretetet, azaz az Istent szeretjük. így az igazi 
Caritas mindig föltételez bizonyos misztikus kontaktust az Isten-
nel, amely tulajdonképen egybeesik az igazság intuíciójával, csak 
más szempontból van nézve. Amint ugyanis az örök formák, 
melyek úgy vannak a lélekben, mint a gyürü a viaszon, az Isten-
ben vannak, de azért a lélekben is, úgy a szeretet maga az 
Isten, de a lélekbe is belé van öntve. Ha az intuíció — mint 
fönntebb láttuk — az emlékezést, értelmet és akaratot foglalja 

1 U. o. n. 12. 
2 I. Joan IV. 7. 
8 De Trinit. VIII. n. 12. 
* U. o. 
s U. o. 
» U. o. 
' De Trinit. VIII. n. 12. 
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magában, lehet azt tágabb értelemben az egyikről is elnevezni. 
„Ha a szeretetnek, amely emlékezetben levő látást és a gon-
dolkodónak innét alakult látását, mint szülőt és utódot össze-
köti, nem lenne tudása kívánni, — amely tudás emlékezet és 
értelem nélkül nem létezhetik, — nem ismerné, mit szeret helye-
sen."1 Ezek szerint, ha Szent Ágoston az intuíciót szeretetnek 
nevezi, bizonyos appropriációval beszél, amely szeretetben benne 
van az emlékezet és értelem. Az intuició ezen lényegét igen 
szépen világosítja meg, midőn a „De liberó arbitrio" c. köny-
vében azt mondja, hogy a bölcsesség és szám tulajdonképen 
egy. Amint ugyanis egy tűzben érezzük a fényt és a meleget 
és ezeket egymástól nem tudjuk elválasztani, de mégis a meleg-
ség csak azokat éri, amik közelebb vannak, a fény ellenben 
messzebbre is elmegy: úgy az értelmi tevékenység által, amely 
benne van a bölcsességben, a közeli dolgok átmelegednek, ami-
lyenek az értelmes lények, azokat ellenben amelyek távolabb 
vannak, nem éri a sapientia melegsége, hanem csak a számok 
világossága.2 Midőn tehát Srent Ágoston az Isten látását szere-
tetnek tulajdonítja, a szeretet alatt intellektuális tevékenységet 
is ért. „Az egy más kifejezés ugyanazon dolog számára, ha az 
egyházatya az „Isten látása" helyett „Isten megérintéséről" be-
szél. De hogy Ágoston szerint a két fölfogásmód között mily 
kevéssé van ellentét, azt a következő hely mutatja. Itt szó 
van arról a kérdésről, hogy az, aki Istent intuitive látja, vájjon 
testi szemekkel látja-e? Az egyházatya mondja a feleletet: 
„Értelemmel lát, szívvel lát" (in Ps 73). Mindkettő szerinte 
két oldala egy ugyanazon dolognak. Ami ellenben mindkettőnek 
sajátja, az a közvetlenség, amellyel a tárgyat fölfogjuk és az 
azáltal megadott kétségtelen bizonyosság."3 Szent Ágoston 
szellemében tanítja az intuíciót Szent Bernát is, kiről Scheeben 
azt mondja: Szent Bernát is a cogitatus alatt nem csak az érte-
lemben lévő megjelenítést érti, hanem mivel itt egy „cogitatus 
cordis"-ról van szó, épúgy kell érteni, egy az értelmet és aka-
ratot egyaránt átfogó cselekvést, mint Ágostonnál a cogitatio 
alatt a liberum arbitrium egy cselekvését, amelyben értelem és 
akarat egyaránt résztvesznek.4 Hasonlólag megjegyzi Gutberlet, 

1 U. o. XV. n. 41. 
2 II. n. 32. 
* Hessen Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl . Aug. 

31—34. o. — 4 Handbuch der kat. Dogmatik III. 679. o. 
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hogy bizonyos érzelmek értelmi tevékenységet is jelentenek. 
Szerinte az intuitiv megismerést érzelemnek is nevezhetjük. 
Anélkül ugyanis, hogy egy ítélet okát világosan ismernénk, ne-
künk valami habitualis meggyőződés azt mondja, ennek így 
kell lennie. „Egy ilyen érzés által ítél a tudatlan és gondolko-
dása széttagolása előtt maga a filózofus ís sok dolog igazsá-
gáról, amelyek a vallási, erkölcsi és az esztétikus rendbe tar-
toznak, amiért igen gyakran egy igazság, erkölcsi és esztétikai 
érzetről van szó, amely közvetlen képességet jelent az igaz, a 
szép s a többiek iránt."1 Scheeben pedig az Isten közvetlen 
megismeréséről beszélve így szól : „Végül ez maga is egy bi-
zonyos megérzése Istennek, részint tökéletesség szempontjából, 
amennyiben az Istent mint bensőnkben az ő működése által 
bennünket megérintőt fogja föl, részint tökéletlenség szempont-
jából, amennyiben a tárgyat, vagyis ami annak a lényegét illeti, 
a szem számára sötétségben hagyja."2 De ha Szent Ágoston 
szerint egész szabatosan akarunk beszélni, az Isten közvetlen 
intuíciójának a lényege az emlékezet, értelem és akaratban van 
meg. Szent Ágoston szerint ugyanis a lélekben akkor van meg 
a Szentháromság letökéletesebb képe, ha emlékszik Istenről, érti 
és szereti őt.3 Mi más pedig a Háromság képe, mint valamiféle 
intuició Istenről. A szellem ha Istent gondolja bölcs.4 Ezért em-
lékszik Istenére, kinek képére van teremtve, van tudata róla és 
szereti őt.5 Emlékezik, amennyiben ott van Isten a lélekben 
mindig, érti, amennyiben a gondolkodás által elgondolja és sze-
reti ha az emlékezetből előhívja az Isten képét. Az emlékezet-
ben, vagy jobban mondva fölötte ott van az Isten képe,0 ha 
nem is gondoljuk azt,7 ha onnét előhívja azt az értelem és 
akarat az a legtökéletesebb Isten-ismeret, már amennyiben a 
gyarló földi ember, beszélhet ilyen ismeretről. Az intuícióban 
pedig az emlékezet is érti és szereti az Istent, az értelem is 
emlékszik reá és szereti azt, hasonlóan az akarat is emlékezik 
és érti őt. „Én emlékszem mindezen három által, én értek, én 

1 Die Psychologie, 217. o. 
* Handbuch der kath. Dogmatik I. 471—72. o. 
3 De Trinit. XIV. n. 15. 
1 De Trinit XIV. n. 15. 
s U. o. 
6 Conf. X. n. 17—18. 
' U. o. 
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szeretek, aki sem emlékezet nem vagyok, sem értelem, sem 
szeretet, hanem mindezek megvannak bennem."1 

Távol álljon azonban, hogy Szent Ágostonnak az imént 
elmondott intuiciós elméletét az ontologizmus szellemében fog-
juk föl. A vatikáni zsinat formálisan és direkt azt mondja, hogy 
nem lehet oly közvetlen ismerete Istennek az értelem részéről, 
mely egyúttal látása is annak. De nem zárja ki, hogy ne legyen 
valamiféle közvetlen ismerete az Istennek, amely a látás karak-
terét nem hordja magán. így bizonyos szempontból beszélhetünk 
egy közvetlen, intuitiv isten-ismeretről, amelyet ellentétben a 
közvetett ismerettel, isten észrevevésénék, vagy megérzésének 
lehet nevezni.2 így érthető azután a platonikus filozófiát követő 
sok szentatyának és theológusnak az elmélete, akik az Isten 
megismerését, vagy a megismerés nagy részét nem az okoskodó 
értelemnek, hanem az észrevevés egy különös formájának tulaj-
donítják, amelyet vagy magába az értelembe, vagy a meg-
ismerő tehetség egy bizonyos oldalára helyeznek és amelyet 
„apex mentis" vagy „igniculus anime" szóval illetnek.3 

Az ontologizmus alapja az abszolút lénynek az intuíciója, 
amely intuíció tökéletes és teljes forrása az ismeretnek. Innét 
ered a vita Gioberti és az ő kortársa Rosmini között. Az onto-
logizmus két főképviselőjének Rosminit és Giobertit tartják, de 
Rosmini tulajdonképen nem annyira az ontologizmust, mint 
inkább a velünk született eszméket tanította. Mind a ketten a 
plátó-ágostoni bölcselet felé akarnak orientálódni. Ha Gioberti 
azt mondja, hogy az intuitív istenismeret föltalálható Szent 
Ágostonnál, azt megengedjük neki. Ezen pontban megegyezik az 
ontologizmus a keresztény platonizmussal. Közelebbről szem-

> De Trinit. XV. n. 22. 
2 Scheeben, Handbuch der kath. Dogmatik I. 471. o. Már Petavius 

fölveti a kérdést, mit szól ezen tanhoz a theologusok iskolája ? Azt feleli 
rá : Multos eiusdem ínvenies alumnos, magnique nominis, qui cum in pro-
bationibus afferendis sint solliciti, et in illarum firimitate tuenda diligentes, 
putant nihilominus Dei notitiam verissimo quodam sensu immediatam esse, 
dicique oportere. Sunt enim qui putant, immediatam esse, vei quod ipsi 
animae sit congenita, vei quod Deus lux est, et in quo vivimus, novemur 
et sumus, ex sese menti affulgeat, vei quod mens utpote imago Dei, in 
seipsa archetypum contempletur, vel tandem quod cognatione sua nati-
voque commercio cum veritate quae Deus est Deum ipsum contactu quo-
dam arcano experiatur praesentem, sentiatque magis, qum intelligat . . . 
(Petav. De Deo Deique proprietatibus I. n. 16.) 

8 Scheeben, Handbuch der kat. Dogmatik. 471. o. 



118 DR. LIPTÁK LAMBERT. 

lélve azonban a dolgot, nagy külömbségekre bukkanunk. Gioberti 
szerint a teremtett dolgok ismeretét az absolut létezőből kapjuk, 
Szent Ágoston szerint azokat magukból a teremtett dolgokból 
merítjük; csak ezen megismerés valorja, ereje lesz nagyobb az 
örök formák általi összehasonlítással. Gioberti szerint a gondol-
kodás menete fölülről lefelé történik, Szent Ágoston szerint meg 
épen ellenkezőleg alulról fölfelé. Giobertinál minden igazság 
forrása az Isten. Szent Ágostonnál az érzékszervek, csak bizo-
nyos helyeslést ad ezeknek az intuíció.1 Hogy Szent Ágostont 
nem lehet ontologizmussal vádolni, vagyis, hogy ő nem taní-
totta az Isten közvetlen látását, midőn az Isten intuitív meg-
ismeréséről beszél, az kitűnik még abból is, hogy ő az ilyen 
intuitív megismerést is „cognitio aenigmatica"-nak nevezi.2 

Aenigmanak nevez Szent Ágoston minden homályos : allegóriát.3 

Midőn pedig azt mondja, hogy az igazság maga az Isten, amint 
ugyanis a szív hallja az igazságot; egyszersmind hozzáteszi, 
hogy ne keressük, mi az igazság.4 Ugyanis mindjárt, mihelyt 
keresni kezdjük, hogy mi az igazság, rögtön közbe jönnek a 
testi képek homályai, a fantázia felhői és azt a világosságot, 
amely nekünk fénylett, midőn az igazságról hallottunk, meg-
zavarják.0 Azért mondja Szent Ágoston : maradj ott ha tudsz 
ama világosságnál. De nem lehet, mert mindjárt visszaesünk a 
földiekbe.6 Ugyanígy beszél Szent Ágoston a szeretetről is. A 
szeretetben van valami nyoma a Szentháromságnak, de nem 
tekinthetjük azt tisztán, mert „ama kimondhatatlan világosság 
tekintetünket elvakítja."7 Épen azért mert nem könnyű az ily 
látás, lehet rejtvényről beszélni. „Nem lenne szó aenigmáról, ha 
hönnyü lenne a látás. És ez egy nagyobb aenigma, hogy ne 
lássunk, amit nem tudunk nem látni. Ki nem látja ugyanis a 
gondolkodását és ki látja a gondolkodását nem testi szemekkel 
mondom, hanem magával a benső tekintettel. Ki nem látja azt 
és ki látja azt? A gondolkodás ugyanis bizonyos látása a lé-

1 V. ö. Hessen, Die unmittelbare Gotteserkenntnis nach dem hl. 
Aug. 41—50. o. 

2 De Trinit. XV. n. 16. 
8 U. o. 
« U. o. VIII. n. 3. 
5 U. o. 
« U. o. 
' U. o. XV. n. 10. 
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leknek."1 íme itt van a nagy rejtvény, hogy tulajdonképen az 
igazság intuícióját senki sem látja, de mégis senki nincs, aki ne 
látná. Ugyanis a lélek itt érintkezik az örökkévalókkal, melyek 
nincsenek sem időben, sem térben. Mivel mi időben és térben 
vagyunk, nem tudjuk állandóan nézni ezen örök formákat, va-
gyis az örökkévalót nem tudjuk lehozni időbe és térbe. Más 
tehát az ilyen intuició és más az Isten látása az ontologisták 
szerint. Más az egyszerű látás, más a látásnak a látása; más a 
szeretet és más a szeretetnek a szeretete. Az egyszerű látás 
megvan bennünk, de már nincs, hogy ezen látást nézzük: ha-
sonlóan a szeretet megvan bennünk, de az kevésbbé, hogy ma-
gát a szeretetet szeressük. Ezért mondja Szent Ágoston: „Inte-
lek, hogy látni lássál, ha tudsz."2 Hasonlóan azért mondja: „Ki 
látja gondolkodását?"3 Mivel a látás látása, vagyis az Isten 
állandó intuitiv szemlélete nem adatott meg nekünk. Talán az 
egész bizonyítás oda konkludál, amit Scotus mond, midőn az 
Istennél kétféle intuitív ismeretet külömböztet meg : egy tágabb 
és egy szorosobb értelembe vett intuitiv ismeretet. Az első az 
Istentől a lélekre nyomott képek által történik, a másik ellen-
ben színről-színre.4 Az első lehet Scotus szerint itt a földön, de 
a másik nem. Ezt Suarez sem mondja lehetetlennek.5 Más sza-
vakkal élve ez a látás oly mélyen van lelkünkbee, hogy ezt 
csak félig tudjuk, vagy egyáltalában nem tudjuk öntudatunk fel-
színére fölhozni és ép ez a rejtvény. Mindezekből világos, hogy 
az ily istenismeret nem viseli magán a látás karakterét, amit a 
Vatikanum is dámnál, de azért mégis valamiféle látás, mégis 
valamiféle intuició, ha tökéletlen is. 

Ha az ontologízmussal nincs sok köze Szent Ágostonnak, 
Plátó hatása azért eme pontokban is érezhető rajta. Plátó sze-
rint ha a véges vágyakozik a végtelen után, már maga ez a 
vágy egy isteni ajándék, egy csoda. Valamit nem birni és arról 
le nem mondani, hanem azt állandóan követelni talán Plátó sze-
rint a vallás legbensőbb fogalma. Ha én valamit követelek, még 
pedig lelkem mélyéből, az nem egy egyszerű nem bírás, hanem 
egy tudatos, kínzó nem bírás. Ez Plátó szerint egy birás és nem 

1 U. o. n. 16. 
s De Trinit. VIII. n. 12. 
s U. o. 
4 Metaph. D. 30. sec. 11. n. 21. 
s Schiffini, Disp. Metaph. specialis. 568. o. 
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birás. Ugyan ez a gondolat Szent Ágostonnál : a „visio Dei" 
tulajdonképen még sem „visio Dei." Ha ez a nem bírás kínzó 
és tudatos és arra törekszik, hogy 'öl ne adja, el ne eressze 
magától, az öröknek az ideáját, így már maga ezen törekvés 
egy pozitív valami és már magával a végtelennel valamifélé 
kontaktus. A léleknek ez a része a szentatyáknál a cogitatio 
cordis kezdete : Bonaventuránál, Eckardt mesternél ®és a többi 
misztikusoknál az apex mentis. Annak ugyanis, ami engem a 
hiány által kínoz, valamiképen fölül kell emelkednie a véges 
határokon és a végeseken túl levő szférákhoz kell tartoznia. Ez 
tulajdonképen a plátói erosnak az ideája, ez maga valami Isten-
től származó, amely a maga ősforrása után vágyakozik és oda 
vissza is tér. Ez egy isteni szikra és ily értelemben beszél 
Echardt mester is a „funken" vagy „fünkelin der sele"-ről.1 

Hasonlóan Plotinusnál is nyoma van Szent Ágoston gondolatai-
nak. Plotinus szerint maga az értelmi tény elválasztható a tudat-
tól. Más a gondolat és más a gondolat észrevevése. Mindig 
gondolkodunk, de nem mindig gondoljuk gondolatunkat.2 Szent 
Ágostonnál épen abban áll az Istenről való intuició tökéletlen-
sége, hogy nem tudjuk azt elgondolni, jóllehet gondolatunk. 
Szent Ágoston ezen tanítása és a Scheler-féle elmélet között is 
igen sok hasonlóságra bukkanunk. Scheler is az Isten közvetlen 
megismerését a szeretetre vezeti vissza. Scheler szerint a szere-
tet első ténykedése az, hogy tárgyát a lét oly fokán ragadja 
meg, amelyben a tárgy mibenléte úgy értékét mint létezését 
tekintve még meghatározatlan. A létnek ez a foka ellentétben 
az értékkel és valósággal még egész indifferens, egész közöm-
bös : jóllehet Scheler szerint ezen osztály határozza meg a gon-
dolkodás többi formáit és eredményeit.3 Ezután jön az érték 
fogalma és harmadszor a valóság. Szent Ágostonnál is lehet 
hasonló fokozatot találni. Scheler-nél a szeretet első foka meg-
felel Szent Ágostonnál az Isten képének a lélek fölött, vagy a 
gyürü és viasz analógiájával élve megfelel a gyürü képének. A 
másik fok megfelel az Isten képének a lélekben, vagy az előbbi 
analógiával élve a gyürü képének a viaszon. A valóság fogalma 
pedig megfelel az intuició és ratio kölcsönös működésének. 

1 Leser, Das religiöse Wahrheits-problem im Lichte der deutschen 
Mystik (Zeitschrift für Phil, et phil. Kritik.) 1916. 1. füzet. 

s Stuckner, Az öntudatlan a lélektanban (Bölcs Folyóirat) 1S03. 180. o. 
3 Vom Ewigen im Menschen 640. o. 
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Ilyesféle Scheler gondolatmenete, ahol a vallásos értékek meg-
érzéséről beszél. 

Ezen értékeknél a legelső fok egy transcendentalis világ. 
A másik fokozat abban áll, hogy az nem teljesíthető a világon 
semmi eszköz, semmi tárgy által. A harmadik fokozat az, midőn 
a lélek ezen tárgyat elérni törekszik. Más szavakkal : első viszony 
az ab alio — a se viszonya, a másik a véges és végtelen 
viszonya. A harmadik fokozat nem más, mint magának a vég-
telennek jelentősége üdvösségünk számára.1 

Jászó. Dr. Lipták Lambert. 
(Folyt, köv.) 

AZ U. N. ÉRTÉKTELEN ÉLET MEGRÖVIDÍTÉ-
SÉNEK ERKÖLCSI KÉRDÉSÉRŐL. 

AZ ORVOSI ténykedést általában az egészségnek, mint az em-
beri élet egyik fontos értéktényezőjének a védelme jellemzi 

és irányítja. Az egészség kétségtelenül érték az emberre nézve, 
mert élete alakulása van kötve ahhoz, nemcsak kifelé, a külvi-
lággal való viszonylataiban, hanem befelé, lelkivilágának meg-
nyilvánulásaiban is. Az egészségnek a test és lélek állapotára 
kiható fontos szerepe magyarázza meg azt az orvosi működés 
kezdetére eső állandó törekvést, amely egyrészt a betegség 
megelőzésében, tehát az egészség megőrzését célzó prophylaxis-
ban, másrészt a betegségek gyógyításában, a therapiában nyer 
kifejezést. Az előbbi törekvés szolgálatában áll — amint isme-
retes — a hygiénia, az utóbbiéban a gyógyászat. Az egészség 
tehát érték, amely az emberi élet tartamára, a szervezet műkö-
désének mikéntjére, értelmi, érzelmi és akarati világunkra irá-
nyítólag hat. A materialismus azonban'az anyaghoz való kötött-
ségében egy lépéssel tovább ment, amidőn az élet egyedüli 
értékének tekintve az egészséget, az emberi életet alárendelte 
amannak. Vagyis tételét úgy formulázta, hogy ahol az egészség 
helyreállítására nincs remény, vagy ahol az emberi nemre jel-
lemző értelmi tehetség (pl. a hülyéknél) fel nem található, ott 
az értékétől megfosztott életet sem érdemes végig élni s akkor 
joggal felmerülhet megrövidítésének problémája. Az emberi élet-
tel való szabad rendelkezés joga az élet szentségét hirdető és 
egész kulturánkat átható kereszténység mélységes tanai ellenére 

1 V. ö. Przywara, Religionsbegründung 73. o. 
9 
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is többé-kevésbbé változott formában ma is kisért az emberek 
gondolkozásában. A szabadosság szószólójaként szereplő huma-
nismus hol hangosabban, hol észrevétlenül igyekezett a katolikus 
hitelveket átreformálni, illetőleg tetszetős formába önteni, aminek 
következménye lett többek között az élet átértékelése, vagyis a 
természetfeletti örök értékek helyett a mulandó emberi tekinte-
teknek alávetett relatív értékek szempontja lett az irányadó. 
Ennek a felfogásnak hirdetője újabban két német hímeves egye-
temi tanár, az egyik az időközben elhalt büntetőjogász Binding, 
a másik Hoche, ismert elmeorvos, akik 1920-ban megjelent közös 
munkájukban fejtették ki álláspontjukat. Az ebben a munkában 
kifejtett gondolatok sok embernek a lelkében termékeny talajra 
találtak, hosszas vitákat indítottak meg, de szerencsére még sem 
keltettek akkora visszhangot, mint amekkorára szerzőik bizonyára 
számítottak. Ha az egykor heves vita most már el is csendese-
dett, még sincs kizárva, sőt valószínű, hogy a vita alapjául szol-
gáló, állítólag a kulturnívó emelését célzó gondolatok talán a 
közel jövőben újból felszínre kerülnek. Azt hiszem, nem vég-
zek felesleges munkát, amidőn a katolikus társadalom tájékoz-
tatása céljából a Binding-Hoche-féle ajánlat lényegét ismertetem 
és egyúttal azt a kat. erkölcstan szempontjából is mérlegelem. 

Binding szerint az élet értéke egyrészt megszűnik akkor, 
amikor a halál valamely gyógyíthatatlannak felismert betegség 
vagy sebesülés következtében hosszabb-rövidebb idő múlva 
amúgy is várható. Ez a megállapítás szerinte elegendő ok arra, 
hogy az élet megrövidítését komoly formában lehessen ajánlani, 
feltéve, ha ehhez az áldozatok, illetőleg hozzátartozóik akaratuk 
nyilvánításával hozzájárulnak. A kiszemelt áldozatok másik cso-
portját az értelmi tehetségüktől, illetőleg akaratuk szabad elha-
tározási képességétől megfosztott elmebajosok, nevezetesen a 
gyógyíthatatlan hülyék alkotják.. A motívumok, amelyekkel a 
szerzők az emberi életbe való beavatkozás jogának törvényes 
szankciót szeretnének,, adni : a részvét érzése és a gazdasági 
életre nehezedő teher. Valamely betegség vagy sérülés halálos 
kimenetelű lefolyásának biztos megállapítása azonban, amely az 
élet megrövidítésének egyik- feltétele volna, nem egyszer járhat 
nehézséggel, különösen a vidéki gyakorlatban, ahol az orvosnak 
sokszor nincsen alkalma és ideje, hogy betegét klinikai alapos-
sággal észlelje. Nem egy betegség van u. i., amelyet a betegség 
sajátsága vagy ismereteink hiányos volta miatt felismerni a be-
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teg egy-kétszeri látása ütán nem lehet. Ha ezekben az esetek-
ben a Binding-féle ajánlatnak megfelelően a hozzátartozók adott 
jogukkal élnének és az élet megrövidítése céljából a halálosnak 
vélt beteg orvosi megvizsgálását süjgetnék, megeshetnék, hogy 
a beteg súlyos állapota, az észlelés felületes volta és nemke-
vésbbé a helyzet izgalmas percei az orvost is tévedésbe ejtenék, 
még akkor is, ha a javaslat szerint orvosból, psychiaterből és 
hivatalnokokból álló bizottság működnék közre. Ha már most 
a tragikus tévedés valamilyen módon kiderülne, akkor annak a 
következménye az lehetne, hogy a büntetlenséget élvező ölési 
cselekmény a törvénykönyvbe ütköző büntetendő cselekménnyé 
minősülne, pl. gondatlanságból okozott vagy a megöltnek kíván-
ságára elkövetett emberölés stb. címén. Más a helyzet ott, ahol 
az orvos hosszabb ideig tartó észleléssel felismervén a betegség 
lényegét, meggyőződhetett a betegség gyógyíthatatlanságáról és 
esetleg a még hátralevő életnek tapasztalásszerinti tartamáról 
is mondhatott véleményt. Az őszinte orvos ilyen esetben tisz-
tában is van a betegség befolyásolhatósága iránti tehetetlensé-
gével és ténykedése csupán az esetleges fájdalmak enyhítésére 
vagy a betegséggel járó egyéb kellemetlenségek kiküszöbölésére, 
illetőleg elviselhetővé tételére szorítkozhatik. Az orvos fájdalom-
csillapító működésének jótékony hatása azzal a következmény-
nyel is járhat, hogy a fájdalmak energiát emésztő hatása alatt 
kimerült szervezet kissé megnyugszik, ami ideig-óráig tartó, sok-
szor kívánatos életmeghosszabbitást eredményezhet. Az euthana-
siára, a jó halálra vagy helyesebben a fájdalmatlan haldoklásra 
különösen azok szorulnak rá, akiknek a kimúlása sok szenvedés-
sel van egybekötve, ^ami egyrészt a test energiáit is nagymér-
tékben igénybe veheti, de másrészt a sokszor szükséges lelki 
összeszedettséget, türelmet is károsan befolyásolhatja. Az ilyen 
értelemben vett s nem az élet megrövidítését célzó euthanasiát, 
mint irgalmas cselekedetet a katolikus erkölcstan sem kifogá-
solja, hanem megengedi, mert ezzel a beteg fájdalmain enyhít-
hetünk és esetleg megadjuk neki az utolsó alkalmat arra, hogy 
a „nagy út" előtt földi, de főleg lelki ügyeit rendezhesse. A 
fájdalmak némelykor a betegség természetéből kifolyólag oly 
intenzívek lehetnek vagy oly gyakran ismétlődhetnek meg, hogy 
a fájdalomcsillapító szerek nagyobb adagolása el nem kerülhető. 
Ilyen esetekben azonban, ha túl is lépjük a tapasztalat alapján 
összeállított, de az egyéni ellenállóképesség szerint többé-ke-

9* 
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vésbbé változó maximális adagokat, morális szempontból kifogás 
még nem emelhető, mert a szándék a fájdalmak csillapítására, 
tehát megengedett cselekményre és nem az élet megrövidítésére 
irányul. Nem tagadható, hogy a fájdalmak deprimáló hatása 
alatt akadnak emberek, akik a megváltó halál utáni vágyakat 
az orvosnak vagy környezetüknek ki is fejezik, bár igazat kell 
adnunk Meltzernek, aki azt állítja, hogy a halál utáni vágyat az 
élet megrövidítésébe való beleegyezésig még nagy távolság 
választja el, amelyet életösztönüknél fogva még az oly kétségbe-
esett betegek sem hidalnak át egykönnyen. A tapasztalat inkább 
azt mutatja, hogy az élethez való ragaszkodás sokszor a véget 
sejttető súlyos betegségben jelentkezik fokozottabb mértékben, 
ami ezeknek a betegeknek az orvoshoz intézett gyakori kérdé-
seiből is kicsendül, amelyekkel az életből való távozás lehetősége 
iránti félelmüket árulják el, vagy egyenesen megmentésükért 
esdekelnek és minden vigasztaló szót hálás szívvel fogadnak. 
Az élethez való szívós ragaszkodás bizonyítéka az is, hogy pl. 
akadnak tanult emberek, akik, bár az orvostudomány értékét 
ismerik és segítségét szükség szerint igénybe is veszik, súlyos 
betegség idején azonban, amidőn a gyógyászat minden eszkö-
zével már megpróbálkoztak, ]végső kisérletképen, mint valami 
titkos erejű forráshoz, kuruzslóhoz fordulnak. Sok betegségnek, 
különösen az idült lefolyásúaknak az a sajátságuk, hogy lassan-
ként felemésztik a szervezet erejét és akkor bekövetkezik az 
életösztönnek egyébként a korral járó fokozatos csökkenése, az 
az állapot tehát, a mi nemcsak a szervezeti funkciók tökélet-
lenebbé válását eredményezi, hanem egyúttal a szellemi élet 
terén is a lassú kialvás jeleit mutatja, ámbár nein egy esetben 
épen a praeagonális időben a szellemi energiák megfeszülésének 
olyan foka is jelentkezhetik, amely a lefolyt életnek gyorsabb 
és tisztább áttekintését teszi lehetővé. Azonban általában meg-
állapítható, hogy a hosszantartó sorvasztó vagy az előrehaladott 
korban a rövidebb tartamú betegségek is bizonyos idő múlva 
olyan gyengült funkciókra találnak, amelyek következtében a 
haldoklás már nem is tekinthető oly kínos folyamatnak, mint 
azt rendesen feltételezik. A halál, az elmúlás rejtélyes volta a 
legtöbb embert borzalommal és félelemmel tölti el. Borzalmas 
a megsemmisülés látszata, az ezt megelőző, sokszor hosszas 
szenvedéssel egybekötött haldoklás, sokaknak a földi javaktól 
való időelőtti megválás és annak a tudata, hogy az elköltözés 
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végleges, többé vissza nem varázsolható állapotot jelent. A hely-
zet valóban vigasztalan a materiálistára nézve, mert a halál az 
ő szemében, mint teljes megsemmisülés a csalódások, talán sok-
szor igazságtalan, fájdalmas csalódások vagy kínzó betegségek 
vigasztalan betetőzése, vagy nemes törekvéssel, önfeláldozó sze-
retettel telt ifjúélet váratlan kettétörése, vagy magasztos célokért, 
a földi javakról lemondó küzdelmes életnek a megcsúfolása. De 
az ilyen halál egyúttal az értékek világának a rombadölését, az 
igazság szüntelen kutatására hajló emberi természet érthetetlen-
ségét és céltalanságát is jelentené, ha a materialisták szegényes 
és sajnálatraméltó, oly büszkén vallott felfogását tennők ma-
gunkévá. 

Más kép tárul elénk a hívő lélek halálos ágyán aki, ha meg 
is borzad a halál tudatától, de tisztában van azzal, hogy a halál 
egy olyan világnak a küszöbét jelenti, amelyben a földön észlelt 
számtalan ellentét kiegyenlítődésre talál, amelyben abszolút ér-
tékbecslések és ezeknek megfelelő igazságszolgáltatás lesznek. 
A keresztény lélek tehát nem a fatalisták lemondásával fogadja 
a halált, hanem türelemmel, Isten iránti végtelen bizalommal és 
szeretettel. Bátran elmondhatjuk, hogy a lélek nagysága, a hit 
fenséges kisugárzása a halál óráján nyilatkozik meg a maga 
teljességében. Nem kell másra hivatkoznunk, mint a szentek és 
vértanuk törhetetlen hitüket, minden erőszakkal dacoló lelki ere-
jüket bizonyító fenséges halálukra. A mai embertől, kevés kivé-
tellel, nem is várhatjuk a halálra való elszántságnak ezt a hősies 
fokát, mert hiszen legtöbbnek a hite a materialista légkörben 
megfogyatkozott, vagy valami közömbös, elmosódott érzelemmé 
fajult. 

Amikor Binding az életének megrövidítésére kiszemelt, ön-
tudatánál levő áldozattól a cselekménybe való határozott bele-
egyezést állítja oda, mint a kivitel egyik feltételét, úgy látszik, 
nem gondolt az emberi természetbe oltott szívós életösztönre, 
vagy miután dolgozatában az öngyilkosokról is szó esik, való-
színűleg azokra a nem csekély számú, sőt szaporodó tendenciát 
mutató szerencsétlenekre gondolhatott, akik életüktől sokszor 
végtelen könnyelműséggel válnak meg. Ugyanis okoskodása fo-
lyamán abból indulhatott ki, hogy a súlyos betegek vagy sérültek 
végüket közeledni érezvén, vagy bajuk gyógyíthatatlan voltáról 
értesülvén, bizonyára életük szándékos megrövidítésébe is köny-
nyen beleegyeznének. Ha elő is fordul az, hogy némely ember 
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súlyos betegsége miatt követ el öngyilkosságot, természetesen 
ezek a kivételes esetek nem nyújthatnak alapot a két külünböző 
kategóriába tartozó egyének azonos lelki állapotának a felvé-
telére. 

Azon betegek és sérültek helyett, akik eszméletlen állapot-
ban vannak és így életük megrövidítésébe beleegyezésüket sem 
adhatják, Binding a legközelebbi hozzátartozót, illetve gyámot 
ruházza fel az illetők élete feletti rendelkezés jogával. 

Még egy csoportot kívánunk kiemelni, amelyre Binding ölési 
ajánlatát kiterjeszteni szeretné, ugyanis azokat az egyéneket, 
akiknek öntudatos szellemi életük nincsen és ilyen nem is vár-
ható, vagyis a gyógyíthatatlan hülyéket. Amíg az előbbi cso-
portba tartozó egyének megölésénél a gyógyíthatatlan és külö-
nösen fájdalmakkal egybekötött betegség, illetőleg sérülés jelen-
léte, valamint a cselekménybe való beleegyezés határozott nyil-
vánítása szolgáltatták a „jogosság" kritériumait, az idiótáknál 
az értelmi tehetség hiánya miatt a beleegyezéstől el kellett 
tekinteni és így csak a gyógyíthatatlan betegséget, mint egye-
düli kritériumot lehetett a beteg részéről szerepeltetni, bár a 
beteg által nem nyilvánítható beleegyezést itt a törvényes gyám 
adhatja meg. Hoche az idiótákat szellemi halottaknak, vagyis 
olyanoknak tekinti, akiknek énük tudata hiányzik és ilyenformán 
szerinte igényük sem lehet az életre. Ezeknek az elpusztítását 
bűnnek vagy immorális cselekménynek nem tekinti, hanem ellen-
kezőleg megengedett hasznos aktusnak. Ellentétet lát a „szellemi 
halottak" szubjektív létjogosultsága és életük objektív célszerű-
sége között, amely ellentétet eddig, szerinte, azért nem sikerült 
kiegyenlíteni, mert az idők folyamán az emberi élet értékéről 
más és más felfogás uralkodott. 

Meitzer, aki egyik szászországi idiotaintézet igazgatója, 
Binding-Hochenak az idiótákról, mint teljesen értéktelen és így 
a megsemmisítésre megérett anyagról vallott felfogását beható 
bírálat tárgyává teszi. Már kiindulási pontjuk sem helyes, mondja, 
amikor azt állítják, hogy az idiótákból az élniakarás minden 
szikrája hiányoznék. Meitzer hosszú tapasztalata révén az ellen-
kezőről győződött meg, amennyiben még ezek a sajnálatraméltó 
lények is a maguk primitív módján ki tudják fejezni az élethez 
való ragaszkodásukat, sőt minden olyan orvosi beavatkozás ellen, 
amely bizonyos fájdalommal szokott járni, erősen tiltakoznak, 
amíg valahogyan a beavatkozás ártatlanságáról meg nem lehet 
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őket győzni. De nem állja meg a helyét Meitzer szerint az az 
állitás sem, mely szerint az idiótákkal való foglalkozás, az azokra 
fordított szellemi energia és anyagi áldozat haszontalan dolog, 
hiábavaló fáradság volna. Fejtegetésének végeredményeképen 
arra utal, hogy egyrészt az idióták agyvelejének vizsgálata a 
normális agyvelő fejlődésének és szerkezetének megismerésére 
szolgáltat fontos adatokat, másrészt bizonyos akut megbetege-
dések (encephalitis epidemica) kapcsán fellépő tünetek értéke-
lésére is útmutatással szolgálhat, végül a gyermekagy fizologiá-
jába is bepillantást nyújt. Mindezen tényleges és várható ered-
ményeknek természetesen nemcsak tudományos értékük van, 
hanem ismeretükre közérdekből is szükség van. Visszautasítja 
az idióták ápolására, mint improduktív szociológiai ténykedésre 
vonatkozó állítást is annak a szomorú jelenségnek a szembe-
állításával, amelynek a ponyvairodalom és művészet nyomán 
fellépő érzéki ösztönök káros túltengése, valamint az anyagi 
hasznok erkölcstelen hajhászása a következménye. Egyoldalú 
beállításra és az okozati kapcsolatoknak hiányos átgondolására 
utal azoknak a tényezőknek, illetőleg ártalmaknak (pl. nemi 
betegségek, alkoholizmus stb.) a figyelmen kívül hagyása, ame-
lyek többek között a központi idegrendszernek említett kóros 
állapotát is létrehozhatják és amely utóbbinak a kialakulásához 
bűnös szokásainkkal többé-kevésbbé valamennyien hozzájárulunk. 
Ennek a „kollektív-bűnnek" — amint Meitzer nevezi — a tragikus 
következményét, amely egyebek között a már említett idiotiában 
is megnyilvánulhat, hiába próbálnánk az élet megrövidítésével 
megszüntetni, mert hamarosan reájönnénk, hogy életünk minden 
vonatkozásában érvényesülő erkölcsi elveknek, mint praeventiv 
tényezőknek a figyelmen kívül hagyása annyit jelentene, mint a 
bajt még növelni. 

Bumke müncheni egyetemi tanár egyik dolgozatában az 
u. n. degenerációs stigmák eredetét végeredményben külső szo-
ciális okokból magyarázza és igy a kezelés szempontjából is 
hozzáférhetőknek tartja. Generációk kellettek, amíg ezek a stig-
mák kifejlődhettek és generációk kellenek ismét, amíg a meg-
romlott konstitúció, amit örökségképen kaptunk elődeinktől, vala-
mennyire regenerálódhatik. Mint bűnös emberek részesei vagyunk 
tehát kisebb-nagyobb mértékben nemcsak az erkölcsi sülyedés-
nek, hanem szervezetünk megromlásának is és ezért részesei 
kell, hogy legyünk az erkölcsi életünk megszilárdulásán alapuló 
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általános regenerálódási folyamatnak is. Amidőn a materialisták 
a bün eredetét a konstitúció sajátságában keresik és vélik meg-
találni, érthető, hogy akkor nem bűnről, hanem szükségképeni 
következményről beszélnek és érthető az is, hogy az erkölcsi 
elveknek legfeljebb csak accidentális szerepet hajlandók tulaj-
donítani. Az erkölcsöt ugyanis ők sem nélkülözhetik, hanem a 
történelem és a tapasztalati tények kényszerítő hatása alatt 
szükségesnek látják az erkölcsnek legalább valamilyen konven-
cionális formáját elfogadni, mert a puszta materiából fizikai és 
kémiai tényeket ugyan megmagyarázhatnak, de korok és embe-
rek szellemi életének hatalmas megnyilvánulásait egyedül abból 
megérteni képtelenek. Nem lehet feladatunk az erkölcsi érték-
ítéletek rendszerének a bírálata, mert tárgyunktól messzire .elve-
zetne, csupán azt akarjuk kiemelni, hogy az eszmények felé való tö-
rekvéseink az erkölcsi normák követése nélkül megvalósulatla-
nul maradnának. Egy ú. n. konvencionális morál a Binding-
Hoche által hangsúlyozott „magasabb állami erkölcshöz" vezetne, 
amely az élet szentségét, amint láttuk, méltányolni nem tudja, 
hanem megengedhetőnek tartja rosszul értelmezett altruizmusból, 
illetőleg közgazdasági érdekből az emberi élet feláldozását is. 

Mi, katholikusok, bármilyen hivatást és hatáskört töltsünk 
is be, nem elégedhetünk meg olyan erkölcsi normával, amely az 
abszolút érvényesség igényével lép fel ugyan, de amelynek tar-
talma idő és korok szerint változó, tehát relatív. Az erkölcsi 
rendnek Aquinói Szent Tamás filozófiájában találjuk meg a szé-
les alapon nyugvó, nagyszabású konstrukcióját, amely egyrészt 
az örök törvényben, másrészt az emberi észben jut kifejezésre. 
Vagyis az erkölcsiségnek legközelebbi normáját az eszes em-
beri természetben találjuk meg, az utolsó és univerzális norma 
pedig Isten lényegének felismeréséből folyik. „Moralitas est ordo 
quem ratio facit in actibus humanis, disponendo eos secundum 
regulás morum" — mondja etikájának bevezető részében Szent 
Tamás, jelezvén itt is azt, hogy a katholikus erkölcsi igazságok 
az ész világánál megismerhetők. Ha már most a Binding-Hoche 
által a fent vázolt esetekben értéktelennek nevezett emberi élet 
megrövidítésének problémáját Aquinói Szent Tamás filozófiájának, 
illetőleg a katholikus erkölcstannak elvei szerint elemezzük, mind-
járt két nagy kérdés merül fel : az első az, hogy van-e egyáltalában 
értéktelen emberi élet, a másik pedig, hogy szabad-e az életet 
szándékosan megrövidíteni ? 
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Ami az emberi élet értéktelenségének felvételére vonatkozó 
első kérdést illeti, meg kell állapítanunk azt, hogy valóban tehe-
tünk különbséget ember és ember között aszerint, hogy pl. va-
lakit képességeinél fogva betöltő társadalmi pozíciója vagy tudo-
mányos képzettsége, vagy egészségi állapota szempontjából bí-
rálunk-e el. Kétségtelen tehát, hogy az emberek életét több 
szempontból értékelhetjük. Nevezett szerzők is munkájukban 
hasonló értékelést végeztek, amidőn az emberek bizonyos cso-
portját bizonyos esetekben értéktelennek nyilvánítva az élet 
megrövidítésére vonatkozó ajánlatukat ^kidolgozták. Nem vonjuk 
kétségbe, hogy abban a stádiumban és abból a szempontból 
vizsgálva, azoknak az egyéneknek az élete valóban nem ütheti 
meg azt a mértéket, amelyet a szerzők az állami gépezet egye-
deitől, úgy látszik, életük végén is kívánni szeretnének. Nyilván-
való azonban, hogy ebből az okoskodásból kimaradt a legfon-
tosabb tényező : az ember princípium formaleja, az erkölcsi élet 
alapjául szolgáló lélek, amely nélkül igazi értékelésről szó sem 
lehet. Az első kérdésünk is mindjárt más megvilágításban tűnik 
elénk, ha az Istenbe kapcsolódó morális létünk alapját a lélek-
ben felismertük. Az emberi élet igazi értékét tehát csakis a fenti 
alapon bírálhatjuk el s ilyen értelemben azt betegségek, szen-
vedések vagy az elme elborulása, mint accidenciák, nem befo-
lyásolhatják. Első kérdésünkre ezek szerint csak az lehet a vá-
lasz, hogy egy alsóbb princípiumnak, mint a testnek, nem ren-
delhetjük alá a felsőbbet, a materiát formáló, tehát értékesebb 
lelket, mert hiszen a józan ész követelménye is, hogy a világ-
rendben mindenütt az alsóbbrendű a felsőbbnek kell, hogy alá-
rendelve legyen s így értéktelen emberi életről sem beszélhetünk. 

Az „értéktelen" emberi élet megrövidítésének felvételére 
vonatkozó második kérdésre adandó válasz világosan áll előttünk, 
ha az emberi életet „sub specie aeternitatis" tekintjük. Ugyanis 
minden embernek van lelke, a lélek pedig, mint Isten legsajáto-
sabb alkotása kétségtelenül értéket képvisel, tehát ilyen értelem-
ben az ember szabad rendelkezésének tárgyát képező értéktelen 
emberi életet sem fogadhatunk el. Mégis vannak bizonyos kivé-
teles esetek, amelyekben az emberölés meg van engedve, pl. 
önvédelemből, háborúban, halálos ítélet végrehajtásánál. Azonban 
tekintve azt, hogy a cselekvés erkölcsi kvalitása főleg a céltól 
függ, mindezekben az esetekben pedig, ha a cselekvés psr se, 

.rossznak is tekinthető, mégis per accidens, a jó cél, nemcsak az 
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indifferens, hanem a feltételesen rossz tárgyakat is, mint pl. a 
fenti esetekben, szentesítheti. A Binding-féle problémában a cél 
ugyan jónak látszik, mert hiszen bizonyos állami, illetőleg szocio-
lógiai érdekeknek vél szolgálatot tenni, de az ajánlat erkölcsi 
kvalitását azáltal veszti el, hogy a szerző kitűzött célját, mint 
öncélt állítva oda, Istenhez, mint utolsó célunkhoz való vonat-
kozásától fosztja meg. Ez pedig ellene szól eszes természetűnk-
nek is, mert amint már jeleztük, egy látszólagos jó nem érvé-
nyesülhet az abszolút jóval való relációja nélkül. Épen ezért a 
Binding-féle ajánlat tárgya már belsőleg is abszolút rossz s 
ezért per accidens sem teheti jóvá a látszólagos jó cél a rossz 
eszközt. 

Ezek után tehát a második kérdésre vonatkozó válaszunk 
is csak nemleges lehet, amidőn az ú. n. értéktelen emberi élet 
megrövidítésének a katholikus erkölcstan szempontjából nem 
indokolható ajánlatát el nem fogadhatjuk. 

A Binding-Hoche-féle fejtegetés rideg sorait olvasva, a szí-
vünkbe markoló dermedtséget az életet sugárzó melegség váltja 
fel, amidőn az evangéliumnak Krisztus szentséges élete által 
ihletett lapjait forgatjuk. Krisztus urunk a szeretet parancsában 
jelölte meg azt a legfontosabb parancsot, mely nem az önzésről 
tanúskodó álkönyörületből, hanem az önzetlen, önfeláldozó, em-
bertársainak egyedüli értékét, halhatatlan lelkét megbecsülő ter-
mészetfeletti szeretetből fakad. Ez a szeretet tanítja meg igazán 
az orvost is az emberi élet megbecsülésére, értékelésére és az 
életszentség megértésére. A tudás és lelkiismeretesség mellett 
a szeretet az orvos áldásos működésének a kulcsa. Az erkölcsi 
nagyságnak erre a magaslatára pedig a keresztény világnézet 
alapján juthatunk el, amelynek egyik legkiválóbb reprezentánsa 
és minden idők egyik legnagyobb bölcselője Aquinói Szent Tamás, 
aki mélyen szántó okfejtéssel jelöli meg réndeltetésünknek az 
öntelt racionalista ember által annyiszor kétségbevont igazi cél-
ját, Isten megismerésében rejlő örök boldogságunkat. 

A jog emberének is csak azok az erkölcsi elvek lehetnek 
irányadók, amelyek az orvost is kell, hogy nemes hivatásában 
vezessék. Ezek az elvek mélységes intuícióval kifejtve, amint 
láttuk, Az Angyali Doktor bölcseletében foglaltaknak, amelyeket 
megértve és átérezve juthatunk csak az erkölcsi világrendnek 
tisztultabb légkörébe, ahonnan egyedül lehetünk képesek az em-
berek és világok felett álló örök Igazságot megismerni. 
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A mi örök Igazságunk és egyúttal végső célunk pedig a 
szeretet, a jóság és szépség forrása, a mindenható Isten, akit 
— Szent Ágoston szerint — „gyönyörűség dicsérnünk, mert ma-
gadnak teremtettél minket s nyughatatlan a szívünk, míg csak 
el nem pihen benned." 

Budapest. 
Dr. Bochkor Ádám 

egyetemi adjunktus. 

AZ ÉLETELV A LEGÚJABB KUTATÁSOK 
VILÁGÁNÁL. 

A Z ÉLETJELENSÉGEKET az emberi gondolkodás történetének 
kezdete óta kétféleképen értelmezik. Egyik táborban az 

anyagelviség hívei hirdetik, hogy az élet csak az anyag termé-
szetes fizikai s vegyi tulajdonságainak megnyilvánulása; a másik 
táborban pedig a dualizmus hívei azt bizonyítják, hogy az élet-
jelenségek hordozója az élőszervezetet elevenítő, az anyag fizikai 
s vegyi erőitől különböző életelv. Eme kételvüség hívei a vita-
iizmust, az életelv elméletét vallják. 

A vitaiizmus problémája napjainkban is alapvető világ-
nézeti kérdés. Érthető, hogy a lelkettagadó anyagelvü életma-
gyarázók a vitaiizmust elavult és tarthatatlan felfogásnak mond-
ják, sőt népszerűsíteni igyekeznek az életelv észszerütlenségé-
nek tévtanát. Bizonyság erre a „Bacillustól a majomemberig"-
féle bölcselkedéssel megírt s közkézen forgó sokféle „természet-
tudományos" munka. Konkrét újabb példaként elég itt a Révai-
lexikon vitaiizmus című címszavának tartalmára utalunk,1 mely-
nek írója igen helyesen, megállapítja, hogy a „neovitalizmus-nak 
napjainkban ugyanazon okok nyitottak kaput a tudományba, 
mint száz évvel ezelőtt a vitaiizmusnak: nevezetesen annak a 
belátása, hogy az élet titkait részleteiben elemezni még mai nap 
is lehetetlen." Ezután pedig nagy következetlenséggel állítja, 
hogy a vitalisták életmagyarázása nem egyéb „türelmetlen kap-
kodok" nyugtalanságánál, mely „ismét a vitaiizmus misztikus 
sötétségébe sodor bennünket." A misztikus sötétségtől való 
iszonyatgerjesztés igazi okát is elárulja a cikkíró, midőn a me-

1 Révai Nagy Lexikona. 1926. XIX. kötet 392. — Hasonlóan : Le-
Dantec : A biologiai filozófia elemei, 1910. — Haeckel magyarra is lefor-
dított könyvei gúnyolják nálunk a vitaiizmust. 
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chanisztikus vitalizmusról elmélkedve így ír: „a vítalisztikus 
törekvések e fajtáját teljesen ártatlannak és közömbösnek tart-
hatnék, ha nem rejlenék benne oly veszedelem, melyet különö-
sen a mai nap nem szabad figyelmen kívül hagynunk. A vita-
iizmus üres jelszavának feltámasztásával ma már — szerencsére 
— nem vonulhat be a tudomány szentélyébe a régi miszticiz-
mus, azonban más körökben oly félreértéseket szülhet, melyek 
célzatos kihasználásával hatalmas fegyvert nyernének a reak-
cionárius és igazságellenes mozgalom hivői." íme így hadakozik 
a radikális szabadelvüség, helyesebben a nyers materializmus, 
még napjainkban is a „reákció hatalmas fegyvere" : a vitaiizmus 
ellen. Megértjük! Ha ugyanis az élettan újabb kutatásainak ered-
ményei a vitaiizmust igazolják, akkcr összedől az anyagelviségre 
épített szabadelvű világnézet, mely — sajnos — nálunk főleg 
orvosi körökben most is divat, bár nem indokolt.' 

Jelen értekezésünkben bizonyítjuk, hogy a biológia legújabb 
kutatásainak eredményeiből következtető bölcselet a vitaiizmust 
igazolva, döntő — mondhatjuk exakt értékű — bizonyítékot ad 
a lélekelvüségről és megcáfolja a monizmust, az egyelvüséget. 

A mikrobiológia tényei az anyagelvüség exakt megdöntői, 
melyek ellen nem bizonyítani, hanem csak tagadni lehet. 

Értekezésünk felosztása ez : 
a) A mikrobiológia legújabb eredményei. 
ti) A régi vitaiizmus tarthatatlansága. 
-/) Az új vitaiizmus és az életelv mivolta. 

* 

A mikroszkópi élőlények világa csodálatosabb mint a csil-
lagos ég. A legapróbb élőszervezet nagyobb titok hordozója 
mint a naprendszer. Ez ma már szinte útszéli axióma a termé-
szettudományok ismerőinél. Hiszen az atom, az elektron is cso-
dálatos mozgó való, bár életjelensége nincs ; sokkal csodálatosabb 
azonhan a mozgó, táplálkozó, szaporodó egysejtű lény, mely zárt 
egyediséggel, kétségtelen életelevenséggel mutatkozik a mikrosz-
kóp tárgylemezén. Lehetetlen némelyik fajról eldönteni, hogy nö-
vény-e, vagy talán állat inkább ; élő mivolta azonban kétségtelen. 

1 Mayer: Az orvostudomány története (1927.) című könyvében antivita-
lista ízű helyekkel találkozunk. Szerinte : a szervetlenből szervessé átlénye-
gült élőanyag az egyes állattipusokba való metamorfózisokon keresztül em-
berré vált. (9. lap) „A therapiát lezüllesztette az Istenbe vetett feltétlen biza-
lom." (162. 1.) „A vitalisztikus [eszméktől a magyar id. Lenhossék Mihály 
(1773—1840.) sem tudta magát függetleníteni". (235. 1.) 
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Midőn az élet mivoltát és alapjelenségeit a tapasztalati 
megfigyelés és bölcseleti kritika eszközeivel kutatjuk, nem elég 
az embert, a magasabbrendü állatokat és növényeket megfigyel-
nünk, hanem vizsgálnunk és elemeznünk kell az élőlények leg-
kezdetlegesebb, legegyszerűbb típusait, a mikroszkopi apróságú 
élőszervezeteket. 

Fel kell itt tennünk a kérdést : melyik és milyen a legegy-
szerűbb élőlény ? — A kérdésre válaszolva kiemelten megje-
gyezzük, hogy a modern biológia csak viszonylagosan egyszerű 
élőszervezeteket ismer és nem győzi eléggé hangsúlyozni azt a 
nagyjelentőségű tényt, hogy egyszerű élőszervezet nincs ! A 
mikroszkóp alatt a parányi egysejtű lény is kikutathatatlanul 
bonyolult és összetett valónak bizonyul. Haeckel homogén plaz-
mája és monerája csak a monisták képzeletében él. 

A legújabb kutatások előterében álló, ultramikroszkóppal 
egyenkint nem látható, de szűrhető, baktériumokat pusztító 
phag-okat itt nem tárgyaljuk, mert a bakteriophagok élő mivol-
táról a szaktudósok még vitatkoznak. D'Hérelle és Preisz 
tanár a phagokat élőszervezeteknek vélik.1 

A legegyszerűbb élőlények fiziológiai és rendszertani kuta-
tása közben a biológusok rájöttek arra a helyes megfigyelésre, 
hogy a természetben nincs img az a rendszerbe skatulyázottság, 
melyet bogarászó tudósok az iskolakönyvek számára leírtak. A 
rendszerezők által végzett elskatulyázás megbízhatatlanságát az 
a tény is igazolja, hogy a skatulyákat bizony sokszor kell újra-
rendezni.2 így pl. ismeretes, hogy régebben a korallokat is a 
növényekhez sorolták és növényállatokaak nevezték. Midőn Pey-
sonnel orvos 1723-ban a korallok állati természetét kimutatta, 
kigúnyolták. Értekezését a nagynevű Réammur előterjesztette az 

1 H. Preisz : Die Bakteriophagie. 1925—92. D'Hérelle 1917-ben a gyó-
gyuló vérhasbetegek székletétében oly szűrhető anyagokat talált, melyek 
nagy higitás mellett is feloldották a vérhas bácillusaít és tovább tenyész-
tek. Nagyon valószínű, hogy a phagok önmagukat szaporítják, nem pedig 
a megbetegített baktériumsejt termeli és gyarapítja. Ha e hatóanyag nem 
szaporodnék, akkor érthetetlen volna, hogy a phagot tartalmazó leveste-
nyészetből egy tűhegynyi : miként betegit meg és pusztít el egy egész 
Petri-csésze baktériumtenyészetet. Valószínű, hogy a phagoktól fertőzött 
baktériumok az infekciót ivadékaikra átörökítik ; így a szaporodó bakté-
riumokban a phagok száma is sokasodik. — Részletesebben erről : „Az em-
beri ész küzdelme a parányi élőlényekkel" c. értekezésemben. Religio. 1926. 

3 A sokféle növényrendszer ismertetve Tuzson : Rendszeres növény-
tan. 1911-3. 
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akadémiának, de a szerző nevét nem közölte, hogy őt újabb 
kigúnyoltatástól megkímélje. Perty rendszerezésében az algák raj-
zóspórái egy ideig az ázalékállatkák közt szerepeltek. Perty sze-
rint : a növényi algák életük bizonyos szakában az állatvilágba 
tartoznak; viszoht az ostorosállatkák betokozódásukkor növényi 
életet élnek. 

A mikrobiológusok ma már valamennyien hirdetik, hogy 
sok egyszerű szervezetről lehetetlen megállapítani, vájjon állat-e 
vagy növény. Növény és állat közt sokkal több élettani hason-
lóság van, mint régebben látták. Ma már kétségtelen, hogy a 
növény is ingerlékeny! A növények ingerlékenysége tropizmu-
sokban, reflexekben, láncreflexekben nyilvánul. Számos növény-
nek ingert vezető fibrillái sajátszerű érzékszervekkel kapcsola-
tosak. (pl. Pinguicula.) 

Az orchideákon és a myriophyllumon regulációs központo-
kat fedeztek fel ; az ingervezető differenciálódást kimutatták az 
alliumon és pinguiculán : némely növénynek tapintósörtéi, sőt 
statikus szervei vannak. 

Összehasonlító kutatások által bebizonyult, hogy a tömlős-
belü állatoknál és növényeknél az érzék- és ingerfiziológia tör-
vényei azonosak. Mindeme tények mérlegelésével újabban Francé 
összehasonlító táblázatokat szerkesztett, melyek meggyőzően 
igazolják a növény és állat életműködéseinek igen sok esetben 
nemcsak hasonlóságát, hanem azonosságát is.1 Az újabb kuta-
tások egyik nagy eredménye, hogy a növénytan és az állattan 
külön tudományágai egységes általános élettanná egyesültek. 

Számos alsórendű élőszervezet a növényi és állati táplál-
kozást felváltva gyakorolja ; legszebb példát erre az Euglena-
féléknél látjuk. Az Euglena stagnalís a világosságon chromato-
phorjaival úgy asszimilál, mint a zöld növény, sőt áthasonlitási 
termékül a keményítőszerü paramylont készíti. De ha a növény 
sokáig homályban él, chlorophyllja elcsenevészedik s a már elő-
zőleg megvolt saprophitizmust alkalmazza. Az Euglena-félék közt 
a tartósan színtelen alakok mellett, a ragadozó növények mód-
jára élők is vannak. Az immanens célszerű működés, valamint a 
környezethez való alkalmazkodás a mikroorganizmusok világá-
ban is meglepő, nemcsak a parányi állatoknál, hanem az apró 
növényeknél is.2 Külön könyveket írtak már e tárgyról ; nekünk 

1 Francé : Összehasonlító biológia. 1926—110. 
2 Max Hartmann : Allgemeine Biologie. 1925—233. 
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elég itt egy példát említeni : a moszatok egyik alkalmazkodási 
képessége abban nyilatkozik, hogy „segédfestőanyagok rakód-
nak le a plasinatikus stromába. Vagy kék (a hasadó moszatok 
phycocyanja), vagy barna (a kovamoszatok diatominja vagy 
phycopyrrinje) vagy pedig vörös anyag alakul ki (a vörös mo-
szatok phycoerythrinje) amelyeket bajos másnak tekinteni, mint 
oly alkalmazkodásnak, amely a különböző hullámhosszúságú 
fénysugarakat kívánja felhasználni. — Ernst Stahl vizsgátatai 
szerint : a chlorophyll azért zöld, mert az égbolt kék. Ez annyit 
jelent, hogy csak a zöld fényszürő képes a szárazföldi növények 
rendelkezésére álló különböző fénysugarakat feldolgozni. Ha a 
fény minősége szennyezett vagy mély vízben megváltozik — amit 
kísérletileg bebizonyítottak —7 a fényszürő színének is meg kell 
változnia. Ilyenkor azután a fényszürő azokat a tarka színeket 
ölti magára, amelyeket a moszatok búvárai a hasadó moszato-
kon, kovamoszatokon Fucoideákon és Florideákon megismernek." 
(Francé : 1. m. 141.) 

A rendszerezőknek sok gondot okoztak a baktériumok. 
Sokféle baktérium önállóan mozog és növényzöld nincs benne, 
mégis növénynek tartsuk ? Általában a baktériumokat élettani 
szempontból növényeknek kell tekintenünk, melyek a legalsóbb-
rendü gombákhoz állnak közel, de ez nem minden baktériumfajra 
áll. Érthető, hogy pl. a kiváló mikrobiológus M. Hartmann ber-
lini egyetemi tanár a spirochaeta baktériumokat állati protisták-
nak véli : állati mivoltukat nagyfokú mozgóképességükből, alak-
változékonyságukból s egyéb élettani jellegeikből következteti.1 

Rendszerezési vita tárgyai a nyálkagombák vagy nyálka-
állatocskák is. A nyálkalény (Myxomycetes vagy Mycetozqa) 
keményhéjú spóráiból egysejtű ostoros rajzók kelnek ki. Az élénk 
mozgású rajzóspórák aztán amőba-alakot öltve mászkálnak, osz-
lással szaporodni képesek. Később ezek a mixamőbák egyetlen 
sokmagvú plazmatömeggé (plasmodium) olvadnak. A plazmó-
dium nyúlványokat bocsát ki, csúszva mászkál, apró szerveze-
teket kebelez be s így a nyálkalény a fejlődésnek amőbaszerü 
és plazmódium szakán valóságos állati életet él. Utóbb a 
plazmódium a tömlősgombákéhoz hasonló spóraterméseket fej-
leszt, melyek belsejében a protoplazma egy része hálószemen 
fonalas kapilliciummá válik, másik része pedig keményhéjjú spó-
rává alakul, melyet később a megrepedt termésből a kapillicium 

1 M. Hartmann: Praktikum der Protozoologie, ,1921 — 1̂ 35. 
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szétszór. Ily módon a nyálkaállatocska átalakul a gombákra em-
lékeztető spóratermő növénnyé. E nyálkatelepes növényeket so-
káig gombáknak vélték.1 

Az élettudomány mai fejlettsége mellett már bizonyos, hogy 
folytonos, fokozatos átmenet van az élőlények sokféle alakjai 
között az egysejtű algáktól és baktériumoktól kezdve a véglé-
nyeken és a magasabbrendü növény- és állatrendeken át a fő-
emlősökig és az emberig. A jellegzetes tipusok közt a határok 
itt-ott egészen eltűnnek. Élesen meghúzott határvonalat csak a 
mindent elskatulyázni akaró emberi ész gondolt ki, de a termé-
szetben e határvonalak ép úgy nincsenek, miként a szivárvány 
színei közt nincs határvonal. 

Kell az élőszervezetben lenni valami sajátos hatónak, mely 
az élőszervezet egyedi tulajdonságait hordozza és megőrzi, meg-
felelő körülmények közt pedig plasztikusnak bizonyul, különböző 
változatokat képes kifejleszteni. Ez az elevenítő ok az életelv, 
a növényi s állati lélek ; titokzatos valóság, mely a legparányibb 
élőszervezetben is szükségkép megvan, hiszen az élettelen anyag-
tól eltérő működései nyilvánvalók.2 

Az életelv sokféle. Bizonyára létezik a véglényegek köré-
ben oly alacsonyfokú állati lélek, mely alig különbözik a nö-
vényi életelvtől. Az egyik legalsóbbrendü növénynek, a hasadó-
gombának életelve pedig látszólag keveset emelkedik az anyagi 
erőhatások, — pl. az élettelen kolloid-testek Brown-féle mozgása, 
vagy a kristályképződés jelenségei fölé. 

A megszokás és a filozófiai megkülönböztetés korlátot 
állított a növényi és állati életelv közé, de az életben e korlát 
nem ott áll mindig, ahol az emberi ész véli. Hiszen az állat és 

1 Tuzson így vélekedik : „Mint a Flagellátákat, úgy a nyálkagombá-
kat is az állat- és növényország közötti határra helyezhetjük. Amőbaszerű 
mozgást végző plasmódiumuk, valamint flagellataszerü csillangós rajzóspó-
ráik sok tekintetben a legalsóbbrendű állatokra emlékeztetnek ; a sapro-
phyta-növényekével egyező életmódjuk, plasmódiumuk histologiai alkotása 
és mozdulatlan spóráik ellenben az alsóbbrendű növényekhez utalnak." — 
„Bizonyos alaki és biologiai vonatkozások fűzik a nyálkagombákat bizo-
nyos Protozoákhoz. A vonatkozások abban állnak, hogy ezek teste is csu-
pasz plazmatömeg, ellenálló külsejű sklerotiumszerü tömeggé alakulnak át 
és mozgásuk szintén amőbaszerű, azonban plasmódium ezeknél sem fordul 
elő." Tuzson: Rendszeres növénytan. 1911.—71.—76. — Hasonlóan ír Eug. 
Warming : Handbuch der systematischen Botanik. 1902—44. 

4 Az életelv létezésének bölcseleti bizonyítását részletesen leírtam 
Az élet titkaiból című könyvemben. 
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növény közti szokásos megkülönböztető tulajdonságok nem min-
den élőszervezetre alkalmazhatók. — Állatnak mondjuk az érző 
és önként mozgó élöszervezetet ; legjellegzőbb állati működések 
az érzés, mozgás, a szerves anyagokkal való táplálkozás és a 
szaporodás. A növényi vegetatív életműködés legjellegzőbbje 
pedig a táplálkozás, növekedés, a szaporodás. Ez is logikai el-
skatulyázás, melyre rácáfol az élet ! Ugyan ki képes megmon-
dani, hogy pl. a növénynek kinevezett nyálkalény (Myxomycetes) 
plasmódiuma mászkálás közben nem érez-e? A modern biológia 
szentimentalizmus nélkül, gyökeresen tépi ki a rendszerezők logikai 
nebántsvirágait, de ezzel az igazabb megismerést szolgálja.1 

Régebben általánosan elfogadott vélemény volt, hogy a 
növényeknek nincs érzőképességük; a Mimosa pudica és a Dio-
naea muscipula (légycsapó) ingerlékenységét csak kivételnek te-
kintették. Ujabb élettani kutatások igazolták, hogy a külső in-
gerek felfogása és megérzése általános alaptulajdonsága az élő-
sejtnek, az állatinak és növényinek egyaránt.2 Találóan írja 

1 Beható megfontolásra érdemes amaz újabban beigazolódott tény, 
hogy a növény és állat több tekintetben hasonlóan asszimilál. Veress Ele-
mér élettan-plofesszor így ír : Az állatnak is jelentékeny munkájába kerül, 
míg sejtjeinek élő állományát megújíthatja. Már az anyagfölvétellel kap-
csolatos synthesisek is megdöntik azt a régebben általánosan elterjedt 
nézetet, hogy t. i. a növény az álattól többek között abban különbözik, 
hogy az előbbi synthesiseket, az utóbbi pedig bontásokat végez. Ma már 
tudjuk, hogy a növény is bont s viszont az állatban is sokféle synthesis 
megy végbe, éspedig nemcsak az anyagforgalom építő szakaszán, hanem 
bomlástermékek eltávolítása érdekében is, pl. a hippursav képződésénél." 
Veress E. : Az élettan tankönyve. 1919—67. 

2 Az érzés meghatározása nagyon nehéz. Érzésnek közönségesen 
azt a tehetséget mondjuk, mellyel az élőszervezetek különféle ingerekre 
mozgásokkal válaszolnak. De a mozgás a növénynek is tulajdonsága. Bose 
újabban crescograph-jával kimutatta, hogy a növény részei állandóan 
mozogva, az ingerek hatásaira különbözően reagálnak. A növény teste 
merevebb az állati testnél, a növényi sejtburok cellulóz anyaga is mere-
vebb, mint a rugalmas állati sejthártya. 

Elfogadjuk Francé véleményét: „A növény csak öntudatlan cselek-
vésekre képes ; ingerélete az uralkodó ; revízióra szoruló terminológiával 
élve, reflexekre, láncreflexekre, automatizmusokra, tropizmusokra szorítko-
zik. A test-lélek (plasmapsyche) területen é l . . . úgy mint a Protozoák, 
Spongiariák. Agylelke, mint a neuronos állatoknak, úgy látszik nincs. Elvi 
különbség tehát növény és állat közt az ingerlékenység területén sem áll 
fönn, mint az összes funkciós és organizációs területeken sem, amelyeket 
összehasonlító biológiai szemlélődéseink során elemeztünk." (Összehason-
lító biológia. 1926—231.) 

10 
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Francé: „az élet titka, összes csodálatos alkalmazkodásaival, a 
lét eddig még rejtélyes teleologikus kapcsolataival együtt már 
a protoplasma elemi tulajdonságaiban megvannak." (I. m. 53. 1.) 

Új irányt jelölt a növénytanban Schwendener-nek 1874-ben 
megjelent munkája, mely a fiziológiai-anatomiai irány megala-
pozása. Az új irányban G. Haberlandt az ingerlékeny növényeket 
tanulmányozta eredményesen. Strasburger felfedezte az élő nö-
vénysejteket elválasztó falakon áthaladó ingervezető fonalakat, 
a plasmodesmákat, melyek nagyon finom protoplasmaszálak s 
a növényben úgy szerepelnek, mint az idegfonalak az állat-
szervezetben.1 A növényben is léteznek ingereket felfogó beren-
dezések, „érzékszervek"; ezeket újabban Sachs, Pfeffer, Haber-
landt, Nemec, Bose. és Francé ismertették. A növényben felfe-
dezték: a mechanikai ingerek érzőszerveit a tapintószervek alak-
jában, — a nehézségerő érzőszerveit (statolithok) és a fénytérző 
szerveket. A növény érzékeny még a hő, nedvesség és az anya-
gok vegyi tulajdonsága iránt is.2 

A növény- és állatvilág összehasonlító tanulmányozása 
révén kialakult a modern általános biológia, mely főleg a sejt 
életjelenségeit kutatja. Ma már beigazolt tény, hogy az összes 
fiziológiai jelenségek az élősejtben, a protoplazmában rejlő benső 
törvényszerűségekre vezethetők vissza. Ami a metafizikai filo-
zófiában az ismerettan, az a biológiában a sejtélettan. A plasma-
fiziológia ismerete nélkül ma már lehetetlen helytálló élettani 
bölcselet. 

Az élet birodalmában legalsó fokon álló „legegyszerűbb" 
növény az egysejtű Chroococcus nevű hasadómoszat is, már az 
élettitok hordozója. Ez a parányi lény a mikroszkóp alatt bo-
nyolult szerkezetű lénynek bizonyul ; szórtan festett protoplaz-
májának központibb része a chlorophyll és cyanophyll keveréke 
révén a fényben képes a szénsavat felbontani ; rokonai pedig, 
kivált az Oscillaría-félék sötétben is képesek áthasonitani, ezért 
a talajban is megélnek. 

A legalacsonyabbrendü növények 17.000 faja ismeretes; 
mindegyik faj egyede specifikus jellegekkel bír, mindegyiknek 
protoplazmájában benne él az élet rejtélye ! A biológusok nagy 
apparatussal 80 év óta kutatják a protoplazma titkait s máig 
sem tárták fel. Az élettani kutatások középpontjában ma a 

1 Strasburger: Lehrbuch der Botanik. 1911-86. 
2 R. H. Francé : Die Welt der Pflanze 1912. II. VI. és VIII. fejezetek. 
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plasmatica áll, ez a természetbúvárlatban a jövő tudománya is.1 

Francé túlzás nélkül írja: „A protoplasmának a maga szerveivel : 
a hártyával, sejtmaggal, centrosomával, blepharoplast-tal, va-
kuoláival, chloroplastjaival, ostoraival, stigmáival, mikrosomáival 
stb. nemcsak anatómiája, hanem szövettana (histologiája) is van» 
hogy tehát elemi részei finom szerkezetűek és ezek a részek 
funkcionálisan alkalmazkodni is tudnak, hol mint üres alveolák, 
kerekded mag-anyaggal ellátott granulák, hol pedig az állati 
szervezet izom- és idegrostjaihoz vagy fibroblastjaihoz hasonlóan, 
mint rostok (fíbrillák) fejlődhetnek ki." (Összehasonlító biológia. 
1926—11.) A mikroszkóp szemmelláthatóan igazolja, hogy már 
az egysejtű élőlény is az élettelen anyagban levő rendszert lé-
nyegesen felülmúlja sajátos szervezettsége, specifikus mozgásai, 
eleven mivolta által.2 Tudjuk, hogy az élettelen anyag tömecsei 
szintén rendszer-, terv-, szám- és törvények szerint épülnek s 
nem véletlenül összeálló halmazok. Szemlélhető példák erre a 
kristályok (drágakövek) remek interferencia fényképei,5 melyek 
az anyaghalmaz benső elrendezettségét feltárják. Az élettelen 
anyaghalmazban is a magukban önálló atomok, illetve elektronok 
csoportosulása révén önálló tökéletesebbrendű határozott lények 
alakulnak, melyekben a parányokat a dinamikus atomizmus sze-
rint valami tevékeny működő ok: az erő tartja össze. De emez 
erő csak az anyagban rejlő tulajdonság, működésre való képes-
ség, mely az anyagtól gondolatban elválasztható ugyan, de 
fizikailag nem. Ez az erő életjelenségeket okozni az anyagban 
nem képes. 

A nagynevű élettantudós Hertwig Oszkár azok ellen, akik 
az élőszervezetet s ennek életjelenségeit csupán vegyi- s fizikai 
alapon akarják magyarázni, így nyilatkozik : tegyük fel, hogy a 
vegytan a távol jövőben oly kifejlett lesz, hogy minden fehérje 
molekulát s azok származását analízissel megismer, továbbá 
megmondja, hogy a fehérje molekulák mely faja és mely meny-
nyisége csoportosul az élő sejtben. Ha ez a vegytani kísérlet-
művészet és módszer megvalósulna is, azért az élet kérdésének 
tulajdonképeni magva megoldatlan maradna és az élö sejtnek 
és protoplazmának lényege ismeretlen volna. Mert a sejt nem 

1 R. H. Fancé: Plasmatik. Die Wissenschaft der Zukunft. 1923—40. 
2 A sejtek szervezetéről részletesen: Lenhossék Mihálynak >A sejt 

és a szövetek« című könyvében. 1918. 
3 J. Beckenkamp: Statische und kinetische Kristalltheorien. 1915—512. 
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„élő fehérje", mint mondani szokás, nem a fehérjemolekulák 
halmaza csupán, hanem a sejt egy organizmus, mely olyan egy-
mással törvényszerűen össze k jtött elemi életegységekből (Lebens-
einheiten) alakult, melyek maguk is fehérje-molekulák összegei 
s ezért olyan tulajdonságokkal bírnak, melyek az egyszerű fe-
hérje-molekulákétól ép úgy különböznek, miként az utóbbiak 
tulajdonságai az őket felépítő atomok tulajdonságaitól különbözők.' 

Az élősejtben oly jelenségek váltakoznak, melyek az élet-
telen lényeknél nem észlelhetők. Például említhetjük a természet 
egyik legcsodálatosabb tüneményét a sejtek fonalas megoszlását 
(mitósis). Lenhossék tanár szerint: „Páratlanul finom és bonyo-
lult praeciziós mechanizmust alkalmaz itt a természet; szinte 
külön gépezetet állít be a sejtoszlás idejére, mely aztán ismét 
eltűnik és mindezt nyilván csak azért teszi, hogy biztosítsa a 
chromatinnak egyenlő elosztását, minden egyes chromosomának 
szabályos felezödését és a feleknek, az u. n. „chromosoma-
garniturák"-nak hiánytalan belejutását a két új sejtbe s a to-
vábbi sejtnemzedékekbe. Ezt a nagy gondot pedig alig lehet 
máskép megérteni, mint csak annak a felvételnek alapján, hogy 
a chromosómákban összpontosul az átöröklési anyag, az a bi-
zonyos állomány, mely átviszi az utódokra nemcsak a szülők, 
hanem az ősök szervezetének is a tulajdonságait."2 — Ez a fel-
tevés nein ad választ amaz önként előálló kérdésre: mi indítja 
meg s mi tartja fenn és irányítja a fonalas megoszlással történő 
sejtszaporodás mechanizmusát?3 Igaz ugyan, hogy az organizmus 

1 O. Hertwig: Allgemeine Biologie. 1920—17. és Das Werden der 
Organismen. 1916—48. 

1 Lenhossék M. i. m. 48. 1. — A mitozis alakjairól részletesebben : 
L. Plate: Allgemeine Zoologie und Abstammungslehre. 1922—58. 

8 A gépelvi magyarázat szerint a sejt és a pete kis gépezetnek te-
kinthető. — De miként lehetséges, hogy egy gépezet folyton oszlik és 
mégis egész marad ? A kifejlődés folyamán egyetlen petéből fejlődnek : 
nemcsak az egész szervezet, hanem az egyed összes petéi. — Egyesek 
szerint a sejt centrosómái erőközpontok, melyek vegyi érintkezéssel hatnak 
a chromosomákra ; mások meg úgy vélik, hogy a magorsó sugarainak 
összehúzódása által kerülnek a chromosómák a sejt két pólusára. E ma-
gyarázatok csak a chromosómák vándorlásmódját adják. A magoszlás 
mágnesség eredménye sem lehet, mert a sejt erővonalai egymást keresz-
tezik, mely jelenség a mágnesség tüneményeiben ismeretlen ; — némely 
sejtnek pedig három pólusa is van. — Tudóshoz méltó elfogulatlansággal 
irta Lenhossék tanár: „Amit a természettudomány eddig meg tudott fejteni,, 
az mind csak kísérő jelensége a fejlődésnek és nem több. — Egy isme-
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halála után a magoszlás egy része folytatódik, sőt némileg be 
is fejeződik, ezért néha „két nappal a halál után kivett emberi 
anyagon" is találtak mitozisokat, de elfajult, szabálytalan alak-
ban ; általában azonban a megoszlás a halál beálltával megszűnik, 
mert az elevenítő ok eltávozott a szervezetből. 

A sejt alkalmazkodó képességét az alsórendű növények 
chromatophor-jainak mozgásai is igazolják. Senn bebizonyította, 
hogy valamennyi chromatophor aktív mozog a fényhatások vál-
tozásai szerint. Az apró moszatok chromatophorjai kedvezőtlen 
fényben szétdarabolódnak ; a levélzöld-korongocska aztán csí-
kokra esik szét. Egyébként Ernst Stahl újabb vizsgálatai szerint 
a plazma képes a spektrum különböző színeit reflektálni, 
aszerint, hogy mily sugárnemek érik ; pl. a kék, napsugaras ég 
alatt asszimiláló sejt plazmája zöld fényt tükröz, a pirosat elnyeli. 
A heliotropizmus az egysejtű növényeknél is nagyfokú ; a fény 
bektériumpusitító szerepe közismert. Az egysejtűek közül a vegyi 
ingerekre legfinomabban a baktériumok reagálnak. Pfeffer kísér-
lettel kimutatta, hogy a Bacterium termo hasadógomba plasmája 
képes megkülönböztetni, hogy a húskivonatoldat koncentrációja 
0-001"/0-ról 0'003"/0-ra fokozódik ; az emberi nyelv ezt nem érzékeli. 

Az egysejtű élőszervezetek fiziológiája meggyőzően bizo-
nyítja, hogy az életfenntartás terén minden plasma, sőt minden 
élőszervezet viszonylagosan egyformán tökéletes berendezettség-
gel működik, küzd az életért.1 Emez állításunkban nem kételke-
dik az, aki mikroszkópon figyeli a függőcseppben nyüzsgő infu-
zóriumok életjelenségeit. A gondolkodó ilyenkor a világtörténel-
met látja miniatűr kiadásban ; mindkét világban a makrokosmos-
ban és mikrokosmosban egyaránt a lélek a mozgató erők irá-

retlen valaminek megjelölésére szolgáló x-ben kifejeződő agnoszticizmus 
mindenesetre inkább méltó a természettudóshoz, mint az olyan merészen 
odavetett állítás, hogy „embrió kifejlődése a petéből nem egyébb a kémiai, 
illetőleg fizikai-kémiai folyamatok soránál (Loeb állítása). Az ilyen mondás 
egy színvonalban áll azzal, mintha valaki azt mondaná, hogy Shakespeare 
Julius Caesar-ja nem egyébb egy csomó színpadtechnikai fogásnál s hogy 
e fogások megértésével megfejtettük a brit költő remekművét ís. Össze-
tévesztése ez a kiviteli technikának a cselekvő és alkotó lényeggel." (Ter-
mészettud. Közlöny. 1914—77.) 

A chromosomatanról : R. Goldschmidt : Einführung in die Vererbungs-
wissenschaft. 1913—326. 

i Az alsórendű élőszervezetek működéseit részletesen leírta H. S. 
Jennings : Das Verhalten der niederen Organismen c. nagy müvében. 1910. 
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nyitója. De a lélek nem egyforma, — többféle van, mint majd 
bizonyítjuk. 

A plasmabiológiába való elmélyedés vezette a legújabb 
biológusokat — pl. R. H. Francé, A. Wagner, E. Hassenpflug — 
minden állati és növényi életjelenség egységének belátására és 
ezzel kapcsolatosan az újvitalizmus elfogadására.1 A mesterkélt 
rendszerezési skatulyák szétmállanak majd, másféle csoportosítást 
kell kieszelni. A mikrobiológus látja és tudja, hogy a cseppben 
zsákmány után mászó amőba épen úgy ragadozó állat, mint a 
tigris, vagy a karvaly. Vájjon e nagyon eltérő alakú állatokban 
mi tartja fenn a ragadozó ösztönt ? Minden gondolkodó elismeri, 
hogy a tigrisnek van öntudata2 ; ugyan mely címen tagadjuk ezt 
meg az amőbától, talán mert ez apró lénynek a vízcsepp óceán ? 
Ha pedig az amőba állatkának elimerjük alacsonyfokú öntudatát, 
mi cimen tagadjuk azt meg a nyálkagomba mászkáló mixamő-
báitól és ezek sokaságából egybeolvadt sokmagvú plazmatömeg-
től (plasmodíum), mely szintén mászkálva keresi táplálékát ? Csak 
azért ne ismerjük el e furcsa lény bizonyosfokú öntadatát, mert 
a rendszerezők ezt a nyálkalényt gombának nevezik és növény-
nek skatulyázták el ? 

E nagy rejtélyre vonatkozóan az a véleményünk, hogy bár 
e titkot empirice az emberi ész nem oldhatja meg, mégis kö-
vetkeztethet belőle a lélek létére és a lelkek különféle fokozataira. 

A kísérleti élettan mesterének, a tapasztalati lélektan tudó-
sának ma sincs bizonyítéka a lélekelvüség ellen, mert nem ké-
pes mechanikai jelenségeknek kimutatni az életműködéseket. 
Egyetlen önmozgású fehérvérsejt nyúlványképződése,3 a béka 
színtelen vérsejtjének önálló bacillusfalása oly jelenségek, melye-

1 Találóan írja Francé; »Heliotropízmust, geotropizmust, chemotro-
pizmust . . . különböztetnek meg és nem veszik észre, hogy nem a vegyi 
anyag az oka a chemotrop mozgásnak, hanem a szervezet éhezése, tehát 
belső beállítottsága, belső élete, amiért a szervezet ugyanarra az anyagra 
különböző időben oly különbözően reagál . . . A modern kísérleti fizio-
lógia megtanított arra, hogy a reakciók finomsága soha nem áll az ember 
érző idegeinek érzékenysége mögött, sőt gyakran lényegesen felül is múlja. 
— A Weber-Fehner törvény nemcsak az emberi fiziológiára, de a növé-
nyekre is érvényes. Ujabban P. Fröschel felismerte a modifikációk hyper-
bolatörvényét, E. Steinach pedig a summatio törvényét, amely egysejtűekre, 
növényekre s állatokra egyaránt vonatkozik." (Összehasonl. biológia 
1926.—220.) 

8 Nem értelmes, szellemi öntudatról van szó ! 
8 M. Frey : Vorlesungen über Physiologie. 1920—19. 
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ket merő anyagi működés nem okozhat. A biológus a tudás 
korlátaiba ütközik a legapróbb véglény megfigyelésekor is. így 
érthető, hogy az élettantudósok közt az antivitalisták ma nem 
anyagelviek, hanem agnosztikusok. 

Nálunk Veress Elemér tanár kiváló élettankönyvének beve-
zetésében azt vallja, hogy „a szervezetek anyagi összetételének 
megismerése előtt az élet mibenlétéről elméleteket fölállítani 
meddő fáradozás." Egyébként hirdeti, hogy ha az életműködése-
ket teljesen fizikai és vegyi alapon fogjuk is fel, el kell ismer-
nünk valami különleges jelleget, mely az anyagi összetétel rend-
kívüli labilitásából és a bontások utáni molekulacsoportok asszi-
miláló tehetségéből ered. E tulajdonságok ilymódon csak az élő-
szervezetben vannak. E különleges jellegek anyagi alapját Veress 
tanár az élősejt fehérjeállományában és a többi sejtek anyagá-
nak sajátos kötésmódjában keresi; de vallja, hogy az élőfehérje 
vegyi természetét ép oly nehéz felismerni, mint az életműködé-
sek lényegét.1 

A mi meggyőződésünk pedig az, hogy amit a mikroszkóp 
és a vegyi analízis fel nem tár, ama titok megértésére segít a 
logikai okoskodás. Nemcsak megtapasztalással szerzünk ismere-
teket, hanem a tapasztalt tényekről következtetni is tudunk. A 
nagy biológus Hertwig Oszkár berlini tanár is kiemeli műveiben, 
hogy a természettudós csak a végest és érzékelhetőt tárja fel, 
ami ezen túl van, az az ismeretkritika és metafizika körébe tar-
tozik, melynek értékét és jogosultságát a természettudomány 
nem érinti.2 Ugyanezt a felfogást hirdeti Dennert tanár a mo-
dern természettudósok világnézetéről tárgyaló könyvében, mely-
ben a monista biológusok pápájának Haeckel-nek világnézetét 
megcáfolja.3 

Épen az összehasonlító biológia és fiziológia tárják fel ama 
tényeket, melyekről a növényi- s állati lélekre következtetünk. 
Az anyagelviséget egyetlen tádomány sem ingatta meg alapjá-
ban úgy, mint a modern biológia, midőn exakt módon kimutatta, 
hogy a legapróbb baktériumspóra is oly élőszervezet, mely az 
anyag tulajdonságait felülmúló rejtélyes többletet, elevenítő elvet 
hord magában. így érthető, hogy a lelketvalló modern biológu-

1 Veress Elemér : Az élettan tankönyve- 1919.—8. 
s O. Hertwig : Das Werden der Organismen. 1916—54. 
3 E. Dennert : Die Weltanschauung des modernen Naturforschers. 

1911—110. 
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sok tábora nagyobbodik. Ha a lélek szót nem mondja is ki a 
neovitalista élettantudós, azt mindenesetre meggyőzően bizo-
nyítja, hogy az anyagelvi monizmus az életet nem magyarázza 
meg, mert az öntudat hordozója és a szervezet elevenítője va-
lami különös való „etwas an sich Eigenartiges," mely minden 
általunk ismert dologtól különbözik. így nyilatkozik Charles 
Sedgwick Minőt a Harvard egyetem tanára az élettan modern 
problémáiról írt müvében.1 Hasonlóan vélekednek az összes 
neovitalista biológusok, bár különböző nevekkel jelölik azt a 
bizonyos titokzatos elemet, mely az életjelenségek okozója. A 
sejtnek ama legegyszerűbb alkatrészeit, melyeket önálló élet-
egységnek vélnek, Darwin gemmulák-nak, Haeckel plastidulák-
nak, Spencer fiziológiai egységek-nek, Nägeli micellák-nak ne-
vezte. Hugo de Vries pangenek-nek, Verworn biogenek-nek, 
Weismann biophorok-nak mondotta. Roux szerint a sejtek me-
tastruktor részecskéi ; 0 . Hertwig szerint az idioplas-ták a sejtek 
önálló életegységei, melyeket Wiesner piasomák-nak, Altmann 
granulák-nak, bioplas-oknak, Johannsen gene-nek nevezett. 

Em3 sokféle névvel jelölt láthatatlan „életegységek" felté-
telezése voltaképen hallgatag elismerése az élőlény anyagfeletti 
tökéletességének és igy az elevenítő oknak. Mert ha az élet 
hordozó alapelemei bármily egyszerű anyagi alkatrészek volná-
nak, akkor sem tűnnék el az élő s élettelen közti lényeges kü-
lönbség. Sőt, minél egyszerűbbnek bizonyulna az élőszervezet 
anyagi szerkezete, annál kényszerítőbb az anyagfeletti életelv 
elfogadása, mert az élet elvének már a szervezet alapelemeiben 
jelen kell lenni, midőn az élőszervezet felépítése megkezdődik. 

Egyetlen magvacska vagy spóra életjelenségeinek figyel-
mes szemléletével kapcsolatos következtetés : ledönti az anyag-
elviséget.2 

Martonvásár. Hajós József. 
(Folytatása következik.) 

í Ch. S. Minőt: Moderne Probleme der Biologie. 1913—105. 
3 A chloroformcsepp látszólagos „életjelenségei," u. n. táplálkozása 

és házépítő képessége merő adhezió, mely az élősejt mitozisától és anyag-
cseréjétől mérhetlen távoli hasonlóság. — Paul Kammerer : Allgemeine 
Biologie. 1920—49. 



Dr. Erdey Ferenc : Új utak erkölcstanításunk rend-
szerében. Kritikai tanulmány. Kalocsa, „Árpád" kiadása. 
1926. 8" 65 o. 

Az utóbbi néhány évtized alatt külföldön katolikus rész-
ről több alkalommal felmerült a panasz, hogy az erkölcstani 
oktatás eredeti hivatásától eltért és csak a bűnlajstromok 
kazuisztikus és jogi felsorolásában áll. 

Ehrhad szerint az erkölcstan nem halad a kor követel-
ményeivel és még mindig nem jött reá, hogy vissza kell tér-
nie a trienfi zsinat előtti idők erkölcstanításához, amely az 
erkölcsi eszménynek és nem a bűnnek kidomborításában áll. 

Mausbach2 ugyanezt sürgeti nemcsak mint erkölcstanító, 
hanem rífint hitvédő is. A „höhere Moral"-nak, mint ő nevezi, 
jobban tért kellene hódítania az erkölcstanban s ebben az 
esetben Pfleiderer, v. Hartmann, Hermann és mások támadá-
sainak könnyebben meg lehetne felelni. 

Hasonlóképen nyilatkozik a „Germania" 1901 évi 17. 
számban az „Aufgabe und Methode der Moral in der Gegen-
wart" c. cikk írója is, bár mindegyik megengedi, hogy az 
erkölcstan tárgyalásában a trienti zsinat utáni időkben is akad-
tak, akik az erkölcsiség benső tartalmát domborították ki 
(Sailer, Hirscher. Simár, Krawutzky és mások, — hogy csak 
a mult század irodalmából idézzünk). 

A fenti tanulmány szerzője a hazai viszonyokat tartja 
szem előtt. Mikor megállapítja, hogy a hazai szerzőknek — 
különösen a középiskolai tankönyvek alakjában megjelent — 
erkölcstani munkái legnagyobb részben még a régi, az erkölcs-
tanban „tilalomfákat" felállító rendszerhez csatlakoznak, reá-
mutat arra a kezdeményezésre, amely a hazai irodalom terén 
Dr. Prohászka O., Dr. Schütz A., Dr. Marczell M., Jandik J., 
Dr. Sik S. és mások munkáiban az erkölcstannak a nevelés-

1 Der Katholizismus im Lichte des 20. lhdts. 
2 Die kath. Moral, 1902, ï l sk. II. 
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tudomány újabb követelményeit tekintetbe vevő módszerében 
jut kifejezésre. 

Annak a módszernek igazolása, amely az erkölcstan ía-
nításánál az eddigi, a tízparancsolat szerint történt beosztástól 
való eltérést javallja és helyébe a bűnök taxativ felsorolása 
helyett az erkölcsiség pozitív tartalmának kifejtését kívánja, 
gyakorlati téren a cserkészet, elméleti téren a lélektani alapo-
kon nyugvó neveléstan alapelvei által történik. Ennek lényege 
az, hogy a fejlődő gyermek gondolkodását a nevelő ne az 
erkölcstan negativ elemére, a rossztól való tartózkodásra, 
hanem az emberi léleknek a jó után törekvő természetes haj-
landóságát felhasználva, a jónak gyakorlatára irányítsa. 

Ha az újabb tanítási elmélet az ú. n. heurisztikus mód-
szert a középiskolai tananyagnak már majdnem minden tár-
gyára kiterjesztette, amely feladatává teszi a tanárnak, hogy a 
tanítandó tárgy anyagát és igazságait a tanuló elméjéből csi-
holja ki s ezzel mintegy azt a látszatot adja, mintha a tanuló 
a megismerendő igazságokra saját maga jött volna reá és 
ezáltal a gyermek öntudatát s munkakedvét éleszti, akkor 
ennek a módszernek fokozottabb létjogosultsága van,.a neve-
léssel összekötött erkölcstanban, minthogy a rossz szokások 
előítéleteitől még nem befolyásolt egyermeki lélek természeté-
ben rejlik a jó iránt való vonzódás is, csak meg kell mutatni 
annak szépségét, fenségét, valamint az ember követelményei-
vel való egyezőségét. 

A lélektani követelményeken felépült kívánalmaknak alap-
ját a szerző Aquinói sz. Tamás erkölcstani rendszerében látja. 
A tanulmány legterjedelmesebb részét a Summa Theologica 
második részéről adott ismertetés alkotja. A szerző sz. Tamás 
erkölcsi rendszeréből mutatja ki azt, hogy a modern követel-
ményeknek megfelelő erkölcstan nem új dolog, hanem csak 
visszatérés a XVII. századtól kezdve nagyon elhanyagolt régi, 
kipróbált elvekhez, ami egyszersmind Aquinói sz. Tamás min-
den időket felülmúló, örökbecsű munkájáról is tanúságot tesz. 

Nincs szándékunkban azt a nehezen eldönthető vitát fel-
újítani, hogy — az erkölcstant általában szem előtt tartva — 
az a nézet helyesebb-e, amely az erkölcstan keretéből a jogi 
és kazuisztikus elemeket száműzi és csak a spekulatív ténye-
zőknek tulajdonít létjogosultságot,1 vagy pedig azoknak fel-

iL. a fent idézett szerzőket. 



147 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

fogása-e, akik az erkölcstannak a jogtudománnyal való szoros 
rokonságát hangsúlyozzák és a spekulativ kérdések nagy ré-
szét az ethikába, a hittanba, az aszkefikába és misztikába 
utalják,1 annyit azonban mindenki megengedhet, hogy a szerző 
olyan gondolatot vetett fel, amelynek szükségessége a közép-
iskolai ifjúsággal foglalkozó nevelőknél nagyon is időszerű. 

A tanulmány olvasása, a benne előforduló sok kivonatolt 
anyag dacára sem érdeklelen, mivel a szerző ezeket mint 
adatokat alkalmazza felfogásának bizonyítására s így ügyesen 
összefűzi a látszólag heterogén elemeket. Sz. Tamás erkölcs-
tani rendszerének részleges ismertetésével pedig igen jó szol-
gálatot tett a magyar irodalomnak2 azáltal, hogy az egyes 
fejezetek és tételek megjelölésével reáirányítja a figyelmet oly 
gondolatokra is, amelyek kevésbé ismeretesek olyanok előtt, 
akik sz. Tamás rendszerét részletesen nem tanulmányozták. 
Ezenkívül külön említést érdemel néhány szakkifejezésnek a 
honi nyelvre alkalmazott ügyes átültetése. 

XIII. Leó pápasága óta a Szentszék igen gyakran sür-
geti a kat. hittudománynak Aquinói sz. Tamás tanaihoz, mint 
teljesen biztos és a modern tévedések elkerülésére, valamint 
azok megcáfolására legalkalmasabb irányító elvekhez való 
visszatérését. Minthogy a jelen tanulmánynak célja is az, hogy 
sz. Tamás rendszerének és a pedagógiai elvek követelményei-
nek egyezőségére reámutasson, az ilyen törekvések megítélé-
sénél a szerzőtől még azok sem tagadhatják meg elismerésü-
ket, akik más felfogásuk következtében az ellenkező érvek 
hatása alatt ezzel az iránnyal még nem rokonszenveznek. 

Esztergom. Dr. Záborszky István, 

A fenomenologia történeti és kritikai vizsgálata. Irta : 
Dr. Somogyi József. Budapest, 1926. 

A mű voltakép korunk egyik legfőbb bölcseleti irányá-
nak sőt sok tekintetben magának a korszellemnek is az ismer-
tetése és bírálata. Az emberi szellem ugyanis lényegében 

1 Ilyenek leginkább a jogi képzettséggel rendelkező moralisták ; pld~ 
Gury, Vermeersch és részben Prümmer. Ide tartozik továbbá Haring cikke 
(Linzer Quart. Sehr. 1898 Ili.) is. 

2 A német irodalomban Werner : Der hl. Thomas v.. Aquino Re-
gensburg 1859, II. kötetben részletesen leközli Sz. Tamás egész bölcseleti 
és hittudományi rendszerét. 
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ugyanaz, csak kifejező eszközei mások. Az író, a művész, a 
bölcselő nem különülnek el egymástól, lelkük mélyén egy-egy 
korszakban ugyanazon élmények, törekvések és látások szuny-
nyadnak, csak midőn szeltemük irányát, látását és tartalmát 
kifejezni igyekeznek, ugyanazt a benső lelki világot, csak 
más-más eszközökkel tárják elénk. 

Mikor a jelenségek világában élünk, akkor az iró a szel-
lem színes tüneményeit; a művész a muló impressziókat, be-
nyomásokat; a bölcselő pedig a röpke benyomások elillanó 
hullámait szemlélik. Mikor azonban a lélek betelt a létnek 
ugyan sziporkázó, de felületes szemléletével, akkor ismét a 
mélységekbe, az örök és állandó lényegek világába száll alá. 
Mert örök a lélek mozgása és érdeklődése. Olykor az egyes, 
a változó, az esetleges és a viszonylagos köti le ; másszor 
megint az általános, az örök, a feltétlen és a magában gyö-
keredző. 

A múlt század végén ép elég ideig tombolt már iroda-
lomban, művészetben és a bölcseletben egyaránt a pillanat 
iránt való érdeklődés; a divatos változások szeretete, szóval 
irodalomban és művészetben az impresszionizmus, a bölcse-
letben pedig a pszichologizmus. A szellem szinte elveszítette 
látását az örök, a mulandóság dacára is változatlan, a típus, 
a szükségszerű és a törvény iránt. Szubjektivizmus és réla-
íivizmus győzött mindenütt.'Ebben az időben jelent meg Husserl 
Logische Untersuchugen című műve. De ebben az időben in-
dult meg az érdeklődés a: művészetekben is az állandó, a vál-
tozhatatlan és a nagy vonalakban kifejezhető törvényszerű iránt. 

Husserl műve tíz éve működik már a lelkekben, de új kiadást 
nem ért el. Ez a tíz év azonban mégis elég volt arra, hogy 
a bölcselő lelkekben nagy változást idézzen elő. A bölcselet 
ugyanis a változó, a röpke, a folyton lovacsillanó jelenségek-
től inegkótyagosodva már épp ott tartott, hogy a logikát, mint 
a gondolkodás örök törvényeinek tudományát a lélektanba 
egyszerűen elsülyesztette és általában tagadott mindent, ami 
mint törvény a jelenségek mögött van és ami a jelenségeket 
belülről állandóan mozgatja. Amint a bölcseleti pszichologis-
ták a bölcseletből kimarták a logikát, ép úgy az irodalmi és 
művészeti pszichologisták, az impresszionisták is ócsárolták 
a klasszikus írókat és művészeket, akik a természet és az 
ember halhatatlan, örök értékei! írták meg, vagy művészileg 
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ábrázolták. Ezek ép úgy nem kímélték mondjuk Shakespeare!, 
mint ahogyan lekicsinyelték akár Raffaelt vagy Michelangelói. 

Mikor azonban Husserl említett nagy művét megírta, akkor 
szolgálatot tett nemcsak a bölcseletnek, hanem az irodalom-
nak és művészeteknek is. Mert ha ma a bölcselet isméi elismeri 
a logikát és a logikával együtt elfogadja a gondolkodás örök 
törvényeit, ha továbbá a művészet megint a dolgok benső 
törvényeibe és nemcsak a jelenségekbe merül el ; és végül ha 
a költészet és főleg a színműirodalom termékei sorra buknak, 
ha csak az örök értékeket és az emberi lélek benső igazsá-
gait nem ábrázolják, annak az oka az emberi szellem érdek-
lődéseinek teljes megváltozása. Ugyanis ismét az állandó, az 
örök, a törvények, a rend világában akarunk élni. Az indivi-
dualizmus már ép eléggé kitombolla magát és ép eleget rom-
bolt. Szükségünk van újból rendszeres gondolkodásra és nem-
csak szellemi sziporkákra; természetünk belső értékeinek ápo-
lására és nem természetellenes és beteges jelenségek kiszíne-
zésére; vágyódunk az eszmék örök világában élni és nemcsak 
a múló színkáprázatban elmerülni. 

A szellemi életben minden összetartozik, de mégis vajmi 
nehéz kinyomozni, mikép is megy végbe szinte egyszerre, 
szinte összefüggés és összebeszélés nélkül ez a hirtelen Pál-
fordulás. Tény ugyanis, hogy ez időben nemcsak a bölcseleí-
nek, hanem a művészeteknek és az irodalomnak is megterem-
tek a maguk Husserl-jei, akik a régi beteges szellemmel szembe 
egységes arcéllel léptek síkra. 

Dr. Somogyi József művét azért becsülöm nagyra, mert 
hézegpotló munkát írt számunkra. Műve ismertetése elé pedig 
ezt az eszmefuttatást azért írtam meg, hogy az olvasóközön-
ség felismerje e kritikai vizsgálódások értékét. 

Ez a mű hézagpóiló, mert ma már akár tudatosan, akár 
öntudatlanul jigen sokan Husserl hatása alatt élünk. Eljött 
tehát annak az ideje, hogy Husserl működését teljesen meg-
világítsuk és értékeljük. De hézagpótló azért is, mert nagyon 
megkönnyíti Husserl tanulmányozását. Sajnos a németek 
stilusa nagyon nehéz, sőt homályos is. Pedig ebben nem a 
német nyelv a hibás. Schopenhauert élvezet olvasni. Pauler 
Ákos műve (Bevezető a filozófiába) németre is lefordítódott 
és a német kritika nagy dicsérettel emlékezett meg arról, hogy 
milyen világos nyelven van megírva. Pedig Pauler is Husserl 
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bölcselete vonalában dolgozik és mégis könnyedén ki tudja 
magát fejezni. 

Somogyi József művében elsősorban Husserl-t méltatja, 
illetőleg azt a bölcseleti irányt jellemzi, amely a logikái, a gon-
dolkodás törvényeit ismét jogaiba iktatja és azután evvel a 
logikával felvértezve igyekszik a világot belülről, belső lénye-
géből és örök törvényeiből, már amennyire lehet, maradék nél-
kül megismerni. Mivel pedig ilyen törekvések a bölcselet tör-
ténetében mindig voltak, a szerző megismertet bennünket ennek 
a lényegeket kutató bölcselkedésnek a múltjával és jelenével 
is még pedig hibáival és sikereivel együtt. Végül pedig egy 
utolsó fejezetben röviden még egyszer összefoglalja Husserl 
érdemeit és korszakot alkotó működését. 

Nem akarom a szerző alapos müvét kritika tárgyává 
tenni. Nem akarok kritikát írni a kritikáról. Inkább csak meg-
világítani akarom a szerző kritikai művének jelentőségét és 
kiemelni óhajtom azt, amit e művel elérni igyekezett és el is 
éri. Célját elérte, mert műve igen hasznos bevezető Husserl 
műveinek tanulmányozásába és útmutató azon rendkívül bo-
nyolult logikai műveletek között, amelyek Husserl műveit oly 
nagyon nehezekké és homályosakká teszik. 

Sajnálom, hogy sem Husserl, sem Somogyi nézeteivel 
nem mindenben egyezem. 

Mindaz, amit Husserl illetőleg Somogyi a jelentésről, a 
lényegről, a tiszta tudatról, a fenomenologiai kutatásról és a 
vallásbölcselők fenomenologiai eljárásáról mondanak, rendkí-
vül értékesek, tanulságosak és maradandó értékűek. És mégis 
a tiszta keresztény bölcselet vonalából valaha azokat a kér-
déseket egyszerűbben és szinte nyílegyenesen oldották meg 
és ma is úgy oldjuk meg. Husserl lelke túl van terhelve oly 
nézetekkel, amelyek eredeti nézőpontját inkább elhomályosítják 
mint megvilágítják. Pedig a bölcseletben fődolog, hogy lehe-
tőleg mellékvágányokra ne térjünk, sem termékeny és szűziesen 
tiszta intuíciónkat rokon intuíciókkal ne keverjük. Locke, Hume, 
Berkeley, Kant stb. csak zavarhatják azt az elmét, aki az ordo 
rerum és az ordo idearum kapcsolatát megtalálva tud az 
anyagi valóságoktól az anyagtalan eszmék világába felemel-
kedni, illetőleg a gondolat, a tudat tiszta világából a termé-
szet körébe leszállni. 

A keresztény bölcselet a maga fenomenologiai kutatásait 
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valaha avval alapozta meg, hogy nemcsak az értelem szerke-
zetét vizsgálta ki, hanem a dolgokét is. És miután a godol-
kodás és a lét szerkezetét egy nevezőre hozta, akkor bízhatott 
abban, hogy az ész a maga formáival a dolgok benső for-
máit megragadhatja, de nemcsak megragadhatja, hanem az 
úgynevezett actus intentionalesekkel, vagy amint máskép ki-
fejezték az actus vitalesekkel, (tehát az ész élettevékenysé-
geivel) a dolgok benső formáit kifejtheti és azokat a maga 
nyelvére át is fordíthatja. így nyernek az anyagi tárgyak a 
tudatban testetlen, anyagtalan létet. És hogy a dolgoknak 
ezen anyagtalan, testetlen ellenképei a dolgokkal mégis lénye-
gükben egyértéküek maradtak, az minden ellenpróbából kitű-
nik. Hiszen ezek az ellenképek ismét tárgyakká válhatnak, ha 
az ész azokat a tárgyi világban érzéki alakba akarja öltöz-
tetni. Valamit megismerni, annyi mint azt létrehozni. Ez a fo-
lyamat pedig szakadatlanul tart, hiszen ez fogja össze az elmé-
letet a gyakorlattal, az eszmét az anyaggal. És így valósul 
meg a klasszikus bölcselők látása, hogy az eszme megteste-
sülni akar; az anyag pedig (appétit formas) alakba szökni 
igyekszik. 

Mikor már most a tárgy az észben, a tudatban anyagta-
lan létezési módot nyer, akkor azt ott, a tiszta tudatban, mint 
tér és időfeletti valóságot elemezhetem és kikutathatom annak 
mivoltát, értelmét (jelentését) ; mivoltának lényegét, a lényeg 
szerkezeti elemeit, az elemek egymáshoz való viszonyát, szó-
val a tárgy egész eszmei (ideális) tartalmát és másokkal való 
kapcsolatát. Mikor pedig eszem az ideális rendben így műkö-
dik, nem szakadok el a valóságtól, csak föléje emelkedem. 
És így vehetem értelmi tevékenység alá az egész világot, így 
párologtathatom el az egész világ mulandó testiségét, hogy a 
Iogoszok (logizmák) örök és változhatatlan bordázatáig, a 
mindenségnek értelmi szerkezetéig eljussak és esetleg matema-
tikába is foglalhassam az ok örök és állandó lényegszerűsé-
gét és kapcsolatait. 

Ez volt a keresztény bölcseletnek és e bölcselet tárgyi 
idealizmusának alapgondolata. 

Ezen elgondolásban sem a jelentés, sem a lényeg, sem 
a tiszta tudat nem okoz nehézséget. Még a tiszta tudat sem. 
Nem kell a tudatot mint magánvalót gondolnom, nem kell 
külön valóság gyanánt hiposztatálnom és mégis van. A tiszta 
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tudat maga a szellem, maga a lélek műhelye, úgy amint az a 
gondolkodás egyetemes törvényei szerint mindannyiunkban 
egyformán működik. Mert sok egyéni képességeink mellett is 
azonos lelkünk szerkezete. Azonos, hiszen ha nem volna azo-
nos, semmiféle közös meggyőződésre, még matematikai és 
geometriai biztos igazságokra sem tudnánk szert tenni. Ez a 
tudat továbbá azért is „tiszta tudat", mert személytelen, amint 
személytelenek és személy fölöttiek az igazságok mind. Más 
az akaratvilágunk. Ez már személyes, ez már nem „tiszta," 
tér és idő feletti valóság. 

Van még egy fontos megjegyezni valóm úgy Husserl, 
mint sok más bölcselő ellen. 

Folyton hallom a jelszót: legyen a bölcselet exakt! Mi 
ez ? Lehetséges ez ? 

Más a költészettan és más a költészet. Más a szónok-
lattan és más a szónoklás. Más a művészettan és más a mű-
vészet. Csak ép a bölcselők nem tesznek különbséget a 
bölcselettan és a bölcselő között. A bölcselettel foglalkozók 
azt hiszik, hogy ők bölcsek. Ez pedig alapos tévedés. És ez 
a tévedés oly általános, hogy szinte mindenki azt hiszi, hogy 
csak a bölcselettan a bölcselet, illetőleg a bölcselettan kép-
viselői már bölcselők. Ez a tévedés gátolja a bölcseleti szel-
lem kitermelését. A bölcselő ép úgy nem kézikönyvekből szü-
letik, mint a költő, vagy a művész, vagy a szónok. Nem böl-
cseletről szóló műveket kell csak termelni, hanem bölcseletet. 
És amint a költő, a művész, a szónok nagy eredeti alkotá-
sokból táplálkozik és nyer ihletet, úgy kell a bölcselőnek is 
a nagy bölcselőkön nevelkednie és a világot bölcsességgel 
kell megajándékoznia. 

Tovább megyek ! Nincs exakt bölcselet, mint aztj Husserl 
és annyian óhajtják. Amint nincs exart költészet, művészet és 
szónoklat sem ! Az ember véges és hiányos, azért minden 
alkotása is véges és nem maradék nélküli. Csak Isten végtelen. 

Az igazi bölcselőnek mindig valami Isten kegyelméből 
eredő látása, intuíciója van, amelyet azonban esze is egyre 
jobban megvilágít, kidolgoz és azt mint termékeny, üde, nevelő 
gondolatvilágot; mint nagy világfelismerést, vagy önmeg-
ismerést, vagy Istenmeglátást; mint a hit titkainak és rugói-
nak kinyilatkoztatását közöl és kisugároz. 

De minden ilyen meglátás is csak véges, Csak a lét egy 
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bizonyos oldalát ismerteti meg, mert minden emberi mű már 
eredeténél fogva csak véges lehet. A fődolog azonban, hogy 
az Isten adta eszme tiszta maradjon. Ne keveredjen össze 
más szemléletekkel és ne romoljék meg. 

íme ilyen tiszta intuíción nyugodott a keresztény bölcse-
lők idealizmusa és ezen idealizmusból eredt a keresztény 
fenomenologia. 

Ha ezt a tiszta intuíciót az újkori bölcselők álidealizmu-
sával keverem, semmiféle egészséges és egyívású gondolat-
munka nem bontakozhat ki. Pedig Husserlnél is ez a baj. Az 
ősi kristálytiszta idealizmus intuíciójába az újkori álidealizmus 
gondolatszövevényei keverednek és ezt a zavart még növelik 
a hihetetlenül két- vagy háromértelmű terminus technikusok 
alkalmazásai. Somogyi minderre nagyon jól rámutatott, de 
viszont ő sem tudta mindig az ősi és eredeti idealizmus forma-
nyelvével és elgondolásaival a fenomenologia nagy kérdéseit 
elég kielégítően feltárni és kritikája az ellenkritikát kihívja. 

De mindamellett Somogyi műve derék, fáradságos és 
nagyon tanulságos munka. 

Budapest. Dr. Trikál József. 

Zborovszky Ferenc S. J. : Az őskőkor embere, kultu-
rája és vallása. — A Magyar Kultura kiadása 1926. Ára 2 P. 

Ezt a terjedelemre csak 168 lapos, de tartalomra nagyon 
értékes művet egyháziak számára röviden s legtalálóbban úgy 
jellegezhetnők, hogy jezsuita tudós, Wasmann, Obermaier, 
Muckermann, Fényi stb. nagynevű papok szellemtestvére írta; 
annak a legtiszteletreméltóbb Rendnek a fia, mely szerzetes-
rend oly sok világhírű természettudóst nevelt Kircher Athanáz-
tól napjainkig. 

Ha van hibája e könyvnek, csak az, hogy rövid terjedelem-
ben nagyon sokat ad. Tárgyalja az őskor felosztását, geologiai 
és történeti keretét; a nagyedkor éghajlatát, állat- és növény-
világát; a harmadkori ember kérdését; az u. n. »átmeneti ala-
k o k a t . Részletesen leírja a jégkorszak különböző fokozatain 
élt ősember-tipusokat. Szerző elmélkedik az emberi nem abszo-
lút koráról és őshazájáról, az ősember vallásáról. Mindenütt 
a tárgyilagos kritika mérlegén értékeli a tényeket és elméle-
teket. Az őskori művészet- és az őstörténelem utolsó kor-
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szakainak ismertetése után az egész eddig feltárt Őstörténeti 
anyagot a kereszténység fényében mutatja be s meggyőző 
érvekkel bizonyítja, hogy az őstörténelem és a hittudomány 
az ember eredetére vonatkozó tanításban nem ellenkezik. Szerző 
sok gondolkodó fő megnyugtatására állapítja meg azt a tényt, 
hogy „újabban a teologusok közül egyesek, akik a természet-
tudományokkal behatóan foglalkoznak, ha nem is tartják 
valószínűnek az ember testének az állatvilágból való szárma-
zását, de legalább azt mondják, hogy az ember testének Isten-
től való közvetlen teremtését nem tanítja sem a szentírás, sem 
a hagyomány s így a probléma inkább a természettudomá-
nyok körébe tartozik, melyre majd a paleantropologia fog 
fényt vetni valamikor, ha pedig nem, akkor az emberiség szü-
letésének mikéntje örökre rejtve marad az emberiség előtt. Így 
vélekednek pl. H. Obermaier, jelenleg a madridi egyetem világ-
hírű ősrégész paptanára, továbbá abbé Brenil a párisi Insti-
tut-nek szintén paptanára, első szaktekintély a prehisztoria 
terén és H. Dorlodot, a lőweni egyetemen a geológia tanára. 
Hasonlókép írt Prohászka Ottokár is." — (Eme helyes meg-
állapítás mellett Szerző elhagyhatta volna az Évával kapcso-
latos hálátlan bordafeszegetést, mely egyébként az őstörténe-
lemmel és élettannal foglalkozó papnak — magam tapasztal-
tam — rengeteg fejtörést okoz, főleg a Commissio Biblica 
1909-ben kiadott rendelkezése óta.) 

Szerző művét főleg a német és francia szakirodalom 
alapos ismeretével írta meg. A rendelkezésre álló terjedelem 
szűk volta nem engedte, hogy a legújabb afrikai leletek jelen-
tőségét és a magyarországi ősemberrel kapcsolatos leleteket 
behatóbban leírja. 

Zborovszky könyve hitvédelmi szempontból nálunk leg-
jobb időben jelent meg, mert kiválóan alkalmas arra, hogy 
Lambrecht nagy reklámmal terjesztett, ősember című és a nagy-
közönséget elkápráztatni alkalmas könyvében foglalt téves 
világnézeti állításokat ellensúlyozza. 

Legyen szabad megemlítenem itt azt a véleményemet, 
hogy Zborovszky tanár nagy ősembertani ismeretével, szak-
irodalmi otthonosságával és Rendjének rendelkezésre álló 
eszközeivel : megírhatná az ősemberről keresztény természet-
bölcseleti- és elfogulatlc7n történettudományi szempontból tár-
gyaló nagyszabású magyar művet, mely kiállításban is oly 
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impozáns lehetne, mint Obermaier világhírű „Der Mensch der 
Vorzeil"-ja és így külsőleg is versenyezhetne Lambrecht re-
mekül Illusztrált és őstörténettudományi szempontból kétség-
telenül értékes művével. A magyarországi jezsuiták e hálás 
tárgyú, nagyszabású könyv kiadásával — melyre ma hit-
védelmi szempontból oly nagy szükség van — ismét egy vi-
lágító tornyot építenének az istentkeresők számára. Zborovszky 
tanár szaktudása garancia arra, hogy e világító tornyot re-
mekbe építené s művére az egész magyar katholicizmus 
büszke lehetne. 

Martonvásár. Hajós József. 

•x • -
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AZ AQUINÓI SZENT TAMÁS-TÁRSASÁGBÓL. 
Közgyűlés 1927. március 7.-én. 

Elnökölt dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök, 
védő, kinek megnyitóját : „A középkori skolaszticizmus kelet-
kezéséről" a „Religio" 1927.-iki I. füzete közölte. 

Ezután dr. Kiss János egyetemi tanár, ügyvezető elnök 
megtette évi jelentését az egy éven át tartott előadásokról 
s az ülések látogatottságáról. 

Dr. Martin Aurél egyetemi tanár, pénztáros megtette évi 
jelentését, melynek értelmében 1926. márc. 16-tól 1927. márc. 
l - ig áthozat mult évről 324 pengő 13 fill., tagsági díjakból 
391 P. 40. f., kamat 8 P. 59 f., tehát bevétel 724 P. 12 fill., 
kiadás 558 P. 85 f., maradvány 165 P. 27 f., ebből póstataka-
rékban 154 P. 65 ., a Nemzeti Gazd. Bankban 10. P. 62 f. 
Van még értékpapírokban névérték szerint 20.300 korona. 

Dr. Pataky Arnold egyetemi tanár, számvizgáló jelenti, 
hogy a pénztáros számadásait rendben találta. A közgyűlés 
úgy a pénztárosnak, mint a számvizsgálónak köszönetet mond. 

Ezután a tisztviselői állások betöltése következett. Az 
elhunyt Székely István helyébe a püspök-védő előterjesztésére 
dr. Notter Antal egyetemi ny. r. tanár választatott. Ugyancsak 
a püspök-védő indítványára ügyvezető alelnökké ismét dr. 
Kiss János egyetemi tanárt választották. Dr. Martin Aurél egyéb 
elfoglaltsága miatt a pénztár kezelését továbbra nem viheti, 
erre a teendőre ideiglenes minőségben az ügyvezető alelnök 
vállalkozik, ezt a közgyűlés elfogadja. A püspök-védő előter-
jesztésére a számvizsgálói tisztség további vitelére újbót fel-
kéri a közgyűlés dr. Pataky Arnold egyetemi tanárt, aki erre 
a tisztségre ismét készséggel vállalkozik. 

Az elnök előterjesztésére a közgyűlés rendes tagokul 
megválasztja a bölcselettudomány következő művelőit : Dr. 
BochkorÁdám egyetemi adjunktus a budapesti orvostudományi 
karon és dr. Liplák Lambert premontrei r. áldozópap Jászon. 



VEGYESEK. 157 

Végül dr. Erdey Ferenc theologiai tanár Kalocsán, rendes 
tag tartja meg felolvasását : A testnevelés kérdése Aquinói sz. 
Tamásnál. 

Felolvasó ülés 1927. április 27.-én. 

Dr. Notter Antal, a kánonjog ny. r. tanára a budapesti 
egyetem jogtudományi karán, elnöki székét a bölcselet és a 
jogtudomány közt levő kapcsolatokról tartott értekezésével 
elfoglalta. Ezt az igen jelentős és nagy tetszéssel fogadott be-
szédet a „Religio" közölni fogja. 

Ezt követőleg dr. Kiss János alelnök emlékbeszédet tartott 
az Aquinói szt. Tamás Társaság püspök-védőjéről, dr. Pro-
hászka Ottokárról, mint bölcselettudóst méltatva őt. Ezt az 
emlékbeszédet a „Religio" jelen füzete közli. 

A beszéd elhangzása után az elnöklő dr. Notter Antal 
elismerését fejezte ki azért, hogy a szónok az elhunyt tudós 
dicsőségét nemcsak állítással, hanem műveivel állította a hall-
gatók elé s ezeket e közben a bölcselet fő kérdésein végig 
vezette. 

Végül Hajós József martonvásári plébános, rendes tag 
tartotta meg felolvasását : Az életelv a legújabb kutatások vi-
lágánál. A „Religio" mai számában megkezdi e dolgozat 
közlését. 

A felolvasást dr. Notter Antal elnök köszönte meg. Nagy 
kár, hogy a felolvasó nern volt abban a helyzetben, hogy 
egész terjedelmében olvashatta volna fel tanulmányát. Nagy 
természettudományi tájékozottsággal dolgozta ki tanulmányát 
és evvel arányban áll bölcseleti felkészültsége is Nagy bizo-
nyítékot szolgáltatott annak igazolására, hogy lényeges a kü-
lönbség az élettelen és élő világ között. 

Az első hozzászóló az előadáshoz dr. Kiss János alelnök 
volt. Bizonyára bennevolt a felolvasó kéziratában, de az idő 
rövidsége miatt elő nem adhatta, amit azonban külön is fon-
tos megemlíteni, hogy egyik fő különbség az élő és élettelen 
lények között, hogy míg az élettelen lények hőt bocsájtanak ki 
magukból és így hőkiegyenlítésre törekszenek, addig az élő 
lények ép megfordítva magukba szívják a hőt. 

A második hozzászóló Schütz Antal : Két dolgot akarok 
leszögezni a felolvasással kapcsolatban. A felolvasásból meg-
erősítve láttuk, hogy ha igaz a vitaiizmus, hatalmas érvet kap 
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a theizmus ; de ha cz nem igaz, nem biztos, hogy igaz a ma-
terializmus. Aztán kérjük a felolvasó urat, hogy majd részle-
tesen is adja elő tanítását. Örömmel állapítjuk meg, hogy az 
új biológia Arisztotelész tanítását fényesen igazolja. De nyilván-
való az is, hogy a mostani biológia nem mindenestül a régi 
skolasztika tanait látszik támogatni, tehát érdekelne bennünket, 
milyen viszonyban vannak az új kutatások a régi felfogással. 

Felolvasó ülés 1927. május 18-án. 

Az ülésen jelen voltak: Schützenberger Endre belga kö-
vetségi kancellár, J. Narichez dr. tournaii kanonok, Forster 
Gyula báró, v. b. t. tanácsos, Kohl Medárd dr. és Horváth 
Győző dr. püspökök, Breyer István dr. prelátus-kanonok, állam-
titkár, Mihályfi Ákos dr. villersi apát s nagyszámú közönség. 

Elsőnek dr. Kiss János alelnök francia nyelven üdvözölte 
a belga nemzet jelenlevő képviselőit, majd magyar nyelven 
méltatta a nagy belga biboros, primás, Mercier József Dezső 
malinesi érseket mint bölcselőt. Ezt a beszédet a „Religio" 
közölni fogja. 

Dr. Notter Antal elnök az elhangzott beszédért köszönetet 
mondott. A mi hálánk először onnan van, mondotta, mert a 
szóló Mercierről beszélve ez alkalommal is végig vezetett 
bennünket a keresztény bölcselet egész mezején. Másodszor 
hálára vagyunk lekötelezve, mert annyira részletes, hű és any-
nyira megkapó képet rajzolt elénk Mercier bíborosról. Nagy 
bölcselőként mutatta be őt nekünk, de az előadásból láttuk, 
hogy nemcsak nagy bölcselő, hanem nagy ember is volt úgy, 
hogy itt önkénytelen kínálkozik az összehasonlítás a magyar 
Mercier és a belga Mercier között, a mi Prohászkánk és 
Mercier között. Mindketten úgy művelték a keresztény bölcse-
letet, hogy azt igyekeztek tovább fejleszteni. Azt tették, amit 
Szent Tamás tett volna, ha itt élne közöttünk. De Mercier és 
Prohászka nemcsak ebben voltak hasonlók, hanem abban is, 
hogy a bölcseletből életük is táplálkozott. Életük bölcseletük 
megvalósítása. Hogy életük magasztos, szent élet volt, ez azért 
történt, mert az a bölcselet, amelyből éltek, az igaz bölcselet 
volt. Az ókori pogány vallások arról voltak hírhedtek, hogy 
rosszabbak voltak mint az azokat követő átlag emberek. Egy 
tisztességes pogány ember jobb volt, mint az ő istenei, mert 
istenei közt tolvajok és házasságtörők is voltak. Ő tehát fe~ 
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lette állt vallásának még akkor is, ha átlag ember volt. A 
kereszténységnél megfordítva áll a dolog. A keresztény ember 
átlag lemarad azon tanok mellett, amelyeket a keresztény val-
lás hirdet. A keresztény vallás nagy apológiája van ezen tu-
lajdonságban, hogy oly magas erkölcsi eszményt állít elénk, 
amelynek mi alatta maradunk. De ha ez nagy apológiája, akkor 
ennél még nagyobb apológiája a kereszténységnek azoknak 
élete, akik megvalósítják a keresztény vallás tanait, akik reali-
zálják azt az ideált, amelyet a keresztény vallás elénk állít. 
Ezek a keresztény szentek, a kereszténység erényhősei. Ezek 
a mi Prohászkáink és Mercierink. Ezek élete mutatja, mennyire 
más a kereszténység, mint a pogányság volt. 

Majd dr. Záborszky István olvasta fel székfoglalóját „A 
lelkiismeret kialakulásának tényezői Aquinói Szent Tamás sze-
rint" címmel. 

A kiváló felolvasást megköszönte az elnök s róla eszme-
csere csak azért nem fejlődött ki, mert az idő már nagyon 
előre haladt. 

Fizetések nyugtatása. 1927-re. Nagy Dezső Flint 5 dollárt, 
Brém Lőrinc 16 pengőt, Szolinger Antal 1000 leit. dr. Ernszt Sán-
dor 8 pengőt,1; dr. Ambrus István, zágorhidi Czigány Gyula, dr. 
Erdey Ferenc, dr. Hamvas Endre, dr. Henny Ferenc, Jézustársasági 
rendház Bpest, Kegyesrendi városi gymnásium Szeged, Kocsis Lajos, dr. 
Némethy Ernő, a Pécsi Katholikus Kör, Pfeifer Ferdinánd könyvkereske-
dése, Szekfű Ignácz, Terlanday Rudolf, Záborszky István 6 pengőt. —1926. 
és 27-re: Bán Frigyes, báró Forster Gyula, dr. Révay Tibor, dr. Robitsek 
Ferenc 11 pengőt. — 1924-től 27-ig : Plébánia Hivatal Attala 19 pengőt. — 
1924-re és 27-re : Szent Domonkos rendház Bpest 10 pengőt. — 1925., 26. 
és 27-re: dr. Balics Lajos 8"60 pengőt. — 1926-ra : dr. Kiss Lajos 4"80 pen-
gőt. — 1927-re : Romaisz Ferenc 5 pengőt, Marton Sándor 4'80 pengőt. 

A Religio megrendelőihez. Akik akár valamely előző, akár a jelen 
évre hátralékban vannak, szíveskedjenek azt mielőbb letörleszteni, hasz-
nálják fel azt a befizető lapot, melyet nemrég hozzájuk intézett felszólító-
levelemhez csatoltam. A mostani füzet igen terjedelmes, ennek oka az, 
hogy nagy a közlésre váró értékes dolgozatok száma és terjedelme. A hit-
tudomány müvelése megkívánja azt, hogy ily tárgyú folyóirat évente ne-
csak néhány íven, hanem nagyobb terjedelemben megjelenjék, különben 
a szakférfiak dolgozataik közlésére s a kor ily irányú kérdései megtárgya-
lásukra nem találnak helyet. A nagy háború előtt a katholikus hit- és 
bölcselettudomány részére évenkint 40—45 ívre terjedő folyóiratom volt évi 
12 koronáért, ide kell immár visszajutnunk, de ehhez nagyobbszámú fizetni 
kész megrendelőre van szükség. A megrendelők szíveskedjenek a folyó-
iratot terjeszteni, intézeteket is megrendelésre bimi s a címükben beállt 
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változást mindig azonnal közölni. A külföldiektől a postaköltség miatt leg-
alább a díj másfélszeresét kérem ; a külföldiek legcélszerűbben az ő pén-
zükkel ajánlott levél útján fizetnek. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
I. Pályázati hirdetmény. A budapesti kir. m. Pázmány Péter 

Tudományegyetem hittudományi kara 1927. június hó 1-én tartott V. 
rendes ülésében a Horváth-féle alapítvány terhére a következő pálya-
tételt hirdette meg : „A XVII. századbeli katholikus megújhodás vezető 
férfiai a nemzeti gondolat szolgálatában." A szerző vegye sorra a 
XVII. századbeli magyarországi katholikus restauráció vezérférfiait, az egy-
háziakat és világiakat egyaránt. Ismertesse és méltassa egyéniségüket, 
jellemüket, közéleti, politikai és irodalmi tevékenységüket abból a néző-
pontból, hogy mennyire hatotta át őket és irányította tevékenységüket a 
magyar haza s nemzetük szeretetének érzése s gondolata ; továbbá, hogy 
mi érdemeket szereztek a haza és nemzet ügyének szolgálatában. A mód-
szer szigorúan történet-kritikai legyen, a polémiát lehetőleg kerülje ; a fel-
dolgozás olyan legyen, hogy az intelligens olvasóközönség szélesebb körei-
nek érdeklődését felköltse, lekösse és igényét kielégítse. A pályadíj 700 
pengő. A pályázat határideje : 1929. évi március hó 1. A pályamunkák a 
budapesti kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hittudományi karának 
dékáni hivatalánál nyújtandók be, idegen kézzel vagy gépírással olvas-
hatóan írva, a szerző nevét rejtő zárt feligés levélkével. A nyertes szerző 
köteles művét nyomtatásban, külön könyv alakjában vagy folyóiratban 
közzétenni. Budapest, 1927. évi június hó 10. Dr. Pataky Arnold s. k. a 
hittudományi kar e. i. dékánja. 

II. Könyvek. Árpád-könyvek. 1—2. sz. Dr. Erdey Ferenc : Válasz-
úton. Dráma 5 felvonásban, Gonzaga sz. Alajos életéből. 2 pengő. 3. sz. Dr. 
Erdey Ferenc : A mindenttudó rádió. Tréfás színjáték 1 felvonásban, a 
diákélet legsötétebb rejtelmeiből. 1 pengő. 4—5. Winkler Pál : A kalocsai 
és bácsi érsekség. 2 pengő. 6—7. sz. Dr. Erdey Ferenc : Magyar bosszú. 
Történeti dráma a törők időkből 5 felvonásban. 2 pengő. 8. sz. Szabó 
Mária Remigia. Pintyőke. Szinmü 2 félvonásban, a «Madarak és fák nap-
jára» 1 pengő. 9. Dr Koszterszitz József : Aranyhíd. Énekes színjáték 1 
felvonásban. 1 pengő. 10. sz. Dr. Erdey Ferenc : Éjjeli őrségen. Tréfás cser-
készjelenet 3 képben. Mindez az Árpád r.-t.-nál tendelhető Kalocsán. — 
Dr. Balogh József . A magyar művel t ség sorsa. Előadás a Magyar 
humorisztikus gimnázium hivei egyesületének 1926. közgyűlésén. — U. a. 
Szent Gellért és a »Symphonia Ungarorum.« A magyar nyelvtudómányi 
társaság kiadványa. 20 fillér. — Dr. Bilkei Ferenc, esperes-pleb. Székes-
fehérváron. Gárdonyi és a buddhizmus. 2 p. 40 f. — U. a. Róma. Ké-
pek és hangulatok. 80 f. — Dr. Brisitz Frigyes. Sziklay János írói 
egyén i sége . Előadta az Országos Pázmány-Egyesületben dr. Sziklay 50 
éves írói jubileumának díszgyülésén. — Dr. Karácsonyi János. A magyar 
nemzet áttérése a nyugati kereszténységre. 997 1095. 100 lei. — 
Imádkozzunk. Imádságos- és énekeskönyv. Szerkesztette : dr. Kiss Já-
nos. Kiadja a Szent István-Társulat. Mindenrendü katholikus részére igen 
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tartalmas és nagyon olcsó, sőt a legolcsóbb. Szép műlapokkal. Alapára 
szép kötésben 8 korona. Én is örömmel közvetítem. — Dr. Klebelsberg 
Kuno. La cooperazione intellettuale tra Italia e l 'Ungheria. Elmon-
dotta Rómában 1927. március 16. — Dr. Klug Ignác. Ward Mária. 
Fordította és kiadta Bilkei Ferenc. 1 p. 60 f. — U. a. Örök dolgok, örök 
útak, örök források. Fordította és kiadta Bilkei Ferenc. 2 p. — Dr. Ko-
rompai József Liturgikus útmutató. Kiadja a Regnum Marianuni egy-
házközség Budapest, Damjanich-u. 50. 1 p. — Dr. S tammer György. A 
szentmise az ősrégi áldozatok és a szent keresztáldozat isteni fényében. 
1927. 2 p. 50 f., félvászon 3 p. 70 f. a szerzőnél (prelátus-kanonok Eszter-
gomban.) — Le Bureau d'Etudes Internationales de Genève . Páris 53, 
rue de Châteaudun. — Dr. P. Karl Schmid O. S. B. D ie menschliche 
Willensfreiheit in ihrem Verhältnis zu den Leidenschaften. Nach der 
Lehre des hl. Thomas von Aquin. Ferdin. Schöningh, Paderborn. 10 márka. 
— Dr. Tihanyi Dezső. Miért lettem én kerestyén ? Londoni vallásos 
traktátus-társulat Budapesi, Hold-u. 3. 24 f. — Dr, Tonelli Sándor. Sze-
ged. Ismertető a város múltjáról és jelenéről. — Uhl Antal lelkész. Jé-
zus Szíve Gyöngyök. Lelki olvasmányok. 

III. Folyóiratok. Atheneum. A Magyar Filozófiai Társaság folyó-
irata. 1927. 13 kötet. 1—2 füz. Pauler Ákos és Kornis Gyula közreműködé-
sével szerkeszti : Dékány István. — Egri Egyházmegyei Közlöny. 58 
évf. Szerkeszti : dr. Turtsányi Ambrus theologiai tanár. Eger. Egy évre 
80.000 kor. Értekezéseket, irodalmi ismertetéseket és egyházi híreket tar-
talmazó jeles havi folyóirat. — Egyházi Lapok. Papok közlönye. Egyház-
politikai, hittudományi és lelkipásztori havi folyóirat. „Pázmány Péter" 
hitszónoklati melléklettel. Szerkeszti : dr. Czap ik Gyula. A főlap negyed-
évre 2 pengő, a melléklap negyedévre 1 pengő. Kiadja a Pázmány Péter 
Irodalmi Társaság. Budapest, V., Honvéd-utca 10. Igen élénk, tanulságos 
és kedvelt folyóirat. — Egyházi Szemle. Lelkipásztorok folyóirata. Temes-
vár, 1926. V. évf, Havi folyóirat. Szerkeszti : dr. Faragó János, theológiai 
tanár. Igen tartalmas és tanulságos. Egy évre 2 aranykorona. — Egyházi 
zeneművészet . Szerkeszti és kiadja : Járosy Dezső pápai kamarás, a 
budapesti Orsz. Zeneművészeti Főiskola v. tanára, a temesvári székesegy-
ház karnagya. A folyóirat hat számára szóló előfizetés 45.000 korona. Mu-
tatványszámot készséggel küld a kiadóhivatal. (Temesvár, Papnevelőinté-
zet.) — Evangelium. Katholikus hitszónoklati és lelkipásztori folyóirat. 
Szerkeszti : dr. Hász István theologiai tanár, Győr, Kisfaludy-utca 16. sz. 
Egész évre 20 pengő. Előttem az 1927. (o-ik évfolyam) 1—6. számai Igen 
melegen ajánlom. — Irodalom történőt. A Magyar Irodalomtörténeti Tár-
saság folyóirata. Szerkeszti : Pintér Jenő főigazgató, Budapest, I., Attila-
utca. XV. évf. Egy évre 8 pengő. — Katolikus Missziók. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Bpest, Horánszky-utca 18. Havonkint. Évre 1 p. 80 f. — 
Katholikus Szemle . Szerkeszti : dr. Mihályfi Ákos. Társszerk. : dr.^Vá-
radi Béla. 45. kötet. A Naptárral együtt a Szent István-Társulat tagillet-
ménye, tagsági díj 85,000, nemtagoknak 100.000 korona. Igen magas szin-
tájon járó, általános érdekű folyóirat. — Kálvinista Szemle. Szerkeszti : 
dr. Sebestyén Jenő, református theologiai tanár. Budapest, VIII. Múzeum-
körút 10. Egy évre 10 pengő. VIII. évf. 12. sz. — Keresztény Nő. Buda-
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pest, I., Krisztina-körűt 125. — Magyar Gimnázium. A Magyar humo-
risztikus gimnázium hivei egyesületének közleményei. III. Szerkeszti : 
Esztergom Ferenc Budapest, Gólya-utca 22. Egyesületi díj 4 peugő. — 
Magyar Középiskola. A kat. középiskolai tanáregyesület folyóirata. Szer-
keszti dr. Prónai Lajos. Tagsági díj 3 p, Küldendő dr. Péterpál Eenrik 
titkárnak Budapest, Csaba-u. 6. — Magyar Pedagógia. A Magyar Peda-
gógiai Társaság havi folyóirata. Szerkeszti : dr. Kornis Gyala egyetemi 
tanár közreműködésével N a g y J. Béla, Budapest, 1., Bors-ú. 10. Tagdíj 
és előfizetés 5 pengő, ily címre: Quint József tanítóképző igazgató, I. Ferry 
Oszkár-utca 40. — Magyar Társadalom, ErköLsvédelmi folyóirat. Szer-
keszti és kiadja: Krúdy István vm. árvaszéki ülnök, Balassagyarmat. Egy 
szám 2000 kor. — Magyar Zsidó S z e m l e . Szerkesztik d r . Bleu Lajos 
és dr. Hevesi Simon. Egy évre 8 p. 41-ik évf. Igen jó cikket olvasunk 
benne dr. Hevesitől : Spinoza és a zsidóság. — Minerva. A Minerva-Tár-
saság folyóirata. Szerkeszti T h i e n e m a n a T ivadar Pécs, központi egyetem. 
VI. évf. 1927. 1—3. sz. Tagsági díj 8 p. — Mona. Orvostársadalmi Szemle, 
A Magyar Orvosok Nemzeti Egyesületének időszaki hivatalos közlönye. 
III. évf. Baross-u. 44. Tagilletmény. Nemtagoknak egy évre 5 pengő. — 
A Pásztor. Katolikus társadalmi hetilap. Szerkeszti Orvai Rezső. Buda-
pest, V., Honvéd utca 7. Egész évre 80.000 korona. — Protestáns Szemle . 
Főszerkzsztő : Ravasz Lász^á, felelős szerkesztő: Zsinka Ferenc (Orszá-
gos levéltár. Bécsikapy tér., II ). Tudományos és szépirodalmi havi folyó-
irat. 35. évf. 9. szány 1326. november. Kiadóhivatal: IX., Kálvintér 8. Egy 
füzet ára 1 és fél pengő. - Protestáns Tanügyi S z e m l e . Az ág. h. és 
ref. tanáregyesületek hivatalos közlönye. Évenkint 10 füzet, 5 p. Főszer-
kesztő : Borsos Károly. Felelős szerkesztő : Szelényi Ödön, Budapest, 
Veres Pálné-u. 35. I. évf. 1—6. sz. — R ó z s a f ü z é r Királynéja. A Rózsa-
füzér-Társulat hivatalos havi folyóirata. Szerkeszti : Badalik Bertalan, 
szentdomonkosrend^ áldozópap. Budapest, VII. Szent Domonkos-utca 3. 
Egész évre 50.000 korona. Igen jeles hitbuzgalmí folyóirat, képekkel. — 
Szalézi Értesí tő. Don Bosco műveinek közlönye. Kéthavonkint. Szerkesz-
tőség: Rákospalota, Cíarisseum. Tel. J. 931—03. Kiadóhivatal Budapest III. 
Kiscelli-u. 79. Tel. T. 7."5—91. — Századunk. Társadalomtudományi Szemle. 
Évente 10 szer. Szerkesztik és kiadják : Vámbéry Rusztem, Szekeres 
János, Varró István Parjesz Imre. Budapest, Koháry-u. 2. II. évf. 
Évi dija 16 p. — Szentkereszti Visszhang. Bajótszentkereszt, Esztergom 
m. Évenkint négyszer. Kiadja a Szalézi-intézet. — Szemináriumi Élet . 
A pécsi Sz. Pál-Társulat értesítője. Szeminárium. 1927. 7. szám. Tagsági 
dij 2 p. — Széphalom. Szerkeszti : Zolnai Béla, egyetemi tanár Szeged, 
központi egyetem. I. évf. 1—6. szám. — Vox Acadeinica. Az országos 
magyar katolikus diákszövetség folyóirata. I. évf. 1 -- 2 sz. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal Budapest, Ráday-u. 43 —45. Egy évre 6 p. Zenei S z e m l e . 
Főszerkesztő Járosy D e z s ő . Felelős szerkesztő Major Ervin, Budapest, 
Csáky-u. 30. XI. évf. 1927. 6—8. sz. 

ÁRPÁD nyomda és irodalmi vállalat r.-t. KALOCSA. 
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MERCIER DEZSŐ JÓZSEF MINT BÖLCSELŐ. 
Az A q u i n ó i Sz. T a m á s - T á r s a s á g b a n 1927. má j . 18-án e l m o n d o t t e m l é k b e s z é d . 

HE V Ü L É S E M B E N AZ igazságért külső országokban járva három 
kiváló egyházi férfiút volt szerencsém megismerni és cso-

dálni s mind a háromhoz munkatársul szegődtem. Az egyik XIII 
Leó pápa, a lumen de coelo, az égből leszállott világosság, mint 
róla a régi jövendölés mondja és mint az ő címere: egy sugárzó 
csillag mutatja. Ez a jelkép leginkább abban valósult meg, hogy 
csodálatos, kötetekre menő körleveleiben az összes korkérdése-
ket megvilágította és a kor bajaira az írt megjelölte. Különösen 
pedig korszakos jelentőségű „Aeterni Patris" kezdetű körlevele, 
amelyben az örökérvényű bölcseletet, a philosophia perennis-t, 
feltámasztani és felvirágoztatni törekedett. A második a belga 
eredetű Morice d' Hülst, a párisi katholikus főiskola, Institut 
Catholique rektora, párisi kanonok, aki lelki vezetője volt az 
egész francia katholicizmusnak s XIII. Leó pápa szándékának 
megvalósítására létesítette a nemzetközi katholikus tudományos 
kongresszusokat, amelyek t. i. hivatva voltak életben bemutatni 
azt az összehangzást, amely a szent hit és igazi tudomány közt 
fennáll. Erre mondta XIII. Leó pápa: „Nagy mű ez Isten dicső-
ségére." A harmadik kiváló egyházi férfiú Mercier Dezső József 
belga prímás, a római szentegyház bíboros főpapja és malinesi 
érsek, aki XIII. Leó szándékát az örökérvényű bölcselet felvirá-
goztatására magáévá tette és teljes erejével megvalósítani igye-
kezett s e közben belekapcsolódott a katholikus kongresszusok 
munkájába és azoknak legkiválóbb munkása és előadója volt. 
A két elsőről még életükben volt alkalmam megemlékezni, a 
harmadikról ime most, sajnálatos elköltözése után egy évvel, 
emlékezhetem meg. 

Mercier Dezső kiváló férfiú volt; úgy is mint tökéletes em-
ber; úgy is mint kiváló belga pap; úgy is mint püspök, mint fő-
pap, aki a maga idejében tetszett Istennek és igaznak találtatott 
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és engesztelésül volt sokak számára; úgy is mint az anyaszent-
egyház bíboros főpapja; valóban az egész egyházé volt, mert 
szelleme mindenütt ott volt és oly tetteket vitt végbe, amelyek 
az egész világegyházra korszakos jelentőségűek voltak; úgy is 
mint társadalmi apostol, aki egész lélekkel igyekezett a társada-
lom bajain segíteni: a nyomoron, a válásokon, az alkoholizmus 
pusztításain, a munkátlanságon, a rokkantakon, aki működésé-
nek terét Belgiumon túl máshova is kiterjesztette, nevezetesen 
Magyarországra is — neki köszönhetjük, hogy Belgiumban 17000 
magyar gyermek talált üdülést. Sőt ezt a működést az óceánon 
túlra személyesen is kivitte, mert Amerikában az ottani nyomor 
enyhítésére személyesen is megjelent. Nagy volt mint hazafi, ki 
igyekezett hazája, Belgium nagyságát előmozdítani és mivel úgy 
találta, hogy a belga erőkészlet érvényesítésére Belgium kis te-
rülete elégtelen, azért nagyban pártolta a Kongó-politikát úgy 
főpásztori leveleiben, mint a louvaini egyetem jubileumán el-
mondott nevezetes beszédében, melynek én is szerencsés hall-
gatója voltam. Minderről a sokféle tökéletességről most tüze-
tesen nem szólhatok; itt az Aquinói Sz. Tamás-Társaságban 
csak mint bölcselőt lehet őt méltatnom. 

Mercier nagy bölcselő volt. Természettől fogva a bölcselet 
felé hajlott. Született Belgium Brain 1' Alleud vallon városkájá-
ban 1851-ben, elhunyt 75 éves korában. Mint három éves pap a 
malinesi papnevelő-intézetben a bölcselettudomány tanítását 
kapta feladatul. Négy év múlva a louvaini egyetemen a bölcselet-
tudomány tanára lett. 24 éven át viselte ezt a tisztséget. Majd 
malinesi érsekké és belga prímássá lévén, ezt a kiváló méltósá-
got 20 esztendeig viselte. Egész lelkével a bölcselettudományon 
csüngött s mindent megtett az igaz bölcselet kiművelésére és 
terjesztésére, sőt azt kell mondanom, hogy épen ő tett legtöbbet 
XIII. Leó pápa ide vonatkozó szándékainak megvalósítására. 
Hogy lássuk az ő vállalkozásának nehézségét s értékeljük az 
általa elért eredményt, nézzük meg, mi volt akkoriban a helyzet 
Európában és részben Amerikában a bölcselet szempontjából. 
Uralkodtak a következő rendszerek: Feuerbach anyagelvűsége, 
hogy nincs egyéb az anyagnál; Hume és Condillac érzékelvűsége, 
hogy az érzékelés és az értelem közt lényeges különbség nincs ; 
Comte és Mill pozitivizmusa, hogy az érzékelt adatokon túl sem-
mit sem ismerhetünk meg bizonyosan, hogy a syllogismus és az 
oksági elv emberi megszokás eredménye s az ok nem egyéb az 
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alkalmak összegénél; Spinoza egyelvűsége, mely szerint csak egy 
állag van s minden ennek szükségszerű fejleménye és nyilvánu-
lása, szabad akarat és természetfölötti nincs; Kant Immánuel 
kriticizmusa és túlzó alanyiassága, melynélfogva az emberi érte-
lem semmi tárgyi dolgot meg nem ismerhet s ezért elméleti meta-
fizika lehetetlen és így a metafizikát a gyakorlati élet fövény-
alapjára kell helyezni, az erkölcsiség a metafizika alapja és nem 
a metafizika az erkölcsiségé; Fichte, Schelling és Hegel túlzó 
idealizmusa, amely az összes valóságot az eszmében látja ; 
Schopenhauer pesszimizmusa: mintha ez a világ magában rossz 
volna, nem is értelem műve, hanem vak törekvésé ; az erkölcsi 
szkepticizmus, amely szerint az erkölcsi törvényről bizonyságot 
nem szerezhetünk; az erkölcsi pozitivizmus, amely szerint az az 
erkölcsileg jó, amiben kisebb-nagyobb embercsoport megegyez, 
a független erkölcs, amely az erkölcsiséget a vallástól s a jogot an 
erkölcstől elválasztja; Hegel állami mindenhatósága, amely más 
jogot, mint az államtól eredőt nem ismer; Nietzsche erőszak-el-
mélete, melynél a hatalom és erő az erkölcs és jog egyetlen 
zsinórmértéke; Marx történelmi anyagelvisége, mintha minden 
emberi cselekvést kizárólag anyagi szempont igazgatna; az érzel-
messég vallása, mintha a vallásban az érzelem volna az egyetlen 
mozgató elem, az ész kikapcsolásával. Ez volt a bölcselettudo-
mány képe nagyban és egészben. És ezekkel szemben Mercier 
ott találta maga közelében, Franciaországban és Belgiumban a 
cartesianismust, a rosminianismust és a traditionalismust. A 
cartesianismust az ő módszeres kételkedésével és velünk szüle-
tett eszméjével; a rosminianismust: mintha mi az igazságot kör-
vetetlenül szemléinők és a tradionalísmust: mintha a legszüksé-
gesebb igazságokat az emberi ész a maga erejéből meg nem is-
merné, hanem azokat közvetlenül Istentől kellene megnyernie és 
úgy áthagyományoznia nemzedékről-nemzedékre. Ezek elégtele-
nek voltak a téves nagy rendszerekkel szemben, sőt maguk is 
tévesek voltak. Mercier látta, hogy a cartesianismus kételkedő 
módszerével igazságra nem lehet jutni. Nem fogadhatta el a ros-
minianismust, hogy az igazságot közvetetlenül szemléljük és 
nem a hagyományelvűséget, mintha hagyomány nélkül és Isten 
kinyilatkoztatása nélkül nem imernők meg az igazságot. De sze-
rencse, hogy ő messzebb látott a múltban és jelenben. Ő meg-
ismerte Szókratész bölcseletét az örökérvényű erkölcsi törvény-
ről, de nem azonosította az erényt a tudással, megismerte Plátó 

12* 
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örökérvényű eszméit anélkül, hogy ennek tévedését az igazság 
különálló világáról magáévá tette volna és Arisztotelész egyedül 
szilárd bölcseletét, amely az érzéki tapasztaláson nyugszik, 
amely azt állítja, hogy semmit máshonnan, mint az érzéki meg-
ismerésből meg nem ismerhetünk. Belátta és elfogadta ezt az 
igazságot; amint szent Pál az emberek boldogságáról mondja: 
„Más alapot senki sem vethet azonkívül, amely vettetett, Krisz-
tus Jézuson kívül," úgy az emberi ismeretre nézve sem vethet 
más alapot senki azón kívül, amely a természettől vettetett, 
az érzéki tapasztaláson kívül. Velünk született eszmék nincse-
nek, sem az igazságot Istenben közvetelenül nem látjuk. Képze-
lődik, aki ezt gondolja, ez az állítás a szigorú vizsgálat előtt meg 
nem áll. Mercier épen azért, mert a tapasztalatot bölcselkedésé-
nek alapjául vetette, mennyiségtani és természettudományi is-
mereteit mélyíteni igyekezett s egyetemi tanár létére oda ült Van 
Gehüchten louvaini mennyiségtudós lábához és átlátogatott Pá-
risba az idegtudós Charcothoz. És tanult Mercier sz Ágostontól, 
hogy az igaz bölcselet a keresztény hitet szüli, ápolja, védi és 
erősíti s megtanulta Aquinói sz. Tamástól, hogy a tárgyilagos 
igazságért hevülni kell. Továbbá tanult a spanyol Balmestől és 
Gonzaleztól, a belga Duponttól és Lepiditől, a német Clemenstől 
Trendelenburg — Überweg — és Kleutgentől, az olasz Liberatoré-
tól, aki már 1861-ben kiadta nagyszerű munkáját: Institutiones 
philosophicae, Sanseverinotól, 1862-ben megjelent Philosophia 
Christiana cum antiqua et nova comparata kitűnő művével, 
Tongíorgi Institutiones philosophicae 1861-ben kiadott munkájá-
ból és tanult Perugia érsekétől Pecci Joakimtól, aki 1877-ben kérte 
IX. Piusz pápát, jelentse ki Aquinói sz. Tamást az összes katholi-
kus iskolák pártfogójának és rendelje el az ő tanának felkarolá-
sát. Következő évben azután Pecci Joakimot választották pápává 
és rá egy évre már ki is bocsátotta híres „Aeterni Patris" körleve-
lét. De a pápa nem elégedett meg ezzel, hanem elrendelte, hogy 
mindenütt tanszékeket állítsanak sz, Tamás tanainak előadására; 
hogy munkáit adják ki; akadémiákat létesítsenek tiszteletére és 
folyóiratokat alapítsanak. 

Mercier e pápai intézkedéseket megelőzte működésével, 
hiszen a bölcseletet már öt év óta ily szellemben tanította, a 
pápai rendelkezés azután újabb ösztönt adott neki ily irányú mű-
ködéséhez. A pápai körlevél értelmében megállapította az Insti-
tut supérieur de la Philosophie-t, megindította a Revue de la Phi-
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losophie Néoscolastique című folyóirat s alapos és korszerű 
művekben dolgozta fel a scolasztikus bölcseletet, annak megálla-
pítása, megismerése, terjesztése és amennyiben módjában volt, 
tökéletesítése végett. 

A bölcseletet minden előítélet nélkül tárgyalta, csak azt 
fogadta el, amit igaznak ítélt, régiektől és újaktól, a skolasz-
tikusoktól és egyéb rendszerek művelőitől szívesen tanult, mint az 
evangéliumi jó családapa, azok részére, kik az ő szellemi lako-
máira sereglettek, régi és új dolgokat hozott elő, mit azzal is jel-
zett, hogy folyóirata homlokára ezt a jeliigét állította: „Vetera 
novis augere, a régieket újakkal gazdagítani." Követte ebben az 
Aeterni Patris körlevél következő irányítását: „Midőn kijelent-
jük, mondja a pápa, hogy készörömest és hálás szívvel kell el-
fogadni mindent, amit bárki bölcsen mondott vagy a valóságnak 
megfelelően kigondolt s felfedezett, sürgetve kívánjuk, hogy a 
katholikus hit oltalmára és díszére, az emberi társadalom javára 
s minden tudomány tökéletesítésére szent Tamás aranynál be-
csesebb bölcsességét ősi jogaiba vissza helyezzétek és tiszteljé-
tek. Sz. Tamás bölcsességét, mondjuk; mert ha a skolasztikusok 
műveiben itt-ott túlságos szőrszálhasogatás vagy meggondolat-
lan állítás fordul elő, vagy ha egyes nézeteik az újabb kor bizo-
nyos vívmányaival meg nem egyeznek, szóval ami bennök nem 
helyeselhető, azt visszaállítani épen nem lehet szándékunkban." 

Mercier azt is szükségesnek látta hangsúlyozni, ha a böl-
cselettudomány nem hittudomány, sőt magában véve, per se nem 
is követeli, hogy a hittudománnyal kapcsolatba jusson, ez a 
kapcsolat csak történetesen, per accidens áll elő, amikor a hit-
tudomány művelője a bölcselettudományt saját tudományának 
megalapozása, felépítése és megvédése végett igénybe veszi. 
Azért úgy kell a bölcselettudományt művelni, hogy az önmagá-
ban teljes és befejezett legyen, minden tekintet nélkül a hit-
tudományra vagy a hitvédelemre. Oly férfiakat kell kialakíta-
nunk, mondja Rapport-jában, kik a tudományt mágáért a tudo-
mányért művelik, nem egyenes hitvédelmi célzattal ; akik maguk 
dolgoznak, akik maguk dolgozzák ki a tudomány épületének 
anyagrészeit s ilykép előmozdítják annak fejlődését. . . . Szük-
ségünk van arra, hogy minden tudományban oly kuta-
tóink és mestereink legyenek, akik a maguk működése s a 
maguk teljesítménye alapján szólhatnak a tudományos világnak. 
És akkor, ha majd ismét oly hangok hallatszanak, hogy az ész 
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és a hit nem egyeztethetők össze, . . . akkor tényleges és élő 
ellenbizonyítékokkal, hívő tudósokkal szolgálhatunk."1 

Merciert eközben, mint általában minden nagy emberrel 
megtörténik, némelyek félreértették, Michel Angelo Billia lou-
vaini tanár azzal vádolta, hogy empirista. Mercier erre azzal vá-
laszolt: hát mi lehetek más, mint empirista, hisz a tapasztalatból 
kapjuk az igazságot. Igen én az vagyok, csakhogy intellectualis 
empirista, aki értelemmel feldolgozza azt, amit a tapasztalatból 
kap, s ilykép bölcselkedés útján magasztos eszmékre, min-
denre eljut. Bevádolták a pápánál, hogy nem jár a keresz-
tény bölcselet útján. A pápa megvizsgálta az ügyet és azzal vála-
szolt, hogy azoknak, akik nála a bölcselet művelésének mikéntje 
után kérdezősködtek, azt mondta: Menjetek Mercierhez! ő 
ugyanis oly módon művelte a bölcselettudományt és úgy igyeke-
zett a keresztény bölcseletet felújítani, amint azt a mai kor-
ban kell. Figyelembe vette az összes eszmeáramlatokat és mind 
komolyan megvizsgálta azokat. Előítélettel nem volt egyikkel 
szemben sem. Ebben is követte szent Tamást, akinek egyik nagy-
sága, hogy korszerű volt, komolyan és a legnagyobb tárgyilagos-
sággal foglalkozott Avicennával, Averoesszel, Majmonidesszel s 
más akkori tekintélyekkel és ami jó volt bennük, azt elfogadta. 
Ezért mondja róla Cajetanus: Mert a tekintélyeket nagyon 
tisztelte, úgy tetszett, mintha mindazok értelmét egyesítette 
volna magában. így járt el Mercier is. Minden rendszert igyeke-
zett megismerni és ha azokban valami igazat látott, hálás lélek-
kel fogadta el. 

Mercier, hogy az általa igaznak és helyesnek tartott böl-
cseletet terjessze, szándékozott a bölcselettudomány minden ré-
szét terjedelmesen kidolgozni és közzétenni s ezt a szándékát 
jórészt valósította is. 

1 „11 faut former des hommes, qui se vouent à la science pour elle 
même, sans but professionnel, sans but apologétique directe, qui travaillent 
de première main à façonner les matériaux de 1' édifice scientifique et 
contribuent ainsi à son élévation progressive . . . 11 faut que dans ces 
différents domaines nous ayons des chercheurs et des maîtres, qui par 
leurs actions à eux, leurs oeuvres à eux, conquièrent le droit de parler au 
monde savant et de s ' en faire écouter ; et alors, le jour ou 1' on se rep-
rendra à répéter, que la foi et la raison ne sont pas compatibles . . . 
nous répondrons par le témoignage des faits actuels et vivants." Rapport 
sur les études supérieurs de philosophie. 76. Idézve Techert Margit „Mer-
cier" cimű értékes méltató cikkében. — Athenaeum 1927. 4—6, füzet. 
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Első munkája a Logique; melyben előadta a gondolkodás 
mesterségét s megállapította és megvédte a helyes gondolkodást. 
Kimutatta a bevezető okoskodás s nevezetesen a syllogismus 
nagy erejét azok ellen, kik azt lebecsülték. Nagy gondja volt a 
helyes módszeres és valóságos kételkedés megállapítására, 
Arisztotelész alapján, Descartes tévedésével szemben. 

Elsőrendű fontosságúnak tartotta Mercier a helyes ismeret-
elmélet megállapítását s ezt Critériologie générale-jában nyúj-
totta. Sorra vette ebben az összes ismeretelméleteket, az érzék-
elviséget, a hagyományelviséget, a közvetetlen szemlélés tanát, 
a pozitivizmust, a pragmatizmust, a túlzó idealizmust s a Kant-
féle kriticizmust, a legnagyobb figyelmét épen erre a leg-
utóbb említettre fordítva. Az elsoroltakban levő tévedé-
seket, túlzásokat megcáfolta s a skolasztikus ismeret-
elméletet teljes tisztaságában előadta és bebizonyította. De 
Munnynck sz. Domonkosrendi atya azt mondotta róla, hogy 
Criteriologie-jében a bikát szarvánál fogta meg, azaz rátalált a 
kérdés lényegére s minden rendszernek gyengéjére vagy erejére. 
Mikor Paul Janet azt mondotta, hogy ha egyszer kérdésessé 
tettük az ész erejét, nem fogjuk azt többé igazolni, Mercier így 
felelt: Miért nem? Igenis, igazoljuk azt önmaga által, mert mint 
Arisztotelész metafizikája 3-ik könyvében s sz. Tamás ehhez írt 
fejtegetésében és De Veritate qu, I. art. 9. tanítják, vannak ön-
magukban szembeszökő igazságok, melyek azután sok máshoz 
elvezetnek. Az értelem nem enged másnak, mint a tárgynak, ha 
ez világosan megjelenik előtte; de ebben aztán megnyugszik. 
Kantról kimutatta, hogy megerősíti a pozitivizmust s hogy elmé-
lete meddő elemzése az alanyi állapotnak, pedig ez első sorban 
nem az, amit megismerünk, hanem az, amivel megismerünk: non 
est id, quod, sed id, quo cognoscimus. Cáfolta Kant kategóriáit, 
synthetikus a priori ítéleteit, ideáit s az elméleti és a gyakorlati 
ész Kant tanította szerepét s vele szembe kimutatta, hogy az is-
meretet nem a cselekvésbe, hanem a létbe kell helyezni, hogy 
azután a cselekvés az ismeretbe kapcsolódjék. 

Szándékozott Mercier részleges Criteriologie-t is írni, 
melyben az általánosban megállapítottakat az egyes tudomá-
nyokra alkalmazta volna, erre azonban, miután a malinesi érsek-
ség és a bíbornokság gondjai-terhei reá szakadtak, ideje, a tudo-
mány nagy kárára, többé nem volt. 

További nagy műve a Métaphysique générale vagy Ontolo-
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gie, melyben magát a lényt s az ezt szükségképen megillető tu-
lajdonságokat, fogalmakat, elnevezéseket és elveket, továbbá a 
tárgyi értékű kategóriákat vagyis a lény fő osztályait tárgyalja. 

Legnagyobb munkája a Psychologie, melyet külsőleg 
ajánl az a tény, hogy azt a brüsszeli tudományos akadémia 
nagy díjjal tüntette ki, hogy csak franciában tizenegy kiadást 
ért meg s hogy több más nyelvre lefordították. E nagy műben 
Arisztotelész példájára együtt tárgyalja a földön levő hármas 
élő alakot: a növényt, az állatot és az embert, ami igen helyes 
eljárás, mert ez a három élő ország a földön összetartozó és 
egységes s ami az egyszerűbben megvan, megvan a felsőbben is, 
azért az egyszerűbb tüzetes tanulmányozása elősegíti az össze-
tettebb megértését. Megállapítja a tapasztalati tényeket, e vég-
ből a louvaini Institut supérieur de la philosophie-ben a kísérleti 
lélektan részére szertárt létesít s a kísérleti lélektan máig elért 
eredményeit lélektanában teljes mértékben érvényesíti. Nem 
kisebb gondot fordít az elmélődő, metefizikai lélektanra, a lélek 
szellemiségére, a lélek és a test viszonyára, az emberi akarat 
szabadságára, a lélek halhatatlanságának kérdésére, Descartes, 
Spinoza, Leibniz, Wundt és a többi újkori neves lélekbúvár elmé-
leteinek méltatására. 

Ennek kiegészítője a Les origines de la psychologie con-
temporaine, melyben a ma dívó lélektani elméleteknek, főkép a 
téves anyagelvűségnek cáfolatát adja. 

Mercier három munkáját csak kézi sokszorosításban bír-
juk, mert azokat szerzőjük, egyházi méltóságra emeltetvén, 
sajtó alá nem rendezhette; ezek: a Cosmologie, Théodicée és 
Morale et droit naturel. 

A Cosmologie-ban a természet bölcseletét nyújtja s kiváló 
gondot fordít a célszerűségnek és az élet eredetének nagy "kér-
déseire. 

A Théodicée a természetes Istentant tartalmazza vagyis 
azt, amit az emberi ész Istenről megismerhet: az ő létezését és 
tökéletességét. 

Végül a Moral et droit naturel az erkölcsiség zsinórmérté-
két, az erkölcstan feltétlen voltát s fő tételeit, majd a2 erkölcs 
és a jog viszonyát s a természetjogot tárgyalja. 

Mercier a bölcselettudomány művelésére Revue Néosco-
lastique címmel negyedévenkint megjelenő folyóiratot alapított, 
mely mint a bölcseleti folyóiratok egyik legkiválóbb ja ma is 
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fennáll. Ennek sajátos járuléka egy Sommaire idéologique című 
mellékfüzet, mely a világ bármely részében, bármely nyelven 
megjelent bölcseleti könyvek és cikkek címét közli, számjeggyel 
jelölve, hogy a bölcselet mely szakjába vág; a szöveg csak a lap 
egyik oldalára van nyomva, hogy szétvágható és tetszés szerint 
összerakható legyen. 

Mercier tudományos működésének jelentős része az a te-
vékenység, melyet a katholikusok öt nemzetközi tudományos 
kongresszusán úgy is mint vezető, úgy is mint előadó kifejtett. 

Mercier szóbeli előadásaiban nagyon alapos, világos, lel-
kes, magával ragadó, saját tapasztalatait és személyes élményeit 
közli s gazdag és színes nyelvezetet használ. 

Mint író tökéletes, talpraesett, világos, gondolatát tökélete-
sen kifejezi és soha egy feles szót nem használ. 

Mint érvelő is elsőrangú, a kérdés mibenlétét s a bizonyíték 
erejét ügyesen teljes világításba helyezi. 

Mint vitatkozó készséges, azonnal felfogja az ellentmondó 
gondolatát s nem késik a diadalmaskodó válasszal. Amikor 
1895-ben Michel Angelo Billia rosminianus anyagelvűségről vá-
dolta őt s folyóiratának füzete már nyomás alatt volt, alapos és 
terjedelmes önvédelmét egyetlen éjjel megírta. 

Annak tudatában, hogy igazság igazságnak ellent nem 
mondhat s hogy csak egy az igazság, azon volt, hogy mindazt, 
amit igaznak tartunk, minden látszólagos ellentéttől megszaba-
dítsuk. E nagy vágy által vezéreltetve 1913-ban a belga királyi 
akadémiában „Vers l' unité — az egység felé" címen a király és 
az egész belga előkelőség előtt előadást tartott, melynek alap-
gondolatát következő helye tünteti elő: „Ki kell használnunk az 
érzékeket is meg az értelmet is, de úgy, hogy az előbbiek az 
utóbbi uralma alatt maradjanak; egyetlen eszmekép vezessen 
minket, mely az igazság és a jóság, világosság és báj egyesülése; 
egyesüljön, egybeolvadás és szétkülönülés nélkül, a természet 
és a természetfeletti, vagyis az ész és a hit, a szabadakarat és a 
szentmalaszt, a család, az állam és az egyház."1 

Amelius Plotinos platonikus bölcs képét megfestette s 
1 Nous désirons utilisation des sens et de la raison, sous la reserve 

de la subordination des premieres à la seconde; la soummission à un 
idéal unique, fait de vérité et de bonté, lumière et attrait; l 'union, sans 
absorption ni exclusion de la nature et de la surnature, c' est-à-dire de 
la raison et de la foi, du libre arbitre et de la grace, de la famille et de 
la cité et de l'église". Revue Néo-Scolastique. 20-ik évf. 259. o. 
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Porphyrios azt mondja, hogy Amelius hivatott volt erre, mert 
sokszor ott ült Plotinos lábainál. 

Nem kételkedem, hogy Janssens is hivatott volt arra, hogy 
megfesse Merciernek azt a képét, melyet épen most a belga kép-
kiállításon látunk. 

Ámde én is hivatottnak tartom magamat megrajzolni az ő 
képét, mert én is láttam és hallottam őt működésének közepette. 
Előttem úgy áll ő, mint aki az igazságot rajongó szeretettel, lel-
kesen, ékesen és erőtől duzzadva hirdeti és terjeszti. Előtte tudó-
sok, akikkel vitatkozik s kérdéseikre felel. Körülötte régi gon-
dolkodók, ihletve őt. Lent a Bölcsesség könyvének két helyét 
olvasom. Az egyik: „Az én kenyeremet egyétek és az én boromat 
igyátok;" ezt mondja Mercier a bölcsesség úrnőjének megbízásá-
sából. A másik: „A gazdagságot semminek tartotta a bölcses-
séghez képest. Nem is hasonlította hozzá a drágakövet, mert 
ahhoz képest minden arany gyarló fövény s mellette az ezüst 
mint sár. Az egészség és szépség fölött szerette és világosság 
gyanánt tartotta, mert elolthatatlan az ő világa. Szebb a napnál 
és a csillagok minden rendénél, a világossághoz hasonlítva is 
előbb áll, mert az után éj következik, a bölcsességet pedig nem 
győzi le semmi gonoszság."1 

Áldott legyen emléke; legyen ő mesterünk, példaképünk, 
vezérünk! 

Budapest. Dr. Kiss János. 

A BÖLCSELET ÉS A JOGTUDOMÁNY. 
A szerző elnöki székfoglalója az Aquinói Sz. Tamás-Társaságban 1927. ápr. 27. 

Mélyen tisztelt Uraim! 
A folyó év március 7-én tartott közgyűlés csekélységemet 

az Aquinói Szent Tamás-Társaság elnökévé választotta. Legna-
gyobb sajnálatomra nem volt alkalmam jelen lenni a közgyűlé-
sen; és így nem állott módomban, hogy azonnal és élőszóval 
nyilatkozzam a választás elfogadása tekintetében. Azonban érte-
sülvén a rám esett választásról, írásban adtam az elfogadó nyi-
latkozatot az ügyvezető alelnök úr kezeihez. Ugyanabban az 
iratban legmélyebb hálámat fejeztem ki a mélyen tisztelt Tár-
sasággal szemben azért az igen nagy megtiszteltetésért, mely-
ben részesíteni méltóztatott. 

1 Bölcs. Könyve 7, 7—11 ; 27, 29—50. L. ugyanezt Prohászkáról 
tartott emlékbeszédemben. Religio, 1927. U. fűz. 74. old. 
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Mélyen tisztelt Uraim! 
Úgy hiszem, hamis alázatosság volna, ha most azt magya-

ráznám, mennyire nem vagyok méltó az Aquinói Szent Tamás-
Társaság elnöki tisztére. Képességeim korlátait és egyéni fogyat-
kozásaimat mind jól ismerem. Nem táplálok illóziókat magam-
mal szemben. Azonban rendszerint úgy áll a dolog, hogy tehet-
ségeink korlátait és egyéni gyarlóságainkat a mi embertársaink 
szintén ismerik. Legtöbbször még jobban ismerik, mint mi ma-
gunk, bármennyire is vagyunk szigorú bírái önmagunknak. Eb-
ben a tekintetben bizonyára én sem vagyok kivétel. Ha már 
most mindezek dacára a mélyen tisztelt Társaság jónak látta 
engem az elnöki székbe emelni, akkor — úgy gondolom — ne-
kem az adott helyzetben az a kötelességem, hogy a mélyen 
tisztelt Uraknak ezt az elhatározását tudomásul véve, azt köszö-
nettel fogadjam és tisztelettel meghajoljak ezen elhatározás előtt. 

Ahelyett, hogy hosszasan időzném hibáim kutatása mellett 
és képességeim fogyatékosságával foglalkoznám, legközelebbi 
teendőm az, hogy az elnöki tisztséget, melyre emelni méltóz-
tatott, lelkiismeretesen és nagy gonddal töltsem be és ekképen 
az elnöki széknek becsületére váljam. Ezért, amidőn ezennel 
élőszóval is kifejezem elfogadó nyilatkozatomat és köszönetet 
mondok a rám esett választásért, egyszersmind Ígéretet teszek, 
hogy tőlem telhetőleg az én elnöki teendőimet lelkiismeretesen 
fogom teljesíteni. Szem előtt akarom tartani azt az intelmet, 
melyet szent Benedek az ő szerzetesi Regulájában az apátnak 
köt a lelkére: „prodesse magis quam praeesse" (Reg. S. Bened. 
c. 64). Legfőbb törekvésem tehát az lesz, hogy hasznára legyek 
az Aquinói Szent Tamás-Társaságnak. És bár továbbra is tisz-
tában leszek azzal, hogy mennyire gyarlók az én erőim, ez 
csak arra fog ösztönözni, hogy buzgón kérjem Istent, hogy 
azt, ami bennem gyönge, az Ö segítségével erősítse. És ha 
ennek következtében az elnöki tisztség vitelében némi sike-
rem lesz, ez éppen emiatt nem lesz az én érdemem, hanem az 
érdem és dicsőség Istené lesz, aki mint első és egyetemes ok 
én általam fog működni. Isten azonban a másod-okok által, a 
teremtett okok által működik. Működik tehát az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság tagjai által is. És ez az, amiért kérem e Társa-
ság mélyen tisztelt Tagjait, hogy engem elnöki tevékenységem-
ben támogatni méltóztassanak jóindulatukkal és minden irány-
ban való közreműködésükkel. 



172 DR. NOTTER ANTAL. 

Most, hogy elfoglalom az elnöki széket, azokat az aggo-
dalmakat, melyeket megválasztatásom előtt tápláltam és ame-
lyeket nyilvánítottam is, mikor megválasztatásom tervéről érte-
sültem. — bennem egy nagyfokú lelkesedés váltja föl. Lelkese-
dés amiatt, hogy módomban áll a Társaság élén cselekedni és 
hozzájárulni ahhoz, hogy Társaságunk hatása az életre minél 
nagyobb legyen. Hogy elnöki működésemnek e lehetőségei lel-
kesedéssel töltenek el, ez két dologból ered. 

Az egyik forrás, melyből ez a nagy lelkesedésem táplál-
kozik, maga a mi Társaságunk célja. Mindig a cél az, ami az 
embert és bármely más lényt az ő cselekményeiben irányítja. 
A végső cél pedig — bármit tűz ki valaki ilyenül — föltétlenül 
uralkodik a cselekményeken. Társaságunk cselekményeit is cél 
irányítja ; a Társaság saját célja. Ez a társasági cél kell, hogy 
uralkodjék az elnök tevékenységén is. Társaságunk célja annál 
könnyebben uralkodhatik a Társaság működésén és az elnöknek 
tevékenységén, mivel Társaságunk célja nem olyan cél, amely 
hidegen hagyja az embert ; nem olyan cél, amely szárazon csak 
az észre hat ; hanem olyan cél, emely lelkesíteni képes. 

Az Aquinói Szent Tamás-Társaságban nem valamely, a 
vallástól és az isteni kinyilatkoztatástól elszakított, tapogatózó 
és száraz bölcselkedést űzünk. Társaságunk célja : a sapientia 
Christiana, a keresztény bölcselet. Célunk a lét végső elveinek 
kutatása, az ész természetes erejének segítségével ugyan, de 
azzal a tudattal, hogy az ember e kérdésekben nincs ráhagyva 
kizárólag az ő eszének természetes erejére, hanem hogy segít-
ségére van a tételes isteni kinyilatkoztatás. 

Mi aquinói sz. Tamással azt valljuk, hogy a lét legfőbb kérdé-
seire, vagyis másképen kifejezve : az isteni dolgokra nézve kétféle 
igazság (duplex Veritas ; Summa c. gent. I, 9), illetőleg az igazság 
megismerésének két módja (duplex veritatis modus ; u. o. 1,3) létezik. 

Az igazságok egyik csoportja az, melyet az emberi ész a 
saját erejéből, vagyis bölcselkedés által is képes megismerni. 
Másik csoportja pedig az, melyet csakis a tételes isteni kinyi-
latkoztatásból ismerhetünk meg, mivel az emberi ész természe-
tes erejét meghaladják. 

A tételes isteni kinyilatkoztatásban részint olyan igazságok 
foglaltatnak, melyek az emberi ész természetes erejét megha-
ladják ; részint pedig olyanok, melyekét az emberi ész egymaga 
is, bölcselkedéssel, fölismerhet. 
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Mi azt valljuk, hogy a bölcselet egymaga nem elegendő 
arra, hogy feleljen mindazokra a kérdésekre, melyeket az em-
ber fölvet; és pedig fölvet nem merő kíváncsiságból, hanem 
mivel azokra okvetetlenül szükséges feleletet kapnia avégből, 
hogy végső célját felismerhesse és ekkép affelé törekedhessék. 
A bölcsélet egymaga nem felelhet ezekre a legfontosabb, ezekre 
a valójában egyedül fontos kérdésekre; mivel e kérdések rész-
ben meghaladják az ember természetes megismerő képességét. 

A világegyetem nincs úgy hozzászabva az ember értelmi 
színvonalához, hogy beleférjen az emberi elmébe. A világegye-
tem meghaladja, még természetes létében is meghaladja az em-
ber természetes megismerő képességét. Ezen nem csodálkozha-
tunk, ha meggondoljuk, hogy nem az ember a világegyetem 
legfőbb eszes lénye, hanem vannak a véges lények közt is olya-
nok, melyek az embernél magasabb rendű eszes lények, ame-
lyek tehát a lét természetes igazságaiból is olyanokat ismerhet-
nek meg, melyek meghaladják az ember felfogó kepességét. 
(Summa c. Gent. I, c. 3, prob. 2). Ezenkívül az ember a lét 
természetes igazságait csak annyira képes megismerni, ameny-
nyire az ö érzékei neki erre tapasztalati alapot adnak. (U. o. 
prob. 1). Már pedig érzékeink nem merítik ki a dolgok összes 
tulajdonságait. Tudásunk tehát a természetes rendnek is csak 
egy elenyészően csekély darabját öleli fel. 

Annál kevésbé képes az emher az ő eszével túlhaladni a 
világegyetem természetes rendjén és egy természetfölötti rend 
létének és mibenlétének ismeretéig fölemelkedni. Már pedig az 
embernek valami módon ehhez a természetfölötti rendhez is 
föl kell emelkednie. Mert az a végső cél, mely az ember elé 
van tűzve és melynek elérése adja meg neki a tökéletes bol-
dogságot, valójában természetfölötti cél. Ezért maga Isten, az 
ember legelső létesítő Oka és legvégső Célja, az ő tételes ki-
nyilatkoztatásával közölte az emberiséggel azokat a természet-
fölötti igazságokat, melyek valódi végső célunk megismerésére 
és elérésére vonatkoznak. Az isteni kinyilatkoztatásnak ez a 
tartalma nem az emberi kíváncsiság kielégítésére közöltetett. 
Az csak egy gyönge mécs, amely arra való — és erre elegendő 
is — hogy az embereket végső céljuk felé irányítsa. 

Azonban a tételes isteni kinyilatkoztatásban olyan igazsá-
gok is foglaltatnak, melyeket az emberi ész természetes erejé-
nek segítségével is megismerhetni. Ilyenek: Isten léte és egyet-
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len volta; Istennek, mint első oknak tulajdonságai; az emberi 
lélek szellemisége és halhatatlansága; az emberi akarat sza-
badsága; a természetes erkölcsi törvény léte és tételei. Szent 
Tamás a Summa Theologica-ban (I, qu. 1, a. 1) röviden, a Summa 
contra Gentiles-ben (I, c. 4) pedig behatóan mutat rá azokra 
az okokra, melyek miatt a tételes Isteni kinyilatkoztatás ezekre 
a természetes igazságokra nézve szükséges. Ugyanis, ha az 
emberi ész magára volna hagyatva, tehát kizárólag bölcselke-
désre volna utalva, akkor ezeket a természetes igazságokat csak 
kevés ember s ezek is csak hosszú idő múlva és nagy fáradság 
árán, de még így is temérdek bizonytalansággal és tévedéssel 
vegyítve ismernék meg. Holott itt olyan igazságokról van szó, 
melyeket minden embernek — a tanulatlan embernek és az 
eszét már használó gyermeknek is — biztosan és tévedéstől 
menten kell ismernie, hogy végső célját, mely minden emberre 
nézve ugyanaz, elérhesse. A tételes isteni kinyilatkoztatás ad 
módot, hogy ezeket a természetes, de az ember végső céljával 
összefüggő Igazságokat minden ember biztosan és tévedéstől 
menten ismerhesse. A tételes isteni kinyilatkoztatás tényét pedig 
elfogadjuk nem hiszékenységből, hanem mert e tény előttünk 
be van bizonyítva. (Summa c. Gent. I, 6). 

A tételes isteni kinyilatkoztatás ezzel nem teszi fölösle-
gessé a bölcseletet. Mert a természetes rend legfőbb igazságai, 
melyekre a bölcselet megtaníthat, a tételes isteni kinyilatkoz-
tatás természetes és logikns előzményei. Habár az emberek 
tényleg a tételes isteni kinyilatkoztatásból szerzik meg ezeknek 
az igazságoknak első ismeretét és habár a legtöbb ember csakis 
a tételes isteni kinyilatkoztatásból ismeri ezeket ; mégis kell, 
hogy legyenek emberek, akik ezeket az igazságokat bölcselke-
dés alapján is ismerik ; akiknél tehát ezek az igazságok nem 
csak a hit, hanem a tudás tárgyai is. Továbbá a bölcselet igaz-
ságainak segítségével a hittitkokat ugyan nem bizonyíthatjuk 
be, de kimutathatjuk, hogy nem észellenesek. (Summa c. Gent. 
I. 8. 9). Ekképen a bölcselet a tételes isteni kinyilatkoztatást és 
ennek tudományát szolgálja: „ancilla theologiae." Ez a bölcse-
letre nemhogy megalázó volna, hanem ellenkezőleg a legna-
gyobb dicsőség. Szent Tamás és a többi scholasztikus hittudós 
örök érdeme, hogy az isteni kinyilatkoztatás tudományát (sacra 
doctrina) ráépítették a bölcseletre. 

De amint egyrészt a bölcselet szolgálja a tételes isteni 
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kinyilatkoztatást és ennek tudományát, úgy másrészt a tételes 
isteni kinyilatkoztatás a bölcseletnek hasznára van. Mert a téte-
les isteni kinyilatkoztatás az ö világosságával, mellyel minden 
embernek világít, megóvja a bölcselőt is a tévedéstől. 

Ugyanis a mi természetes bölcseleti ismeretünk és a téte-
les isteni kinyilatkoztatásból merített hitbeli ismeretünk ugyan-
abból az isteni Bölcseségből származik. Ezért a bölcselet igaz-
ságai és a hit igazságai közt ellenkezés nem lehet (Summa c. 
gent. I, 7). A kettő közt inkább szövetség van. A kettő támo-
gatja egymást azon a módon, ahogy azt az imént ismertettem. 

Mint mondottam : Társaságunk célja a „Sapientia Christiana," 
a keresztény bölcselet. Mi ennek a Társaságnak a kebelében 
úgy bölcselkedünk, hogy egyrészt a tételes isteni kinyilatkozta-
tás észszerű alapjait rakjuk le az emberek elméjében ; másrészt a 
tételes isteni kinyilatkoztatás fényszóróját irányíttatjuk bölcselkedé-
sünk útjaira, Úgy bölcselkedünk, hogy egyrészt bölcseleti ismerete-
ink támogatják, hitbeli ismereteinket ; másrészt hitbeli ismereteink 
támogatják bölcseleti ismereteinket. Tehát úgy bölcselkedünk, hogy 
kettős kapcsolatban vagyunk a tételes isteni kinyilatkoztatással. 

így bölcselkedni pedig magasztos működés. Ilyenféle böl-
cselkedés, mint egy társulat célja, magasztos cél, mely lelkesí-
teni képes és amely engem lelkesedéssel tölt el. 

A másik forrás, amelyből az én lelkesedésem fakad, ami-
dőn ma az elnöki székben ülök, az, hogy az Aquinói Szent 
Tamás-Társaság élén az elnököknek egy igen díszes sora állott, 
akiknek utódja lenni igen nagy megtiszteltetés. Nagynevű tudó-
sok voltak itt előttem a Társaság elnöki székében. Különösen 
az én közvetlen elődömről, dr. Székely Istvánról, kell e tekin-
tetben megemlékeznem. S én annak nagy jelentőséget tulajdo-
nítok, hogy dr. Székely István nagy bölcselő és egyszersmind 
nagy hittúdós is volt. Ha a ravatalánál elhangzott gyászbeszéd-
ben az mondatott, hogy e ravatalnál a hittudomány gyászol, 
akkor ezt helyesen úgy kell érteni, hogy a hittudománnyal szö-
vetkezett bölcselet is gyászol; mert egy nagy bölcsető is né-
mult el Székely István halálával. Egyetemi tanársága előtt, már 
az ő nagyváradi theologiai tanársága idején is eredményesen 
művelte a keresztény bölcseletet. Társaságunkban Jpedig az ő 
elnöklésének módjával, előadásaival és a felolvasásokhoz való 
hozzászólásaival tanújelét adta, mennyire mélyen szántó az ő 
bölcselkedő tehetsége. 
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Azt kérdezheti valaki: nem kár-e, hogy ilyen ember meg-
osztja magát két tudományszak közt ? Én azt mondom : haszon ! 
Aki csak egy tudományszakot müvei, azt az egyet sem műveli 
jól ; aki csak egy tudományhoz ért, igazán ahhoz sem ért. A 
látóköre tágul, amikor valaki több tudományszakkal foglalkozik. 
A bölcselkedő embernek szüksége is van arra, hogy egy pozitív 
tudománnyal is foglalkozzék, legyen ez akár a természettudo-
mány, akár a történelem, akár a híttudománynak egy olyan ága, 
mely pozitív adatokat közöl, aminő a biblikum és az egyház-
történet. Dr. Székely István éppen azáltal, hogy a biblikum 
müvelője volt, jól egészítette ki bölcseleti tevékenységét. A 
bölcseletnek az egyháztörténettel, a bölcseletnek a biblikummal 
való összekapcsolása a hittudományra is nagy előnnyel jár. 

Ha már most Székely Istvánnal akarom magamat össze-
mérni, akkor voltakép nem a lelkesedésnek, hanem az elbátor-
talanodás érzetének kell bennem támadnia. És nem mondhatom 
azt, hogy Székely Istvánnal egyenrangú bölcselő vagyok. Még 
kevésbé azt, hogy hozzá fogható hittudós vagyok. Hittudós 
egyáltalán nem vagyok. 

Amidőn tehát az ő örökébe lépek, nem tehetek mást, mint 
őt dicsérni, bámulni és arra törekedni, hogy őt valamikép kö-
vessem. 

Követni akarom Székely Istvánt a magam módja, a ma-
gam egyénisége szerint. Operari sequitur esse. Az én működé-
sem helyesen csak az én egyéniségem kifejezője lehet ; és csak 
ilyen értelemben lehet szó arról, hogy Székely Istvánt követem, 
öt utánozom. 

A bölcselkedés énnálam is egy másik tudományszakkal 
kapcsolódik össze. De ez nálam nem a hittudomány, hanem a 
jogtudomány. Az én elnökségem tehát egy más árnyalatát jelenti 
a Társaság vezetésének. Azt merem remélni, hogy elnöki minő-
ségemben Társaságunk tevékenységét egy új iránnyal gazdagít-
hatom és ez a remény az, mely lelkesedéssel tölt el, amidőn 
az eddig működött elnökök díszes sorát szemlélem és elődeim 
helyét átvenni készülök, mert az a gondolat, hogy ilyen kiváló 
elődök utóda lehetek, párosul azzal a reménnyel, hogy a Tár-
saságunk élén végzett hasznos munkájukat valamivel én is gya-
rapíthatom. 

Azt hiszem, az az irány, mellyel Társaságunk eddigi tevé-
kenységének irányait kibővíteni óhajtom, Társaságunknak hasz-
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nára fog válni. Azt tartom ugyanis, hogy a sapientia christiana-t, 
melyről XIII. Leó az „Aetemi Patris" körlevélben beszél, s ame-
lyet e körlevél óta annyira müveinek és amelyet e körlevél 
szellemében mi is ápolunk és terjesztünk, — abban az irányban 
is kell művelni és terjeszteni, melyről az „Aeterni Patris" kör-
levél maga is beszél : t. i. a jog- és államtudományok terén is. 

A jog- és államtudományok terén ma úgy vagyunk, hogy 
vannak keresztény szellemű jogtudósok, vannak az államtudo-
mányok (politika, közgazdaságtan, statisztika) keresztény szel-
lemű művelői, olyan értelemben, hogy legjobb szándékuk ezek-
ben a tudományokban a keresztény elveket elismerni és alkal-
mazni. De ez igyekezet dacára az a jogtudomány és az az 
államtudomány, amelyet ők tanítanak, tárgyilag még sem min-
dig hamisítatlanul keresztény. Tudtukon kívül és akaratuk ellenére 
olyanokat is tanítanak, amikről azt hiszik, hogy keresztény fel-
fogások, vagy a kereszténységgel összeférő tanítások, holott a 
keresztény tannal ellenkeznek. Világos, hogy a kereszténység 
nem érheti be a pusztán jószándékú, de tévedő keresztények-
kel, a materialis haeretikusokkal a jog- és államtudományok 
terén; hanem olyan tudósokra van szüksége, akiknek jogi és 
államtudományi tanításai valóban összhangban vannak az isteni 
kinyilatkoztatásban foglalt elvekkel és ennek folytán igazak is. 
Ennek múlhatatlan előfeltétele, hogy jogi- és államtudományi 
tanításuk az „Aeterni Patris" által sürgetett „philosophia perennis" 
alapjára legyen helyezve; tehát úgy ők maguk ezt a philosophia 
perennis-t alaposan ismerjék. 

Ilyen tudósokat képezni ma nem könnyű dolog. Mert a 
jogtanítás mai rendje mellett a jogtanuló nem reszesül a kellő 
és teljes bölcseleti kiképzésben. A joghallgató ma csak ethikát 
és jogbölcseletet köteles hallgatni. De hogy e kollégiumokban 
mit és milyen szellemben adnak elő neki, az a tanítás szabad-
sága mellett teljesen a véletlentül függ. Ez nem előkészítés a 
jog- és államtudományok olyan müvelésére, mely itt a mi 
szemünk előtt lebeg és aminő XIII. Leó pápa előtt is lebegett. 

Ezért egy nagy feladat vár a keresztény bölcselet műve-
lőire és a mi Társaságunkra. Nekünk itt valamiképen ki kell 
egészítenünk, illetőleg pótolnunk az egyetem jogi oktatását. De 
ezt a feladatot nem oldhatjuk meg azzal, hogy talán elrecitál-
juk azt, amit a jogi és államtudományi kérdésekről ez vagy az 
a keresztény bölcselő már mondott. Hanem múlhatatlanul szük-

Religio, 1927. * 13 

I 



178 DR. NOTTER ANTAL. 

séges, hogy olyan jogászemberek, akiknek — függetlenül a jog-
tanítás mai módjától — keresztény bölcseleti képzettségük is 
van és jártasak Aquinói szent Tamás müveiben, a jog- és állam-
tudományok számára adják meg a helyes fogalmakat és formu-
lázzák meg a helyes tanokat, melyek valójában a keresztény 
világfelfogás alkotórészeivé teszik a jog- és államtudományokat. 

Mikor keresztény államtanról esik szó, rendszerint a „De 
regimine principum" című műre szoktak utalni. Ez annál hely-
telenebb eljárás, mivel ez a mü valószínűleg nem is sz. Tamás-
tól való. Ha keresztény államtant akarunk kidolgozni s ugyanígy 
s ha a jogtudomány helyes alapelveit akarjuk fölállítani, akkor 
szükséges, hogy szent Tamás kétségtelen müveiben, a „Summa 
theologica"-hoz és a „Summa contra gentiles"-hez forduljunk. 
A „Summa theologica"-ban sem lesz elég csak a második részt, 
vagy talán ennek is csak első felét tanulmányozni. Mindkét 
Summát a maga egészében kell a jog- és államtudományok 
számára hasznosítani. E két mü mindegyik lapján találhatók 
olyan megjegyzések, olyan tételek, melyeket a jogtudomány 
vagy az államtudományok számára lehet értékesíteni. Itt tehát 
nem könnyű és nem hamarosan elvégezhető vállalkozásról van 
szó. Ellenkezőleg, egy feladatról, melynek megoldása még a 
külföldön is — de még sokkal inkább nálunk — kezdeti álla-
potban van. 

Amikor Társaságunk erre a térre terjeszti ki működését, 
szoros kapcsolatba jut a társadalmi és állami élet nagy kérdé-
seivel. Ez a kapcsolat már a jog fogalmának helyes meghatá-
rozásánál kezdődik ; amikor is állást kell foglalnunk a jog fogal-
mának egy igen elterjedt, de téves és egyúttal veszélyes meg-
határozásával szemben. 

A szociáldemokratákat szokás vádolni azzal, hogy ők a 
jog fogalmát elferdítik, amidőn a jog alatt egy hatalmi dikta-
túrát értenek; egy rabláncot, melyet az uralkodó társadalmi 
osztály rárak az elnyomott társadalmi osztályra. Világos, hogy 
így a j°g n e m valami tiszteletreméltó dolog; nem olyan sza-
bály, melynek engedelmeskedni lelkiismereti kötelesség. A jog-
ról való ezt a tant a szociáldemokrácia beleviszi a munkástö-
megekbe; sőt már egyetemi katedrákon is hirdették szociálde-
mokrata professzorok. Azonban nagyon téved, aki azt hiszi, 
hogy ez a tan eredeti szociáldemokrata gondolat. Nem! Hogy 
a jog az uralkodó osztály diktátuma az elnyomott osztály fölött, 
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ezt első ízben burzsoá jogtudósok hirdették, akik az államot 
az uralkodó osztállyal és a jogot a hatalommal azonosították. 
Marx csak magáévá tette a jogról való ezt a burzsoá tant, ami-
ként magáévá tette az osztályharcról szóló tant, amelyet szin-
tén burzsoá tudósok, nevezetesen Stein Lőrinc és Gneist Rudolf, 
hirdettek elsőknek. 

A jogról való eme burzsoá és szociáldemokrata felfogással 
mereven szemben áll szent Tamás tana, aki szerint a tárgyi 
értelemben vett jog, vagyis a törvény a közjóra irányuló köte-
lező szabály, melyet az állít föl és hirdet kí, akire a „tökéletes 
társaság," (egyház, állam) gondozása bízva van. „Lex est or-
dinatio rationis ad boum commune, ab eo, qui eurem communi-
tatis habet, promulgata." (Summa theol. 1, II. qu. 90. a. 4). Ez 
azt jelenti, hogy az olyan parancsoló szabály, mely nem a köz-
jóra irányul, hanem a közjó rovására kizárólag egy embernek 
vagy egy csoportnak, egy társadalmi osztálynak a javára, eo 
ipso nem törvény, hanem jogtalanság, zsarnokság, s igy ma-
gában véve lelkiismeretben nem kötelez. Ezt már szent Tamás 
előtt így tanította Isidorus is, aki a törvény kellékei közt föl-
említi azt, hogy a törvénynek nem szabad a merő magánjóra 
irányulnia, hanem a közjót kell szolgálnia. „Erit autem Cex . . . 
nullo privato commodo, sed pro communi civium utilitate con-
seripta" (Lib. V. Etymolog., c 21). íme, mennyire ellenkezik a 
jog mivoltára vonatkozólag a keresztény bölcselet állátpontja 
azzal, amelyet ugy a szociáldemokrácia, mint nagyszámú pol-
gári jogbölcselő hirdet. A keresztény bölcseletnek és igy a mi 
Társaságunknak tehát kötelessége ugy a szociáldemokrata, mint 
a burzsoá tanokkal e téren szembehelyezkedni és a jog osz-
tályuralmi jellegét a leghatározottabban elvetve, a jognak osz-
tály fölött való és közérdekű jellegét hirdetni. Ennek pedig 
szükségszerű folyománya a cselekvés rendjében az a követe-
lés, hogy az állami törvények csakugyan osztályfölöttiek és 
közérdekűek legyenek. Ezen pedig munkálkodni, a keresztény 
bölcselet irányítása mellett, a valóban keresztény politikusok 
föladata. 

És amint már a jog fogalma is kapcsolatba hoz bennün-
ket a társadalmi és állami élettel és alkalmat ad arra, hogy 
szembeszálljunk a végzetes következményű téves tanokkal, úgy 
a közhatalom helyes meghatározása, a közhatalom céljának he-
lyes megállapítása is alkalmat ad vészes tévedések gyomlálá-
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sára, amelyek esetleg a jószándékúság, sőt talán a keresztény 
ség álarca alatt terjesztetnek. Az Aristotelesre támaszkodó az a 
scholasztikus tan, hogy a iurisdictio mindig a kormányzottak s 
nem a kormányzók érdekében gyakorlandó : harcot jelent mind-
azok ellen a törekvések ellen, melyek — habár tetszetős szó-
lamokkal — a közhatalmat egyes ember, egyes születési, fog-
lalkozási vagy egyéb csoport, vagy valamely, a hatalmat kezé-
ben tartó nemzetiségi kisebbség érdekében s a kormányzottak 
közérdekének rovására akarják működtetni. 

Ha a jog és a közhatalom természetének kérdéséhez még 
hozzácsatolom a természetjog nagy fontosságú kérdését : akkor 
e három kérdéssel csak három példát említettem föl abból a 
feladatkörből, mellyel véleményem és szándékom szerint Társu-
latunk működését tágítanunk kell, és amelynek fölkarolása által 
Társulatunk a gyakorlati élet, névleg a társadalmi és állami élet 
egyik irányítójává lehet; nem ugyan közvetlenül a cselekvés 
rendjében, de azzal, hogy a cselekvés számára a jogászoknak 
és politikusoknak megadja a helyes elveket. Különösen szá-
mítunk arra, hogy azok a jogászok és azok a politikusok, akik 
keresztényeknek vallják magukat, követik az általunk, aquinói 
Szent Tamás nyomdokain haladók által követendő elveket. 

Ismétlem, mindezek által Társulatunk működésének körét 
tágítani, nem pedig változtatni óhajtanám. A logikai és meta-
fizikai kérdések, valamint az erkölcsbölcselet kérdései — mely 
utóbbiak úgy is a legszorosabban összefüggnek a jog- és állam-
bölcselet kérdéseivel — változatlan terjedelemben megtartan-
dók Társulatunk tevékenységében. Nem helyökbe, hanem mel-
léjök kivánom tenni a jog- és állambölcselet kérdéseit. 

De már be kell fejeznem elnöki székfoglalómat, hogy mai 
ülésünk napirendjéhez közeledhessem. 

* 

A közgyűlésen, mely engem az elnöki székbe való ülte-
téssel megtisztelt, jelen volt és elnökölt a mi nagynevű védnö-
künk, Prohászka Ottokár. Egyik legutolsó ténykedése volt az, 
hogy mint védnök elmondotta nagy beszédjét, melyben Szent 
Domonkos rendjének kiváló szerepét fejtegette a scholasztikus 
bölcselet kialakulásában, valamint azt a szerepet, melyet a XIII. 
században vitt az akkori pogánysággal, valamint az arabok és 
zsidók akkori keresztényellenes világszövetségével szemben. Pro-
hászka Ottokár szellemének sok ragyogása közt ez egyike volt 
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legfényesebb ragyogásának. Ez volt az utolsó védnöki beszéde. 
Nem én vagyok hívatva róla szólani ; sokkal hívatottabb 

fog róla utánam beszélni. Én csak arról szólhatok, hogy Pro-
hászka halálával milyen veszteség ért bennünket, akik a keresz-
tény bölcseletet kívánjunk művelni. Mint keresztények nem azt 
siratjuk, hogy őt valami nagy csapás érte. Nem is lepődünk 
meg azon, hogy aki halandó volt, meghalt. Mi önmagunkat si-
ratjuk, akik ily óriási veszteséget szenvedtünk. De vigasztal 
bennünket az a tudat, hogy aki e földön immár nem védnökünk, 
az mint hisszük — mennyei védnökünk, aki az égi hazából 
kormányozni fogja társaságunk működését. Én magamat is az ő 
védelme alá helyezem. 

Prohászka Ottokár elköltözött. Csakugyan elköltözött ? 
Amit a közönséges beszédben másvilágnak nevezünk, az való-
jában nem e világon kivül van. Szent Tamás tanításának egyik 
legvigasztalóbb része az, melyben azt fejtegeti, hogy világegye-
tem csak egy van, ebben vannak az anyagi lények, a tiszta 
szellemek és az érzéki eszes lények ; valamint ebben vannak 
az elhnnyt emberek lelkei is. (S. th. I. qu. 47, a. 3.), Prohászka 
Ottokár továbbra is ennek a világegyetemnek lénye és Isten 
segítségével továbbra is tud gyámolítani bennünket. 

Mai ülésünkön Prohászka Ottokár nagyságát fogjuk ünne-
pelni, gyászolva bár, de ünnepelni. Még pedig ünnepelni fogjuk 
azzal, hogy az alelnök úr őt mint bölcselőt fogja méltatni, a 
felolvasó úr pedig, mint az ő egyházmegyéjének tagja és böl-
cseleti irányának követője, tudományos felolvasást fog tartani. 

Budapest. Dr. Notier Antal. 

RKÖLCSI öntudatunk adottságainak elemzése s azok eredeté-
nek ku ta tása az etikának, mint bölcseleti, oknyomozó tudo-

mánynak kétségtelenül legfontosabb fe ladatát képezi . A jó és 
rossz közötti különbségtétel, a kötelesség sürgető figyelmeztetése, 
a lelkiismeret által tökéletesnek minősített cselekedet feletti 
öröm s a mulasztás tuda tának nyomán keletkezett benső elége-
detlenség : mindmegannyi le tagadhata t lan ténye az erkölcsi ön-
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tudatnak, melyek keletkezésére és előfeltételeire nézve a gondol^ 
kodó ember magyarázatot keres. 

Azt, hogy nem tisztán pszichológiai tényekkel állunk szem-
ben, melyek a nevelés, szokás, környezet hatása alatt állottak 
elő, eléggé bizonyítja az a körülmény, hogy az öntudat erköcsi 
tartalmú adottságainál nem elégszünk meg a tények egyszerű 
megállapításával, hanem bizonyos szabályhoz viszonyítva hatá-
rozunk minőségük felől. Az a végső elv, mely az erkölcsi minősí-
tés alapjául szolgál s mely annak az idő és tér határait túlhaladó 
érvényt kölcsönöz, nem lehet az esetlegesség rendjébe foglalt 
mozzanat, mert hiszen a végső elv természete változhatatlan, ab-
szolút érvényességet tételez fel. 

Az erkölcsi világ jelenségei indították a modern kritikai 
bölcselet megalapítójának, Kantnak figyelmét a metafizika felé, 
melynek érvényességébe vetett hitet a „tiszta ész" kritikája oly 
mélyen megrendítette.1 Az erkölcsiség végső előfeltételeire vo-
natkozó vizsgálatok eredményét a d j a a „Grundlegung zu einer 
Metaphysik der Sitten". Ezeknek a vizsgálatoknak alapját az a 
tény képezi, hogy az erkölcsi cselekvés, vagyis az alany szubjek-
tív érzelmi vonatkozásaitól függetlenített akarás, mely épen azért 
nem találhat magyarázatot az alanyt érdek szempontjából be-
folyásoló dolgok, a cselekvés anyagi feltételeinek rendjében. Ez 
annál is kevésbbé lehetséges, mert a tárgynak az alanyra való 
hatásáról csakis empirikus úton győződhetnénk meg. De az em-
pirikus megismerés a posteriori jellegű, mely, mint a „tiszta ész" 
kritikája bőségesen bizonyítja, nem szolgáltathat anyagot a me-
tafizikai ismerethez. Etikai vizsgálódásunkban tehát az észre, a 
cselekvés irányító, formai elemére kell irányítani figyelmünket, 
még pedig tiszta észre, amint minden tapasztalatot megelőzve 
gyakorol hatást az akaratra . Ebben a vonatkozásban tekintve az 
ész tevékenységét, úgy látjuk, hogy nem a tárgytól determinálva, 
nem is a várható eredmény érdekében indít a cselekvésre, ha-
nem a priori, spontán módon írja elő azt a szabályt az akarat 
számára, hogy a cselekvésnek törvényszerűnek, vagyis olyannak 
kell lennie, hogy általános elvül szolgálhasson. 

Kant az akarat önálló, autonóm tevékenységének magyará-
zatát a tiszta ész kritikájában a numenálís, a dolgok lényegét és 
a. fenomenális, a dolgokat mint jelentéseket mutató logikai meg-

1 P ro legomena § 60; Kr i t i k der p r a k t i s c h e n Vernunf t , Ed . Rosenkranz, . 
258. old. 
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különböztetésnek a cselekvést irányító értelmi tevékenységre 
való alkalmazásával ad ja meg. Az ész u. í. a dolgok rendjétől, a 
fenomenális világtól elvonatkoztatva a tiszta öntevékenység álla-
potát mutatja. Amennyiben pedig értelmünk tiszta öntevékeny-
ség, szükségképen úgy kell tekintenünk, mint egy magánvaló 
valóságot („Ding an sich"), mely által az ember a numenális, 
vagy más szóval az intelligibílis világ tagja s mint ilyen szükség-
képen szabad és autonom. 

Az ember mint erkölcsi lény tehát két világ feltételeit hor-
dozza magában: szellemi lényeg (noumenon) s érzéki jelenség 
(phaenomenon) egyszerre. Az ész a priori, kötelességet sürgető 
ítélete természetes a lelki, a felsőbbrendű ember számára, kény-
szer, „categoricus imperativus", az alsóbbrendű, az érzékies em-
ber számára. Ugyanazt a lényt egyszerre szabadnak és kényszer 
alatt állónak tartó ténymegállapításból a lélektan számára kelet-
kező dilemma metafizikai belátással nem oldható meg. A szabad-
ság létezését tehát nem bizonyíthatjuk be evidenter, nem a kö-
vetkeztető okoskodás eredményeképen jutunk hozzá, hanem az 
a priori tevékenységű, a „tiszta ész" szükségszerű velejárójának 
vettük, tehát mint posztulátumot állítottuk fel. 

Ennek folytán kénytelenek vagyunk megelégedni a logikai 
megkülönböztetéssel: nem vagyunk szabadok és nem szabadok 
ugyanegy fogalomhoz való viszonyítás szerint, hanem megkülön-
böztetéssel kell élnünk. Szabadok vagyunk mint felsőbbrendű, 
szellemi lények, nem vagyunk szabadok mint az érzéki, a feno-
menális világ tagjai. Ennél az eredménynél többre a kritikai böl-
cselet nem juthat, a felsőbb- és alsóbbrendű világ, a szellem és 
az érzikiség egymásra való hatását és kapcsolatát közelebb nem 
mutathatjuk ki, amint Kant kifejezi magát: „wie reine Vernuft 
praktisch sein könne, das zu erklären, dazu ist alle menschliche 
Vernuft gänzlich unvermögend, und alle Mühe und Arbeit, hievon 
Erklärung zu suchen, ist verloren.1 

Ennek a lehetetlenségnek a megállapításával azután meg-
dől a lehetősége annak is, hogy az erkölcsiség végső elvét meta-
fizikailag bizonyítani lehetne. Ezek után már a „Kritik der prak-
tischen Vernuft"-ban a szabadságon kívül megjelölt két másik 
posztulátum: a halhatatlanság és az Isten léte kizárólag a kise-
gítő fogalom szerepét játszák, melyeket feltételezünk az erkölcsi 
jelenségek magyarázatának megkönnyítésére, de mindezek nem 

1 Grundlegung zur M e t a p h y s i k der Sitten, Riga, 1876. 125. old. 
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visznek bennünket közelebb a metafizikai bizonyossághoz. Va-
gyis a „gyakorlati ész" számára épen oly megközelíthetelen a 
metafizikai világ, mint a „tiszta ész" számára. 

Azonban ennek a ténynek a megállapításából egyszersmind 
joggal vonhatjuk le azt a következtetést, hogy Kant azon törek-
vése, mellyel a korabeli angol szenzualista erkölcsbölcselőkkel 
szemben a kötelességet, az erkölcsi élet legsajátságosabb meg-
nyilatkozását, az érzelmek és alanyi hajlandóságok homályos és 
elmosódó világából szilárdabb alapokra akar ta helyezni, nem 
járt eredménnyel. Sőt a szabadságnak az ész spontán tevékeny-
ségével való azonosítása által a legfőbb etikai elvet a szubjek-
tivizmus veszélyébe sodorta; az ember pszichológiai énjének 
kettéosztásával, a szellemi és érzéki világ dualizmusának éles 
kiemelése által pedig leküzdhetetlen nehézségeket állított az er-
kölcsi életfeladat legnagyobb problémája elé: az egyéniségnek 
fegyelmezettségben és harmóniában való kialakítását illetőleg. 

így Kant igazában nem is oldotta meg a ritka éleseiméjű-
séggel felvetett problémát, hanem inkább megindítója lett a meg-
oldási törekvésnek. Közvetlen követőinek főtörekvése arra irá-
nyult, hogy az etikai dualizmus disszonánciáját valami egysége-
sítő metafizikai elvre való visszavezetéssel kiküszöböljék, mely-
ből mint eredőből levezethetnék az erkölcsiség öntudatunkban 
megnyilvánuló jelenségeit. Fichte, Hegel, Schopenhauer, Edward 
von Hartmann ez irányú törekvései eléggé ismeretesek az etika 
történetéből. Je len értekezés cél ja a Kant által megindított etikai 
kriticizmus legújabb eredményeinek ismertetése. 

A legújabb etikai kriticizmus kialakulására nagy jelentő-
ségű a szkolasztikus műveltségű Brentano működése, ki munkái-
ban, első sorban a „Von Ursprung sittlicher Erkenntnis" c. érte-
kezésében az etikai jelenségek lélektani vizsgálatára hívja fel a 
figyelmet. 

Brentano feleleveníti az ideális spekuláció hevében a szko-
lasztikusok mindeddig figyelmen kívül hagyott értékes tanítását 
a tudat alanyának és tárgyának egymáshoz való intencionális 
viszonyáról. Descartesra visszatérve, a tudattartalom három osz-
tályát különbözteti meg: a fogalmak, az ítéletek és az érzelmi 
emóciók világát. Míg a fogalmak a dolgok lényegét minden 
vonatkozás nélkül mutatják, addig az ítéletnél a fogalmat minő-
sítés alá vesszük, elfogadjuk vagy elvetjük; végül az érzelmi vi-
lág tárgyai tetszést vagy nem tetszést, vonzódást vagy ellenérzést 
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váltanak ki belőlünk. Amint az ítéletnél a minősítés helyessége 
adja meg a tárgyilagos igazság ismeretét, épenúgy a helyes von-
zalom, a helyes szeretet tárgya vezet bennünket a jó birtokába.1 

Az önmagában szeretetreméltó azonos a jó fogalmával, ami pe-
dig leginkább szeretetreméltó, egyenlő a legfőbb jó fogalmával. 

Ezzel a gondolatmenettel Brentano ráirányította a figyel-
met az értékek világára s az értékelés lélektanának tanulmányo-
zására, mely az etikai spekuláció számára termékeny talajnak 
Ígérkezik. Széttekintve ugyanis a mai filozófia különböző irányú 
törekvésein, az etikai jelenségek a maguk sajátszerű megnyilat-
kozásukban nem mindegyiknél találnak kellő méltatásra. A 
pszichologizmus az erkölcsiséget a lelki élmények függvényének 
tekinti s mint ilyent a kísérleti lélektan körébe utalja. Az evo-
lucionista elmélet pedig csak eszközt lát benne a fejlődés mene-
tének elősegítésében, anélkül, hogy mint önálló jelenséget figye-
lembe venné. Az etikai világ jelenségei már a módszertani kap-
csolatok révén is a legtöbb figyelemre találnak az értékelmélet 
filozófusainál, kik jelenleg a Kant által megindított etikai spe-
kuláció legjelentősebb képviselői. 

Ezek során első helyen találjuk Meinongot, ki az erkölcsi 
értékelés normájául az emberszeretetet tekinti,2 valamint hazánk 
fiát Böhm Károlyt a szellemi intelligencia önértékűségét valló 
etikai felfogásával.3 Windelbald4 és Rickert5 szintén értékelmé-
leti alapon foglalkoznak az etikai problémával anélkül, hogy po-
zitív eredményt tudnának felmutatni. 

Azokat a lehetőségeket, melyek az értékelméleti kutatás 
során az etikai probléma megoldására felmerülhetnek, érdeke-
sen világítja meg August Messer, ki maga is megpróbálkozik a 
kérdés megoldásával.6 Messer annyiban is figyelmet érdemlő 
gondolkodó, mivel mint Kant etikájának nagynevű magyará-

1 „Wir nennen e twas wahr , wenn die darauf bezügliche A n e r k e n n u n g 
r icht ig ist. W i r nennen etwas gut, wenn die da rauf bezügliche Liebe richtig 
ist. Das mit r icht iger Liebe zu Liebende, das Liebwerte , ist d a s Gu te im 
wei tes ten Sinne des Wor t e s . " I. m. Leipzig, 1889. 29. old. 

2 Psyhologisch-e th ishe Unte r suchungen zur Wer theo r i e G r a z . 1894. 
: Az ember es világa, 3. kö te t . Budapest , 1906, 

4 P rä lud ien , F re iburg in Br. 5. Aufl . 1915. 
5 Kants tud ien , 19. Bd. Ber l in 1914; Die Ph i losoph ie des Lebens, 2. Aufl . 

Tübingen, 1922. 
0 Ethik. Eine phi losophische Erör te rung de r s i t t l ichen G r u n d f r a g e n . 2. 

Auf l . Leipzig, 1925. 
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zója1, könnyen megtalál ja azokat a vonatkozásokat, melyek Kant 
és az újabb törekvések között felfedezhetők. 

Kant a tiszta ész számára megoldhatatlan problémának 
tartotta az erkölcsiség legfőbb princípiumának megállapítását. A 
szabadságot csak mint posztulátumot állította fel, melyben hin-
nünk kell, de ebből a hitből sohasem lesz pozitív tudás.2 Kant 
metafizikai kutatásának ez a negatív eredménye Messer gondo-
latmenetének kiinduló pontja. Ebből ugyanis azt az alaptételt 
áll í t ja fel, hogy az erkölcsiség irracionális természetű, melynek 
lényegét a metafizikai spekuláció nem ismerheti meg. A meg-
oldás csakis értékelméleti úton remélhető. 

Az ugyanis nem szorul bővebb bizonyításra, hogy az erköl-
csi ítéletek nem tényítéletek, hanem kivétel nélkül értékítéletek, 
mert hiszen ezen ítéletek állítmányai az alanynak bizonyos erköl-
csi normához viszonyított értékét fejezik ki. A kutatásnak tehát 
az volna a célja, hogy az értékek világában megtalálja azt az 
alapértéket, mely mint legfőbb norma az erkölcsi cselekvés ré-
szére irányításul szolgálhatna. Azonban ezen a ponton leküzdhe-
tetlen nehézségeket képez az értékelméletnek jelenleg még na-
gyon is a kezdet stádiumában mozgó próbálkozása. Mert hiszen 
még az értékek különböző osztályait sem tudjuk kellően elhatá-
rolni, annál kevésbbé a köztük levő rangkülönbségeket megálla-
pítani s így a legfelső értékben a keresett objektív normát meg-
találni. Messer maga is próbálkozik azzal a feladattal, hogy az 
értékek kategóriáit megállapítsa, melyeknek kilenc osztályát 
állítja fel: a kéj érzetek tárgyai, a szellemi és testi élvezetek, az 
életfunkciók normális menetét elősegítő vitális értékek, az em-
beri képességek harmonikus kifejlődése, az ember társadalmi 
hasznavehetőségét biztosító tulajdonságok, az értelem tudással 
való gazdagítása, az esztétikai élvezés tárgyai, a jogrend és min-
den ami annak fennállását biztosítja, az erkölcsi értékek és vé-
gül a vallási értékek.3 Mindezek az értékek, melyek önmagukban 
absztrakt lényegek, személyeken, vagy dolgokon jelennek meg a 
konkrét adottság formáiban. Az értékek megragadása érzelme-
ket kelt bennünk, melyek az értékítéletben lesznek öntudatos 
lelki élménnyé.4 Mennél gyakoribb valamely értékkel lelki össze-

1 Kants E th ik . Leipzig, 1909. 
2 Ethik. 42. o ld . 
3 I. m. 44—46. o ld . 
4 „Alles muss schl iessl ich auf e inen Appel an d a s Gefühl h inaus lau fen , 

Hir ist die u r s p r ü n g l i c h e Wurze l de s Wer tens . " i. m. 92. old. 
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találkozásunk, annál inkább csökken az érzelem intenzitása s a 
belső lelki mozgalmasság ellanyhulásával az értelmi megállapí-
tás objektív jellegű ítélet kialakítását teszi lehetővé. 

Miután az értékeket az alanyi öntudat ragadja meg, fel-
merül az a nehézség, hogy vájjon számíthat-e az értékítélet ob-
jektív érvényességre s ennek megfelelően, értékelés ú t j án jut-
hat-e az etika olyan végső értékhez, mely mint legfőbb etikai elv 
objektív érvényű lehetne? Amint az érzékelésben megállapított 
színek és hangok az alanyi világ minősítései s nem a tárgyak 
tényleges tulajdonságai, épúgy az értékek is nem objektív való-
ságok, hanem alanyi élményekben ragadjuk meg őket! Azonban 
ez a nehézség nem megoldhatalan. Mert amint az érzékelésnél 
a tárgy bizonyos fizikai sajátságai okozzák a színképeket és a 
hangbenyomásokat, épúgy az értékelésnél is szükségképen van a 
tárgynak valami olyan sajátsága, mely alkalmas arra, hogy az 
értékelés kiinduló pontja legyen s ennek eredményeképen épen 
olyan tárgyilagos érvényre számítható ítélettel állapítjuk meg az 
illető dolgok értékét, mint amilyen tárgyilagos az a megállapítá-
sunk, midőn a dolgok színéről, vagy a hangok minőségéről mon-
dunk ítéletet. 

Természetesen, az értékelésnél még nagyobb lehet a véle-
mények különbsége, mint az érzékelés tárgyainak bírálatánál. 
Mert mig egyrészt minden értékelésnek az alapföltétele, hogy az 
alany érdeklődést mutasson az illető tárgy iránt, mert különben 
épen olyan kevésbbé jöhet figyelembe, mint a színvak a színek 
és a süket a hangok megítélésében, — másrészt változhatik az 
alany érdeklődési köre s ennek megfelelően változik az értékelés 
minősége is. 

Azonban az erkölcsi értékelésnél ez nem képezhet nagyobb 
nehézséget. A megváltozott alanyi viszonyok sem moshatják ki 
az öntudatból az erkölcsi értékelés általános elveit, legfeljebb a 
tények megállapításánál érhet bennünket csalódás, mely a lelki 
intelligencia fejlődésével arányosan csökken. Önmagunk erkölcsi 
értékének megállapításánál pedig nem jó feltételeink, hanem 
tényleges cselekedeteink szerint kell magunkat megítélni s 
amennyiben erre a pozitív alapra helyezkedünk, megőrizzük ma-
gunkat a naiv önámítástól.1 

Ezen gondolatok képezik az alapját Messer azon feltevésé-
nek, hogy az értékek objektív tárgyak, melyek lelki élményeink-

1 I. m. 53. old. 
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ben felcsillanva, kiragadnak bennünket a való világ, a természet-
nek nevezett anyagi adottság korlátai közül, úgy, hogy nem a 
való világ, ami van, hanem az értékek világa, amelyek azt mutat-
ják, aminek lenni kell, adnak irányítást számukra.1 

Az a képesség, mellyel az értékeket megragadjuk s mellyel 
képesek vagyunk azok minősítésére s egymáshoz való viszo-
nyunkban az értékesebb megállapítására: a lelkiismeret. Ez a 
legfőbb etikai szabályt így ál lapí t ja meg: jó az az ember, aki 
minden körülmény között a legértékesebbet választja, vagy pe-
dig, ha két rossz között kell választania, a kisebbik rosszat vá-
lasztja. J Igaz, hogy ezzel a megállapítással nem - tárgyi, hanem 
formális, vagyis az értékelésben való magatartásunkra vonatkozó 
elvet állapítottunk meg, de mig az értékelmélet eljut arra a töké-
letesülésre, hogy a legfőbb önértéket képes lesz tárgyilagos bi-
zonyossággal meghatározni, addig cselekedeteink irányítására a 
lelkiismeretnek adott értelmű meghatározása képezi a végső 
normát. 

Messer véleménye szerint ez olyan megállapítás, mely 
legalább is a további kutatás számára biztos alapot szolgáltat-
hat. A lelkiismereti értékelés révén végeredményben leszűrőd-
nek bizonyos elvek, melyek az egyéni átélés színezetei mellett 
is számíthatnak bizonyos objektív érvényességre, mint ahogy a 
sok vita és az ellentétes állítások harca dacára az elméleti tudo-
mánynak is vannak objektív megállapításai. Természetesen, 
amint az igazságot a maga teljes valójában sohasem fogjuk meg-

1 ,,In unserem Er l eben von W e r t e n und ihrer Rangordnung haben wir 
e ine Instanz, die uns hinaushebt über d a s Seiende, a l so auch über d ie N a t u r 
s o f e r n sie seiendes b e d e u t e t ; und d i e uns eben ges ta t t e t , über die N a t u r in 
d i e s e m Sinne b e w e r t e n d zu r ichten. N ich t die N a t u r a l s Inbegriff des t a t s ä -
ch l ich Gegebenen (sei es auch nur des Durchschn i t t l i chen , oder überal l Gle i -
chen, ist Norm, s o n d e r n die Norm en tnehmen wir d e n Wer ten und ih re r 
Rangordnung , so fe rn d i e se uns als o b j e k t i v gültig und d a m i t als sein so l lend 
zum Bewusstsein k o m m t . " I. m, 63. o ld . 

2 Da wir das Gewissen g le ichse tzen mit der Fäh igke i t , Wer te u n d Un-
w e r t e und ihren R a n g zu erleben u n d abzuschätzen, d a ferner der Mensch 
bei seinem W i l l e n s u m s t ä n d e n nur so l che W e r t e (oder Unwerte) und U m -
s t ä n d e berücks ich t igen kann, von d e n e n er i rgendein Wis sen hat, so können 
wi r auch sagen: G u t ist der jenige, d e r in jeder Lage den höchstmögl ichen 
W e r t oder bei de r W a h l zwischen U n w e r t e n : den kle inmögl ichen U n w e r t — 
n a c h besstem W i s s e n u n d Gewissen zu verwirk l ichen bemüht ist." I. m 81. 
o ld . „Das Gewissen ist nichts anderes , als der Inbegriff der s i t t l ichen W e r -
tungen des Einze lnen ," I. m. Ç0. old. 
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ismerni, épenúgy korlátokba ütközik az etikai kutatás is a leg-
főbb érték feltalálásában, de ha mégis erős bizalommal ennek 
megvalósítását tesszük életünk feladatává, már is kiléptünk a 
szubjektivizmus ványadt, önmagával megelégedő tespedéséből s 
az eszményi célra való törekvés közben meg lesz a képességünk 
arra, hogy adandó alkalommal világosan megkülönböztessük a 
helyest a helytelentől, a jót a rossztól. Az etika célja nem lehet 
az, hogy pozitív szabályok felállításával mintegy feleslegessé 
tegye az egyéni megfontolást és elhatározást: az élet erkölcsi 
feladatát nem az etikának, hanem önmagunknak kell megolda-
nunk: eltalálni mindig a leghelyesebbet, szolgálni mindig a leg-
értékesebbet. Az etikai cselekvés a művészi alkotással rokon 
teremtő tevékenység, melynek számára épolyan kevéssé lehet 
szabályokat felállítani, mint a művészet számára. De amint a 
művész jó úton jár, ha hű marad önmagához s nem megrende-
lésre dolgozik, hanem a lelki inspirációt önti formába, épen úgy 
az ember is biztosan halad az erkölcsi tökéletesülés felé, ha azt, 
amit lelkiismerete intuícióiban megsejtett, a gyakorlati életben 
megvalósítani iporkodik. Az erkölcsös ember önállóan, szabad 
elhatározásból, önmaga előtt őszintén és következetesen cse-
lekszik.1 

A legfőbb etikai elvnek az értékeléssel azonosított lelki-
ismereti ténykedést állítva fel, Messer Kanttal szemben lénye-
gesen különböző eredményre jut, melynek három fő mozzanatát 
az alábbiakban foglalja össze: 

1.) Kant szerint az általános elvül felállítható cselekvés a 
legértékesebb cselekvés kritériuma. Ezzel szemben a lelkiisme-
rete szerint a legjobbat választó ember nem tar t ja magát ehhez 
az elvhez: nem azért cselekszik bizonyos módon, hogy azzal pél-
dát szolgáltasson, hanem mert azt találja lelki intuíciójában 
legértékesebbnek. Ez által csak jobban kidomborodik az erköl-
csiség autonómiája, melynek biztosítását a modern bölcselet oly 
nagy fontosságúnak tar t ja . Természetesen mindenkinek köteles-
ségének. kell elismernie, hogy tárgyilagos értékű megállapítá-
sokra tegyen szert, ami a helyes lelkiismeretképzés lényege s 

1 , ,Es erscheint uns p r ak t i s ch wicht iger , dem Einzelnen Z u t r a u e n zu 
seinem Gewissen zu geben, a l s ihn mit e th i schen Unte rweisungen zu verse-
hen. .Nach eigener Best immung, vor e igener Ve ran twor tung mit innerer 
W a h r h a f t i g k e i t sein Leben zu ges ta l ten ' : da rauf kommt es an, da r in liegt 
das W e s e n t l i h e si t t l iher Lebensges ta l tung." I. m. 86. old. 
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akkor csakhamar ki fog alakulni az objektív értékek legmaga-
sabb önértékének fogalma.1 

2.) Mig Kant szerint a legfőbb erkölcsi elv csakis formai 
tartalmú lehet, addig Messer reméli, hogy az értékelméleti kuta-
tás folyamán bizonyos tárgyi tartalmú elveket is lehet lesz meg-
állapítani amilyenek például: légy igazságos ítéleteidben, be-
csüld meg az emberben az emberi méltóságot. 

3.) Kant szerint az anyagi mozzanattól való meghatározás 
az önszeretetet éleszti s épen ezért nem lehet erkölcsi értékű. Mes-
ser ezt az aggodalmat alaptalannak tart ja, miután az ideális tár-
gyak, az értékek, nincsenek beállítva a való világ forgatagába. 

Az erkölcsiség irracionális jellegéből végül Messer azt a 
következtetést vezeti le, hogy a kötelességnek nem lehet tekin-
télyi vagy logikai elvek alapján motívumot szolgáltatni. A tekin-
télynek ugyan nagy haszna van az egyéniség kiképzésében a he-
lyes értékelésre való ráneveléssel, azonban a kiforrott, önálló 
egyén számára a kötelességnek csak egy motivuma van: a cse-
lekvés tárgyának önmagában értékes volta. így kizárólag az 
érték, a tartalom állít fel követelményt a cselekvés formája, az 
akarat irányítására, amely csak a naiv, kellő érzelmi finomsággal 
nem rendelkező ember számára jelent kényszerűséget, „catego-
ricus imperativus"-t, mig az önálló egyéniség a feltétlen paran-
csot feltételessé változtatja: amennyiben azt akarom tenni, ami 
a legértékesebb, úgy lelkiismeretem szerint kell cselekednem. 
Ha erre a fontolgatásra igenlő a felelet, úgy a kényszer és a 
készséges akarat, a „Sollen" és a „Wollen" közti ellentét ki van 
egyenlítve s az értékek nem kényszerképzetek többé, hanem mi 
keressük őket, hogy általuk értékesebbé legyen életünk.-

Míg Messer realizmusa hajló ismeretelmélete alapján3 az 
értékeket absztrakt tárgyaknak haj landó minősíteni, addig a 
fenomenologiai irányú értékelmélet az értékeket függetleníti a 
létezéstől, illetve a létezés előfeltételeinek tekinti. 

1 „ W e r sich mit innerer W a h r h a f t i g k e i t p rü f t , wer sich zudem der Ve-
r a n t w o r t u n g f ü r se in T u n bewuss t ist, de r wi rd von selbst bes t rebt sein, 
s ich möglichst über d ie Enge, Besch ränk the i t , Kle in ichkei t re iner sub jek t i -
ven Auffassungen u n d Neigungen zu e rheben . Dass dies nicht unmöglich ist, 
zeigt wiederum d ie Er inne rung an d a s wissenschaf t l i che Forschen , da s j a 
a u c h den E inze lnen über gar m a n c h e Vore ingenommenhei ten , Vorur te i le , 
sub jek t ive T r ü b u n g e n de r Auffassung u n d des Urte i l s h inausheben kann und 
muss ." i. m. 83. o ld . 

ä I. m. 96. old. 
" E i n f ü h r u n g in die E rkenn tn i s s theo r i e , Leipzig 1909. 
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A transzcendentalisták az ismeret alanyát és tárgyát azo-
nosságba hozó törekvéssel szemben, mely az etika számára a 
szolipszizmus abszurd következtetéseit eredményezte, Brentano 
a tárgyi vonatkozások hangsúlyozásával az idealizmus számára 
megmutatta a megoldás lehetőségét. Azonban pszichologizmusra 
haj ló realizmusa nem avathatta őt az idealizmus vezérévé, mely 
ha módszer tekintetében el is fogadta tőle az indítást, nem elé-
gedett meg a tudat tényeinek lélektani leírásával, hanem tovább 
ment a tudat előfeltételeinek kutatására. Igy alakult ki a lélek-
tan és a metafizika mellett egy ú j bölcseleti diszciplína: az ide-
ologia, vagy általános tárgyelmélet, mely a dolgok legáltaláno-
sabb határozmányait, lényegét, ideáit térben és időben való meg-
valósulásuktól elvonatkoztatva, örök fennállásukban szemléli. 
Vagyis a tárgyelmélet anyagát nem az alanyi tudat érzékelésből 
elvonatkoztatott fogalmai képezik, hanem azok az adottságok, 
melyeket a tudat maga előtt talál s a lényegszemléletben (We-
sensschau) reájuk eszmélve magáévá tesz. A lényegszemléletben 
megragadott adottságok, phaenomenek leírásával foglalkozik a 
fenomenologia, mely az értékek mibenlétének, egymáshoz való 
viszonyuknak s az alanyra vonatkozó hatásuknak vizsgálatában 
lett legújabban az ideális bölcselet etikai kutatásának mód-
szerévé. 

A fenomenologia az etikai kutatás szolgálatába állítva te-
hát leírja azokat az előfeltételeket, melyek által az erkölcsi cse-
lekvés a legértékesebbé válik. A cselekvés értékét pedig a cse-
lekvés tárgya határozza meg, amint azt már Brentano is taní-
totta; így tehát az etikai jelenségek végső princípiumának meg-
állapítása egyjelentőségű annak az elvnek a meghatározásával, 
mely mint önérték az emberi vágyak végső célja. 

Ez a cél azonban nem lehet ontologiai természetű, a léte-
zés rendjébe foglalt mozzanat, mert hiszen az értékek nem a lé-
tező világ tárgyai, hanem az ideális világ adottságai. Igy a feno-
menologiai kutatás során az ,,a priori"-nak, a tiszta filozófiai is-
meretnek, melynek körében kereste Kant az erkölcsiség végső 
cselekvés formai kritériumát (,,das Urteilen"), melynek műkö-
déséből akarta Kant a „tiszta" bölcselet elveit levezetni, hanem 
az „a priori" a lényegszemléletben megragadott érték, tehát tár-
gyi vonatkozású mozzanat, melyet a tudat vagy fenomenologiai 
redukció révén, a létező világ zárójelbe helyezése után tett ma-
gáévá, vagy pedig az érzelmi átélésnek egy sajátos nemében ra-
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gadott meg. A lényegszemléletben megragadott tárgy a végső 
elv, mely az egész erkölcsi életre irányításul szolgál s a köteles-
ségteljesítés és a felelősségérzet indítékává válik. 

Az ontologiai vonatkozás kikapcsolásával természetesen 
megdől annak a lehetősége is, hogy az emberi élet számára va-
lami metafizikai természetű életfeladatot lehessen felállítani. A 
modern etikai kriticizmus részére épen olyan idegenszerű az 
etika teleologiai beállítása, mint amilyen idegen volt Kant ré-
szére. Az életnek nincs metafizikailag megállapítható célja, mert 
hiszen az értékek, az erkölcsi világ mozgató erői ideális tárgyak, 
melyek a létezés rendjébe nem vonhatók, hanem az eszmék ma-
gasságában lebegnek az ember előtt, hogy tiszteletük által életét 
értékessé vagyis erkölcsössé tegyék. 

A Husserl által megindított fenomenologiai kutatás ered-
ményeinek az etikai spekuláció terén való alkalmazásában külö-
nösen a kölni bölcSelő, Max Scheler tűnik ki. A legújabb német 
bölcseletnek egyik különösen figyelemreméltó képviselője ő, ki 
arra érez magában hivatást, hogy az etikai spekulációt a Kant 
által befolyásolt előítéletektől megtisztítsa s az etikai gondolko-
zásnak új irányt szabjon. A modern bölcseletben szinte páratla-
nul álló szigorúsággal suhogtatja meg Kant felett a kritika osto-
rát, jóllehet maga sem tud teljesen Kant hatása alól szabadulni. 
Az újítókra, reformátorokra jellegzetes merész biztonsággal bo-
csátja útra sokszor inkább a költői intuició hevében, mint a spe-
kuláció mélységében megszületett eszméit, melyek rapszodikus 
stilusu s az érthetőség szempontjából nem mindig előnyösen fo-
galmazott írásaiban gyors egymásutánban jönnek napvilágra.1 

Alkotó erejének javakorát élvén, Schelernél még lezárt, befeje-
zett rendszerről nem beszélhetünk. Ha mégis eddigi írásai alap-
ján szükségesnek tartjuk ismertetését, tesszük ezt azért, mert 

1 Vom U m s t u r z der W e r t e . Leipzig 1919. — Vom Ewigen im Menschen. 
Leipzig 1921. — D e r Fo rma l i smus in der E t h i k und die m a t r i a l e Wer ta th ik . 
2. Aufl . Ha l l e 1921. — Die t r anszenden ta l e u n d d ie psychologische Methode. 
Leipzig, 1922. W e s e n und F o r m e n der S y m p a t h i e . 2. Auf l . Bonn . 1923 — 
Moral ia . Leipzig, 1923. — Chis t en tum und Gese l l s cha f t . Leipzig 1924. — Die 
Formen des W i s s e n s und der Bi ldung. Bonn 1925. 

Scheler bö lcse le té t i smer t e t i k : P r zywara E : Rel ig ionsbegründung. Max 
Scheler I. H. N e w m a n . F re ibu rg in Br. 1923. — Geyser J : Sche le r s Phäno-
menologie de r Rel igion. Fre ib . in Br. 1924. — W i t t m a n n M : M a x Scheler 
a ls Ethiker . Düsse ldorf 1923. — Rohner A: a „Divus T h o m a s " 1923—26. 
évfo lyamaiban . 
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Scheler főereje épen az etikai spekuláció, melyben Németország-
ban már is érezteti hatását. A keresztény bölcselet részéről pe-
dig különös érdeklődésre számíthat a modern bölcseletben szo-
katlan törekvésével, melynek célja az etikának vallásos tarta-
lommal való telítése. Ebben a törekvésben Scheler nemcsak ke-
resztény, hanem határozottan katolikus bölcselőnek mutat ja ma-
gát, kinél Szent Ágoston bölcselete olyan méltatásra talál, mely-
nek a középkor óta nem látjuk példáját. Gondolatait fő etikai 
műve, a ,,Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wer-
tethik" nyomán ismertetjük. 

Scheler helyteleníti Kant rendszerének azt az alaptanítá-
sát, mely az a „priorit" a formai, az a „posteriori"-t a tartalmi 
mozzanattal azonosítja. Ez a megkülönböztetés már csak annyi-
ban sem helyes, mivel az a priori nem szükségképen formális, 
hanem lehet materialis tartalom is, aszerint, hogy általános, 
vagy közelebb meghatározott tartalmat fejez-e ki. Ügy a tiszta 
logika, mint a mathematika a priori tudományok, s mégis mig a 
logikai a priori formális, a mathematikai a priori materiális, mi-
után az előbbi elvei találnak az utóbbiban bizonyos anyagra 
nézve alkalmazást. Törülnünk kell tehát az apriorinak a formá-
lissal való egyenlősítését s az a priori lényegét vagy mint tar-
talmilag, vagy mint formailag értendő mozzanatot kell meg-
különböztetnünk. 

Miután Kant az a „priorit" kizárólag formális momentum-
nak minősítette, innen veszi eredetét az a téves álláspont, mely-
hez mindvégig következetesen ragaszkodva, a cselekvés értéké-
nek megállapításánál figyelmen kívül hagyja a tartalmi mozza-
natot.1 Kant ezzel az eljárással akarta az etikát az eudaimoniz-
mus veszélyétől megmenteni, ami pedig alaptalan aggodalom, 
mivel a cselekvés tárgya nemcsak az érzékek, hanem az érzelmi 
világ számára is hoz meghatározást. A tárgyakat megragadó 
lelki aktusaink némelyike a tárgyat kellemesnek vagy kellemet-
lennek, nemesnek vagy alacsonynak, jónak vagy rossznak minő-
síti. Ez a minősítés értékelés, az illető tárgyak pedig, melyek azt 
a minősítést belőlünk kiváltják: az értékek. Az értékek nem szub-
jektív, a dolgokhoz egyénileg hozzágondolt minőségek, hanem 

1 „Die I d e n t i f i c i e r u n g d e s A p r i o r i s c h e n mit d e m F o r m a l e n ist e in G r u n -
d i r r t u m d e r K a n t i s c h e n L e h r e . E r l iegt a u c h d e m e t h i s c h e n F o r m a l i s m u s mi t 
zug runde , ja d e m f o r m a l e n I d e a l i s m u s , — wie K a n t se lbs t se ine L e h r e mennf 
— ü b e r h a u p t . D. F o r m a l i s m u s 49. o ld . 

Religio, 1927. 14 
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önmagukban való adottságok, melyek megelőzik az alanyi élmé-
nyeket. Mert valami kellemes, azért örülünk neki, mert nemes, 
azért lelkesedünk érte s nem a mi lelkesedésünk teszi nemessé, 
örömünk kellemetessé. 

Vannak aztán olyan adatai is lelki élményeinknek, melyek 
nem fejeznek ki értékszerűséget. Ezek a látás és hallás által 
közvetített tartalmak, melyeket Scheler a „létező" gyűjtőnév 
alatt foglal össze s az értékekkel szemben dolgoknak („Dinge") 
nevez. Ez utóbbiak önmagukban véve nem értékek, de lehetnek 
értékek hordozói. Ebből az is következik, hogy a dolgok és érté-
kek két, egymástól különböző tartalmat fejeznek ki, két külön-
böző lelki tevékenységnek a tárgyai: a dolgok a megismerésé, az 
értékek az értékelésé. 

De ez a megkülönböztetés még nem elég, hanem igen fon-
tos azt is tudnunk, hogy a két különböző lelki tevékenység s az 
ezeknek megfelelő tárgyak között nincsen viszonyosság; az érté-
ket nem lehet a létezőből, az értékelést a megismerésből levezetni. 
Az értékek annak a sajátságos intuíciónak a tárgyai, melyet 
Scheler ezzel a névvel jelöl meg: „das Fühlen", vagyis egy sa-
játságos emóciónális élmény.1 Jóllehet az értékek a dolgokon 
lesznek részünkre felfogható tárgyakká, de ez még semmiesetre 
sem jelenti a dolgoktól való ontologiai függésüket. Ennek bizo-
nyítására hivatkozik Scheler arra a lélektani momentumra, mi-
kor az értékek által bennünk keltett' élmény az érték hordozó-
jában egyáltalán nem talál magyarázatot. így néha valakit kelle-
metlennek tartunk, anélkül, hogy meg tudnók adni az ellenszenv 
okát; szépnek találunk egy műremeket, anélkül, hogy alaposabb 
magyarázattal szolgálhatnánk; kellemesnek mondunk valamit, 
anélkül, hogy megmondhatnók az okát.' 

Mindezek alapján állítja Scheler, hogy az értékek nem 
alanyi vonatkozást, hanem önálló, materiális tartalmat fejeznek 
ki. Ha tehát Kant formalizmusát, mely csak a szándékot s nem 
a cselekvés tartalmát veszi minősítés alá, üresnek és tarthatat-
lannak kell állítanunk, következik, hogy a cselekvés értékét csa-
kis a tartalomból, az értékek minőségéből lehet megállapítani, 
a helyesen értelmezett etika tehát csakis a „materiale Wertet-

1 „Wer t e sind k l a r e füh lba re Phänomene , nicht d u n k l e X-e, d ie selbst 
nu r ihren Sinn d u r c h jene w o h l b e k a n n t e n Phänomene f inden." I. m. 11. old. 
„ W e r t e sind uns im F ü h l e n zunachts gegeben." I ,m. 30. old. 

2 I. m. 12, 187. old. 
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hik" lehet, amint Scheler a saját rendszerét Kani formalizmusá-
val szemben elnevezi. 

A jónak és a rossznak, ennek az alapvető etikai megkülön-
böztetésnek a fogalma tehát csakis az értékelmélet! megfontolás 
nyomán alakulhat ki. A cselekedet helyességét a benne meg-
valósuló értékek minősége határozza meg. Az cselekszik jól, aki 
azt teszi, amit a legértékesebbnek itél.1 A „Vorziehen", a leg-
értékesebbnek kiválasztása, az ember legfontosabb erkölcsi 
feladata. 

A helyes értékelés megkönnyítésére Scheler is fontosnak 
tar t ja az értékek rangsorának megállapítását, melyeknek négy 
osztályát ál l í t ja fel; 1.) az érzékek számára kellemes vagy kelle-
metlen; 2.) a vitális értékek; 3.) a szellemi (esztétikai, jogi, tu-
dományos) értékek s végül 4.) az elragadó és a közönséges (das 
Heilige und Unheilige), melyek az érzelmi emóciók legmagasabb 
fokú élményeinek („absolute Sphäre") a tárgyai." 

Ebből a felosztásból már látható, hogy az értékek, ezek az 
ontologiailag és ismerettanilag a priori elemei cselekedeteink-
nek, nem értelmi megismerés, hanem az emocionális intuicio 
tárgyai s épen azért az etikai megismerés sem intellektuális jel-
legű, amint azt Kant egészen tévesen állította. 

Scheler törekvése arra irányul, hogy az etikában s a gon-
dolkodás minden terén az intellektualizmus és a voluntarizmus 
közti ellentétet kiegyenlítse. Az indus és a görög bölcselettől 
kezdve mint egy végzetes rém üldözi az emberi gondolkodást az 
a téves vélemény, mely az emberben állandóan két világot külön-
böztet meg: a szellem világát és az érzékiséget. Igy az ember két 
részre szakad s az erkölcsi szabály mint a természete ellen való 
kényszer nehezedik reá. Minden etika s így elsősorban Kant eti-
kája, mely a kötelességet áll í t ja oda mint a legfontosabb erkölcsi 
élményt az öntudatnak, megsemmisíti az egyéniséget. Épen azért 
Scheler iparkodik az eddigi gondolkozásmódot megfordítani s az 
értékeket, mint elsődleges objektív elveket állítani fel, melyek-
ből csak másodlagosan, mint levezetett elv alakul ki az ideális 

1 „Der W e r t gut im a b s o l u t e n Sinne ist d e r j e n i g e Wert , de r wesensge-
setzmässig an d e m Akte der Rea l i s ie rung de s j en igen Wer tes e rschein t , der 
( für die E rkenn tn i s s tu f e des ihn rea l i s ie renden W e s e n s ) der höchs te ist; der 
W e r t ,böse' abe r derjenige, d e r a m Akte der Real is ierung des n iedr igs ten 
erschein t ." I. m. 21. old. 

2 I. m. 104—109. old. 

15* 
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kötelesség, a „Sollen" szabálya: az értékesnek meg kell tör-
ténnie.1 

De ha ezek szerint a cselekvés egyedüli motívuma az érté-
kekben nyugszik, felmerül a kérdés, hogyan ragadja meg az em-
ber erkölcsi életének ezen irányítóit, hogyan lesz részesévé an-
nak a mély etikai emóciónak, mely Scheler szerint az erkölcsi 
cselekvés végső indítéka? „Gibt es materiale ethische Intuitio-
nen?"2 Ez a kérdés Scheler etikájának sarkpontja. 

E tekintetben a már említett helytelenül képzelt dualizmus 
a lapján meg kell küzdeni azzal a súlyos előítélettel, mely szerint 
minden, ami értelmi tevékenység, ami nem a felsőbbrendű ember 
ténye, azt érzékiségnek minősítjük s mint az alsóbbrendű 
ember életnyilvánulását az erkölcsiség szempontjából értékte-
lennek tartjuk. Ezzel szemben az igazság az, hogy amint van 
minden érzéki tapasztalástól mentesített gondolkozás, amilyenek 
a tiszta logika igazságai, épenúgy van érzékiségtől szabad átélése 
a szeretetnek és a gyűlöletnek, az etikai emóció két ellentétes 
adottságának. Tehát van az emberi érzékiségtől független szere-
tet és gyűlölet, egy tiszta, lelki aktus, hasonló ahhoz, ami-
lyennel a tiszta logika axiómáit magunkévá tesszük.1 Hibásnak 
kell tehát tartnunk az eddigi etikai kutatás menetét, mely vagy 
csak a priori ismeretről tudott s ennek megfelelően egyoldalúan 
intellektuális alapokra helyezkedett, vagy pedig az empirikus 
megismerés kizárólagosságát vallotta s ilyen értelemben tanította 
az etika emocionális természetét. Scheler törekvése tehát ar ra 
irányul, hogy az etika igazi természetét mint egy a priori, az ér-

1 „Das eine H a n d l u n g sein ,sol', setzt voraus, d a s s in der In tu i t ion 
d e r W e r t der H a n d l u n g , die sein ,so! l \ e r fass t ist." i. m. 186 old. „Tugend 
ist die unmi t te lbar e r leb te Mächt igkei t , ein Gesoll tes zu tun ." 209. o!d. 

2 I. m. 43. o ld . 
3 „Ob es a u c h ein reines Anschauen , Fühlen, ein re ines Lieb und H a s -

sen, ein reines S t r e b e n und Wol len gebe, die al le z u s a m m e n von der p sycho -
phys ischen Organ i sa t i on unserer M e n s c h e n a r t ebenso unabhängig sind, w i e 
d a s reine Denken u n d zugleich einer u r sp rüng l i chen Gesetzmässigkei t t e i l -
haf t ig , die sich ke ineswegs auf die Rege ln des empyr i schen Seelenlebens zu-
r ü c k f ü h r e n lässt , d a s wird auf G r u n d jenes Vorur te i l s ga r nicht e inmal ge-
f r a g t . . . F ü r d ie E t h i k hat dies zur Fo lge gehabt, d a s s sie sich in i h r e r 
Geschichte e n t w e d e r a ls absolute ap r io r i sche und d a n n ra t ionale E t h i k 
ges ta l te te , oder a l s re lat ive, empyr i sche und emot iona le Eth ik . Ob es n ich t 
e ine absolute, a p r i o r i s c h e und emot iona l e Eth ik geben könne und müsse,, 
w u r d e kaum in F r a g e gezogen." L m. 260. old. 
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zéki tapasztalástól, de egyszersmind a gondolkozástól függetlení-
tett tiszta emóciót mutassa be. 

Az etika történetében ehhez a törekvéshez kevés támasz-
pontot talál. Csak kevés gondolkodó volt, aki erre a mély belá-
tásra eljutott. Ilyen volt Szent Ágoston, kinek egész theológiája 
a szeretet elvén épült fel; ilyen Blaise Pascal, akinek szavait 
Scheler jelmondatul választja: „le coeur a ses raisons". Igen, van 
olyan tapasztalat, olyan élmény, mely nem a külvilágból, nem is 
az ész igazságot kutató tevékenységéből merití gazdagságát, ha-
nem amelynek kincsesbányája az értékek világa, melyeket önma-
gukban s egymáshoz való viszonyukban tisztán lát maga előtt s 
melyeket maga előtt tartva biztosan halad az erkölcsi tökéletes-
ség útján.1 

Az érzelmi világnak eddig még eléggé ki nem kutatott rej-
tekében négyféle irányú emóciót fedez fel Schelerr 1.) az érzést, 
(Sinnliche Gefühle), mely a test egy bizonyos részében beállott 
változást jelez; 2.) közérzetet (Leibgefühle), mely a fizikai funk-
ciókat kíséri; 3.) az érzelmeket (rein seelische Gefühle), melyek 
a lelki folyamatok élményei s mint az előbbiek még mindig a 
testtel kapcsolatos alanyi állapotnak a kifejezői; 4.) szellemi ér-
zelmeket (geistige Gefühle), melyek az egyéniség élményei s 
épen azért „Persönlichkeitsgefühle" különleges névvel jelöli 
őket. Ezek az ember magasabb lényének, a személynek kisugár-
zásai az egész egyéniségre, midőn minden külső érzéki benyo-
mástól, értelmi és akarati tevékenységtől függetlenül, egy abszo-
lút, metafizikai aktusban önmaga értékét fogja fel s fejezi ki 
hatalmas, erőteljes igenléssel.3 

1 „Es gibt e ine Er fah rungsa r t , d e r e n Geges tände dem Vers tände völ l ig 
verschlossen s ind; f ü r d ie dieser so b l ind ist wie Ohr u n d Hören für d ie F a r b e ; 
e ine E r f a h r u n g s a r t aber die uns ech te objekt ive G e g e n s t ä n d e und eine ewige 
O r d n u n g zwischen ihnen zuführt , eben die Wer te ; u n d eine R a n g o r d n u n g 
zwischen ihnen." i. m. 262. old. 

2 I. m. 344—357. old. 
3 „Diese G e f ü h l e scheinen aus dem Q u e l l p u n k t der geistigen A k t e 

selbst — gleichsam — hervorzus t römen und alles jewei l ig in diesen A k t e n 
Gegebene der Innen — und Aussenwel t mit ihrem Lich te und mit i h r e m 
Dunke l zu übergiessen. Sie .durchdr ingen ' alle b e s o n d e r e n Er lebniss inha l te . 
Ih re Eigenar t t r i t t auch dar in hervor , da s s sie absolute , nicht auf a u s s e r p e r -
sona le W e r t v e r h a l t e und auf d e r e n mot iv ierende K r a f t relative G e f ü h l e 
sind . . . In d ieser Nichtbedingthe i t von W e r t h a l t e n aus se r der Pe r son u n d 
ihrer möglichen A k t e hebt sich heraus , da s s diese G e f ü h l e nur im W e r t w e s e n 
d e r Pe r son selbst u n d ihrem allen i h r e n Ak ten über l egenen Sein und W e r t -
sein wurzeln ." I. m. 357. old. 
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Ezzel azután eljutottunk Scheler etikájának legfontosabb 
pontjához: a morális egyéniség kérdéséhez, melynek kialakítását 
ta r t ja ő az etika legfőbb feladatának. „Neuer Versuch der Grund-
legung eines ethischen Personalismus": ezzel az alcímmel fejezi 
ki ezt a programmot etikai főmüvében. 

Először is tudnunk kell, mi az egyéniség hordozója, az 
egyén Scheler szerint. Ennek a fogalomnak metafizikai a lapja 
nála sem a szkolasztika személyfogalmával nem azonos, mely 
az értelmes állagot jelenti, sem pedig nem azonos az aktualisták 
fogalmával, akik a személyt az egyéni aktusok összességével azo-
nosítják. 

Kantnál a személy a transzcendentális appercepció alanya. 
Ezt a fogalmat Scheler elutasítja, mivel ez „Entpersonalisierung", 
egyértelmű az egyéniség tel jes felbomlásával.1 

Ehelyett inkább Leibniz felfogásához mutat vonatkozást. 
Leibniz monadologiája szerint a monádok mindegyike önálló 
egyed, melynek lényege a tevékenység, az aktivitás.2 A monádok 
összessége metafizikai birodalmat alkot, melynek középpontja az 
Isten, ki maga is mint monád, mint a monádok monádja, lesz 
meghatározva. Leibnizre visszagondolva, könnyebben fogjuk 
megérteni Scheler személyfogalmát, et ikájának leghomályosabb 
részét. A leibnizi fogalomtól a Scheleré annyiban különbözik, 
hogy Schelernél a személy nem jelent metafizikai állagot, hanem 
aktivitást, tevékenységet, még pedig azt a fenomenologiai aktust, 
midőn az értékeket, ezeket az absztrakt lényegeket, megragad-
juk. Az az aktus, midőn az értékek világa feltárul előttünk, az 
egyéniség, a „Person" aktusa s ez az aktus maga az egyén. En-
nek a különleges s Scheler minden tiltakozása ellenére aktu-
alista személyfogai ómmal rokon meghatározásnak az a lapjá t a 
személynek tulajdonított élmény természetében kell keresnünk. 
A személy tevékenysége Scheler szerint nem az értelmi tevé-
kenység, hol a fogalomképzés megrögzíti s a tudatalannyal vo-
natkozásba hozza a tárgyakat, hanem a „személy" érvényesülé-
sének terrenuma az emocionális világ, melynek tartalmát csakis 
átélni lehet s épen ez az átélés és csakis ez a „személy" életmeg-
nyilvánulása, így azután érthető, ha a „személy" semmi egyébb, 
mint maga az emocionális átélés.3 

1 I. m. 385. old. 
2 .,Ce qui n ' agit, ne mér i t point le nom d e substance." O p e r a phi loso-

phica. Ed. E r d m a n n , Berlin, 1849. 617. old. 
3 „ P e r s o n ist die u n m i t t e l b a r miter lebte Einhei t des E r l e b e n s " i. m. 
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Az így nyert fogalomból vezeti le Scheler az erkölcsi egyén 
tulajdonságait, melyek kétféle viszonylatban mutatják be: mint 
individuumot és mint a közösség tagját. Az erkölcsi személy 
egyéni tulajdonságai: 1.) a felelősség, mely az alanyi élménynek 
minden determinációtól való függetlensége nyomán támad; 2.) 
az autonómia, mely korántsem a kötelességnek szabad teljesí-
tése, mint Kant állította, hanem a jónak mint értéknek belátása 
nyomán keletkezett cselekvési készség; 3.) végül az individuali-
tás, mely a személynek sajátszerű, közölhetetlen meghatározott-
sága s elkülönültsége minden más személytől, úgy személyre, 
mint erkölcsi értékre nézve úgy, hogy nincs két egyenlőnek ne-
vezhető s egyenlőnek értékelhető egyede az erkölcsi világ-
rendnek.1 

De az ember örök lényében, mely személyiségének magva, 
a közösséghez való hozzátartozandóság is bennfoglaltatik.2 A 
másokhoz való vonatkozás hajtó eleme a rokonszenvnek, a sym-
pathiának a személyiség lényegében kibontakozó ereje. Ennek 
az érzelemnek a fenomenologiáját dolgozta ki Scheler „Wesen 
und Formen der Sympathie" c, könyvében. 

Az ember kikívánkozik magából. Iparkodik belehelyez-
kedni más ember lelkivilágába (Einsfühlung). Ez a beleélés meg-
eleveníti benne az embertárs érzelmét. (Nachgefühl). Az érzelmek 
hasonulása révén részvét keletkezik bennük (Mitgefühl). A rész-
vét az emberszeretetben lesz tevékennyé (Menschenliebe), mely-
nek végső mozgató ereje az istenszeretet (akosmistische Person 
und Gottesliebe).5 

Az által tudunk magunkból kilépni s egymással érzelmi 
közösségbe jutni, hogy minden személy és személyek személyé-
vel: Istennel egy transzcendentális, akozmisztikus egységet al-
kot, úgy hogy minden szeretetmegnyilvánulás szükségszerű vo-
385. old. — „Person ist d ie Konkre te , selbst w e s e n h a f t e Seinseinhei t von 
Akten versch iedenar t igen W e s e n s . " I. m. 397. „Die Pe r son ist e rhoben und 
in ihrer Reinhei t e rhaben über ihren Leib und über ihr und jedes a n d e r e 
Leben, da s nu r i rdische Dase insbedingung und zugleich M a t e r i e ih re r Ges ta l -
tung ist." W e s e n und F o r m e n d e r Sympathie , 89. old. 

1 D. Formal i smus , 495—520 old. 
2 „Das Sein des Menschen ist ebenso u r sprüng l ich Fürs ichse in , a ls auch 

Mite inanderse in , Mi te inander l eben und Mi te inanderwi rken . " Vom Ewigen 
im Menschen. 149. old. — „Die Pe r son ist sich selbst in jedem ihrer Aktvo l l -
züge (als Einzelperson) auch als Glied einer u m f a s s e n d e n Per songemein-
schaf t i rgenwelcher Akt im Se lbs te r leben gegeben." D. Formal i smus , 540. old. 

3 W e s e n u. Formen d e r Sympath ie 112—120 old. 
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natkozás az Istenhez, kinek a szeretete hat ja át az erkölcsi világ 
minden egyedét, s így minden megnyilatkozása a szeretetnek 
„amare in Deo", Istenben való szeretet, amit Scheler a keresz-
tény misztikusok életében bőségesen lát bebizonyítva. 

Az erkölcsi világrend Istennel való egybeforradásának el-
mélete érdekes megújítása a már korábban említett leibnizi mo-
nadología egy nemének és nyilván Kant „mundus intelligibilis"-
ének. helyettesítése. Ezzel az elmélettel nyer Scheler etikája egy 
sajátságos, misztikus, theocentrikus vonatkozást. Az Istennel 
egyesült s magát embertársaival szolidárisnak érző ember Sche-
ler etikája szerint az erkölcsileg értékes ember.1 

A szeretet elvén épül fel Scheler társadalomtana, mely 
etikájának kétségkívül legsikerültebb része. Az emberek egyesü-
lése nem szerződés alapján keletkezett szövetkezés, hanem szük-
ségszerű, akozmisztikus egység, maga is egy nagy személy, a 
„Gesamptperson,"2 A közösség fő etikai törvénye az erkölcsi 
szolidaritás elve, melynek értelmében az egyén felelős a köznek 
s a köz felelős az egyénért.3 

Miután két oly alapérték van, mely csak a közösségben 
kristályosodhatik ki: a lélek üdvössége („Heilswert") és a kultura 
(„Kulturwert"), azért két nagy erkölcsi közösség van: az Egyház 
és a kulturközösség.4 A kettő közti különbség az értékek kü-
lönbségén kívül még abban is keresendő, hogy az egyház álta-
lános, internacionális, a kulturközösség ellenben kisebb kiterje-
désű s legközvetlenebb megnyilatkozása a népszellem. Egyház 
alatt Scheler mindig a katolikus Egyházat érti, mely a jelenlegi 
európai viszonyok között különösen nagy erkölcsi feladatok hor-
dozója,5 

Ezzel a két önmagában erkölcsi közös értékkel szemben az 
állam nem tekinthető annak, miután nemcsak szellemi, hanem 
anyagi értékeknek is képviselője, melyek nem esnek erkölcsi ér-
tékelés alá. Hasonló okból nem nevezhető tisztán erkölcsi testü-

1 „Nicht e ine isol ier te Person , sondern nur d ie u r sprüng l ich sich mit 
G o t t ve rknüpf t wissende , auf d ie W e l t in Liebe und sich mit dem Ganzen 
d e r Geis terwel t u n d der Menschei t sol idar isch geeint f üh l ende Person, ist 
f ü r den Ver fasse r d i e si t t l ich wer tvo l le . " D. Fo rma l i smus . XII . old. 

2 I, m. 555. old. 
3 Vom E w i g e n im Menschen 156—158. old. 
4 D. F o r m a l i s m u s 568. 
5 V. ö. „Soc io log ische Neuor ien t i e rung und d ie Aufgabe de r deu t schen 

Ka tho l iken nach d e m Kriege." Chr i s t en tum und Gese l l scha f t . 58—223. old. 
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letnek a család, legkevésbbé pedig a tömeg, hol nincs meg a fe-
lelősség tudata az egyénnek a közzel szemben s ennek az egyén-
nel szemben. 

Az erkölcsi közösségben éri el azután az egyén is önmaga 
tökéletesülését, midőn megilleti a nagy egyéniségek, a nagy érté-
keket képviselő emberek példája, kikhez cselekedeteit méri. Az 
erkölcsi szolidaritásnak ezt az eredményét Scheler a ,.Vorbild-
wirksamkeit" elvével magyarázza, mely a mintaképnek a kiala-
kulófélben levő egyéniségekre gyakorolt nevelő hatását fejti 
meg.1 

Az értékelmélet fenomenologiai irányú magyarázatával 
iparkodik Pauler Ákos is az etikai probléma megoldására. Pauler 
sok tekintetben szellemi rokonságban áll Husserllel, sőt legújab-
ban megjelent Logikájában (a megismerésnél az érzelmi átélés 
fontosságának hangsúlyozásával) Scheler gondolatait is méltá-
nyolni látszik, 

Paulernél mindig különös figyelemre talált az etikai prob-
léma. Az etikai megismerés természetéről régebben írt művében 
az etikai kutatás elvét így határozza meg: „valamely cselekedet 
ethikai helyességet nem lehet ontologiai speculatióval, hanem 
egyedül az erkölcsi értékek sui generis megismerése révén indo-
kolni. Vagyis csak a sajátos értékmegismerés képesít valamely 
cselekedet ethikai értékének megállapítására, nem pedig a cse-
lekedet transcendens ontologiai lényének nyomozása, amitől 
az előbbi teljesen függelen." Ennek az elvnek találjuk követke-
zetes keresztülvitelét Pauler bölcseleti rendszerét összefoglaló 
művében1, melynek egyik legértékesebb részét kétségtelenül az 
etika prolémáit fejtegető fejezetek képezik. 

Pauler Kant etikai kutatásainak legértékesebb mozzanatát 
annak a plátói gondolatnak a felvillanásában látja, mely szerint 
az erkölcsi jó nem eredménye, hanem előfeltétele a világfolya-
matnak; felette áll a létezésnek, ezzel szemben feltétlen elsőbb-
séggel rendelkezik.4 Azonban Kant súlyos hibába esett, midőn 
elvileg ugyan felállította az etika függetlenségét a létező világról 
szóló tudományoktól, mégis az ontologiai világból vett fogalmak-
kal, a „Kritik der praktischen Vernunft" posztulátumaival akarja 

1 I. m. 596. old. 
2 Az e t ika i megismerés te rmészete . Budapes t , 1907. 21. o ld . 
3 Bevezetés a f i lozófiába. Budapest , 1921. 
4 Bevezetés 147. old. 
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elsímítani a kutatás nyomán felmerült antinómiákat. így hűtlen 
maradt a helyesen felállított kiindulási ponthoz, összevegyítette 
a metafizikai és az etikai szempontokat, melynek végső tragikus 
következménye a gyakorlati ész illetéktelen szubjektiválása, min-
den etikának legsúlyosabb tévedése. 

Kiindulva a helyes plátói meglátásból az erkölcsbölcselő-
nek az a hivatása, hogy a jóság fogalmát összekapcsolja az onto-
logiai világfolyamatnak létét feltételező igazság fogalmával s ez-
által az etikát elvonatkoztatva a való élet tudományától úgy ál-
lítsa be, mint azt a tudományt, melynek nem az a célja, hogy azt 
kutassa ami van, hanem arra nézve szabjon irányítást, aminek 
lennie kell. 

Ezzel a gondolattal máris az értékelméleti kutatás látószö-
gébe állítjuk be vizsgálódásunkat. Ez a szempont a cselekvés 
moralitásának megítélésénél nem elégedhetik meg a cselekvés 
formai kritériumának figyelembevételével, hanem a cselekvés 
tartalmát is vizsgálat tárgyává teszi. Az erkölcsi cselekvés tar-
talmát a cselekvés céljából és indítékaiból állapíthatjuk meg. 
Csakis az a cselekedet erkölcsileg kifogástalan, mely úgy a cél, 
mint az indítóok tekintetében erkölcsileg tiszta. Erkölcsileg tiszta 
a cél, ha a legértékesebb dolgot akarja megvalósítani, erkölcsileg 
jó a motivum, ha épen azért akar ja a cél megvalósítását, mert az 
a cél legértékesebb. 

Az erkölcsiség lényegének ebben a formulázásában a leg-
főbb etikai kritérium csakis egy olyan alapelv lehet, mely önér-
ték s melyhez viszonyítva állapíthatjuk meg más dolog értékessé-
gét. Az önmagában való érték ismeretére a redukció módszeré-
vel, vagyis fogalmainknak a végső alapelvre való visszavezeté-
sével jutunk el, mely módszer a valóságtudományokkal és a ma-
tematikával szemben a filozófiának, mint a legegyetemesebb osz-
tályokról szóló tudománynak — Pauler szerint — sajátos mód-
szere. Ennek a módszernek az alakalmazásával azután arra a 
belátásra jutunk, hogy önérték csakis egy tőlünk függetlenül 
fennálló objektív mozzanat lehet, mely megadja ennek a szelek-
ciónak az alapját , melynek szempontjából bizonyos cselekvési 
módot erkölcsösnek vagy erkölcstelennek kell tartanunk. Ennek 
a mozzanatnak abszolútnak kell lennie vagyis olyannak, melynek 
fennállása más dolog által nem korlátozható, mert ebben az eset-
ben nem lehetne végső, objektív mozzanatnak tekintenünk. To-
vábbá ez a mozzanat nem lehet valami létező, hanem csakis 
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valami olyan, ami minden létező értékmérője. Végül az, amihez 
való viszonyítás megadja az emberi cselekedet értékességének 
s így erkölcsiségének lényegét, kell, hogy önmagában véve is a 
legértékesebb dolog legyen, melynek karakterisztikuma az, hogy 
minden értékítélet már feltételezi értékességét, mert tagadva 
hallgatagon értékességét állítjuk. 

Ilyen mozzanat az igazság. Az igazság abszolút, mert fenn-
állása előfeltétele a létezésnek, de magának nincs előfeltétele; 
az igazság fennállása nem ontologiai értelemben vett létezés, ha-
nem érvényesség. Végül önmagában a legértékesebb, mert min-
den más értékítélet feltételezi értékét. 

Miután tehát az erkölcsi jó közvetlen belátás eredménye, 
így Pauler is az intuició mellett foglal állást, csakhogy ez nem 
érzelmi, hanem elsősorban értelmi intuició. ,,Az erkölcsi meggyő-
ződés megismerés eredménye, azaz ítéletben és nem merő érze-
lemben nyer kifejezést, ez azonban korántsem jelenti azt, hogy 
az erkölcsi bizonyosságban ne volna tényező egyúttal egy bizo-
nyos érzületi elem.1 

Az igazságnak, mint végső normának felállításával vél Pau-
ler az erkölcsi autonómia számára az egyéni önkény színezetétől 
független jogosultságot szerezni. Az emberi cselekedet ugyanis 
autonóm annak a ténynek a belátása alatt, hogy az, ami igaz, 
ami magánvaló érték, annak meg kell történnie. 

Az igazság mint erkölcsi norma három eszményben talál 
megvalósulást, melyek az emberi lélek három irányú etikai ér-
deklődésének felelnek meg; a jó szeretete a humanizmus eszmé-
nyét eredményezi; a jó megvalósítására irányuló törekvés a kul-
túrában talál kielégítést; a jó tiszteletének a tárgya az igazság 
érvényesítésének alanya az ember, ki mint magánszemély a be-
csületben s mint társadalmi lény a jog eszményében lesz erköl-
csi értékké. 

Az erkölcsiség az igazságra, mint végső alapelvre, illetőleg 
alapértékre való visszavezetésével a rendszert alkotó elme nagy 
stilű koncepciójával illeszti be Pauler etikáját filozófiai rendsze-
rének szerves egészébe, melynek központjában ott ragyog az 
igazság gondolata és átsugároztat mindent. „Az által szép és jó 
valami, ha a szépségét és jóságát kifejező tétel igaz s csak azáltal 
létezik a létező, mert a létezést jelentő tétel igaz."2 

1 I. m. 128. old. 
2 I. m. 299. old. 
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Az igazság megismeréséhez alapvető fontosságú az erköl-
csiség, mely az ember elé kötelességszerűen állítja oda az igaz-
ságra való törekvést.1 A jó felismerése és megtétele által jut az 
ember az igazság birtokába s így a jó a megismerés sorrendjében 
időbeli elsőbbséggel rendelkezik az igazzal szemben." Viszont a 
jó gyakorlása lesz az ember élete értékessé s ez által alávetve az 
értékeszmének, mely előfeltétele a létezésnek s melynek meg-
valósulása az emberi élet harmonikus kialakítását eredményezi, 
amit megfontolásainak végén ebben a markáns összefoglalásban 
fejez ki Pauler: „Minden, ami létezik, alá van vetve az érték-
eszmének; hiszen ép ez által létezik. Az igazság szempontjából 
ez azt jelenti, hogy a létezés az által áll fenn, hogy igaz a léte-
zést kifejező tétel. A jóság szempontjából ez azt teszi, hogy 
csak az a cselekvés biztosít maradandót, amely erkölcsös; az 
immoralitás tönkreteszi az életet. A morál egyúttal az élet tör-
vénye is . , , Az egészséges, vagyis a zavartalanul benső mivoltá-
nak megfelelő szabad szellemi élet tehát .magától értetődőnek', 
vagyis ,természetes'-nek találja, hogy az igazat állítjuk és nem a 
tévését, hogy a jót akar juk és nem a rosszat. Csak a beteg, a de-
formált, a perverz szellemi élet tevékenysége mozog ellenkező 
irányban. Az egészség pedig szabadság: a betegség pedig ferdü-
lés és korlátoltság. Innen van, hogy az igazság iránti érdeklődés 
hiánya, az erkölcstelenség és Ízléstelenség rendellenességek, jelei 
a ,servitus humana'-nak, mellyel szemben az egész, az erős szel-
lemet az igaz, a jó és szép ellenállhatatlan erővel vonzza, fel-
emeli és boldogítja."3 

Vizsgálódásunk során az etikai probléma háromféle meg-
oldási lehetőségével ismerkedtünk meg. Mind a három megoldás 
értékelméleti alapon épül fel. 

August Messer realisztikus irányú értékelmélete az onto-
logiai világból absztrakció útján szerzett értékek sorában keresi 
azt az alapértéket, mely az erkölcsi rend végső szabályozójául 
lenne tekintendő. De ezt csak mint célt ál l í t ja oda a kutatás szá-
mára, anélkül, hogy önmaga megoldásra jutna. A két másik er-
kölcsbölcselő a fenomenologiai értékelmélet alapján állva, az 
értékek világának a létezés rendjével szemben való elsőbbségét 

1 I. m. 5. old. 
2 I. m. 299. old. 
3 I. m. 301. old. 
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vallja, hol egy a priori mozzanatban találja meg az egész erköl-
csi életnek iránytmutató etikai alapelvet. 

A fenomenologiai értékelmélet a problémának ezzel a be-
állításával mindenesetre következetes marad az ideális bölcselet 
azon alapelvéhez, mely szerint a valóság és a cselekvés empirikus 
rendjének az elvek és értékek tapasztalást megelőző a priori bi-
rodalma szolgál előfeltételül. A tiszta, a tények végső elveit 
nyomozó bölcselet természetesen nem kutathat az empirikus vi-
lágban, hol a dolgok a változás és esetlegesség folytonos forga-
tagába vannak beállítva, hanem kutatásai tere a lényegek, a lé-
tezés előfeltételeinek a világa, hol a dolgok és a létezés legáltalá-
nosabb határozmányait ismeri meg. 

De különösen eredményesnek Ígérkezik ez a kutatási mód-
szer az ideális bölcselet számára az etikai spekuláció terén. Ha 
ugyanis az etikát úgy kell tekintenünk mint normatív tudományt, 
akkor nem azt kell figyelembe vennie ami van, hanem arra nézve 
kell szabályt adnia, hogy milyen legyen az erkölcsös emberi cse-
lekedet. Hasonló e tekintetben az etika a logikához, mely nem az 
alanyi tudatban lefolyó pszichikai funkciókat figyeli, hanem sza-
bályokat ír elő az alanyi gondolkodás helyes menetére. De amint 
a tiszta logika a priori tudomány, épenúgy az az erkölcsi cselek-
vés végső elveit kereső spekulatív etika is. 

Kant szerint az ész már magában véve normatív tevékeny-
ségű, a cselekvés rendjére nézve előírja a szabályt. Mig Kantnak 
az ész spontán tevékenységét valló tanítása a történeti összefüg-
gésben a velünkszületett eszmékről való elmélet végső kirezgésé-
nek tekinthető, addig a modern kritícizmus a mai finom lélek-
tani kutatás eredményeit értékesítve, a tudásnak mint funkció-
nak előfeltételei helyett a tudattartalom vizsgálatából iparkodik 
az a priori-t, a megismerés és cselekvés előfeltételeit képező 
tiszta filozófiai ismeretet megállapítani. Az erkölcsi cselekvés 
rendjére alkalmazva ezt a módszert, amint láttuk, nem a cselek-
vés formai, hanem a cselekvés tartalmi mozzanata jön tekintetbe. 
Az a priori, mely Kantnál formális jelentőségű volt, a fenomeno-
logusoknál tartalmi, tárgyi értékű. Ennek megfelelően az erköl-
csiség végső szabálya nem a cselekvés szándékát, hanem a cse-
lekvés tárgyát határozza meg. Nem az általános elvül felállítható 
cselekedet, hanem a tárgyánál fogva legértékesebb cselekedet a 
jó cselekedet. 

A magyarázatok menetén a bizonytalanság és önkényes 
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beállítások nem egy esetével találkoztunk, melyek némelyike az 
erkölcsiség eredeti természetével ellenkezésbe jut s alkalmatlan 
az etikai probléma megvilágítására. 

Messer az erkölcsiséget lényegében irracionális természe-
tűnek tartván, az értelem által megállapítható norma hiányában 
a lelkiismerettel azonosított értékelésben gondolja a cselekvés 
számára a helyes irányítás megjelölését. Azonban eltekintve a 
lelkiismeretnek Messer által felállított sajátságos és egészen 
önkényes magyarázatától, olyan objektív norma hiányában, 
mely az értékelés helyességét igazolja, ismét csak a szubjektiviz-
mus számára nyitjuk meg az utat, különösen az autonómiának 
olyan értelmű magyarázatával, mint azt Messer teszi, ki az erköl-
csi cselekvést a művészi tevékenységgel egyenlő természetűnek 
veszi. Ha Kantnak tisztán csak a szándékot tekintő s a cselekvés 
tartalmát figyelmen kívül hagyó megfontolása üressé és tartal-
matlanná teszi az erkölcsiséget és a szubjektivizmus veszélyébe 
sodorja, ez a veszély épenúgy fennáll a Messer által adott ma-
gyarázattal is, mert hiszen egészen az egyéni izlés és erkölcsi 
érzület titka, hogy ki mit tart a legértékesebbnek. 

Még kevésbbé ad ja az erkölcsi rend magyarázatát Scheler 
elmélete. Ennek középpontjában áll a teljesen ideális tartalmú 
értékelmélet. Az értékek nem származtathatók le a létezés rend-
jéből, hanem önálló birodalmat alkotnak. Az erkölcsiség tárgyi 
momentumának ezen idealizálása mellett az alanyi momentum 
teljesen irracionálissá válik. Az értelmi és akarati tevékenység 
figyelmen kívül hagyásával s az érzelmi átélésnek egyoldalú be-
állításával a modern filozófia túlzásba menő intuiciós törekvései-
nek egyik legjellegzetesebb példáját adja. Eltekintve attól az 
empirikus ténytől, hogy az emberben nem lehet az érzelmi életet 
oly élesen szétválasztani az akarati és értelmi tevékenységtől, 
mint Scheler teszi, letagadhatatlan, hogy az erkölcsi cselekvés 
rúgója a szándék, tehát az értelmi megfontolás. Helyesen látták 
ezt a régiek, midőn az erények sorában az okosság elsőbbségét 
hirdették. Az értelmi elem primátusával indokolja meg Kant is 
a moralitás és a legalitas között vont különbséget. Ha eközben 
Kant az intellektualizmus javára olyan előnyöket biztosított, 
melyek formalizmushoz vezethetnek, amint ezt Scheler kifogyha-
tatlanul bizonyítja, úgy Scheler az érzelmi átélés túlhajtott je-
lentőségének hirdetésével értelmetlenné teszi az erkölcsiséget, 
ami legalább is olyan súlyos hiba, mint Kant egyoldalú intellek-
tualizmusa. 
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Schelernél félreismerhetetlen a keresztény bölcselő törek-
vése, ki az etikát a vallásossággal akarja viszonyba hozni. Saj-
nos azonban, hogy a keresztény bölcselet képviselőinek kellő 
ismerete híjján — Szent Ágostont kivéve, — a pantheizmus és 
ontologizmus között ingadozó istenfogalommal, a természetes és 
természetfeletti rend folytonos felcserélésével inkább félreértésre 
ad okot, mintsem az igazi kiegyenlítés út ját egyengeti. 

Mig Kant az erkölcsiség jellegétől elválaszthatatlannak tar-
totta a kötelesség hangsúlyozását s ezzel mindenesetre hű ma-
radt a dolog természetéhez, addig úgy Schelernél mint Messernél 
azt a merész változtatást találjuk, hogy a kötelesség abszolút 
hangoztatása ellen foglalnak állást s ezzel az etikai gondolkozás 
természetét gyökeresen felforgatják. Az erkölcsiség lényegétől 
elválaszthatatlan a kötelesség fogalma. S ha Scheler és Messer 
egyoldalú érzelmi intuícióra alapított elméletükkel ezt a meg-
győződést megingatni iparkodnak, úgy csak annak adják bizony-
ságát, hogy mennyire alkalmatlan elméletük az erkölcsi öntudat 
legelemibb élményének a magyarázatára. 

Ettől a tévedéstől maradt mentes Pauler Ákos megoldása, 
aki az értelmi intuició előtérbe helyezésével az igazságban mint 
végső normában talál ja meg a logikai gondolkozáshoz hasonlóan 
az erkölcsi cselekvés imperative kötelező szabályát. Mindazon-
által Pauler megoldása elsősorban csak a tudományos kutatás 
etikai követelményeit magyarázza, logikai idealizmuson alapuló 
elmélete nem talál ja meg az utat az etika valósági szférában 
érvényesülő területéhez, nem tud megszabadulni az ideális elő-
feltételekkel alkotott korlátok közül.1 

Az elméleti kutatás nehézségeiben jelentkező megoldási 
ingadozások a gyakorlati élet szempontjából azt a súlyos követ-
kezményt vonják magukkal, hogy az ember egyéniségében a Kant 
által felállított kettősséget megszüntetni s a szellemi és érzéki 
ember közötti kiegyensúlyozás módját nem tudják megállapítani. 
A valóság és az értékek világának éles szétválasztása által a 
kettő összetalálkozása a cselekvésben megoldhatatlan miszté-
riummá válik. Azt, hogy ez a nehézség milyen különleges követ-
keztetést eredményez, legérdekesebben mutatja Scheler rend-
szere, hol a személy, a magasabbrendű ember, az intuició alanya 

1 V. ö. Kornis G y u l a b í rá la tá t : Új m a g y a r filozófiai rendszer . Minerva, 
1922. 28—89. old. — Nagy József : A mai filozófia fő i ránya . Budapes t , 1923. 
164— 172. old. 
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egy egészen külön világot él, a valósághoz való minden szükség-
szerű vonatkozás nélkül. 

Ha Kantnál a legyőzhetetlen etikai dualizmus legmélyebb 
alapját a transzcendentális módszernek a tapasztalati világgal 
összhangzásba nem hozható természete okozta, ez a nehézség 
továbbra is fennáll a fenomenologiai módszernél is. A lényeg-
szemléletben, illetve az érzelmi átélésben megragadott tartalom 
vagy az empirikus világból absztrakció által elvonakoztatott 
adottság s akkor nem a priori többé, ha pedig — ami nyilván-
való, — ez elfogadhatalan a fenomenologia számára: úgy vagy 
egy létű az alanyi tudattal s akkor ismét a szolipszizmus zsák-
utcájába kerülünk, vagy attól független létű s vele szemben az 
alakító elv jelentőségével rendelkezik, akkor meg ismét csak 
nem találjuk meg azt a már Kant által emlegetett hidat, mely a 
transzcendentális és az empirikus világ közti ürt át tudná ívelni 
s az alany és a tárgy az etika szempontjából is fontos egymáshoz 
való viszonyában az összeköttetést fenntartaná. 

Ennek a nehézségnek, mely Kant óta nyomon követi az 
etikai spekulációt, a megoldására törekszik legújabban Horváth 
Barna mélyen járó etikai tanulmánya,1 mely voltaképen az er-
kölcsi norma természetét veszi vizsgálat alá, azonban az előfel-
tételek alapos kifejtésével egyszersmind irányt mutat az érték 
és valóság problémájának metafizikai megoldására. 

Az erkölcsi norma természetének megértéséhez Horváth 
szerint az érték és érvény jelentésének tüzetes megállapítása 
az előfeltétel. Pauler és Lask ismeretelméleti megállapításaiból 
kiindulva az érvényesség jelentését Horváth a tárgyi és az ala-
nyi oldalról világítja meg, A tárgyi oldalról nézve az érvényesség 
a dolgok kisugárzása, belemeredése a logikai szférába úgy, hogy 
az emberi ész számára az érvényesség az állagok minden terüle-
tén valami logikailag relevánsát, a dolgok logosát jelenti. Az 
alanyi tudat részéről pedig az érvényesség feltételezi a felisme-
rést, a logikai funkciót.2 

Az erkölcsi élet alapját képező értékmegismerés szintén 
logikai funkción alapszik, de amint már a tárgylogika és a formá-
lis logika területén is élesen megkülönböztetendők a logikai ér-
vényességek különböző nemei, annál kevésbbé hozható az etikai 
érvényesség, mely egy idegen világ besugárzása a logikai szfé-

1 Az erkölcs i no rma te rmésze te . Budapes t , 1926. 
2 I. m. 31. old. 
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rába, a logikai érvényességgel azonosságba. Igy HorvátH Pauler 
pánlogizmusa és Lask logikai formalizmusával szemben egy-
aránt állást foglal. A tényállás szerinte ugyanis az, hogy miután 
a dolgok érvényessége csakis a logikai szférában ragadható meg, 
így az erkölcsi érvényességet is csakis a logika síkjában foghat-
juk fel, vagyis ,,az objektív érvényesség az Ethos logikai vetü-
lete; az az emeltyű, melynél fogva az értelem, a teoretikus ész 
azt egyáltalában birtokába veheti."1 Azonban az erkölcsi maga-
tartás sohasem tisztán teoretikus, kontemplativ magatartás, ha-
nem ateoretikus, aktív jellegű. És épen ez az aktív, ateoretikus 
többlet, mely a közvetlen átélésben lesz nyilvánvaló, adja meg 
az erkölcsi érvényesség sajátszerű mibenlétét. 

Az erkölcsi érvényesség differenciálatlan tartalmát a meg-
ismerő gondolkodás elemeire bontja. Mindenekelőtt az érvényes-
séget a puszta objektív megállás jelentésére korlátozza. Ezen 
megszorítás után megmaradó érték és normafogalom az érvé-
nyesség predikátumával felruházott szubjektumok jelentését, 
vagy más szóval az érték és norma anyagszerű mozzanatával 
szemben az érvény a forma jelentését veszi fel. 

Az érték és valóság szétválasztásának ismeretelméleti 
álláspontját foglalva el, mig az értéket és az érvényt a valóság-
tól szétválasztott tartalomnak kell elismernünk, addig a norma 
épen a valóságra való vonatkozás specifikus kifejezője, mely az 
erkölcsi értékkel alternative szemben álló erkölcsi akaratot té-
telez fel. Az a priori szétválasztott érték és valóság sajátszerű 
kapcsolata okozza az erkölcsi törvény racionális kifejezésének 
nagy nehézségét, amelyre nézve szabatos formának a megálla-
pítása ép olyan kilátástalan törekvés, mint az alchymia próbál-
kozása az aranycsínálással. „Az erkölcsi törvény racionális ki-
fejtése egy lényegesen valóságra vonatkozó értékszubszíszten-
ciának logikai áthatásával egyértelmű; tehát a valóság, az érté-
kek és a speciális logikai szubszisztencia hármas komplikációja 
okozza a racionális kifejtés rendkívüli nehézségét."2 

Az erkölcsi norma valóságra vonatkozó rendeltetése a d j a 
meg a lényeges különbséget a logikai normával szemben. Az ab-
szolút erkölcsi és logikai norma között a különbség épen abban 
áll, hogy az abszolút etikai normativitásban az abszolút meg-
valósítandóság (a kategorikus „Sollen") a lényeges, a logikai nor-

1 I. m. 38. old. 
2 I. m. 118. old. ; 12. old. 

Religio, 1927. 15 
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mában ellenben nem, Paulernek az igazságértékben a logikai és 
etikai értéket azonosító megállapításával szemben Horváth hivat-
kozik arra a tényre, hogy mig a logikai következtetésben az egy-
mást kiküszöbölő hibás tételek is vezethetnek némelykor helyes 
eredményre, addig az erkölcs területén két rossz sohasem küszö-
bölheti ki egymást; negatív erkölcsi értékek szembenállása so-
hasem eredményezhet pozitív erkölcsi értéket. A kétféle norma 
közötti különbség tehát abban áll, hogy a logikai norma lénye-
gesen eszményszerű (zsinórmértékszerű), az erkölcsi norma pe-
dig kötelességszerű (imperativ).1 

Az erkölcsi norma valósághoz való vonatkozása azután 
szükségképen metafizikai szemléletnek nyitja meg az útját, me-
lyen az erkölcsiség végső beteljesedését a platói chorismos, az 
érték és valóság szétszakítottságának összetalálkozását keressük. 
Ehhez a metafizikai szemlélethez vezet elsősorban az erkölcsi 
rossz problémája, melyet a logikai spekuláció elszigeteltségében 
szemlélődő rendszerek legnagyobbrészt figyelmen kívül hagynak. 
,,Az erkölcsi rosszat époly kevéssé lehet abszolút, valóságmen-
tes értékobjektivitásként felfogni, mint értékmentes valóság-
objektivitásként elgondolni. Az ellentéten túli abszolút érték je-
lentésének az Abszolút — Jó és Abszolút — Rossz abszolút érték-
kvalitásaira való széthasítása megoldhatatlan ellenmondást zár 
magába. Ha az Abszolút — Jó és az Abszolút — Rossz mint 
egyaránt erkölcsi értékek objektívek lehetnének, akkor az ab-
szolút erkölcsi érték egyszersmind önmagának ellentéte is lenne, 
ami elgondolhatatlan."2 így az erkölcsi rossz szükségképen rá-
irányítja figyelmünket egy relatív értékes valóság létezésére, 
melyben a jó abszolúte nem valósulhat meg. 

De a világegyetem értelmét kereső tekintetünk csak az ér-
tékszféra és a valóságszféra közötti metafizikai összefüggésben 
találhat nyugvópontot. ,,Az érték és valóság abszolút dualizmusa 
nemcsak elviselhetetlen, de egyben értelmetlen is. Az érték és 
valóság szükségképeni összefüggése alatt azt a feltevést értjük, 
hogy az értékmentes valóságnak hivatása az, hogy értékessé, a 
relative értékes valóságnak pedig, hogy abszolúte értékes való-
sággá váljék. Ennek az előfeltevésnek perspektívájából a valóság 
mint értékmegvalósulás nyer értelmet."1 

1 I. m. 159. old 
2' I. m. 174. o l a 
1 I. m. 176. old. 
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A valóság és az erkölcsi érték azonosulása az erkölcsi élet 
metafizikájában a jövő problémája. A kozmikus történésnek 
csakis ennek a feltételnek a megvalósulása ad értelmet. „Mint-
hogy kétségtelen, hogy a tapasztalati valóság nem tekinthető ab-
szolúte értékesnek s mivel azt a lehetőséget, hogy a valóság ab-
szolúte értékes legyen, eleve kizárni nem lehet és mivel végül az 
érték és valóság összefüggésének, a kategorikus erkölcsi norma-
tivitásnak csak úgy van felfogható értelme, ha az erkölcsi érték 
tényleg abszolúte megvalósul, nem kell-e arra az eredményre 
jutnunk, hogy a világnak elgondolható értelme csak akkor van, 
ha a tapasztalati valóság abszolúte értékes valósággá ala-
kul át?"2 

Az érték és a valóságvilág kategorikus vonatkozásának ez-
zel a megteremtésével az erkölcsi norma kozmikus értelmet nyer. 
,,Két materiális szférát, az abszolút értékszférát és a puszta való-
ságszférát iveli át az erkölcsi norma a kategorikus vonatkozás 
hídjával. Ha elfogadjuk azt a metafizikai tanítást, amely szerint 
az értékmentes valóság és a valóságmentes érték csak abstraktiv 
izolációk, akkor a valóságnak egy metafizikai fogalmához jutunk 
el. A tiszta érték és a puszta valóság most már csupán materiális 
momentumok az egyetlen metafizikai valóságra. De a metafizikai 
valóság még így is artikulálva van a relative értékes és az abszo-
lúte értékes valóság tartományaira. A kategoriális vonatkozás 
hídjával az erkölcsi norma a metafizikai valóság e két tartomá-
nyát íveli át."1 

Horváth az erkölcsi norma értéket és valóságot egységesítő 
jelentésének megállapításával hatalmas lépést tett az egyoldalú 
logikai spekuláció útvesztőiből a metafizika területe felé, hol 
egyedül találhatjuk meg az etikai probléma végső megoldását. 
Természetesen Horváth csak sejtetni engedi a spekuláció ezen 
várható eredményét. Az érvényesség lényegét a logikai jelen-
tésre korlátozó ismeretelmélet ennél tovább nem is juthat. Ha-
nem szükségképen szét kell választania az érték és valóság biro-
dalmát, melynek végső összetalálkozása az objektív megismerés 
számára bár kívánatossá, de egyszersmind a megismerés határát 
túlszárnyaló „tapogatózássá" válik, mely Horváth szerint a me-
tafizika nagyszerűségét és bizonytalanságát egyaránt eredmé-

2 I. m. 177. old. 
1 I m. 178. old. 
2 I. rn.177.old. 

15* 
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nyezi.2 Viszont a metafizika érvényének ez a kétségessé tétele 
kétségessé teszi az etikai norma végső eredetét is, melynek leg-
sajátságosabb s a spekuláció szempontjából legsajnálatosabb 
eredménye az etikai norma racionális megállapításának lehetet-
lensége, melyet Horváth kénytelen bevallani, de ami viszont be-
fejezetlenné tesz minden etikát. 

Az etikai problémában jelentkező nehézség az a priori el-
veken alapuló ismeretelmélet egyik letagadhatatlan veresége. A 
modern etikai kriticizmus eredménytelen kísérletezésével szem-
ben milyen méltóságteljes fölénnyel emelkedik ki a történeti táv-
latból Aquinói Szent Tamás befejezett, hatalmas egységet feltün-
tető etikai rendszere! Szent Tamás elméjét is foglalkoztatták 
mindazok az alapvető problémák, melyek Kant óta állandóan 
nyugtalanítják az elméket. Ö is értékelméleti megfontolással jut 
el a végső etikai alapelvhez.1 Csakhogy az ő eszmemenetének 
kiindulási pontja homlokegyenest ellenkező az ideális bölcselet 
eljárásával szemben. 

Szent Tamás nem a létezést megelőző a priori adottságok-
hoz keresi a való világ megfelelő adatait, hanem az analitikus — 
induktív módszert teszi etikai vizsgálódás eszközévé. Az erköl-
csi cselekvésnek a valóságra vonatkozó, az empirikus világot 
érintő sajátsága kétségtelenül indokolttá teszi ennek a módszer-
nek az alkalmazását. Ez a módszer az empirikus világ etikailag 
jelentős anyagának, az emberi cselekvésnek a sajátosságát veszi 
vizsgálat alá. Ennek az eredménye pedig a cselekvés és megisme-
rés művelete közötti benső összefüggés megállapítása. Megcáfol-
hatatlan ugyanis az a tapasztalati tény, hogy ismeret nélkül nincs 
tudatos cselekvési képesség, a cselekvés tárgyát a megelőző meg-
ismerés határozza meg („ignoti nulla cupido"). 

Ismeretünk tárgya Szent Tamás szerint mindig a valóság, 
melyet az érzéki tapasztalatból elvonás út ján tesz magáévá az 
elme. A lét és ismeretrend ezen bensőséges kapcsolata teszi le-
hetővé erkölcsi eszméink megvalósítását. A valóság adatai 
ugyanis, melyek a tudattartalomban mint ismertek foglalnak he-
lyet, egyszersmind az akarat számára a cselekvés indítékait szol-
gáltat ják. Ugyanaz a valóság, mely az értelmi megismerés tár-
gya, egyszersmind az akarati aktus ösztönzője, csak az alanyi 
magatartás hoz létre különbséget az igaznak és a jónak, a való-
ság ezen két oldalú szemléletének értékesítése tekintetében, 

1 Sum. Theol. I. I I . q, 2. 
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amennyiben a megismerésnél lelkünk a valóság adataival szem-
ben szenvedőleges, befogadó magatartást tanúsít, mig a cselek-
vésnél visszahat, beíoly a valóság alakítására. Az értékek világa 
tehát a dolgok valóságában gyökerező tökéletességének külön-
böző szempontból történő minősítései. Miután pedig csakis a tár-
gyak megismerése után határozhatunk értékükről, az érték nem 
előzi meg, hanem velejárója a valóságnak.1 

Szent Tamás valóságbölcseletének a lét és érték ezen össze-
függésére vonatkozó megállapítása korántsem teszi megoldhatat-
lanná az etikai problémát. A kritikai idealizmus azon nehézsége, 
hogy a létező világ változandósága nem lehet alapja az erkölcsi 
norma változhatatlan, örök értékű érvényességének, megdől az 
,,esse per participationem" és az „esse subsistens" köt vont finom 
metafizikai megkülönböztetéssel. A tapasztalati világ javai tény-
leg nem mutatnak abszolút értéket. De épen ez a fogyatékosság 
engedi meg a dolgok értelmét kereső elmének azt a következte-
tést és a mennél teljesebb megvalósulás után törekvő akaratnak 
azt a megsejtést, hogy az erkölcsi világ végső értelmét a lét tel-
jessége, az Isten adja meg.2 A tapasztalati világ adottságaiból 
az egész ontologiai világnak létet adó legtökéletesebb lényre való 
következtetést az okság elvének objektív érvénye teljesen iga-
zolttá teszi. Ennek tagadásával megdől minden tudományos isme-
ret lehetősége s elkerülhetetlen a legteljesebb szkepszis örvénye. 

Az erkölcsi rend végső szabályozója az Isten, ki az erkölcsi 
világgal szemben az örök törvény hirdetője. Istenben lét és ér-
vény azonosulnak a maguk teljességében. A lét teljessége egy-
szersmind az ember öntökéletesülésének az eszménye. Az erköl-
csi életcél: megközelíteni a lét teljességét az ember énjének men-
nél teljesebb kifejtésével. Miután pedig az emberi lét sajátságos 
formája az eszes természet, így az ember eszes természetének 

1 „ R a t i o boni in hoc consist i t , quod a l iqu id sit appet ib i le . . . Man i -
fes tum est, quod u n u m q u o d q u e est appet ib i le , s ecundum quod est p e r f e c t u m , 
n a m omnia a p p e t u n t suam pe r fec t ionem. I n t a n t u m est au tem est, q u o d in fan -
tum est a l i qu id bonum, i n q u a n t u m est ens : esse eniiji est ac tua l i t a s omnis 
re i . " (Sum. Theol . I, q. V. a r t . 1.) 

2 „Ob iec tum voluntat is , quae est a p p e t i t u s humánus , est un ive r sa l e bo-
num, sicut obiec tum inte l lec tus est un iversa le ve rum. Ex quo pa te t , quod 
nihil potes t qu i t a r e vo lun ta tem hominis nisi bonum universa le : quod non in-
veni tur in a l i quo creato, sed solum in Deo: quia omnis c rea tu ra habe t bo-

•nitatem p a r t i c i p a t a m . Unde solus Deus vo lun ta t em hominis implere po tes t . " 
I. II. q. 2. a r t . 8. 
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megfelelő cselekvés adja meg az erkölcsiség zsinórmértékét.1 

Végig tekintve vizsgálódásunkon azt látjuk, hogy az idealiz-
mus és a mérsékelt realizmus ismeretelméletében rejlő gyökeres 
ellentét az etikai világrend magyarázatában is ellentétes ered-
ményre vezet, illetve, hogy az idealizmus ismeretelméleti előfel-
tételei alkalmatlanok az etikai probléma megoldására. Plato és 
Aristoteles volt mindig az etikai érdeklődés két legnagyobbnevű 
irányítója. A legújabb időkig nyúló történeti összefüggést nem 
nehéz megtalálnunk. Platónak a jó eszméjéért misztikus rajon-
gástól ittas lelke mindig varázslatos erővel hatott az etikai kuta-
tásra. Ennek a bűvös erőnek a hatása alatt áll a modern feno-
menologia is. Ezzel szemben Aristoteles józan realizmusa a való-
ságos élet adottságaiban keresi a jónak elrejtett és kifejlődésre 
törekvő csiráit. Miután pedig az etika a valóságos élet tudomá-
nya, az az etika sohasem válhat időszerűtlenné, mely ennek az 
életnek a feladatait szolgálja. 

Esztergom. Dr. Kecskés Pál, 

AZ INTUÍCIÓ SZENT ÁGOSTONNÁL. 
H a r m a d i k k ö z l e m é n y . 

A reális világ megismerése és az intuició. 

Szent Ágoston a Szentháromság nyomát először a szeretetben 
véli föltalálni. A szerető, a szeretett dolog és a szeretet 

között fennáll bizonyos háromság. De ezen világosság, mely itt 
fénylett egy kissé, ami lelki szemeinket elvakítja és így, hogy 
a Háromságot jobban lássuk, a földiek felé kell fordulnunk.2 

Más helyen meg azt mondja Szent Ágoston, hogy midőn valaki 
elérkezett az anyagi dolgok örök okaihoz, ott nem maradhat : 
„nem marad ezekben az odaérkezett, hanem mintegy értelme 
visszaverődve onnét eltávozik és így lesz a nem muló dolgok 
muló elgondolása.3" Ez az időbeli gondolkodás a tudományok 
által nevelődik és az emlékezetbe vésődik, hogy legyen annak 
hova visszatérnie, amely innét eltávozott.4 A gondolkodás 
maga azonban mindig az anyagi világból indul ki legelőször: 

1 „P rop r i a f o r m a hominis est s ecundum quam est animal ra t iona le . U n d e 
opor te t , quod o p e r a t i o hominis sit b o n a ex hoc, quod est secundum ra t i onem 
r e c t a m , " II. Eth . l ec t . 6. 

s D e Trinit . X V . n. 9. 
8 U. o. XII. n . 23. 
« U. o. 
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„Nem tudunk gondolkodni, ha valami nem int bennünket.1" Ez pe-
dig az érzékek útján megy végbe. 

Szent Ágoston az érzékszervekről beszélve azok működé-
sét következőképen határozza meg : „Ámbár a testre történő 
minden benyomás, amely a lélek előtt nem rejtőzik, érzéklés, 
de nem minden érzéklés ilyen, ugyanis az állatok is érzékel-
nek.2" Ezekből lehet következtetni, hogy csak az állati érzékszer-
vek benyomásai lehetnek elrejtve az állati lélek előtt, nem pedig 
az emberi érzékszervek benyomásai. A lélek ezen érzékszer-
vekkel szemben spontán és aktív viselkedik. „Nem gondolom, 
hogy az (a lélek) ettől (a testtől) valamit szenvedne, hanem 
tőle és benne hoz létre valamit, mint Istentől rendelt alanyában.3" 
Az érzékelt dolgok nem a lélekben, hanem a testben idéznek 
elő változásokat. Az anyagi dologok, melyek kívülről a testre 
hatnak, vagy a test elé jönnek, nem a lélekben, hanem ma-
gában a testben hoznak létre valamit.4 A testileg fölfogott 
dolgok fölkeltik a lélek figyelmét és a léleknek eme figyelme 
maga az érzékelés. „Úgy látszik nekem, hogy midőn a lélek 
valami érzéki dolgot fölfog a testben, nem szenved semmit 
sem a testtől, hanem csak figyelmesebb lesz a test benyo-
másaira és ezen benyomások nincsenek rejtve előtte és ez az egész, 
amit érzéklésnek hívnak.5" Midőn a test a lélekkel szembeszáll, 
akkor a lélek jobban kezd figyelni a testre épen a cselekvés ne-
hézsége miatt; midőn ez a nehézség nincs rejtve előtte, épen az 
odafordított figyelem miatt érzéklés történik.0 így a lélek azál-
tal érzékel, hogy a test különféle állapotaira figyelmes lesz és 
ezen cselekedetei« nyilvánvalóak lesznek előtte, vagy azért, mert 
megegyezők, vagy, mert meg nem egyezők vele szemben. Ezek-
ből úgy látszik, hogy Szent Ágoston az érzéklésnél tulajdonképen 
a lélekre helyezi a fősúlyt. „A test nem érzékel, hanem a lélek 
a test által, amelyet mintegy közvetítőt felhasznál, hogy magá-
ban létrehozza midazt, ami kívülről történik.7" Minden érzéki 
megismerésnél Szent Ágoston megkülönbözteti magát a tárgyat, 
az érzékszervet és a lélek szándékát, mely a tárgyat összeköti 

' U. o. XIV. n. 9. 
s De quant, anim. 
3 De musica VI. n. 9. 
4 U. o, n. 9. 
5 U. o. V. n. 10. 
6 De musica VI. n. 9. 
' De Gen. ad. litt XII. n. 51. 
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az érzékszervével.1 Annyira hasonló egymáshoz a test formája 
és az érzékekben létrejött forma, hogy a kettőt nehéz meg-
különböztetni.2 Az érzékek által megismert 'dolog nem tartozik 
a lélek lényegéhez.3 Az érzéklés a test és lélek által történik, 
de a harmadik már magához a lélekhez tortozik, vagyis maga 
az akarat.4 Itt még az intuíciónak nincs semmi dolga : ha csak 
nem ott, midőn a kívül levő formát az érzékben levő formától 
meg kell különböztetni. 

Az érzékelés ily menetét Szent Ágoston megvilágítja a 
számok segítségével. A számok legelseje magában a tárgyban 
van, amelyet érzékelünk.5 Mivel itt a hang érzékeléséről beszél 
a nagy egyházatya, az ilyen számokat „numeri sonantes" név-
vel illeti.6 De ami áll a hang érzékelésére, az áll a többi érzé-
kelésre is. Midőn mi ezt a himnuszt mondjuk: „Deus creator 
omnium", úgy látszik, hogy a négy jambus egyszerre van meg 
a hangban, magában a halló érzékében, a lélek érzékelésében és 
az emlékezetben.7 De ha a dolgot jól és közelebbről megnéz-
zük, akkor másképen kell vélekednünk. Mert az lehetséges, hogy 
valamely helyen valamiféle hang létezik mely ily számokban 
verdesi a ievegőt és még sem hallja senkisem.8 Ha ez fennáll, 
akkor a számok első fajtája létezhetik a többi nélkül.9 Ezen 
szavakkal azt akarja mondani Szent Ágoston, hogy lehet egy 
anyagi dolog önmagában, anélkül, hogy tudnók azt ; ugyanis 
nem érzékeltük. De ha valamit érzékelünk is, akkor is különbö-
zik az érzékekben levő forma a dolog formájától. Vagyis lehet 
a számok második fajtáját is elválasztani és megkülönböztetni 
az elsőtől.10 Az ilyen számokat „numeri occuábres"-nek mondja 
Szent Ágoston.11 Lehet egy verset lasabban, vagy gyorsabban 
elmondani, jóllehet a verslábak megmaradnak benne.12 Hogy az 
ilyen vers tessék a füleknek, az a bizonyos erő teszi, mely a 

1 De Trinit. XI. n. 5. 
2 U. O. 
3 U. o. 
4 U. o. 
8 De musica VI. n. 2. 
« U. o. VI. n. 16. 
' U. o. n. 2. 
s U. o. 

0 U. o. 
10 De musica VI. n. 3. 
11 U. o. n. 16. 
is U. o. n. 3. 
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megegyező dolgokat megszereti, az ellenkezőket pedig elutasítja 
magától.1 És épen azért, mert az ilyen számok az elsőnek mér-
tékeli, különböznek egymástól. „Ez a benyomás nem terjed to-
vább, sem nem kevesbedik, mert mértéke azon hangnak, amely 
létrehozta.2" Hasonló ez a benyomás egy vízben létrehozott 
nyomhoz, „amely nem alakul, mielőtt a testet beletennénk, sem 
meg nem marad, midőn azt kivesszük.8" De azért más a vízbe 
dobott tárgy és annak a nyoma. így különbözik mind a tárgy, 
mind az érzékszervek száma, vagyis formája egymástól.1 A har-
madik feltétele az érzékelésnek, mint már előbb láttuk az akarat 
intenciója, vagyis magának a léleknek közreműködése. Az itt 
lévő számok is különböznek a többiektől, mert ahhoz, hogy, 
számok létrejöjjenek, elég ha azokat csendben elgondoljuk, nem 
szükséges, hogy azokat valami hang által, vagy máshogyan 
kinyilvánítsák.5 

Szent Ágoston tovább menve élesen különböztet az érzéki 
és értelmi megismerés között. „Más érzékelni, más ismerni. Azért 
ha valamit ismerünk, azt csak pusztán az értelemben levőnek 
tudom elgondolni és csak az értelemmel lehet fölfogni.6" Hessen 
szerint itt igen látszik Szent Ágoston Plátó felé orientálódása, 
aki azt, amit az érzékszervek által ismertünk meg, csak való-
színűnek tartotta.7 Később azonban úgy látszik más véleményre 
tért Szent Ágoston, midőn azt hirdeti, hogy távol legyen tőlünk 
kétségbe vonni minden érzéki ismeretet, mert a saját és idegen 
tapasztalat hatalmasan gyarapítja ismeretünket.8 A testi kép az 
érzékekből az emlékezetbe jut, ahova az akarat rögtön odafor-
dítja az észt és most ugyanolyan folyamat jön létre belől, mint 
előbb kívül létre jött.0 Megint három dolog van : az emlékezet 
a benső látás (vísio interna), meg az akarat.10 A gondolkodás 
tehát Szent Ágoston szerint e három dolog összetevése, mint-
egy összekényszeritése. „Amely három, midőn eggyé kényszerít-

' U. o. 
» U. o. 
8 U. o. 
4 U. o. 
» U. o. n. 4. 
c De ordine II. n. 5. 
7 Die augustinische u. thomistische Erkenntnislehre 24. o. 
s De Trinit. XV. n. 21. 
s De Trinit. XI. n. 6. 
10 U. o. 
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tetik, magától a coactus-tól cogitationak hivatik.1" Ezen három 
dolog nem elütő lényegü egymástól.2 A lélek azon tulajdonsá-
gát, amely érzékszervek képeit fölfogja, rationak mondja Augus-
tinus. Egyben rögtön külömböztet a „ratio" és „ratiotinatio" 
között. „Az értelem egy bizonyos tekintete a léleknek, az okos-
kodás pedig ezen értelem keresése, azaz mozgása ezen látásnak 
mind az által, amit meg kell tekinteni. Azért az egyik a kere-
sésre való, a másik meg a látásra. És így midőn a lélek ezen 
tekintete, amelyet értelemnek hívunk, egy dologra figyelve látja 
a dolgot, ezt tudásnak hívjuk.'" Igy az okoskodás magának az 
észnek a mozgása az érzékelt dolgok által. Midőn az ész látja a 
dolgokat, az a tudomány. 

A gondolkodás menete a következő : „Az érzékszerv magá-
hoz fogadja a képet attól a testtől, amelyet érzékeltünk, az ér-
zékszervtől az emlékezet, az emlékezettől pedig az értelem éle.4„ 
Látjuk ezekből, hogy Szent Ágostonnál a skolasztika species 
inpressa-ja az emlékezetben van. A képek egymástól jönnek 
létre: Az érzéki tárgytól, az emlékezetben levő az érzékitől, a 
gondolkodásba levő pedig az emlékezet képe által. Az ily meg-
ismerés menetében Szent Ágoston két háromságot lát. „Azért 
ezen dologban két háromságot akarok ajánlani, az egyik az, 
midőn az érzéki látás a testtől formálódik, a másik, midőn a 
gondolkodó látása az emlékezetből alakul.5" A középsőt, vagyis 
midőn az érzékek által fölfogott kép az emlékezetbe jut, Szent 
Ágoston nem mondja háromságnak, mert nincs látás.0 Az emlé-
kezet Szent Ágostonnál, mint már előbb volt róla szó, nemcsak 
a mult, hanem a jelen dolgokra is vonatkozik. Azokat a dolgo-
kat, amelyeket akkor gondolunk el, midőn halljuk őket, szintén 
csak az emlékezet által tudjuk elgondolni : „Mindenki, aki anyagi 
dolgokat gondol, akár ő maga talál ki valamely ilyet, akár hall-
akár olvas olyasvalamit, ami a multat elmeséli, vagy a jövőt 
hirdeti, az emlékezetéhez megy vissza és itt találja meg az 
összes formák módját és mértékét, amely formákat gondolkodva 
szemlél.1" 

» U. o. 
2.U. o. 
3 De quant, anim. n. 53. 
4 De Trinit. XI. n. 14. 
» U. o. n. 16. 
» U. o. 
' De Trinit. XI. n 14. 



AZ INTUÍCIÓ SZENT ÁGOSTONNÁL. 219 

Az értelmi megismerést is megvilágíthatjuk a számok se-
gítségével. Itt szintén háromféle számról beszél Augustinus, me-
lyek egyike az emlékezetben van.1 Ez megint egy önálló szám 
amely jól különbözik a többiektől.2 „Ugyanis, ha ezeket vissza-
emlékezve magunk elé idézzük, midőn egyéb gondolatra tér-
nénk át, ezeket ismét elhagyjuk, mint rejtekeikbe eltett dolgo-
gat.3" Ezután következnek az akarat számai, mert az emlékezet 
képét ő viszi a „acies animí"-hez. Mivel neki már az érzékelés-
nél is nagy szerepe volt, ezen számokról már ott volt szó. A 
legvégső helyen azok a számok állnak, melyek által a termé-
szetes ítélet jön létre. Ezeket „numeri iudiciales"-nek mondja 
Szent Ágoston.4 Ez a kép is más, mint a többi. „Ugyanis más 
hangzani, ami a test tulajdonsága, más hallani, amit a lélek a 
hangoktól szenved a testben, más a számokat lassabban, vagy 
gyorsabban létrehozni, más ezekre emlékezni, ismét más mind-
ezekről helyeselve, vagy helytelenítve bizonyos természetes jog-
gal ítéletet mondani.5" Az ilyen számok némiképen időn kívül 
vannak. Ezt azzal bizonyítja Szent Ágoston, hogy midőn egy 
verset gyorsabban, — mint egy viszonylik a kettőhöz, — mon-
dok el, ezáltal az érzéki ítélés nem csalatkozik.0 Épen ez bi-
zonyítja, hogy az ítélő számok némileg nincsenek időhöz kötve, 
mert ha időbeliek lennének, nem tudnánk ítéletet mondani arról, 
ami több, vagy kevesebb idő alatt történik.7 De teljesen nem 
állanak az idö fölött, mert mondhatok például egy verset oly 
gyorsan, vagy oly lassan, hogy arról már ezen számok nem 
tudnak ítélni.8 Ezek fölött vannak az örök számok,9 mint azt 
már láttuk az általános és különös ismeretnél. Itt függ azután 
össze a diskurziv gondolkodás az intuícióval. 

Az intuició Szent Ágoston szerint már a tudománynál 
megjelenik. Azt mondja ő, hogy az emberi értelem mihelyt az 
anyagi dolgokat megismerte, rögtön keresi azok okait, amely 
okok magában az Isten igéjében vannak.10 Az a különbség az 

1 De musica VI. n. 4. 
2 U. o. 
8 U. o. 
4 U. o. n. 16. 
5 U. o. n. 5. 
6 U. o. n. 17. 
•> U. o. n. 18. 
s U. o. 
9 U. o. n. 34. 
10 De Gen. ad litt. IV. n. 49 
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emberi és angyali megismerés között, hogy a földi halandók 
mindent előbb az érzékszervek által látnak, azután az őrök igaz-
ságban a lelkük fölött, az angyalok pedig mindent először az 
Isten igéjében ismernek meg.' így aszerint, hogy az értelem 
tekintete a földiek felé irányul, vagy az örökkévalók felé, van 
„ratio superior et inferior."2 Az elsőhöz tartozik a bölcsesség 
a másodikhoz a tudomány.3 De az értelem mindig egy, csak 
kétoldalú tevékenysége van. „Mindkettő egy léleké és egy képe 
Istennek.4" Az egyik oldalról az ideális igazságok birodalmában 
mozog, a másik oldalról összeköttetésben áll az érzékszervek-
kel, hogy ezeket a felsőbb igazságok regulái szerint vezesse és 
ezeken uralkodjék. Ha az érzékszervek valamit megismertek, ezt 
helyesli az intuíció, hogy pedig az intuició működjék, az érzék-
szervek teszik. Minél erősebb az intuició, annál jobban látjuk a 
tudományokat általában és minél megbízhatóbb az érzék és a 
gondolkodás, annál jobban ismerjük azokat különösképen. Föl-
foghatjuk ugy is a dolgot, mintegy viszonyt a species inpressa, 
az örök igazság és a species expressa között. Az alapja ezen 
viszonynak az örök igazság. A species impressa erejét a spe-
cies expressa adja meg, amely maga az intuició ; viszont a spe-
cies expressa léte függ a species inpressatól. Rendes körülmé-
nyek között tehát alig van intuició külső hatás nélkül és nincs 
itélet vagy legalább is nincs helyes ítélet intuició nélkül. 

A gondolkodás ezen hármas kapcsolódásának felel meg a 
háromféle látás.5 Ezen látások magában a lélekben vannak, akár 
az érzékszervekkel látunk valamit, mint az eget vagy a földet ; 
akár magával a lélekkel látunk valamit, mint a testek hason-
lóságát, a testek képeit ; akár az értelemmel látunk dolgokat, 
mely dolgok sem nem testek, sem azoknak képei.6 A lelki látás 
előbbre való, mint a testi látás és ismét az értelmi látás ma-
gasabb rendű, mint a lelki látás.7 A testi látás nem lehet lelki 
látás nélkül. „Azon pillanatban, amelyben a test a saját érzék-
szerveitől megismertetik, ilyesvalami törénik a lélekben is, nem 
mintha az teljesen az lenne, hanem valami hasonló . . . Nem 

J U. o. 
a De Trinit. XII. n. 23, XV. n. 15. 
« U. o. 
4 U. o. XV. n. 17. 
5 De Gen. ad. litt. XII. n. 50. 
» U. o. n. 51. 
' U. o. 
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lehet tehát testi látás, hacsak nem lesz egyszerre lelki látás is.1" 
De lelki lehet testi nélkül ; mikor ugyanis a lélekben megjelenik 
a távol levő testek képe.2 Hasonlóan a lelki látásnak szüksége 
van az értelmi látásra, hogy az őt megitélje, viszont az értelmi 
látásnak, vagyis az intuíciónak nincs mindig szüksége lelki lá-
tásra. így tulajdonképen az intuíció itél mindkétféle megisme-
résről. A két alsóbbrendű látásban az ember igen gyakran csa-
latkozik, de nem az intuíció látásában. „Ebben az értelmi látá-
sokban az (ember) nem csalatkozik : ugyanis vagy érti és akkor 
igaz, vagy ha nem igaz, nem érti : azért más dolog azokban 
tévedni, amelyeket lát, más azért tévedni, mert nem lát.3" Hogy 
valaki ezen látásban részes legyen, szükséges, hogy valamiképen 
elforduljon az érzékektől. „Midőn oda ragadtatik és a testi érzé-
kektől elvonatkozva ezen látás számára jobban elkészül, nem a 
tér közeiben, hanem egy sajátos módon maga fölött is látja azt 
ami segítségével látja mindazt, amit önmagában megértve is lát.4" 

Szent Ágoston a megismerésnél az akaratnak igen nagy 
szerepet tulajdonít. A testi kép helyett, amelyet kívülről érez-
tünk, az emlékezet zárja magába ezt a képet : az érzékszerv 
helyébe lép a lélek élében lévő kép, az akaratnak ellenben meg-
marad a tevékenysége. „Maga az akarat, amint kívülről a jelen-
levő testhez viszi az alakítandó érzékszervet és a kialakultat 
vele összeköti : úgy az emlékezni akaró lélek élét az emléke-
zethez fordítja, hogy abból amit az magábazár, ő is formálódjék 
és legyen hasonló látás a gondolkodásban is.5" Más az a kép, 
mely az emlékezetben van, más az, amely gondolkodás által 
származik.0 Jóllehet a kettő egynek látszik, mert csak oly tes-
tekre emlékezhetünk vissza, melyeket láttunk.7 De az értelemben 
meg lehet sokszorozni ezen képeket.8 Egy napra emlékszünk, 
mert csak egyet látunk, de gondolhatunk kettőt, vagy hármat. 
„Mivel pedig emlékszem, annyira emlékszem, amennyit láttam, 
ha pedig többre, vagy kevesebbre emlékszem, mint láttam, már 
nem emlékszem arra, mit láttam és így nem is emlékszem.9" A 

» U. o. — 2 U. o. 
» De Gen. ad. litt. XII. n. 51. 
4 U. o. n. 59. 
s De Trinit. IX. n. 6. 
« U. o. 
? U. o. 

s U. o. XI. n. 13. 
9 U. o. 



222 DR. LIPTÁK LAMBERT. 

helytelen megismerés ott kezdődik, midőn az acies animi képe 
nem felel meg az emlékezet képének.1 Az emlékezet képe min-
dig helyes, de nem az innét merített gondolkodás képe.2 Szent 
Ágoston fölteszi a kérdést, miért van az, hogy ha nem emlék-
szünk csak arra, amit érzékeltünk és nem gondoljuk csak azt, 
amire emlékszünk, hogy gyakran hamisat gondolunk, pedig arra 
soha rosszul nem emlékszünk, amit érzékeltünk. Erre azt feleli : 

„mert az az akarat, amelyet mint az ily dolgok összekötőjét 
vagy szétválasztóját, amennyire birtam, megmagyarázni töreked-
tem, a gondolkodó értelem élét, — amint az neki tetszik, — 
alakítás céljából átvezeti az emlékezet rejtekein és azok gon-
dolására, amelyekre nem emlékezünk, azokból, melyekre emlé-
kezünk, részint innét, részint onnét, ahonnét t. i. ő vett valamit, 
sarkal bennünket. Ezek összejőve egy látásba valamit létrehoz-
nak, amely azért mondatik hamisnak, mert vagy nincs meg kívül 
az anyagi dolgok természetében, vagy nem az emlékezetből 
látszik előjönni, midőn mi emlékszünk, hogy semmi ilyesfajtát 
nem érzékeltünk.3" Az intuicio itt akkor kezd szerepelni, midőn 
megkülönböztetjük egymástól azon két képet, melyek egyike az 
emlékezetben van, a másik meg az acies animiben. „Oly egynek 
és magában levőnek látszik (t. i. az emlékezet és a gondolko-
dás képe), hogy nem lehet észrevenni hogy kettő, csak az érte-
lem Ítélete által, amely által azután megértjük, hogy más az, 
amely az emlékezetben marad, midőn mást is gondolunk és 
ismét más lesz, midőn emlékszünk, azaz visszatérünk az emlé-
kezetbe és ott megtaláljuk ugyanazt a képet.4" De néha az aka-
rat oly erővel ragadja meg a testi képek hasonlóságát az em-
lékezetbe és oly erővel mozgatja az értelmet, hogy maga az 
értelem sem tud különböztetni, hogy vájjon kívülről látják-e 
azt, vagy csak belülről gondoljuk ? „Oly erővel rendelkezik a 
lélek a testtel szemben és oly hatalmas, hogy a testi öltözet 
milyenségét megfordítsa és megváltoztassa, amint egy felöltö-
zött ember cselekedhet, aki benne van ruháiban/'" De itt is kü-
lönbséget kell tenni akkor, midőn a megkülönböztetésnek ezen 
hiánya az álomban lép föl, vagy extázis által; vagy akkor, 
midőn az emberek teljesen öntudatuknál vannak,6 

1 U. o. - » De Trinit. XI. n. 13. 
» U. o. n. 17. 
1 U. o. XIX. n. o. 
s U. o. XI. n. 7. 
« Í J . O. 
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Itt van Szent Ágoston ismeret-elméletének sarkpontja; va-
gyis a helyes és helytelen megismerés nagyban függ attól, hogy 
e két formát az emberek megtudják-e tisztán különböztetni 
egymástól, vagy nem. Ha megszűnt az emlékezetben a külvilági 
kép, akkor nem lehet az akaratnak többé összekapcsolni az 
emlékezetet az értelemmel.1 De mivel a léleknek meg van azon 
tehetsége, hogy nemcsak azt, amit elfelejtett, hanem még oly 
dolgokat is, melyeket sohasem tapasztalt valamiképen elképzel-
jen : így ezen helytelen képeket hozzáteszi az emlékezet azon 
képeihez, amelyek megmaradtak, azokat tetszése szerint növeli 
vagy csökkenti: „gyakran képzeli, mintha valami úgy lenne, 
amelyről vagy tudja, hogy nem úgy van, vagy nem tudja, hogy 
úgy van.2" Itt két dologtól óv Szent Ágoston ; a léleknek nem 
szabad hazugnak lenni, hogy becsapja önmagát, vagy pedig 
nem szabad pusztán csak bizonytalanul vélekednie, nehogy be-
csapódjék.3 A helyes gondolkodásnak Szent Ágoston szerint két 
feltétele van : hogy a testi dolgokat nem szabad mohón kíván-
nunk, ha ezek reánk nézve kellemesek, sem pedig gyáván nem 
szabad előlük menekülnünk, ha azok bántók reánk nézve.4 A 
szeretet van a mérleg egyik serpenyőjében, a félelem a másik-
ban és a helyes akaratnak ezeket összhangba kell hozni.5 Hogy 
ezt összhangba hozza, ítélet szükséges, amely már az intuició 
müve. Szent Ágoston itt egészen Scheler gondolatát látszik ki-
fejezni, aki azt mondja: „A végső fokon a szeretet és gyűlölet 
apriorízmusa az alapja minden apriorizmusnak és így a közös 
fundamentuma részint a lények aproirisztikus megismerésének, 
részint a tartalmak apriorisztikus akarásának. Ebben, nem pedig 
egy primatusban, legyen az az elméleti, vagy a gyakorlati ér-
telemé, találjuk meg a theoria és praxis a végső fenomenologia 
megalapozását és egységét."6 E pont tulajdonképen nem más, 
mint az a pont, ahol az általános és különös megismerés kez-
dődik. így tehát, ha ezen testi képekről helyesen akarunk ítélni, 
vagyis ha azt akarjuk, hogy az akarat ne szeresse őket jobban, 
vagy ne féljen tőlük jobban, mint kell, akkor ezeket az örök 
igazsághoz kell viszonyítani. „Arról győződünk meg, hogy az 

1 De Trinit. XI. n. 8. 
» U. o. 
3 U. o. 
« U. o. 
5 U. o. n. 13. 
6 Der Formalismus in der Ethik und die materiele Wertetlik 60 o. 
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anyagi dolgoknak az érzékszervek által szerzett és vaiamiképen 
az emlékezetbe helyezett képeit is, — amelyek közül azok, 
melyek nem látszanak, a fantázia közreműködésével gondoltat-
nak, akár máskép, mint vannak, akár véletlenül úgy, mint van-
nak, — a lelkünk fölött változatlanul maradó, egészen más sza-
bályok szerint helyeseljük, vagy helytelenítjük, midőn valamit 
valóban helyeselünk, vagy helytelenítünk . . . Tehát ezekről (a 
fantázia képeiről) aszerint (az örök igazság szerint) Ítélünk és 
azt az értelmes lélek tekintetével látjuk.1" A helyes akaratnak és 
amit magával hord a helyes megismerésnek mindig egy főcélja 
van : a látás.2 Ez a látás tulajdonképen az Isten látása túlvilágonf 

itt a földön pedig amennyire lehet szintén a legfőbb jó megisme-
rése az akarat célja. Ha az akarat jobban szereti a lélekben 
levő örök igazságokat, akkor jó, ha pedig a testieket szereti 
jobban, akkor rossz.3 

A dolgok képe a lélek élében nem egyébb, mint a species 
expressa, vagyis a lélek igéje.4 Itt látható, hogy Szent Ágoston 
valóságos különbséget tesz a species impressa és expressa kö-
zött ; amely különbség világos az előbbiekből is. Sőt akkor, ha 
az akarat jobban szereti a földi dolgokat, különbség van a lelki 
dolgok szeretése által létrejött ige és az anyagi dolgok igéje 
között. Az ige a lelki dolgok szeretetében vagyis az intuiciónál 
ugyanaz a fogamzás és a születés pillanatában: „a fogamzott és 
a született ige ugyanaz, midőn az akarat megnyugszik magában 
az ismeretben, amely tény a lelki dolgok szeretetében történik.5" 
Az intuició ugyanis egyszerre lát mindent : ott nincs külön fo-
gamzás és külön szülés. „A testi és időbeli dolgok szeretetében 
azonban, mint maguknak az állatoknak az ivadékaiban, más a 
fogamzás és más a szülés. S itt ami kívánság által fogamzik, 
megszerezve születik.6" Itt a testi dolgok kívánsága hozza létre 
az ige fogamzását, amely azok birása által születik. Egy zsu-
gori lelkének igéje az aranyról akkor kezdődik, amikor ismeri 
az aranyat és akkor jön létre teljesen, mikor megszerezte azt.7 

Ha ugyanis nem szeretjük jobban az örök igazságokat, mint a 

• De Trinit. IX. n. 10. 
« U. o. 
3 De Trinit. IX. n. 10. 
4 U. o. n. 12. 
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földi dolgokat, akkor, — mivel az ismeretünk nem viszonylik 
teljesen hozzájuk, — az akarat nem nyugszik meg az igy nyert 
ismeretben és további kívánsága az ige fogamzását a szüle-
téstől elválasztja. Ha azokat mindig szem előtt tartjuk, akkor 
látjuk őket intuitive és így egy lesz a fogamzott, meg a szüle-
tett ige. .Mivel az ily igét két féle szeretet hozza létre : azok 
közül az egyiket testi kívánságnak mondja Szent Ágoston, hogy 
a másiktól annál jobban megkülönböztesse, amelyet szeretetnek 
nevez.1 „Az ige szeretet által fogamzik, mégpedig akár teremt-
mény, akár teremtett dolog, vagyis akár változó természet, akár 
változatlan igazság szeretete által. Tehát vagy testi kívánsággal, 
vagy szeretettel: nem hogy nem szeretendő a teremtmény, ha-
nem ha azon vágy a Teremtőre vonatkozik, már nem testi kí-
vánság, hanem szeretet. Akkor lesz testi kívánság, midőn a 
teremtményt önmagáért szeretjük. Akkor nem segíti a vele élőt, 
hanem megrontja élvezőjét. Mivel tehát a teremtmény vagy 
egyforma velünk, vagy nálunk alantabb áll, az alantasabbat 
Istenre vonatkoztatva kell használni, a hasonlót pedig Istenben 
kell élvezni.2" 

Ezen pontoknál szembe tűnik az etikai elem Szent Ágos-
ton ismeretelméletében. Az embernek, hogy a jót megismerje, 
meg kell a szívét minden rossz indulattól tisztítania.3 A rossz 
akarat az észt az igazság iránt érzett gyűlölete eszközévé alja-
sítja le.4 így az igazság mélyebb ismeretéhez egy tiszta és alá-
zatos akarat szükséges. Ha valaki, hát ő itt teljesen a dolog 
mélyére hatolt. A Civ. Dei-ben mondja, hogy a pogányok mért 
nem ismerhették az igazságot : „Sokan közülük, amennyiben Isten 
segítette őket, nagy dolgokat találtak föl ; amennyiben azonban 
emberileg meg voltak akadályozva, tévedtek, leginkább azért, 
mivel büszkeségüknek jogosan ellentállt az isteni gondviselés/'" 
Az igazságot lelki szemekkel fölfogni csak azoknak adatik meg, 
akik erkölcsi tökéletességre törekszenek és ennek már elérték 
egy bizonyos fokát. „Isten, aki nem akartad csak a tisztáknál 
hogy tudják az igazat, akit senki meg nem talál csak a tiszta.0" 
Aki tehát nem bírja önmagában a rendezett szeretetet, nem 

« U. o. n. 13. 
1 De Trinit. IX. n. 18. 
* Stöckl, Gesch. der Phil, der patr. Zeitr. 349. 
8 U. o. 
4 II. c. 7. 
à Tract, in Joan 18. n. 2 - 3 . 

Religio, 1927. 16 



226 DR. LIPTÁK LAMBERT. 

használ akár mily nagy okoskodás sem, hogy az igazságot föl-
találja. Itt van a lényeges külömbség a hit igaza és más hamis 
igazságok között. Sokan azt mondják, hogy a hit igazságai el-
lenkeznek az ésszel, anélkül, hogy tudnák, hogy az igazságot 
pusztán ésszel nem lehet megismerni erkölcsi tisztaság nélkül. 
„Ne állítsunk a láthatatlan dolgoknál valamit vakmerően, mintha 
tudnánk azokal, hanem csak mint azok hívői, mert azokat nem 
lehet csak tiszta szívvel látni.1" Ugyanaz a gondolat, melyet Kem-
pis Tamás is ajánl a Krisztus követésében : „Két szárnnyal emel-
kedik az ember a földiek felé : t. i. egyszerűséggel és tisztaság-
gal. Az egyszerűség az Istent keresi, a tisztaság megragadja és 
megízlelí.2" 

Ezen tanítást már a pogány bölcselőknél is megtaláljuk. 
Ezt legelőször Sokrates hangoztatta. Ő, aki a filozófiát az er-
kölcsök megjavítása céljából művelte, azon véleményen volt, 
hogy az igazat csak a jó erkölcsök által tudjuk megismerni.3 

Plátó is ép úgy gondolkodott, mint mestere. Azt hitte ő is „nem 
testi szemekkel, hanem tiszta lélekkel lehet az igazságot látni,... 
amely igazság megismerését semmi sem akadályozza meg job-
ban, . . . mint a testi vágyaknak átadott é le t , . . . azért meg kell 
gyógyítani a lelkeket a dolgok örök formájának szemlélésére.4" 
„Az egész világos dolog, — mondja Plátó, — ha mi valamit tisz-
tán megakarunk ismerni, el kell magunkat a testtől választanunk 
és a dolgokat csak magával a lélekkel néznünk. És ami után 
vágyódunk és amit szeretetünk tárgyának nevezünk, vagyis a 
bölcsességet, csak akkor fogjuk bírni, ha már halottak vagyunk, 
nem pedig még élünk. Mert ha az nem lehetséges, hogy a test-
tel együtt valamit tisztán megismerjünk, akkor a kettő közül 
valamelyik történhetik velünk : vagy soha sem jutunk az igaz 
ismerethez, vagy először a halál után ; mert a lélek a testtől 
elválasztva akkor fog maga számára egyedül létezni, nem pedig 
előbb. De amig élünk, úgy látszik, akkor leszünk legközelebb a 
megismeréshez, ha nekünk, amennyire lehet, a testtel nincs 
semmi közünk.. . A tisztátalannak ugyanis nem adatik meg 
hogy a tisztát megérintse.5" 

Szent Ágoston a lélek megtisztulását hét fokon keresz-
1 De fid. et symb. c. 9. 
2 II. c. 4. 
3 De civ. Dei VIII. c. 3. 
4 Der ver. relig. n. 3. 
5 Phaedon c. 11. 
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tül szemléli. Az első fok a testi élet, mely közös az állatokkal 
és növényekkel.1 A második fok az érzékelés élete, amelyhez 
tartozik az emlékezet és a nyelv használata.2 A harmadik fok 
már csak az ember sajátja, tudniillik az emlékezeten alapuló 
emberi működés.3 Ilyenek a városok építése, a tudományok fel-
találása, bizonyos jelek megállapítása a tudományban, művészet-
ben, továbbá az okoskodó és föltaláló tehetség.4 Ezen dolgok 
még nem különböznek egymástól etikailag és így nem lehet 
még az erkölcsi rendről beszélni. Ez a negyedik fokon kezdő-
dik, „ahol megkezdődik a jóság és minden igaz dicséret.5" A lélek 
ezen a fokon elfordul az anyagi javaktól és magát megakarja 
tisztitani.6 Követi a bölcsek tekintélyét, hiszi, hogy neki Isten 
beszél.7 A tisztulás ezen fokán azonban a lélek még fél a ha-
láltól.8 Az ötödik fokon a lélek már egészen megtisztult ; ezt a 
tisztaságot meg is őrzi és nem esik vissza előbbi állapotába.9 

Megismeri a lélek teljesen magát és egyedül az Isten kontem-
plációjára törekszik.10 A hatodik fokon a lélek el is éri azt, amire 
törekedett.11 A hetedik fok a zsoltáros imádságával | nyílik meg, 
aki így imádkozik: „Tiszta szívet teremts bennem ó Isten és az 
igaz lelket újíts meg benső részeimben."12 (Ps. 50.) 10. Aki ezt 
elérte, egyszersmind azt is megismeri, hogy mily bölcs és igaz 
mindaz, amit Krisztus Egyháza tanít.13 Itt már úgylátszik, hogy 
a hit némiképen a tudásba megy át. Egyszersmind az is világos, 
hogy Szent Ágoston a megismerésnél is és a helyes megisme-
résnél is hét fokot különböztet meg. Az utóbbi hét fokot lehet 
mondani az első hét fok kiegészítőjének. 

Ha a tisztuláshoz szükséges volt ez a hét fok, ebből kö-
vetkezik, hogy az Istentől elpárolt lélek ezen fokon vagy leg-
alább legnagyobb részükön keresztül esik. Midőn a testnek van-

1 De quant, an. n. 70. 
2 U. o. n. 72. 
3 U. o. 
4 U. o. n. 73. 
s U. o. 
6 U. o. 
? U. o. 
s U. o. 
9 De quant, an. n. 74. 
'O U. o. 
il U. o. n. 76. 
i! U. o. n. 76. 
i3 U. o. 
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nak bizonyos kívánságai, a lélek ezen kívánságokkal szemben 
hasonlóan megmozdul. Azt az emlékezetet, amelyben mindazok 
a számok megvannak, amelyek a léleknek ezen mozgását tartal-
mazzák a test vágyaival szemben, fantáziának mondja Szent 
Ágoston.1 De midőn ez a kétféle mozgás igen gyakori és midőn 
a kétféle ellentétes intenció gyakran találkozik, ezen gyakori 
találkozásból megint más mozgások vagy számok jönnek létre.-
Nem olyanok, amelyek megvannak a numeri occursoresnál, va-
gyis az érzéklés számainál, hanem ettől különbözők, ezen szá-
mok ujabb képei.3 Ezen képek vagy számok közül az első, 
amely helyes, a fantázia, a második vagyis az elsőnek a képe 
a fantazma.4 Az egyik az emlékezetben van, a másik az emlé-
kezet képeiből eredő mozgásában a léleknek.5 Hogy hogyan 
támadnak ezen mozgások, azt nagyon nehéz megmagyarázni.8 

Talán a sok ideig tartó egyenlőtlen küzdelem hozta őket létre, 
amely a test és lélek között lejátszódik. Minden hamis vélemény-
nek az az alapja, hogy a fantáziát vagy a fantazmát egyrangra 
helyezzük az érzékek által megismert igazsággal.7 Ily folyamat-
tal kezdődik a lélek lebukása az örök igazságtól. Annak további 
menetét szintén vázolja Szent Ágoston. „A szeretet a test meg-
újuló szenvedéseivel szemben valamit tenni, elfordítja a lelket 
az örök dolgok szemléletétől, az érzéki gyönyör által megvál-
toztatva a lélek szándékát ; ezt pegig az elénk jövő számok 
segítségével teszi. Hasonlóan elfordítja a lelket a testi munka 
szeretete és nyugtalanná teszi; ezt a haladó számok segítségé-
vel teszi. Elfordítja a képzelet és a képzelődés : ezt az emlé-
kező számok segítségével teszi. Elfordítja végül az ily dolgok 
hiú ismeretének a szeretete: és ezt az érzéki számok segítségé-
vel teszi, amelyekben a művészetet utánzó bizonyos szabályok 
találhatók és ezekből kíváncsiság születik, amely a gond neve 
alá takaródzva ellensége a biztosságnak és hiúságával képtelen 
az igazságra.8" 

Szent Ágoston ismeretelméletében a misztikus elemek el-
1 De musica VI, n. 32. 
s U. o. 
a U. o. 
4 U. o. 
8 U. o. 
« U. o. 
' U. o. 
8 De musica VI. n. 39. 
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vegyülnek a spekulatív elemekkel és egyszersmint arra törek-
szik ő, hogy az embereket a testi vágyaktól megszabadítva az 
örökkévalók felé vonzza. Ugyanezt a misztikus vonást lehet ész-
lelni Plátó és az újplatónikusok tanaiban. A spekuláció ereje 
eme misztikus vonásokkal nem csökken, hanem ellenkezőleg 
egy mély alapot kap és megadja Szent Ágoston bölcselkedésé-
nek ama különös színezetét, mely őt oly érdekessé teszi. Épen 
e kettőnek az összevegyítése adja meg Szent Ágoston sok-
oldalúságát. Sokan egy ürt látnak Szent Ágoston érzéki és ideális 
megismeréséről szóló tanaiban és azt mondják, hogy nem fej-
tette kí a kettő közötti viszonyt elég jól.1 Pedig, ha élesebben 
analizáljuk a dolgokat, a kettő igen szép harmóniában van 
egymással. Helyesen mondja Pauler Ákos, hogy eddig csak 
kevésbbé ismerték fel, hogy e mély bölcselő alapproblémája az 
igazság természete.2 Ö maga is azt mondja: „Ó igazság, igazság, 
lelkem bensői mily mélységesen vágyódnak utánad.3" 

Jászó. D. Lipták Lambert. 
(Vége következik.) 

AZ ÉLETELV A LEGÚJABB KUTATÁSOK 
VILÁGÁNÁL. 

"DÉGEBBEN sokat vitatkoztak arról, hogy vájjon a spórák és 
a magvak élőlények-e ? A skolasztikusok szt. Tamást kö-

vetve ma is azt vallják, hogy a mag élettelen; csak képességileg 
élő, amennyiben alkalmas körülmények közt élővé lesz. — E 
véleményt én nem oszthatom. 

Minden biológus a mikroszkóppal láthatja, hogy nemcsak 
a virágos növények magva él, hanem a parányi baktériumspóra 
is eleven lény. Amit közönségesen magnak mondunk, az a vi-
rágos növények eleven embrióját s ennek táplálékát magába 
foglaló nagyon bonyolult összetételű és szerkezetű képződmény. 
A mag képződésmódja is bizonyság eleven mivolta mellett. 
Ugyanis: a magkezdemény (ovulum) embriózsákjában kifejlődik 
a női ivarszerv, az ebben levő petesejt megtermékenyülése után, 
a fonalas magoszlás révén kifejlődik a csira vagy embrió. A 
fejlődő magban rejlő növényembrió épen úgy önálló egyed, 

1 V. ő. Stöcki, Geschichte der Phil, der patr. Zeit 128. o. 
2 Bevezetés a filozófiába. 90. o. 
3 Conf. III. n. 6. 
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mint az anyaméhben fejlődő gyermek. Az mellékes, hogy a 
gyermekembriót is, meg a növényembriót is a köldökzsinór út-
ján az anya táplálja. Nyilvánvaló, hogy a növényembrió önálló 
élőlény, képtelenség tehát az anyatestről levált, érett magot 
élettelennek vélni csak azért, mert rejtett életműködéseit nem 
látjuk. Az érlelődő gyümölccsel bővelkedő fa bizony sok egyed; 
ép úgy, mint a koralltelep, vagy a szivacs. Az érett mag akár 
a fán függ, akár a földre hullott : önálló eleven egyed, mely a 
rendelkezésre álló magfehérjéből táplálkozik s a kicsirázás idejéig 
az anabiotikus lényekhez hasonló lappangó életműködést folytat.1 

Önként értetődik, hogy nemcsak a virágos növények mag-
vai élőlények és önálló egyedek, hanem az alacsonyabbrendü 
növények spórái, sőt a baktériumspórák is élő egyedek. A mik-
roszkópon figyelemmel kísérhető a baktérium-spóra fejlődésének 
menete; látható, hogy az entoplazmában porszem vagy szalag-
szerű képződmények alakulnak, majd ezer több szemcsévé külö-
nülnek midőn a chromatin a baktériumsejt egyik pólusába össz-
pontosul; e szemecskék az entoplazmával ismét összeolvadnak 
és ezután kialakul a spóra. A spóraképződés módja különböző 
a baktériumok fajai szerint. A spórátképző baktériumfajok kivált 
kedvezőtlen életkörülmények közt fejlesztenek spórát, melynek 
egyik tulajdonsága, hogy vegyi és fizikai hatásoknak csodálato-
san ellentáll.2 A spóra kiképződése után az anyabaktérium el-
pusztul, a kedvező körülmények közé jutott spóra pedig — 
esetleg sok évek múlva — kicsírázik és olyan baktériummá 

1 Nagyobb magvakban szabad szemmel is látható, hogy a kétszikűek 
csiráján két sziklevél van s köztük a szár tenyésző csúcsa ; a csatlósejtből 
lesz az első gyökér. Az embriót tápláló anyagokat raktározó szövet, a 
magfehérje veszi körül, az egészet pedig a maghéj burkolja. A magot a 
köldökzsinór kapcsolja a termésfalához, illetve az anyanövényhez ; a mag-
nak is van köldöke (hilum), mely a magon mélyedés vagy kiemelkedés 
alakjában látszik. A magfehérje nélküli magvak tartalékanyaga a szikleve-
lekben gyűlik össze. Némely pálmák magfehérje annyira tömött, szarú-
nemü, hogy belőle dísztárgyakat esztergályoznak. — Egyes növényfajok-
nál a magban rejlő embrió csak néhány sejtből álló gömbölyű szövettest, 
az embrió teljes kifejlődése a csírázáskor történik. A kicsirázás külső fel-
tételei növényfajok szerint változók, pl. egyes alpesi növényeket előnyös 
hóra vetni, vagy hóval betakarni. — A magokról részletesen : Molisch : 
Növényélettan. 1926—313. Filarszky Nándor; Növénymorphologia. 1911. — 
586. — Qombocz értekezése a Természettud. Közlöny 1921—82. 

2 Aujeszky : Általános bakteriológia. 1924—45 és Kolle-Hetsch : Die-
Experimentelle Bakteriologie. 1919.—I. 29. 
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fejlődik, minő az anya volt. A baktériumspóra tehát az anya-
egyednek mintegy „második, változtatott kiadás"-ban való meg-
ismétlődése. 

Minden biológus meggyőződéssel vallja, hogy a mag és a 
spóra élő egyed, mely lappangó életműködéseket is végez, oly 
formán, mint az anabiotikus (tetszhalott) élőszervezetek, a nagy 
természet érdekes fakírjai. A hírneves energetikus vegyészböl-
cselő W. Ostwald már 1905-ben bebizonyította, hogy amíg a 
mag csírázni képes, addig szükségkép életműködéseket, vagyis 
energiaváltozásokat végez, anyagcseréje, oxidációja nem sülyed 
zérusra, hanem csak nagyon csekély fokú lesz.1 A mag élővoltát 
bizonyítja az a tény is, hogy a mag elhalhat, mert a mag csi-
rázási képességét időtlen időkig megőrizni nem képes; hosszú 
ideig tartó lappangó életműködése a magban elraktározott táp-
anyagokat kimerítheti. így érthető, hogy a valódi múmia-búza 
nem csírázik ki. A mag anabiotikus lény ; életműködéseit később 
megemlítjük. 

De nem csak az embriót magába rejtő mag, hanem már a 
megtermékenyítést végző sperma és pete is élőlény! Ismeretes, 
hogy az emberi és állati sperma önállóan mozog, szerkezete 
bonyolult, valóságos eleven sejt. Magam selyemlepkéket te-
nyésztettem azért, hogy a himlepkék spermáját mikroszkópon 
megfigyeljem. E spermák önálló mozgásait, féregszerű testük 
kígyózó mozdulatait, helyváltozásait sokszor szemléltem. A 
spermasejtben rejlő kromoszómák : a megtermékenyítéskor a 
mitózis (fonalas osztódás) révén az embriófejlesztés főeszközei.2 

1 W Ostvaíd : Vorlesungen über Naturphilosophie 1905—329. 
2 Nagyjelentőségű tény az, hogy az ondósejtek (spermium) fajok 

szerint alakra is különbözők. Teljesen egyforma ondósejttel biró két állatfaj 
nincs! A faji különbségeket már az ondó magában hordja. 

Zimmermann irja: „Az ondósejt a herében nem mozog, a kiürített 
ondóban mozgása igen élénk — megfelelő folyékony közegben egy perc 
alatt 1'5—3*5 milliméter utat megtesz — és még élénkül a női nemi utak-
ban. A méhben és a kürtben hosszú ideig, általában egy hétig, a tyúkban 
legalább 24 napig, de még ezen túl is megtartja mozgási képességét (a 
téli álmot alvó állatokban áttelelt spermiumok még mozognak). Gyengén 
alkális folyadékok élénkítik, a víz és savak csökkentik a spermiumok moz-
gását. Lehűlt és beszáradt ondóban az ondósejt mozgása megszűnik, de 
fiziológiás konyhasóoldat hozzáadására ismét megindul. A mozgást a farok 
ostorszerü csapkodása hozza létre, melyben a tengelyfonál a mozgatórész." 
— Ember és kutya ondójának egy köbmilliméterében kb. 60.000 ondósejt 
van. „A termékenyítéshez egyfélől az ondósejt nyaka, centrosomája nél-
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A természet legnagyobb titka kétségtelenül a megtermékenyülés 
pillanata, midőn az élő sperma1 az élő petébe behatol és a két 
élőlény életelve egyesül, az egybeolvadt „csirasejtek" chromo-
sőmái megkezdik az embrió kifejlődésének kezdetén a rend-
szerint nélkülözhetetlen és csodálatos szabályszerű szerepüket. 

Igen, a modern biológiának sokszorosan beigazolt tétele 
hogy a nemzősejtek a bennük rejlő chromosómákkal : élő lények! 
Az angol William Harvey (1578—1657) a vérkeringés felfede-
zője 1651. körül tudományos megfigyelések alapján ki merte 
mondani omne uiuum ex ovo (ex vivo) elvet. Virchov 1858-ban 
bebizonyította az omnís cellula ex cellula axiómává lett alap-
igazságot. A sejtkutatás nagymestere, Walter Flemming 1882-ben 
kimondotta : omnis nucleus ex nucleo (a mejtmag más sejtmag-
tól lesz.) A negyedik beigazolt élettani alaptétel 1903. óta : 
omne chromosoma ex chromosomale ! Igaz, hogy a kísérleti élet-
tan legújabb eredményei Flemming elvét némileg módosították, 
mint alább említeni fogjuk. 

Az egységes, vagyis a növény s állatvilágot együttesen 
szemlélő életmagyarázat jogosultságát igazolja az a nagyjelen-
tőségű tény is, hogy az osztódásra készülő sejtmag hálózatos 
magfonalzatának osztódási rendes folyamata: a növényekben 
és az állatokban lényegesen egyformán történik, 
külözhetetlen, mert ez indítja meg a fejlődést, ez fejti ki az oszlási ingert 
a petesejtre, ez pótolja a petesejt érésekor, a sarki testek fejlődésekor el-
tűnt oocentrumot; másfelől pedig szükséges a petesejt protop/asma-ja, míg 
a petesejt magva nem nélkülözhetetlen, mert magnélküli petesejt-részletek 
is megtermékenyíthetők (merogonia). A petesejtből az ooplasma a fejlődés 
folyamatának alapja.« (Zimmermann: Fejlődéstan. 1922. 14—37.) 

Megemlítjük itt, hogy újabb megfigyelések szerint, a vöröse és fehér-
vérsejtek is önállóan mozognak. Q. L. Kite főleg a házinyúl és az ember 
vörös vérsejtjeit vizsgálva mikroszkópon, kimutatta, hogy az élő vörös 
vérsejtek testükből finom hullámzó nyúlványokat fejlesztenek, ezekkel mo-
zognak a magvas és magvatlan vörös vérsejtek. A fehér vérsejtek pedig 
az állábszerű nyúlványok mellett még ostor- és csillangószerű nyújttfányok 
hullámzásával mozognak. (Archiv für míkroskop. Anatomie. 1914—197.) 

1 M. Hartmann: Allgemeine Biologie. 1925. 104—146. Részletes le-
írásban találjuk itt, hogy a sperma mily bonyolult szerkezetű élősejt és 
képződése mily összetett élettani folyamatláncolat. — Nagyjelentőségű 
tény, hogy a magasabbrendü állatoknál és az embernél is a sperma az 
egyetlen élősejt, mely életét a szervezeten kivül is soká képes megtartani 
alkalmas környezetben. Állattenyésztők e tényt gyakorlatilag felhasználják, 
midőn nemesvéiű állatok spermáját mesterségesen az anyaállatba helyezik, 
miáltal ez megtermékenyül. — Zimmermann : Fejlődéstan. 1922—31 és 
Természettud. Közlöny 1916—116. 
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A petesejt és a sperma valóságos élő mivoltát bizonyítja 
a szüzenszaporodás vagy szűznemzés (parthenogenesis) érdekes 
ténye, midőn az új élőszervezet termékenyitetlen petéből fej-
lődik. Drierzon méhész már 1845-ben észrevette a szüzensza-
porodást a méheknél ; a here-méhek így keletkeznek. Később 
megfigyelték, hogy némely alsóbbrendű állatok, pl. a kerekes 
férgek, az ágascsápú és kagylósrákok, az év egyik szakában szűzen 
szaporodnak ; sőt másfélék, pl. a Cypris állandóan így szaporod-
nak. Ma már köztudomású, hogy a parthenogenezis sokféle rovarok-
nál megvan, így a darazsaknál, hangyáknál, levéltetveknél, filoxe-
ránál. Selyemlepkén a szúzszaporodást magam is megfigyeltem. 

A parthenogenezis lárvakorban is felléphet; ilyen „álcanem-
zés" (paedogenesis) előfordul a Miastor légynél és a szívóférgeknél. 

A szüzenszaporodás a fajt nem satnyítja el, mint régebben 
vélték. A. M. Banta a washingtoni Carnegie-intézetben a vízi 
balha száz nemzedékét tenyésztette parthenogenetice, ugyanígy 
a Simocephalus nevü ágascsápú rákot hetven nemzedéken te-
nyésztette, de elsatnyulás nem mutatkozott. 

A szüzenszaporodás mesterségesen is előidézhető, miként 
ezt Delage, Bataillon, Morgan, Loeb, Wilson, Bovori, Petrunke-
vitsch, Schücking, Winkler, Hertwig érdekes eredményű kísérletei 
bizonyítják. Tichomiroffnak sikerült a meg nem termékenyült 
petének kefével való dörzsölése vagy tömén-kénsavba való be-
mártása által a petéket kifejlődésre bírni. Loeb a tengeri sün 
petéit vegyi izgatással szüzenkifejlődésre kényszerítette, midőn 
a tengervízbe helyezett petékre chlormagnéziumot öntött; így 
a peték a pluteuszlárva állapotig fejlődtek. Winkler kísérleteiből 
kitűnt, hogy a hő által megölt tengeri sün spermájának vízzel 
feloldott anyaga képes a meg nem termékenyült tengeri sün 
petéket kifejlődésre bírni bizonyos fokú osztódásig. Delage ki-
mutatta, hogy a tüskésbőrűek magnélküli peterészecskéit is le-
het mesterséges megtermékenyítés által a lárvastádiumig kifej-
leszteni. A merogónia eme jelenségét Boveri is észlelte a ten-
geri sün petéin. Delage a meg nem termékenyült, de érett, ele-
ven tengerisün-petét darabokra osztotta és a magnélküli pete-
részt spermaszálakkal megtermékenyítette, mire az fejlődni kez-
dett.1 Weismann eme tényekből következteti, hogy a hím és 

1 A szaporodásnak sajátságos módja a heterogonia, midőn az ivaros 
nemzedék után egy vagy több parthenogenetice keletkezett nemzedék 
következik ; vagy midőn az ivaros- és szüzszaporodás váltakoznak egy-
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női csirasejtek lényegileg egyenlők, úgy aránylanak, mint 1:1, 
vagyis mindkettőben lényegileg azonos és egyenlő mennyiségű 
átöröklési állomány van, mely csak egyénileg különböző, — 
ezért helytelen hím és női csirasejtmagokról beszélni, hanem 
„atyai" és „anyai" elnevezést kell használni. 

A növényeken a merogoniát Winkler 1901-ben észlelte a 
Cystosira tengeri alga petéin, melyeket ő ketté vágott és sper-
matartalmú vízben megtermékenyített ; így a magnélküli pete-
részből is rendes csiranövény fejlődött. 

Parthenogenetikus növényfejlődést először Juel figyelte 
meg 1900-ban; azóta a növényi szüztermést a kertészet tuda-
tosan kihasználja. Ismeretes, hogy a termősnek terméssé fejlő-
dése magporzás nélkül is bekövetkezik pl. az ugorkán, körtén, 
almán, banánon, köszmétén, magtalan fagyöngyön és sok bego-
nián. Ily termések (parthenokarpia) magtalanok vagy tökéletlen 
magvak. A szűznemzés közönséges példáinál is csodálatosabb, 
hogy „némely növényen az embrió nem a petesejtből, hanem a 
magkezdeménynek a petesejttel szomszédos nucellaris szöve-
teiből termékenyítés nélkül keletkezik, pl. Funkia ovatán, Evony-
mus latifolián, narancson, kikericsen és az Euphorbiaceákhoz 
tartozó Caelobogyne ilicifolián, amelynek üvegházainkban csak 
termős, vagyis női egyedeit tenyésztik. Mindemez eseteket az 
apogamia fogalma alá vonják."1 Bizonyos, hogy ily esetben a 
petesejt embriótfejlesztő képességet a magkezdemény nucellaris 
szövete veszi át. 

Az alma és körte szűznemzését újabban Ewert úgy bizo-
nyította, hogy a bibét elpusztította, így a pollentömlő behato-
lását megakadályozta, mégis a gyümölcs jól kifejlődött, de 
magnélküli lett. A szűznemzés után fejlődött szőlőbogyók magvai 
csenevészek, üresek, embrió és magfehérje hiányzik belőlük. 

mással. Pl. a bolharákok (Daphnidae) rendszerint csak szüzszaporodással 
(nyári peték) sokasodnak, de időnkint a hímek is kifejlődnek, a petéket 
megtermékenyítik és a téli petékből kedvező időkben újra parthenogene-
tice sokasodó nemzedék lesz. 

1 Molisch : Növényélettan mint a kertészet elmélete. 1926—291. »Va-
lódi parthenogenezisnek nevezik azokat az eseteket, amelyekben a pete-
sejtből x kromozómával biró embrió fejlődik ki termékenyítés nélkül, azo-
kat az eseteket pedig, amelyekben a 2 x komozómával biró petesejtből 
fejlődik az embrió : apogamiának nevezik. A régebben valódi parthenoge-
nezisnek tartott legtöbb esetről közelebbi vizsgálatkor kiderült, hogy vol-
taképen apogamia: Hieracium, Taraxacum, Marsilia stb.« 
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Gyümölcsfákon a gyürüzés elősegíti a szűznemzést. Valószínű, 
hogy parthenokarp gyümölcsfákat sikerül keresztezések révén a 
magnélküliség tartós megőrzésére kényszeríteni ; így a rendszeres 
nemesítés által nemcsak magnélküli (Spencer-alma, Burbankszilva), 
hanem magházfal nélküli gyümölcsöt termelni, minő a banán. 

A felemlített tények a mag és az ivarsejtek (pete, sperma) 
élő mivoltát és a bennük működő életelv létét bizonyítják. Zim-
mermann tanár, a fejlődéstan szaktudósa így vélekedik: „A fej-
lődést belső erők indítják meg határozott irányban, ez az ön-
álló differenciálódás. A belső erők a fejlődés tulajdonképeni 
okai, megindítói, továbbvezető és irányító erői, a fejlődésnek 
induló szerves lény protoplasmájához, sejtmagjaihoz fűződő rej-
télyes energiák, amelyek megszabják az állat vagy növény fej-
lődésének megindultát, fajlagos irányát, megállapodását egy bi-
zonyos ponton. Az, hogy a fejlődő szervezet ezeket az ener-
giákat átöröklés útján kapta, látnivaló, de ezen energiák lénye-
géről, hatásmódjáról fogalmat sem alkothatunk magunknak, (Ez 
a homály nem derül fel azzal, hogy az idők folyamán a belső 
erőknek más-más nevet adnak: vis essentialis-Wolff; nisus for-
mativus-Blumenbach ; a fejlődés specifikus oka-Roux). A belső 
tényezők szereplése legvilágosabban látható, midőn két vagy 
több különböző állat petéje egyforma közegben, teljesen egy-
forma physikai és chemiai lénnyé alakul." (Fejlődéstan. 1922—51.)1 

Minthogy a titokzatos benső elevenítő elv a legkisebb élő-
sejtben már megnyilvánul, azért az élettan mai állásával az 
életelvtagadás ép úgy ellenkezik, mint az anyagelvi ősnemződés 
megengedése.2 

1 Verzár Frigyes, a debreceni egyetemen az élettan tanára ezt vallja : 
„Az a kérdés, hogy a természet számtalan különböző teremtménye hogyan 
differenciálódhatik egyetlen egy sejtből, az egész biológiának kétségtelenül 
legrejtelmesebb kérdése és ezen a helyen csakugyan nem lehet a vitci-
lisztikus felfogással szembeállítani az exakt tudományok köréből semmi-
féle elfogadható magyarázatot." — Verzár: Életről, betegségről és halál-
ról. 1925—177. 

* Tuzson tanár is túlozva irta : «Kétségtelenül jogosult oly legalsóbb-
rendű organizmusokból álló csoport feltevése, amelynek alakjai a Pro-
tophyticum kezdetén a magasabbrendű Protophyták kiinduló alakjai voltak. 
És miután a természet törvényei a Föld régebbi korszakaiban minden-
esetre ugyanazok voltak, mint jelenleg: az a feltevés is igen valószínű, 
hogy ismeretlen, végtelen egyszerű alkotású Protophyták ma is létezhet-
nek." (Rendszeres növénytan. 1911—43). Végtelen egyszerű alkotású élő-
szervezet nincs! 
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Az életelv létét, a magvak és a „szunnyadó lények" ele-
ven mivoltát : az anabiozis érdekes esetei is igazolják. A tetsz-
halottszerü lappangó élet voltaképen alkalmazkodás a hideghez 
és a szárazsághoz. 

Az anabíózisban a rekordot némely baktériumfajok spórái 
tartják. Nestler 92 éves növénygyűjtemény moháihoz tapadt 
földdarabkákban talált csiraképes spórákat. Galippe 1918-ban 
életre keltette a ptolomeusi időbőlszármazó egyiptomi papi-
ruszok szöveterezeteinek belsejében levő baktériumokat, melyek 
több mint kétezer évvel ezelőtt a papirusz gyártásakor a leve-
lekben már benne voltak. Galippe a XV. századbeli papirosokból 
is hasonló baktériumokat keltett életre. 

A baktériumok nagy része — 30 C° hidegben is hónapokig 
életben marad ; a tifusz bacillusa három hónapig is megél a jég-
ben. Folyékony levegő révén létesített — 190 fokos hidegben 
a kémlőcsövekben többféle baktérium hónapokig elélt.1 

Az infuzóriumok felfedezője Leeuwenhock már 1702-ben 
közölte, hogy az ereszcsatornából vett és öt hónapon át szára-
zon állott porból vízzel való felöntés után számtalan kerekes-
féreg kelt életre. 

Spallanzani abbé 1776-ban „Állat és növényfizika" címen 
megjelent könyvében 100 lap terjedelmű fejezetben kimutatta, 
hogy az anabiózis nemcsak az alsórendű állatok és növények 
közt észlelhető, hanem a gerincesek, a teknősbékák és medvék 
közt is. Ugyanazon kerekesférgeket sikerült kilencszer felélesz-
tenie, bár közben hőre és fagyra helyezte azokat. 

Spallanzani az anabiozist helyesen értelmezte ; hirdette, 
hogy a lappangó életű lények nem halottak, nem is támadhat-
nak fel, hanem oly szunnyadó élőszervezetek, melyeknek a Te-
remtő célszerű alkalmazkodó képességet adott a szárazsági 
időszakok átélésére, hogy nyári alvásukból felébredhessenek, 
miként némely állatok téli álomból ébredeznek tavaszkor. 

Ismeretes, hogy Doyere 1840-ben száraz kerékállatkákaí 
153 fokra hevített, majd kénsav hatásának tette ki és négy 
hétig tartó vákuum-csőbe való zárás után életre keltek. Broca, 
Davaine, Prillieux és Lance újabb kutatásaiból kétségtelen, hogy 
sokféle beszáradt alsóbbrendű állat újraéled. Claus bécsi tanár 
tíz éven át száradt alsórendű rákok feléledését észlelte. Davaine 
és Prillieux megfigyelték (1886—1890), hogy a búzában élő 

1 Aujeszky: Általános bakteriológia. 1924—141. 
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fonalféreg lárvája a kiszáradt búzából sok évek múlva is képes 
feléledni és kifejlődni ; e lárvák a mérgekben — morfum, atro-
pin, strihnin — 40 napig is megéltek, mint a fonalférgek az 
erős ecetben és a légylárvák a formolban. 

Köztudomású, hogy Pictet-nek sikerült halakat, békákat és 
kígyókat jégbefagyasztva életben tartani; ha óvatosan felolvasz-
totta a törékenyre fagyott halakat, ezek rendes életműködéseiket 
folytatták, ha a fagyott állapot nem tartott túlsoká és a hideg 
nem volt — 15 foknál nagyobb.1 (Tehát a közmondásos : mis-
kolczi kocsonyában pislogó béka, épen nem természettudományi 
képtelenség) A kígyók, gyíkok, békák télire a földbe ássák ma-
gukat, a halak mélységekbe húzódnak és anyagcseréjüket le-
csökkentik. 

A téli álmot alvó melegvérüek, a borz, a medve stb. szin-
tén bizonyos fokú anabiózisba esnek. Pl. a marmota ébren két 
nap alatt kb. 72.000-szer lélekzik, ugyanennyi elég neki hat 
hónapi téli álma idején, midőn a lecsökkentett anyagcsere mel-
lett is felére lefogy. 

Az indiai joginok (fakírok) meglepő mutatványai bizonyít-
ják, hogy még a kifejlett emberi szervezet is élhet anabiózis-
ban, pl. elevenen eltemetve. Kétségtelenül igaz, hogy Haridas 
jogin 1820—1830 között négyszer eltemettette magát és negy-
ven nap múlva újraéledt, midőn lepecsételt sírjából kivették. — 
Részletes leírás erről, Mester János: Kelet nagy gondolkodói. 
1927.—85. Nyilvánvaló, hogy itt az eltemetésre preparált szer-
vezet nem halt meg, hanem katalepszíában élt. 

Az anabíotikus lények élő mivoltát bizonyítja az a tény 
is, hogy a hő vagy hideg ellen védekező tetszhalottszerú álla-
tok és növények csak bizonyos ideig tartó vagy bizonyos fokú 
hőt vagy hideget képesek eltűrni, azon túl már elhalnak. Rich-
ters megfigyelte, hogy a Macrobiotus coronifer ázalék állatka 
9 hónapi beszáradás után 25 percig tartó nedvességben feléledt; 
25 hónap múlva már csak egy órai áztatás után kelt életre 

1 Nagymérvű lehűlésnél a szervezet szöveteiben levő víz jéggé vá-
lik, az oldott sók kikristályosodnak, a gázok buborékszerüen kiválnak, a 
plasmák elhalnak. Miként a víz a hajszálcsővekben csak — 4.5 C°-nál 
fagy meg, úgy a szervezetek nedvei is a fagyponton alul fagynak. Kisebb 
vértartalmú szervezetek (hüllők) nagyobb hideget elviselnek. A káposzta-
lepke bábja — 16 C°-ot eltűr ; a szederlepke tojásai 50 fokos hideget öt 
óráig eltűrnek. A levéltetvek téli petéi csak erős fagy kiállása után kel-
nek ki. 
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néhány egyed; 30 hónap után pedig már hosszabb áztatás után 
sem kelt életre egy állatka sem. Az anabiotikus lény nem „meg-
állított óramű!" Ez a növénymagvakra is áll. 

De Candolle Alfonz 1846-ban 15 évvel azelőtt aratott 368 
különböző fajú magvakat vetett el; közülük csak 17 faj magva 
csírázott ki, a többi 351 fajé pedig 15 év alatt életét vesztette. 
A még csírázni képes fajok 20 elvetett magva közül is csak 
1—3 fejlődött ki. 

A szunnyadó magvakban végbemenő életmőködéseket már 
közel 20 évvel ezelőtt Van Tieghem és Bonnier Gaston kimu-
tatták. Kitűnt, hogy az anabiozisban levő magok és a levegő 
közt gázcsere van; megfigyelték az oxigén felvételt és a ki-
lélekzett szénsavat. Nagyobb magvakon észlelték a gyenge viz-
párolgást is. Ujabban Kolkwitz kimutatta, hogy teljesen száraz-
nak látszó árpamagvak szénsavat lélekzenek be és oxigént 
fogyasztanak. A lélekzés akkor sem szűnt meg, ha a magvakat 
szétzúzta, ha több órán át 100 fokos hőn tartotta, vagy 90%-os 
alkoholba helyezte. Bequerel Pál a gyenge lélekzést oly mag-
vakon is kimutatta, melyek csirázó képességüket 80 éven át 
megtartották.1 Igy csak természetes, hogy Tournefort herbárium-
ban 100 évig őrzött babszemeket kicsíráztatott és hogy észlelték 
60 éves mimózamagvak kikelését. 

A magot csodálatos célszerűséggel felépített szerkezete, 
asszimiláló „szervei" képesítik finoman lappangó anyagcserére. 
Mágocsy-Dietz már 1909-ben rámutatott erre, midőn így írt : 

„Azokba a csírákba, amelyeknek szikleveleiben van a tartalék-
táplálék, könnyen jut bele ez az anyag, ellenben ott, ahol a 
tartaléktáplálék külön a magfehérjében van felhalmozva, ott a 
sziklevélnek a felületével veszi át a csira a táplálóanyagot. 
Kitűnő például szolgál erre a búza szemtermése, amelyben a 
magfehérje oldalán van a csira elhelyezve ; ennek sziklevele, 
illetve u. n. pajzsa (scutellum) hozzásimul a magfehérjéhez. A 
pajzs felületi sejtjei a magfehérje anyagának nagyobb mértékű 
felvétele céljából meg is nyúlnak és felszívó réteget alkotnak."2 

Ugyan mi rendezi be a magot ily csodálatos célszerűséggel; 
mi szabályozza a növény életműködéseit? E nagy kérdésekre Wag-
ner tanár, az insbrucki egyetem növénytantudósa, a növények 
élettitkairól megírt könyvében8 azt feleli, hogy ezt abszolút nem 

1 Bonnier Gaston cikke: „Darwin" 1917—278. 
2 Mágocsy-Dietz: A növények táplálkozása. 1909.—447. 
3 Adolf Wagner : Die Lebensgeheinmisse der Planze. 1912—113. és 178 
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tudjuk, de az bizonyos, hogy e rejtélyes ható a szervezetben él 
és nem mechanikai valami, bár uralja a szervezetben levő anya-
got és erőit. 

* 

Az életelv létét bizonyító tények közt meg kell említenünk 
a merotomia csodálatos jelenségét. Régebben megfigyelték, hogy 
a sejtmagtól mesterségesen megfosztott plasmarészek is sok 
esetben életképesek, önmagukat regenerálják.1 Gruber 1886-ban 
észlelte ezt az ázalékállatkák magnélküli darabkáin; Stole 1910. 
évben tapasztalta, hogy az amőba magnélküli részecskéi a sejt-
mag eltávolítása után táplálkoztak. Schultz 1915-ben az Astor-
hiza foraminiferán azt is észlelte, hogy a magnélküli plazma 
oszlással szaporodni képes. M. Clendon 1908-ban az Asterias 
petéken észlelte, hogy a sejtmagtól mesterségesen megfosztott 
peték elég szabályosan barázdálódtak. Ruzicka a sejtmag eltű-
nését és újraképzését 1894-ben megfigyelte. E jelenséget Za-
chariás 1913-ban leírta és az Ascaris petéken végzett ily ered-
ményes kísérleteinek mozzanatait praeparatumokon rögzítette. 
Tehát a sejtmag plasmává változhat és a plasmából sejtmag 
képződhetik; a sejtmag sajátságosan rendezett protoplasma.2 

Az életelv létezését igazolják a regeneráció és transplan-
táció érdekes tényei : Ujabban az élettudománynak külön ága a 
kísérleti növény- és állattan, melynek művelői ügyes technikai 
készültséggel : különböző állategyedeket szétvágnak és chimera-
szerüen összenövesztenek. Az érdeklődő ide vonatkozó példákat 
olvashat „Az élet titkaiból" című könyvemben (128. 1.); részle-
lesebben pedig az Archiv für Entwicklungsmechanik der Orga-
nismen folyóiratban, B. Dürken göttingení tanárnak „Einführung 
in die Experimentalzoologie" c. kitűnő könyvében (VII. fejezet.) 

Nem szabad felednünk, hogy a kísérleti élettan nagyszerű 
eredményeket produkál, de a legegyszerűbb sejt plazmamozgá-
sának mechanikáját ma is csak elméletekkel magyarázza,3 miként 
erről az idei „Nemzetközi Zoológiai Kongresszus" előadásain is 
meggyőződtünk, bár nagyszerű mozgóképekkel mutatták be a 
sejtek mozgásait, életműködéseit. 

Martonvásár. (Befejezése következik.) Hajós József. 
í Példák : H. Przibram bécsi tanár: Experimental-Zoologie. 1909. II. k. 
3 Spina megfigyelései szerint a feldarabolt plazmarészek csak akkor 

képesek új sejtmagot fejleszteni, ha az anyagcsere nem túlságosan zavart. 
Pedig a merotomiánál a dissimiláció folytatódik, az assimiláció azonban 
csökken, így a magnélküli plasmarészben nem képződik chromatin, ezért 
új sejtmag sem képződhetik. — Arthur Meyer: Analyse der Zelle. 1921.—634. 
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S. Thomae Aqu. doct. angel. O. P. In Aristotelis l. d. 

Anima commentarium. Edit, recent, cura ac studio Aug. M. 
Pirotta o. pr. Turini (Italia) Libr. Marietti 1925. 

A turini könyvkiadó célul tűzte ki aquinói sz. Tamás müvei-
nek kézi kiadását a sz. Tamást tanulmányozók számára. Sz. 
Tamás eddig megjent müvei : Summa Theol., Summa c. Gent., 
Catena aurea in 4 Evang., In Evang. S. M. et S. Joan, comm., 
In omnes S. Pauli A. Epist. comm. Quaest. disp. et. quaest. 12 
quodl., Metaphys. Arist. Com., De regimine princ., Opusc. de 
ente et essent., De venerab. Sacr. Alt., Theol. I. compend, mind 
nagy octáv alakban, jó beosztással, rövid kiegészítő jegyzetek-
kel. A kiadás nagy elterjedésnek örvend. így pl. a Summa 
Theol. már 17, a Summa C. Gent. 15 kiadást ért. A Com. Arist, 
in Metaphys.-t még Cathala rendezte sajtó alá, de sokoldalú el-
foglaltságára való tekintettel nem folytathatja a megkezdett 
munkát. A fenti müvet helyette Pirotta vette át. Módszere a 
következő : minden lect. előtt annak rövid tartalmát adja (synop-
sis) ; a fejezetek előtt hozza Aristotelesnek azon szövegét, 
amelyet sz. Tamás egykori kérésére Moerbeka o. pr. készített, 
Bekker kiadó számaival. Sz. Tamás magyarázata számokkal 
van ellátva, lent a jegyzetben Arisoteles és sz. Tamás citált 
müveinek jegyzetével (a Firmin-Didot féle kiadás számjegyze-
tekkel). Ami a történetét illeti, tudott dolog, hogy a de Anima 
I. lib. magyarázat nem Sz. Tamásé, hanem. Reg. de Piperno-é 
(reportatum), a 2. és 3. lib. magyarázatát sz. Tamás írta. 

A de anima 3 könyvre oszlik, amelyek logikai összefüggés-
ben vannak egymással. Legfontosabb a 3. lib., ahol a lélek külön-
böző képeségeiről van szó. Végül megjegyezni kívánjuk azt, 
hogy a fenti mű szövege nem a kritikai szöveg, ezt a Leon. 
Editio Operurn S. Thomae hozza, de azért javított, sz. Tamás 
szellemét, tanát hűen visszaadó szöveget találunk benne. Kívá-
natos dolog, hogy legalább ily módon lassankint sz. Tamás 
összmunkái újra napvilágot lássanak, mivel az előbbi teljes 
kiadás összes kötetei ma már alig kaphatók. 

Temesvár. Dr Faragó János. 
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Scheidt Nándor, A Messiás. Budapest 1927. I. kötet 185 
oldal. A szerző maga jelzi a címlapon, hogy könyve az ABM, 
EME, MOVE, NMV stb. budapesti és vidéki összejövetelein tar-
tott propaganda beszédeinek kibővítésével és a szentírási helyek 
idézésével jött létre. Tartalma: Ajánlás. Előszó. I. A szentírásról 
általában. II. A theokrácia (istenuralom). III. A törvény. IV. A 
pogány bálványkultusz rejtelmei a zsidó cherem (kiirtási) tör-
vénnyel kapcsolatban. V. A prófétizmusról általában. VI. A pró-
fétizmus és a próféták. VII. A messiási ország jellegei. VIII. 
Messiologia. IX. Kiben teljesedett be az írás ? X. Az Ebed Jahve 
dalok. (A szenvedő Messiásra vonatkozó ószövetségi jövendö-
lések a ma élő zsidóság messiási reményeivel kapcsolatban.) 
XI. A Messiás eljövetelének helyére és idejére vonatkozó ószö-
vetségi és az újszövetségben be is teljesedett prófétai jövendölések. 

Az Úr Jézus iránt való rajongó szeretet nyilatkozik meg e 
gazdag programmú könyvben, amely szeretetet nemcsak a keresz-
tényeknek, hanem a komolyan és vallásosan gondolkodó zsidók-
nak szívébe is kívánná a szerző átplántálni. A szándék szent és 
tiszteletreméltó. A kivitel módját azonban nem találom szeren-
csésnek. Mint afféle propaganda irat rendkívül szenvedélyes, 
sőt az ellenséges indulatú zsidókkal szemben gyűlölködő han-
got használ, mely nemcsak a tudományos komolyságának árt, ha-
nem az általa annyiszor rokonszenvvel aposztrofált jóindulatú 
zsidók megnyerése szempontjából is határozottan kártékony. Az 
embernek a könyv olvasásakor minduntalan az az érzése támad, 
hogy a szerző úgy akarja a vallásos zsidókat a kereszténység-
nek megnyerni, mint az a madárfogó, aki minduntalan a káztete-
jén csiripelő verebek közé durrant. Folyton fokozott, egymásra 
halmozott bombasztikus nagy mondásai hasonlóképen szétriaszt-
ják még az igazságot őszintén kereső-zsidókat is. A térítési buz-
galom úgy elfogja néha a szerzőt, hogy mondatai lapszámra 
terjednek (telve közbeszúrásokkal) hogy az ember csudálkozik) 

hogyan volt képes ennyi mindent egy lélekzetre elmondani. Még 
olvasásra is fárasztók ezek a lélekzetre hosszú kör- és egyéb 
mondatok, hát még elmondásra. Annyi bizonyos, hogy szerző 
nem irómüvész, lehet igen szenvedélyes, szuggesztív hatású 
szónok, de nem mestere a tollnak. 

Értékes anyagát szinte lépésről-lépésre lehet követni az 
általa használt forrásmunkákban, amelyekre azonban nem igen 
szokott hivatkozni. (Lásd különösen Zschokke : História sacra T.) 

Religió, 1927. 17 
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De ez nem volna nagy baj. Hiszen nem tudományos munkáról, 
hanem propaganda iratról van szó, ahol több szabadság ural-
kodik a felhasznált források szempontjából. Egyszer hivatkozik 
kifejezetten forrására, Herodotusra, akinek nyomán részletesen 
leírja a babilóniai Aschera kultusz förtelmeit. Szerintünk ízlés-
telenség volt ezt ily részletességgel közölni annál is inkább, 
mert a végén a szerző naivul megjegyzi, hogy Herodotusnak 
véleménye, mely szerint minden Babylóniában született nőnek 
egyszer életében fel kellett tisztaságát Vénus tiszteletére áldoz-
nia, „forrásmunkáinak tévedésén alapszik." Hát akkor mire volt 
jó ennyi szószaporítás ? ! 

E fogyatékosságai dacára e propaganda iratot hasznosnak 
tartom annyiban, hogy belőle laikusok sok érdekes ószövetségi 
régiségtani ismeretet meríthetnek. A kiadásra szánt II. kötetben 
a szinte megszámlálhatatlan sajtóhibák ellenőrzésére is bizo-
nyára nagyobb gondot fog a szező fordítani. 

Esztergom. Dr. Tóth Kálmán. 

Az orvostudomány története. Irta : Mayer Ferenc Kolos dr., 
Átnézte és előszóval elláta : Magyary-Kossa Gyula dr. Budapest. Az 
Eggenberger-féle könyvkereskedés kiadása. 1927. Ára kötve 20 P. 

A cimben jelzett könyv az emberi szellem történetének 
azzal a részével foglalkozik, amelyet az orvosi rend és tudo-
mány története tár elénk. Magyar orvostörténelmi munkánk eddig 
nem volt és ennek megírásával szerző úttörő és hézagpótló mun-
kát végzett, amiért elismerést érdemel és bíztatást a jövőre. 
Elvárjuk azonban, hogy az alább kifogásolt nézeteket megfonto-
lás tárgyává teszi és könyvének II. kiadásában már módosított 
formában hozza a nyilvánosság elé., 

A szerző érdemének tudható be az is, hogy a régi idők-
től kezdve a legújabb korig a magyar orvosi viszonyokat és 
kiváló orvosok működését mindig kellő méltatásban részesíti. 

Egyes élő tanárok nevei egy történelmi munkában elma-
radhattak volna, de annál inkább meg kellett volna emlékezni 
két nemrégen elhunyt kiváló orvostanárról : Bársony Jánosról 
és Kuzmik Pálról. 

A szövegben minduntalan hullákról olvasunk, holott el-
hunyt embertársaink iránti kegyeletből ildomosabb lett volna 
holttestekről írni. 

Miután történelmi események eszmeáramlatokkal, világné-
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zetí kérdésekkel sokszor szerves összefüggésben állanak, érthető 
hogy a szerző ezeket a kapcsolatokat nem hagyhatta szó nélkül. 
Néhány megjegyzésünk azonban épen ezekre a nevelési és vallás-
erkölcsi szempontból egyaránt fontos világnézeti reflexiókra volna. 

Mindenek előtt a szélsőséges Darwinismusnak oly hang-
súlyozottan kifejezést adni (9. old.) akkor, amikor számos ko-
moly külföldi és hazai természettudós a kérdést már elintézett-
nek tekinti, legalább is időszerűtlen, hacsak valaki ezzel mate-
riális világfelfogását nem akarja kifejezésre juttatni, mit szerzőről 
feltételezni nem tudunk. Amidőn a szerző a kereszténységnek 
befolyását az orvosi ismeretek fejlesztésére épen kedvezőnek 
nem tartja, az Egyháznak itt-ott olyan beállítása (pl. 113., 141. 
old.), amely általában papjait és szerzeteseit vakbuzgónak, hát-
ráltatónak, önállótlannak, a skolasztikát pedig szofisztikus eljá-
rásnak nevezi, nem fedi az igazságot és ellenszenvesnek tünteti 
fel az Egyházat. Ennek az állításnak a hatása az amúgy is el-
lenséges érzületü nem katholikus táborra, de a katholikusok egy 
részére, beleértve féltett ifjúságunkat is, kedvezőnek egyáltalán 
nem mondható. Az Egyház papjai is tévedésnek ki tett embe-
rek s ez a körülmény, valamint másrészt a természettudomá-
nyoknak akkori kezdetleges és forrongó állapota megmagyaráz-
hatja az előfordult tévedéseket. Viszont épen az Egyház az, 
amely a tudományokat mindig pártfogolta és a természettudo-
mányok mívelésében is sokszor kiváló kutatókra mutathatott rá. 
Az utóbbiakra vonatkozó példákat egyébként szerző könyvében 
is találhatunk. 

A középkorban felburjánzó szekták, haeresisek miatt az 
egyház épségére féltékenyen őrködő, hatalmi positiót betöltő 
egyes férfiak túlszigora, bizalmatlansága a világi tudományok-
kal szemben könnyen érthető és menthető s épen azért a tekin-
télyeket és dogmákat általában a szabad kutatás gátlóinak ne-
vezni, (146. old.) olyan állítás, amely az említett tényezők rop-
pant fontosságának a félreértésén alapul ; hiszen azok nélkül a 
tudomány szemponjából is veszélyes subjectivismusba és rela-
tivizmusba esnénk. A skolasztikával párosult tudományt össze-
tákolt áltudománynak nevezni és ezzel szemben kellő megkü-
lönböztetés nélkül a kereszténytelen szellem előnyeit hangoz-
tatni, inkább egyéni és katholikus ellenes véleménynek mond-
ható s épen nem szolgálja a keresztény bölcselet megbecsülését, 

amelyre elsősorban mi katholikusok volnánk hivatottak. 
17* 
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Egy kissé merész, meggondolatlan szerzőnek az a kijen-
tése, hogy a „therapiát lezüllesztette az Istenbe vetett feltétlen 
bizalom" (162. old.) Minden hívő katholikusnak lelkiismeretbeli 
kötelessége, légyen az akár egészséges, vagy beteg, az Istenbe 
vetett feltétlen bizalom. A hit az orvostudományt nem gátol-
hatta abban, hogy az egészség visszaszerzésére minden alkal-
mas eszközt felhasználhasson, sőt a szerzővel ellentétben állít-
juk, hogy a misehallgatás, búcsújárás sem lehetett az egészség 
szempotjából teljesen alkalmatlan eszköz, mert hiszen, hogy 
ezeknek a kegyelmi eszközöknek hatásuk van a lélekre és sok 
esetben közvetve a testre is, elfogulatlan ember nem tagad-
hatja. Sok gyógyíthatatlan betegségben, amikor az orvostudo-
mány tehetetlen, tűrhető állapotot, megnyugvást csak lelki té-
nyezők, elsősorban az Istenbe vetett feltétlen bizalom adhatnak. 
Lehet, hogy ezt a szerző is vallja, de soraiból ez ki nem 
olvasható. 

A szerző egyes búcsújáróhelyeket, köztük pl. Lourdes-ot 
is a felburjánzott kuruzslás és u. n. papiorvoslás eszközeinek 
tartja. Ismeretes, hogy a búcsújáróhalyek többnyire valamilyen 
csodás jelenséggel kapcsolatosan létesültek a bold. Szűz tiszte-
letére. A cél tehát nem papi orvoslás, hanem elsősorban a hit-
élet fejlesztése, amelyhez esetleg az ember testi életére is ki-
ható, emberi befolyásból meg nem magyarázható eredmények 
járulhatnak. Ajánlom szerzőnek a lourdes-i orvosi iroda kórtör-
téneteinek átlapozgatását (könyvalakban is megkapható) s akkor 
bizonyára más véleménye lesz, legalább is az emiitett helyen 
történt gyógyulásokról. 

A broussais-ismussal kapcsolatban említi, hogy az egy-
szerűség sokáig gátja volt az előrehaladásnak (235. old.) majd 
id. Lenhosséknak szemére veti, hogy a vitalistikus eszméktől ő 
sem tudta magát függetleníteni. Nyilvánvalólag szerző az egy-
szerűségnek tulajdonított gátlóhatást nem úgy értette, mint 
ahogy az a sorokból tévesen magyarázható. Az egyszerűség, 
mint ontologiai fogalom a dolgok felismerésében nem homályt, 
hanem ellenkezőleg világosságot deríthet. Hiszen annál tökéle-
tesebb lények lehetnénk, mennél egyszerűbb volna megisme-
résünk. Természetesen az egyszerű fogalmát nem szabad össze-
téveszteni a tökéletlennel vagy hiányossággal. Ami a vitalismust 
illeti, arról röviden csak azt mondhatom, hogy a vitalistikus esz-
méknek napjainkban is igen tekintélyes természettudósok a hir-



245 IRODALMI ÉRTESÍTŐ. 

detői. Kezd az a belátás mindjobban elterjedni, hogy a termé-
szeti jelenségeket a materiálismus alapján maradék nélkül meg-
magyarázni nem lehet, hanem megismerési körünket, képessé-
günket messze túl haladó okok szolgáltatják azt a formális 
alapot, amely végeredményben az örök Igazságban gyökerezik, 
igaza van annak a francia természettudósnak, aki azt állította, 
hogy a természettudomány szerénységre és nem elfogultságra 
tanít. 

Kérem fiatal kartársamat, legyen bátorsága a katholikus 
igazságok mellett lándzsát törni, ne féljen az elfogultság vád-
jától, mert egy az igazság s ennek következtében a hitigazsá-
gok sem ellenkezhetnek a tudomány megalapozott igazságaival. 

A könyv kiállítása, nyomás és ábrák egyaránt kifogástala-
nok, csupán a 163. oldalon levő több mint szabados kép nem 
való egy ifjúságnak is szánt komoly könyvbe.' 

Budapest. Bochkor Ádám dr. 
1 Dr. Mayer F. K. itt ismertetett müvéről a Magyar Kultúra ezide 

júniusi füzetében méltatás jelent meg Hajós József tollából, mire a szerző 
a nevezett folyóirat július—augusztusi füzetében terjedelmesen válaszolt. 
Ezt követte ugyanott Hajós József viszonos válasza. A szerző kívánta, 
hogy minderre hívjam fel az én olvasóközönségem figyelmet. 

A „Religio" szerkesztője. 



NI. VEGYESEK. S 
HOMILETIKAI SZAKSZEMLE. 

Beszler Willibrord, német bencés, nemcsak címében, ha-
nem egész feldolgozásában is érdekes és igen gyakorlati homi-
letikával lépett a nyilvánosság elé. Könyvét — „Der Frohe 
Prediger" (Ein führender Freund unserer Predigerjugend. XIV. 
224. 1. Herder. 1927. Ára: 350 Mk.) — leginkább a Toussaint-
Langenscheidt-féle nyelvtanhoz hasonlíthatnók, amelyekben meg-
vannak ugyan az illető nyelv elméleti szabályai is, de nem 
száraz paragrafusokba sorakoztatva, hanem könnyű társalgási 
órákon feldolgozva. S ha a Toussaint—Langenscheidt-könyvek 
nem is nevezhetők tulajdonképen rendszeres „nyelvtanoknak", 
mégis a nyelvet meglehet általuk tanulni és szeretni ; épúgy 
Beszler könyve sem nevezhető rendszeres homiletikának, de igen 
alkalmas a hitszónoki feladat megszerettetésére és megkönnyí-
tésére. Különösen megfontolásra méltó, amit a szerző a hitszó-
nok egyéniségének aszkétikus kiképzésétől, a gyűjtött prédiká-
ciós gondolatok egyéni átéléséről s megelevenítéséről ír. Frissen 
lüktető nyelvezet s homiletikai gyakorlatok és útmutatások 
egész tömege nemcsak hasznos, hanem könnyű olvasmánnyá is te-
szik a könyvet, amely valóban alkalmas arra, hogy fönséges 
tisztüket örömmel betöltő, „jókedvű hitszónokokat" neveljen. 

Közismert igazság, hogy a hitszónoki tisztségnek csak meg-
lehetős betöltése is széleskörű pasztorális tapasztalatot s az 
emberi szív minél mélyebb ismeretét követeli meg. E szempont 
indokolja két oly új könyv fölvételét ebbe a homiletikus szak-
szemlébe, amely könyvek sem prédikációkat nem tartalmaznak, 
sem a homiletika szabályait nem adják, s mégis elolvasásuk igen 
értékes szolgálatot tesz a jelenkor hitszónokának. 

Az egyik könyv a legmodernebb pasztorális problémák 
élesszemü megfigyelőjének, Dr. J. Chri/sostomus Schulte kapucinus 
atyának eredetileg jobbára a „Theologie und Glaube"-ban meg-
jelent értekezéseit foglalja össze „Pastorales lind aszetisches für 
Seelsorger unserer Tage" cimmel (XII. f 228 1. Stuttgart. 1927. 
Verlag Otto Schulz. Ára kötve : 5 Mk.) Schulte mestere az 
érdekes kérdések meglátásának s azok érdekes előadásának. 
Nem hiába adja könyve címéül : „Zur Neuorientierung in der 
heutigen Seelsorge"; valóban, akár „a pap hitéletéről", a „recol-
lectio menstrua"-ról, a „misézésről", a „gyóntatásról", akár a 
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„modern erkölcsi kérdések pasztorális kezeléséről", a „testkul-
túra" s a „divat elleni küzdelem pasztorális kezeléséről" írja le 
az életből merített s ezért mindig eleven megfigyeléseit, mindből 
kiütközik vezérlő gondolata : a mai pasztorációt egyszerűsíteni 
s elmélyíteni kell ! Lelkiolvasmánynak is elsőrendű érték Schulte 
könyve, s aki azt elmélkedő lélekkel olvasta át, szentbeszédein 
is mutatkozni fog áldásos hatása. Mert hiszen hogy a harmoni-
kusan kialakított papi egyéniségen s a papi életszentségen for-
dul meg a szentbeszéd maradandó hatásának nagyobb része, az 
vitathatatlan igazság. 

Egészen más természetű, de a hitszónokra nem kevésbbé 
tanulságos kérdést tárgyalnak egy másik könyvnek szerzői. A 
könyvet, melynek címe : „Religion und Seelenleiden", egy ki-
tűnő nevű ideggyógyász, W. Bergmann állította össze azokból 
az előadásokból, amelyek a németországi kath. intelligens fér-
fiak egyesületének, a „Verband der Vereine Katholischer Aka-
demiker"-nek Kevelaerben ismételten tartott évi összejövetelein 
a legelső szakemberek ajkáról hangzottakéi. (Erster Band. 1926. 
242 1. Ára : 6 Mk. Zweiter Band. 1927. 339 1. Ára : 7*50 Mk. 
Mindkettő kiadója L. Schwann. Düsseldorf.) A világháborút kö-
vető idők emberének lelki életében sokkal több komoly szen-
vedést okoznak a neuropathiás elváltozások, mintsem hogy azo-
kat a mai lelkipásztor s hitszónok figyelmen kívül hagyhatná. 
Oly értekezések elolvasása, aminőket e két kötet közöl pl. a psy-
chogen megbetegedésekről (Lindworsky S. J.) a psychopathiá-
sok pasztorális kezeléséről (Schulte O. Cap.), a psychoanalyzis 
paedagógiai megítéléséről (Bopp freiburgi egyetemi tanár), a 
felelősségtudatról (Lindworsky S. J.), az abnormis bűntudatról 
(L. Husse) stb., nemcsak a bűnbánat szentségének helyes kiszol-
gáltatására mutat útat, hanem igehirdetői munkánkat is az 
ezernyi oldalról kikezdett modern lélek szükségleteihez alkal-
mazkodóbbá s ezáltal hatásosabbá teszi. A kötetek közlik a 
résztvevők hozzászólásait is. 

Ha megfontoljuk, hogy valaha milyen óriási erőt jelentett 
a katholikus templom szószéke és mily félénk Hamupipőke lett 
ma sok helyen belőle, örömmel üdvözlünk minden jóakaratú 
kezdeményezést, mely prédikációink nivóját emelni s a nagy 
bécsi szentnek, Hofbauer Kelemennek óhaját valóra akarja vál-
tani: „Das Evangelium musz ganz neu gepredigt werden." Ilyen 
új kísérlet egyik müncheni hitszónoknak, Linhardt Róbertnek 
szentbeszédgyüjteménye, amely „Brennender Dornbusch" cimmel 
Herder kiadásában jelent meg (Erster Band: Weihnachts- und 
Osterkreis. X. f 168 1. 1926. Ára: 3 Mk.) Linhardt tüzes beszé-
deiből hiányzanak a hagyományos homiletikai szabályok ; a 
szerző tudatosan küzködik egy új homilia-typus kialakításáért. 
A nagyváros embereit érdeklő kérdések eleven érdekes beállí-
tása, a beszédek céljának világos szem előtt tartása s a szer-
zőnek sajátos elmélkedési készsége eredményezik, hogy beszé-
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dei még nyomtatásban is árasztják a „lángoló csipkebokor" me-
legét s fényét. 

A nagyvárosi ember problémáit még élesebb szemmel dol-
gozzák fel Pfliegler Mihály, bécsi szónok beszédei: „Homilien 
der Zeit auf alle Sonntage der Kirchenjahres" (X. f 310 1. Her-
der. 1926. Ara: 6 Mk.) Különösen két ismertető vonás vonul 
végig a beszédeken : a komolyan küzdő modern ember jóaka-
ratának megbecsülése és a vasárnapi liturgikus szövegek fel-
dolgozása. Érdekes látni, hogy a nagy külföldi városok mint 
termelik ki ma is magukból azokat a tüzes szónokokat, akiknek 
sajgó fájdalma nem tudja nézni a nagy tömegek vallási hideg-
ségét : Berlinben Fahsel és Sonnenschein, Münchenben Faulhaber 
és Linhardt, Münsterben Donders, Bécsben Pfliegler. Pfliegler 
valamennyi beszédén végigremeg egy buzgó pap aggódása a 
halhatatlan lelkekért. 

1926. július 16-án halt meg az újabb homiletikai irodalom-
nak egyik legelső munkása, Keppler, rottenburgi püspök, akinek 
neve sokáig fog fényleni a hitszónoklat egén. Hátrahagyott be-
szédeiből „Wasser aus dem Felsen" címmel vaskos kötet jelent 
meg a Herder-cég kiadásában (Freiburg i. Br. 1927. 379 1.) A 
gyűjtemény a püspök öt utolsó nagyböjti pásztorlevele s öt 
utolsó nagypénteki beszéde után túlnyomóan alkalmi beszéde-
ket tartalmaz, vagyis olyanokat, amelyek az igazi szónoki tehet-
séget elsősorban teszik próbára. Keppler az írott isteni szónak, 
a szentírási szövegeknek mélyéből bámulatos sokoldalúsággal s 
leleményességgel hozza elő az „élő vizet" ; erőteljes beszédeire 
különösen illik a dicséret: „Verbum Dei quasi malleus." 

Dogmatikus beszédeket — vagy helyesebben szólva: dog-
mákat tárgyaló didaszkalikus beszédeket — tartani magában 
véve sem könnyű feladat; de különösen nehéz az ifjúság szá-
mára. Edelmann kapucinus atya negyven ilyen beszédet adott 
ki „Dogmatische Jünglingspredigten" cimmel (XII. f 303 1. Re-
gensburg. 1927. G. I. Manz. Ara : 7"50 Mk.) Úgy látjuk azon-
ban, hogy a szerző erejét a feladat nagysága meghaladta. Sza-
batos dogmatikus előadásakat u. i. még korántsem nevezhetünk 
ifjúsági beszédeknek, főként akkor nem, ha nem tudjuk a dog-
máktól a vallási élethez vezető hidat felépíteni. A könyv pél-
dáit azonban ajánljuk a hitszónokok figyelmébe. 

A hívek lelkét ma is táborhegyi hangulat önti el, ha tud-
juk nekik Isten igéjét korszerűen hirdetni. Ettől a gondolattól 
vette a címet Andreas Obendorfer, regensburgi hitszónok, mikor 
egyszerű közönségnek szóló vasárnapi szentbeszédeinek gyűjte-
ményes kiadását „ Tábor-Stunden" címmel jelentette meg (Regens-
burg. 1926. G. I. Manz. VIII. f 411 1.) Előnyei a népszerű témák, 
népszerű feldolgozás és az unctio. 

Kész prédikációk helyett elmélyedésre késztető gondolato-
kat akar közölni Franz Xaver Lutz két könyve : „Zwischen Ad-
ventsnacht und Gerichtstag" (Herder. 180 1.) és „Lebendiger 
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Ruhetag" Herder. 139 1.) Mindkét könyv az egyházi év vasár-
napi s ünnepi evangéliumához csoportosítja az egyszerű igé-
nyekhez szabott megfigyeléseit s gondolatait, amelyek azonban 
a nagyobb városok szónokainak prédikációs előkészületében 
aligha fognak kielégítő segítő eszköznek bizonyulni. 

A szemle végén az újdonságok között legyen szabad a 
szemle írójának fölemlíteni saját szentbeszédgyűjteményét is, 
amelyben „Szentbeszédek Krisztus királyságáról" címmel a Páz-
inány-egyetem templomában az 1926/27. isk. év folyamán elmon-
dott valamennyi prédikációját közli. (Budapest. Szent István Tár-
sulat kiadása. 1927. 320 1.) 

Budapest. Dr. Tóth Tihamér. 

Fizetések nyugtatása : Fizettek : Dr. Notter Antal 103 Pengőt. 
1926—27-re U P-t : Központi Katholikus Kör, Pintér Imre és Bagány Ber-
talan ; 1927-re 7 P-t : Karmeliták, Győr. 1927-re 6 P-t : Dörnyei Imre, 
Faust Antal, Kath. Nővédőegyesület Pápa, Mészáros László, Molnár Lajos, 
dr. Szánthó Géza, Szmazsenka Ervinné, dr. Ulviczky Ferenc, 5 P-t : Frid-
rich Sándor, 3 P-t : Kulcsár Kálmán. 

A Religio megrendelőihez : A hit- és bölcselettudomány kellő 
mértékű művelése megkívánja azt, hogy a Religio évente necsak néhány 
íven, hanem nagyobb terjedelemben jelenjék meg, különben a kor ily 
irányú kérdéseinek megtárgyalására s a szakférfiak dolgozatainak közlé-
sére nem jut elég hely. A nagy háború előtt a katholikus hit- és bölcse-
lettudomány müvelésére évenkint 40—45 ívre terjedő folyóiratom volt, évi 
12 koronáért. Itt az ideje, hogy ezt a régi állapotot megközelítsük. Azért 
a Religio évi megrendelési díját 1928-ra 10 pengőben állapítom s azon 
leszek, hogy folyóiratom a háború előtt szokásban volt terjedelmet ha 
nem is éri el, megközelítse. Felkérem érdemes megrendelőimet, hogy a 
Religio 1928-iki évfolyamára 10 pengőt beküldeni s ezen kívül új meg-
rendelőket, egyéneket és intézeteket, bejelenteni és megrendelésre ösztö-
nözni szíveskedjenek. Nem kételkedem arról, hogy ezt a bejelentésemet 
úgy a megrendelők, mint a hit- és bölcselettudomány katholikus művelői 
örömmel fogadják s anyagi és szellemi közreműködésükkel viszonozzák. 

1886-ban alapítottam a Bölcseleti Folyóiratot, azt 21 éven át szerkesz-
tettem és adtam ki. 1830-ben alapítottam a Hittudományi Folyóiratot, azt a 
Bölcseleti Folyóirattal is párhuzamosan, 25 éven át szerkesztettem és adtam 
ki. 1914 eleje óta, most 14-ik évben, szerkesztem és kiadom a Religio hit-
tudományi és bölcseleti folyóiratot. Ez összesen 59 év. Mélységes hála le-
gyen ezért Istennek s nagy köszönet a megrendelőknek és támogatóknak. 

A megrendelők szíveskedjenek a címükben történt változást beje-
lenteni. A hátralékosoktól haladéktalan törlesztést kérek ; már-már elér-
tem, érjem el egészen, hogy legyen egy, ha nem is nagy, táborom, mely-
nek pénzbeli hozzájárulására bizton számíthatok. A külföldiek legkönnyeb-
ben saját pénzükkel ajánlott levélben fizethetnek ; hogy külföldiek járas-
sák közlönyömet, annak sehol semmi akadálya nincs. Hasonlókép lehet-
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séges, hogy külföldön tartózkodók cikkeket küldjenek folyóiratomba. A 
külföldi rendelő a szállítási díj többlete cimén az évi 10 pengőhöz még 
2 pengőt szives lesz hozzá tenni. 

Az 1928-ra szóló 10 P. és a hátralék beküldésére postai befizetési-
lapot csatolok. 

Budapest, IX. Köztelek-utca 1. 1927. november 15. Dr. Kiss János, 
egyetemi tanár, a Religio szerkesztője és kiadója. 

HIRDETÉSI ROVAT. 
Árpád könyvek. 13—14. Varga Lajos. Kalocsa é s vidéke. Az 

Árpád r. t. kiadása Kalocsán. 1927. 116 oldal. 2 Pengő. — Bilkei Ferenc 
székesfehérvári esperes-plébános. Debreczentől Pannonhalmáig. Meg-
értést kereső írás protestáns testvéreinkhez. 1927. 292 oldal. 4 pengő. — 
Evangelium. Katholikus hitszónoklati és lelkipásztori folyóirat. Szerkeszti 
dr. Hász István theologiai tanár Győr, Kisfal udy-utca 16. Egész évre 20 
pengő. Előttem az 1927. 11—12. sz. Igen melegen ajánlom. — Dr. Gsrőcz 
Kálmán jogakadémiai ny. r. tanár, egyetemi m. tanár. A f lozóf ia alap-
tanai. Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos-utca 49. 1927.336. old. Ára ? — Hor-
váth Sándor O. P. Krisztus Királysága. A „Credo" kiadása. Budapest. 
VII. szent Domonkos-utca 3. — Kultura é s Tudomány, 59. sz. Dr. Mes-
ter János. Kelet nagy gondolkodói. Budapest, Franklin. 1927. 232 old. 
Kötve 6 P. — Meszlényi Zoltán főszeniszéki jegyző Esztergomban. Há-
zassági köteléki perek az egyházi bíráskodásban. 444 oldal. 1927. 
Ára ? — Dr. Schütz Antal egyetemi tanár. A bölcselet e lemei sz. Ta-
más alapján. Nagy 8. r. 284 old. 1927. 7 pengő 60 f. Ismertetni fogjuk. — 
Dr. Tóth Tihamér egyetemi tanár, egyetemi hitszónok. Szentbeszédek 
Krisztus Királyságáról. 322 old. 1927. Ismertetni fogjuk. — Dr. Zá-
borszky István hittudományi főiskolai tanár Esztergom. A lelkiismereti 
ítélet kialakulása erkölcsi cselekvésünknél Aquinói sz . Tamás sze -
rint. 92 old. Ára ? Edouard Schneider. Néhány óra a bencések között. 
Francia eredetiből átdolgozták Szunyogh X. Ferenc és Tóth Pelbárt bencés 
tanárok. Kiadja az Athenaeum irod. és nyomdai r.-t. 172 old. 4 P. 40 f. 

Megvételre keresem a következőket, tessék nekem levelezőlapon 
ajánlatot tenni : Dr. Stöckl József, A bölcselet tankönyve, magyar kiadás ; 
ugyanattól A bölcselet története, magyar kiadás ; ugyanattól A széptan 
alapvonalai, A szónoklattan alapvonalai, A vallás bölcselete, mind ma-
gyarul. Mindezt Répássy János és dr. Zafféry Károly fordították s részint 
a szatmári Szabadsajtó nyomtatóintézetben, részint az egri lyceumban 
nyomtatták. 

Keresem továbbá Melcher Alajos Vasárnapi szentbeszédek (homilíák) 
és Ünnepnapi szentbeszédek (homiliák), az én fordításom és kiadásom. 

Budapest IX. Köztelek-u. 1. Dr. Kiss János, egyetemi tanár. 
A Weisz-féle 22 kötetes Világtörténelem V-re még mindig lehet 

jelentkezni e folyóirat szerkesztőjénél. 
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