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I. A tudomány célja és alapja. 

/. Mi a boldogság? Szeretet kielégülése. Erre vágyódunk 
a „legszebb tudománnyal" is. 

Mi a szeretet? Áldozatrakész vágyódás. 
Mi az igazságosság? Megadni mindenkinek a magáét, 

legtoképen az Istennek. 
Mi az igazság? Tudatunk egyezése az illető valósággal. 
Mi a tudomány? A tapasztalatok megértése okaikban. 

2. Mi tehát a tudomány alapja? Az okság. 
Mi az ok? Szükségképeni összefüggés előzmény és kö-

vetkezmény között, úgyhogy ez utóbbi nem jöhetett létre az 
előzmény (causa) nélkül. Ennek fölismerése a megértés (ratio). 

Hogyan szól az okság elve? „Semmi sincs ok nélkül", 
vagy „mindennek szükségképen van elégséges oka". 

Hányfélék az okok? Szellemiek: a gondolkodás és aka-
rat, melyek mint létesítő, változtató, törvényhozó és célkitűző 
okok működnek (causa efíiciens, formális, finalis). Anyag csak 
annyiban ok, amennyiben tétlen akadálya vagy tárgya a szel-
lemi okok működésének. 

Van-e tárgyi okság? Kant szerint csak egyes tények 
vannak s ezek közé a mi gondolkodásunk olvassa bele az ok-
ságot, mely tehát csak szubjektív okság. — Az igazság az, 
hogy gondolkodásunk nem beleolvassa, hanem megtalálja a té-
nyek állandó, szükségképeni összefüggését, mely megvan akkor 
is, ha mi nem gondolunk rá. Pl. a vonat eltiporja az útjába 



kerülő tehenet, nem azért, mert gondoltunk reá, hanem mert a 
nagy tömeg nagy elevenereje és súlya mindig elüti a beleüt-
köző kisebb, lazább tömeget vagy összezúzza. 

Van-e metafizikai okság? Kant szerint a látható világ-
ból nem lehet a láthatatlan okra következtetni. Tehát nincs 
metafizikai okság. — Ámde a fizikai világban egész biztosan 
következtetünk a láthatatlan okra, mikor pl. fejszét, rajzot ta-
lálunk az ősbarlangokban a mammutról s azt mondjuk: ott 
ember élt és rajzolt. — Helyes tehát ez a metafizikai okosko-
dás is: mindennek van elégséges oka, van az egész világnak 
is; mivel pedig ez az ok nem lehet az ember, még kevésbbé 
az ész nélküli szerves élet és anyag világából való; ennélfogva 
a világ oka e világon kívül van. 

II. A világ végső oka. 

3. Melyek a legáltalánosabb tapasztalatok a világon? 
Legáltalánosabb tapasztalatok, amelyek a világ minden léte-
zőjére illenek s amelyeknek az oka is legáltalánosabb: a kelet-
kezés, változás, törvény és cél. 

Az összes keletkezésekben hány a végső elem? Három, 
t. i. az anyag, az élet és az eszes akarat. Mind a három egye-
sül az emberben, a két előbbi a szerves élőkben, csupán az 
első elem van meg a szervetlen világban. Tömegre ez a leg-
nagyobb és közvetlenül tapasztalható, míg az élet és ész csak 
működésében ismerhető föl. 

Mi az összes keletkezések végső oka? Minden keletke-
zőnek oka rajta kívül van, tehát az első keletkezőé is kívüle 
van, s ha minden keletkezőt összegezünk, akkor egy ok biztosan 
az összegen vagyis a világon kivtil lesz. Az az egyetlen külső ok 
nem tartozik a keletkezők közé, tehát öröktől fogva való, a 
keletkezőktől független, s kell, hogy élő legyen és eszes akarat, 
ki képes az anyag óriási tömegeit létrehozni, s nekik életet is, 
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észt is adni. — A puszta anyag nem lehet ily ok, mert nincs 
benne élet és ész, s amije nincs, azt nem adhat. A szerves élei 
sem lehet elégséges oka a világnak, mert a növények és álla-
tok szerves világában nincs ész. Az emberek világában meg-
van az anyag, az élet és az eszes akarat, s mégsem lehet az 
ember elegendő oka a világnak, mert maga is keletkező, anya-
gában és szerves életében, sőt még esze működésében is függ 
a világtól, érzéki tapasztalataitól. S ami fő, nem képes anya-
got anyag nélkül, életet élet nélkül s észt létrehozni. A kelet-
kezések végső, független = abszolút oka tehát sokkal tökéle-
tesebb Ész-akarat, mint az emberé. Az ember eszes akarata 
is képes uralkodni az anyagon és szerves életen. Egy tökélete-
sebb Ész-akarat tehát ezeket létre is tudja hozni, mielőtt egy-
általán lettek volna. Anyagra és szerves életre nincs szüksége, 
sőt ez tökéletlenné tenné, mert az anyag természeténél fogva 
széteső, bomlásra törekvő s ez a szerves élet halálának is 
oka. Ellenben az ész-akarat tökéletes egysége természeténél 
fogva halhatatlan az emberben is. De itt az ész-akarat időben 
kezdődik és örökké él, a tökéletes Ész-akarat pedig öröktől 
fogva örökké él. 

Személy-e az abszolút létesítő ok? Jogi, erkölcsi sze-
mélynek mondjuk az eszes egyéniséget, akinek tehát eszes 
természete másétól különbözik. Ezt a legmélyebb bölcselet 
(Szent Tamás, Hurter) az emberi személynél általánosabban 
így fejezi ki: személy az, ami az illető természetben megkü-
lönböztetett valami, magában álló, nem része másnak. Az örök 
Ész öröktől fogva ismeri, gondolja, kimondja önmagát vagyis 
szüli az Igét, ez önismeretből öröktől fogva származik a Sze-
retet az akaratban. Az egyetlen örök természetben tehát a 
szülő, szülött és közös származék három viszonya különbséget 
és három személyt jelent. Földi természetben ezt nem tapasz-
taljuk, ezért nehéz megértenünk még isteni hiteles nyilatkozat 
«tán is. 
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4. Mi az abszolút változtató ok? Newton sarkigazsága, 
hogy az anyag nyugvó állapotát csak külső erő változtatja 
mozgásra. Külső légnyomás hajtotta nedvek táplálják, változ-
tatják a növényt; kívülről örökölt ösztönök és kívülről ható 
érzetek mozgatják az állatot, s kívülről ható érzetek, tárgy-
szemléletek indítják meg az ember gondolkozását is. Minden 
mozgás, változás oka tehát raj ta kívül van; az első mozgás oka 
s az összes mozgásoknak egy oka kétségkívül a mozgók, vál-
tozók világán kívül van. Az az egy ok tehát a mozgóktól, vál-
tozóktól független s maga nem változó. Egyszersmind megmér-
hetlen nagy erő, mert az óriási csillagtömegek s az egész világ 
összes mozgásait képes volt megindítani és fönntartja, mint a 
nagy gyár gépháza a gyár összes gépeinek mozgását. 

5. Hogyan jönnek létre az épületek és gépek? A mér-
nöki ész gondolkozik, fölismeri egy cél szükséges, hasznos 
vagy szép voltát, aztán részletesen kidolgozza a cél megvaló-
sítására legalkalmasabb eljárásokat; végül előveszi az anya-
got és szabályszerűen a célnak megfelelő módon átalakítja, 
összerakja. 

Mennyiben hasonló a természet a kultúra épületeihez és 
gépeihez? A növények apró cellái, sejtlakásai ezer és ezer 
emeletre nőnek a legtökéletesebb liftszerkezettel, mely föl-
szállítja a tápláló nedvet a legmagasabb fák csúcsáig. Ezek 
tehát hasonlók a sokemeletű felhőkarcoló palotákhoz. Az álla-
tok pedig hasonlók az automata, automobil, repülő és tenger-
alattjáró gépekhez, kivált a lepkék, madarak és halak. És két-
ségtelen, hogy a növények és állatok szerkezete, szövete sok-
kal tökéletesebb, finomabb, célszerűbb, mint a legszebb emberi 
palotáké és gépeké. A természet palotái és gépei apró mag-
vakból nőnek ki, élnek és maguktól szaporodnak. Ellenben az 
emberi kultúra épületei és gépei élettelenek, növelésükhöz, sza-
porításukhoz, mozgatásukhoz pallérok és gépészek szüksége-
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sck. Mégis bámuljuk a kultúra remekeit. Mennyivel bámulato-
sabbak a természet remekei! A kultúra azonban mérnökök 
észmunkáját jelenti. A természet remekei még nagyobb Ész 
művei! 

Mi a cél és törvényszerűség? A cél sok törvényszerű-
ség egységes iránya, közös gondolati terve; a törvény pedig 
sok okság közös kifejezése, egységes terve. Egység a soka-
ságban mindakettő. 

Van-e törvényszerűség a világban? A természet és kul-
túra tudományai mind törvényeket keresnek és állapítanak 
meg: okságok és törvények nélkül nincsenek igazi tudományok. 
Ezek pedig a világ minden létezőjét és mozgását tanulmá-
nyozzák. Az anyag kristályaiban és mozgásaiban számtörvé-
nyeket találnak. Az egész világ létezőit és változásaik törvé-
nyeit faj, osztály, ország, szervetlen és szerves és eszes ter-
mészet, vagy anyag és energia, természet és kultúra, végül 
világharmonia néven egyre magasabb egységekbe foglalják, 
Ezek megtalálásához sok ezer tudós ész munkája szükséges 
évezredeken át. Mennyivel tudósabb Ész kellett ezeknek első 
kigondolásához, mielőtt ama törvények meglettek volna! Bá-
muljuk a rekonstruktiv emberi tudományos észt: mennyivel 
bámulatosabb Ész az, mely az összes tudományok legtökéle-
tesebb tartalmát előre beleírta a természet világába! 

6. Van-e célszerűség a világon? A tudósok szorgalma-
san keresik a törvényeket, de ritkábban a célszerűségeket. 
Mikor a gyakorlati tudós szabályozza, megtervezi mint mérnök 
munkavezetőinek, munkásainak és gépeinek az eljárását, első 
dolga tisztába jönni a céllal. A művész sokféle eljárása is a 
témához, alapeszméhez vagyis a célhoz igazodik. Nem gya-
korlati tudós tehát az, aki vizsgálódása tárgyát csupán leírja 
és elbeszéli, vagy megelégszik anyaga törvényeinek megálla-
pításával, de azzal ne i^ törődik . hogy e t^fvények első meg-
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tervezőjének mi volt a célja. Igaz, hogy ezt nehezebb megta-
lálni, mint a törvényeket. De ami nehéz, azért nem teljesen 
lehetetlen, s ha sikerül, annál bámulatosabb és ez tetőzi be a 
megértést, egyszersmind ez a leggyümölcsözőbb az akarati 
élet számára a tudományból. 

Minő célszerűségek vannak a természetben? Már a leg-
egyszerűbb sejt célszerűen hódol okos törvényeknek: ugyan-
azon talaj feloldott elemeiből más-más elemeket választ ki 
táplálékul a más-másfajú sejt; a fölösleges táplálékot raktá-
rozza a jövő inség számára s így célszerűen gazdálkodik; 
aztán a saját céljaira átalakítja a táplálékot és úgy használja 
föl, hogy fajának nagyságát, alakját, színét, ivadékait bizto-
sítsa s önmagát fönntartsa, védje, sebeit gyógyítsa, vesztesé-
geit helyrehozza. Sok sejt egyesül szervvé, sok szerv kölcsö-
nösen összeműködik az egyed céljaira, az egyedek összemű-
ködnek a fajfönntartás számára. — Az anyag általában nyu-
galmi állapotot keres s a legrövidebb úton, a legkisebb erővel 
akarja elérni célját, a mentől tökéletesebb kifejlődést, szilárd-
ságot és hajlékonyságot, gyors és pontos erőátvitelt (lex minimi 
Ostwaldnál). A növény szára keresi a Napot, gyökere a Földet 
s már a mag is súlypontiánál fogva úgy hull, hogy ez lehető-
leg könnyű legyen (heliotropismus, geotropismus). A virágok 
és bogyók színe arra való, hogy az illető színre járó lepkék 
és madarak megfelelő, rokon virágra és talajra juttassák el 
a fajfönntartás virágporát és magvait. A környezet színéhez 
alkalmazkodó kameleon, hermelin, nyúl stb. színe védekezésre 
jó (mimikri). Az állati ösztönök bámulatos célszerűségeket mu-
tatnak: építésben a szarvasbogárpondró a szarvak számára 
is készít helyet, a méh hatoldalú hasábos sejtekkel legtöké-
letesebben kihasználja a teret, a pók célszerűen fonja hálóját, 
s a madarak fészke, a vakond lakása csupa célszerűség; éte-
lül a calicurgus scurra nevű dongó egyetlen szúrással tehetet-
lenné teszi kicsinye számára az erős pókot s nem öli meg, az 
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egér a földbe raktározott buza csiráját kiharapja, a legelőször 
legelő borjú 276 füvet célszerűnek talál és 218-at nem eszik 
meg; vándorlással a hal sekély vízöntéseket keres ikrája ki-
költésére, a madár menekül az éghajlati szélsőségek elől. Az 
ember a szervi és ösztönös célokat eszével fölismeri és kul-
túrája számára új célokat gondol ki. — A célok teljes lánco-
lata ez: az anyag célja befogadni az életet, ennek célja be-
fogadni a lelket, ennek célja fölemelni a természetet Mesteré-
hez. Az anyag ugyan nem gondol célt, de gondolt az alkotó 
Ész, ki egyedül volt képes a kigondolt célszerűségeket az 
anyagba, apró sejtek láthatatlan szerkezetébe beleoltani, oly 
csodálatosan, hogy egy parányi csirában benne legyen ere-
detileg a fajnak és milliárd leendő egyednek minden képessége. 
Ez az, amit a legeszesebb tudósok sem tudnak tökéletesen 
kiismerni és utánozni, még kevésbbé önállóan kigondolni és 
létrehozni. 

Mi a világharmonia? A természet és kultúra összes tör-
vényeiben és célszerűségeiben mutatkozó közös irány, egysé-
ges legfőbb cél, melytől az eltérés romlással, bűnhődéssel jár. 
Hogy az egyetlen cél itt minő sokaságot foglal össze, mutat-
ják ezek a számok: Egyetlen szervnek, az emberi szemnek 
egyetlen Va négyzetmilliméteres pontján, a sárga folton 120,000 
idegszál megy az agy látóközpontjába. Az emberi szürkeagy-
ban 1000,000,000 ideg fut össze az egész testből. Nincs a vilá-
gon két Ujjlenyomat, két falevél, két birka, mely tökéletesen 
egyenlő volna. Növényfaj van 130,000, állatfaj 300,000. A fajok-
ban, osztályokban, országokban egyre magasabb egységekbe 
tartozó tömérdek sokaság közt, mint a szervek életében is, 
megvan a kölcsönhatás: a vízsűrűség és fagy szokatlan tör-
vénye védi a halak életét; az oxigént beszívja az állat és el-
égése után kileheli a mérges szénsavat, melyet fölhasznál a 
növény; a Föld forgása jótékony és szükséges az emberi élet 
és munka számára, mert mi lenne, ha a Nap állandóan a Föld 
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egyik felét világítaná és sütné? Mindkét oldalon lehetetlen 
lenne az élet. így használ a szervetlen anyag a szerves életnek. 
Viszont a szerves építi a szervetlent (szén, trágya, korall), s 
az emberi ész újra építi tudatában a régi és mai természetet 
s a földbe temetett kultúrát. — A világharmonia is szép, mű-
vészi alkotás, melynek jellemzője az arányosság és összhang. 
A világharmonia mestere a legnagyobb művész: fennséges és 
finom építő; sok milliárd élőszobor szobrásza, ki egy-egy szob-
rán naponta száz aktot mutat be; a leggyönyörűbb tájképek 
ezreinek és színpompáinak festője; a szellősusogástól és légy-
ziimmögéstől a madárcsicsergésig, fülemüle csattogásáig s a 
viharok hangorkánjáig a szép és fennséges zenei hangok óriási 
skáláját és szimfóniáit komponálta meg, kiegészítve az emberi 
hang tüneményes adományaival és zenei tehetségeivel, melyek 
eredetökben nem függnek az emberektől. 

7. Mi a törvények és célok végső oka és célja? Oka a 
legtökéletesebb Ész-akarat, célja a legtökéletesebb Jóság el-
ismerése ésszel és akarattal, tudással és cselekedettel, elmélet-
ben és gyakorlatban. Az emberi művek oka is ész-akarat, 
célja ennek érdemét elismerni ésszel és akarattal. De nagy a 
különbség a két ok és két cél közt. Az ember csak másodsor-
ban oka és célja műveinek. Tervező és alkotó képességét más-
tól kapta: elődeitől s végelemzésben első előde Alkotójától. 
Az érdem elismerése elsősorban Ezt illeti s csak másodsorban 
az embert, ki e képességeket kiművelte és fölhasználta, szabad 
akaratával követte esze ösztönzését a jóra. 

Mi a jó? Jó az, ami célszerű. A kés jó faragásra és jó 
gyilkolásra, a méreg jó gyógyításra és ölésre. Igazán jó, er-
kölcsileg jó az a célszerűség, mely megfelel az ész és lelki-
ismeret törvényének vagy ezek Alkotója akaratának. Vagyis 
legfőbb Jó az abszolút Ész akarata. Vagyis a legvégső cél az 
abszolút Ész-akarat, kit magyarul Istennek nevezünk, ki csupa 



jóság és tökéletesség. Eszünk követeli a hódolatot Isten iránt 
mindenképen. 

8. Mi ellenkezik ezen észköveteléssel? Ellenkezik az isten-
tagadás, a sokistenimádás, az anyagistenítés és a világszellem 
istenítése (atheismus, polytheismus, materialismus, pantheismus). 

Mi az istentagadás? Logikai hiba a legfontosabb tudni-
valóban. Az istentudat épp oly általános minden népnél, mint 
a logika. De egyes embereknél éppúgy előfordulnak istentaga-
dások, mint logikai hibák. 

Mik az okai az istentagadásnak? A könnyelmű gondol-
kozás, bűnvágy, bűntudat, megdöbbentő igazságtalanságok, a 
tárgyi és metafizikai okság tagadása. 

Igazuk van-e az istentagadóknak? A könnyelmű gondol-
kozás természetesen könnyen téved. 

A bűnvágynak és bűntudatnak kellemetlen az isteni tila-
lomra és igazságszolgáltatásra való gondolás, azért istentaga-
dással könnyít a lelkén, s ennek szavát altatja, némítja. De 
voltaképen a meglevő istentudata ellen harcol. 

Igazságtalanságok mindig voltak a Földön. Isten ezeket 
itt is sokszor megtorolja, de sokszor tűri. Mert a halhatatlan 
lélek és föltámadó test büntetését halaszthatja a testi halál 
utánra is. A halasztás oka az isteni irgalom és kegyelem, mely 
időt enged a megtérésre; másrészt nem szolgai, hanem szabad 
hódolatot kiván. Már pedig a hatásos földi büntetések szolgai 
hódolatra kényszerítenék az embereket s meggyöngítenék a 
szabad akarat igazi célját, az érdemet, a hősi erényt, Isten 
nagyobb dicsőségét. 

Az okságnak Kant-féle tagadásait már kezdetben meg-
világítottuk. Kant ellenmondásba is keveredik, mert szerinte a 
tiszta ész nem ismerheti meg az Istent, de a gyakorlati ész 
követeli Isten létét. Hát bizony a tiszta ész is követeli. 
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9. Aíi a sokistenimádás? Leromlott egyistenimádás. Ezt 
bizonyítják a legrégibb babiloni és egyiptomi himnusok. Ezek 
más-más néven dicsőítik más-más városok egyetlen istenét. 
A hódító város az elfoglalt városok istenét is alárendelte a 
maga istenének, s így több istenből álló rendszert alkottak. Az 
egyistent a költők, szobrászok, festők és a nép képzelete más 
és más érzéki alakban képzelte el és ábrázolta, sokféle jelzővel 
illette. Azonosították vele a különböző természeti erőket, tüne-
ményeket, a különösebb természeti és művészi tárgyakat, s 
megszemélyesítették az emberi erényeket és bűnöket. Az iste-
nek száma így egyre szaporodott, végiil a görög-római világ 
már valami 460,000 istent emlegetett. A görög Anaxagorasz 
bölcseleti gondolkozással 420 körül, Szókratész korában föl-
emelkedett az atomokat okosan, törvények szerint rendező 
Észhez, a világalkotó Nászhoz, az egyisten eszméjéhez. De a 
nép elűzte és Szókratészt is megvádolták, hogy az ifjakat meg-
rontja, istentelenné teszi, mert rámutatott a sokisten-hit ész-
ellenességeire. erkölcstelenségeire. Az emberi észbölcselet ritka 
nagy megvillanásai mégis gyöngék, ingatagok voltak arra, hogy 
a tömegek anyagias gondolkozását visszavezessék az ésszerű 
egyisten-eszméhez. 

10. Mi az anyagelvüség, materializmus? Az a világnézet, 
mely szerint csak anyag van az egész világon, az ész vagy 
lélek pedig csak agyműködéseknek a neve. Ha fölbomlik az 
agyvelő, megszűnik a lélek. Egyedül örök az anyag (a hozzá-
kötött energiával) s ez az örök oka a világnak. Anyagi elemek 
véletlen összetevődéséből lettek az őssejtek és ezek szaporo-
dásából származott le az egész szerves világ, benne az ember 
is. E világnézet vallói az ókori epikureisták, a francia forra-
dalmat előkészítő enciklopédisták, s a modern heckelisták. 
gyakorlatilag pedig a szociáldemokraták, a marxisták. Ez 
utóbbiak az egész történelemben csak anyagiakért való osz-
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tályharcot, létért való küzdelmet látnak, mely még nem dűlt el, 
s az elkeseredett további harcra az isteneszmét és lelkiismeretet 
káros akadálynak tekintik, azért gyakorlati érdekből is ki 
akarják irtani a munkások tudatából. — Elősegítette e világ-
nézet terjedését Kant és Comte bölcselete. Amaz szerint a 
láthatatlan világra következtetni nem lehet és Comte pozitiviz-
musa ki is hagyott bölcseletéből minden metafizikát. Elősegí-
tette a materializmust a természettudomány azon helyes tö-
rekvése is, hogy a természet megértésére először és illetéke-
sen a saját területén a természeti okokat vizsgálja, ameddig 
csak lehet. Ezt az elvet vallották Kant, Laplace és Darwin sok 
más természettudóssal, kik islenhívők maradtak, noha állítot-
tak föl elméletet a szervetlen és a szerves világ természetes 
keletkezésére. Felületes, hatásvadászó féltudósok aztán legelső 
okká, tehát istenné nyilvánították az anyagot, melyen az em-
ber úrrá tud lenni, lábbal tapodhat. így aztán az ember az 
anyagisten istenévé lesz, mint Nietzsche Übermensche. E kö-
vetkeztetés képtelensége a legnyilvánvalóbb cáfolata a mate-
rializmusnak. 

Lehct-e az anyag örök oka a világnak? Nem lehet, mert 
az élet és az ész nem az anyag működése s nem az anyag 
terméke. Az anyag természeténél fogva nem él s nem gon-
dolkozik, hanem részeire bomlik, mint a holttest. Az anyag az 
élethez és gondolkozáshoz csak táplálékot és tömeget szolgái-
tat, de nem adja az életet és észt, melyek benne nincsenek 
meg, sőt az anyag széteső természetével ellentétes egységet 
tesznek: több szerv kölcsönösségéből áll az élet egysége, ré-
szekből egyáltalán nem álló egység az ész-akarat vagy lélek 
tiszta egysége. A szervi kölcsönösség anyagcserét, nedvkerin-
gést jelent, oly többletet, mely nincs meg a puszta anyagban. 
Az emberi ész egy milliárd idegszál telegráfországának, az 
agynak egyetlen telegráftisztje, százezer tárgyszemléletből álló 
képtárnak birtokosa, egyetlen őre és kezelője, aki tudatában 
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tar t ja az egész képtárt, melynek tér nem kell, s ki rögtön elő-
mutatja a kívánt képeket, ezeket összehasonlítja, megbírálja, 
a legegyezőbb tulajdonságaikat összeköti különös jegyeikkel 
fogalmakká, fogalmat alkot anyagtalan s nem létező dolgokról 
és önmagát ugyanegynek tudja egész életében, minden helyen, 
a térnélküli százezer kép teljes birtokában és feldolgozásában. 
Az anyagra nézve ez a működés és eredmény teljes lehetet-
lenség. Itt annyi többlet van az ész birtokában, ami ellenkezik 
az anyag tehetetlenségével és térszükségletével, hogy az észt 
mint működést és terméket az anyagtól származtatni a leg-
nagyobb képtelenség, belső ellenmondás. — Az anyag nem 
lehet abszolút oka a változó világnak, mert ebbe maga is 
beletartozik, mert az anyag folyton változó. Az anyag nem 
lehet első kigondolója s egyáltalán tervezője oly törvényeknek 
és célszerűségeknek, amelyeket ezer és ezer tudós több ezer 
év óta kutat és boldog, ha megtalál. Mert az anyag egyáltalán 
nem gondolkozik és nem él, csak van, magában tétlenül és 
bomlóban, holtan. 

Lehet-e az energia örök oka a világnak? A természettan 
megkülönböztet helyzeti és mozgató energiát, erélyt. A magas 
tó nyugodt vize helyzeti energiát tartalmaz, mely zsilipen le-
eresztve mozgató energiává alakul. Energia van a forrógőz és 
fáradtgőz hőkiilönbségében is a mozgató dugattyú számára. 
Helyzeti és mozgató energiák összege állandónak vehető. Ezért 
mondják öröknek, mint az anyagot is, mely az energiát hor-
dozza. Hogy csakugyan örök-e az anyag és az energia, ezt a 
mai tapasztalatok alapján megállapítani nem lehet; az örök 
időket nincs módjában az embernek kitapasztalni. Ellenkezőleg az 
a tapasztalat, hogy átalakulásoknál az energiák egy része hővé 
lesz és elszáll a világűrbe. így idővel elfogy minden helyzeti 
és mozgató energia, még a hőkiilönbség is, mert mindent ni-
vellál a világűrben egyenletesen elhelyezkedett hő. Ez az 
entrópia törvénye. E szerint az energia nem örök. Ez külön-
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ben is csak erőműtani mozgást hoz létre, s nem szerves élet-
egységeket és ész-akarati egységeket. 

Lehet-e a véletlen a világ elégséges oka? Már Epikurosz 
állította és Cicero megcáfolta. A véletlen nem létezik, ez csak 
tagadása a gondolkozásnak. Véletlen ok annyi, mint nem gon-
dolt, nem ismert ok. Igazi tudós ezzel nem elégedhetik meg: 
kutatnia kell tovább az okokat a legelső okig. 

11. Hogyan szól a Kant—Laplace-elmélet? (Kant t 1804, 
Laplace + 1827). Kezdetben csak ősköd volt a világűrben. Az 
ősköd egyes részein sűrűsödések támadtak, ezek vonzották, 
magukhoz ragadták a kisebb ködrészeket. így tűz és forgás 
keletkezett a gyors súrlódások és szélső ütődések folytán. A 
sebesen forgó lávából leszakadt óriási tömegek tovább forog-
tak a saját tengelyök körül és keringtek a még óriásibb köz-
ponti tüzek, a napok körül. Az egyik forgó és keringő bolygó 
a Föld, melynek felszíne kihűlt és megszilárdult, összeráncoso-
dott. A gőzből lecsapódott víz mint tenger foglalta el a ráncok 
mélyedéseit. 

Istentagadás-e a Kant—Laplace-elmélet? (fizikai mecha-
nizmus). Nem, mert a kezdet időt jelez, nem örökkévalót s az 
ősködöt nem mondja istennek. Az abszolút okot az ősköd előtt 
kell nyomozni ily kérdések kapcsán: mely ok hozta létre az 
ősködöt? mely ok indította meg az apró anyag mozgását? 
mely ok gondolta ki e mozgás számtani törvényeit? A számtani 
törvényekhez eszes ok szükséges. 

Mit tanít a Biblia a világ keletkezéséről? (írásba foglal-
ták 1500 körül Kr. e.) Kezdetben teremté Isten az Eget és a 
Földet, melyet sötétség vett körül; 

Gr, Erdély, L , ; A legszebb tudoiLánv. 2 
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1. nap szétválasztó a sötétségtől a világosságot — 
vagyis a sűrű sötét köd egy része víz 
alakjában lecsapódott a Földre, így meg-
ritkult a köd s átszűrődött rajta a nap-
fény; 

2. nap szétválasztá légkörrel az alsó és felső vi-
zeket — vagyis a Földet körülvevő tenger 
fölött a köd fölszállt a magasba mint felhő-
burok; 

3. nap szétválasztá a tengereket a szárazföldtől, 
melyen megindult a növényzet élete — 
vagyis megtörtént a Föld kérgének ránco-
sodása s a mély medencékbe futott össze a 
tengerek vize, melyből kiemelkedtek a szá-
razföldek hamarosan zöldelő növényzettel; 

4. nap megszakadozott a felhőburok s láthatóvá 
lettek a Nap, Hold és csillagok mint idő-
mérők és világítók, amelyek természetesen 
már régen megvoltak, s a napfény volt az, 
mely a megritkult ősködöt már az első na-
pon = korszakon átvilágította; 

5. nap megjelentek légkörben a madarak, vizek-
ben a cethalak s egyéb vízi állatok; 

6. nap megjelentek a szárazföldi állatok és végül 
az ember Istenhez hasonlóan; t. i. halha-
tatlan ész-akarattal. 

A Biblia főtanítása az, hogy minden Isten akaratából 
és terve szerint jött létre, s eredetileg minden jó volt, vagyis 
célszerű arra, amire Isten teremtette: Isten dicsőségére, vala-
mint a nagy szobrász kiváló eszét és ügyességét hirdeti minden 
műve, akár növényeket-állatokat, akár emberalakokat formál 
az agyagból. 

Van-e lényeges ellenmondás a Kant—Laplace-elmélet és 
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a Biblia közt? Nincs, mert a Kant—Laplace-elmélet az álló-
csillagok és a naprendszer létrejöttéről szól, a Biblia pedig a 
Föld történetét ott kezdi, mikor e bolygónak már sűrűn gő-
zölgő szilárd kérge van. Az elmélet tehát a Bibliában meg-
hagyott első űrt akarja kitölteni a világanyag kezdetétől a 
Föld tüzes forgó anyagának kiszakadásáig és felső kérge ki-
hűléséig. A Biblia hat napja, mely után a hetedik nap ma is 
tart, korszakokat jelent, viziós képekben, logikus és természe-
tes, bár nem mindenkép történeti sorrendben. A legtökéletesebb 
történeti előadás sem tud vagy nem akar együtt beszélni mind-
arról, ami egyidőben történt, hanem a más-más okságba tar-
tozó eseményeket külön fejlődések csoportjaiba osztja be. így 
történt ez a teremtés bibliai előadásában is: a növények és 
állatok egyidejű keletkezése más-más napokon jelenik meg az 
isteni kinyilatkoztatás viziós képeiben. 

12. Hogyan szól a Darwin-féle leszármazás-elmélet? 
(Darwin + 1882, biologiai evclutionismus). Egy vagy több sejt-
ből fejlődött ki a szerves létezők világa. E fejlődés tényezői a 
változékonyság, küzdelem, átöröklés. Bizonyítékai a rendszer-
tan, magzattan, őslénytan, csökevények. Mert némely emlősök 
magzatán kopoltyú mutatkozik, némely emberek teste erősen 
szőrös, bőre pikkelyes, stb. 

Lehet-e élet magából az anyagból? A darwinizmus alap-
föltevése az ősnemződés, szerves élet megindulása magától a 
szervetlen anyagban. Pasteur és Wirchow híres természet-
tudósok azonban kimutatták, hogy minden élet petéből, élősejt 
csak élősejtből eredhet. Élősejt tehát szervetlen anyagból ma-
gától létre nem jött, meteorban sem, tudósnál sem. 

Mit szól a kritika a darwinizmushoz? Ha igaza volna is, 
nem felel e kérdésekre: mi az oka, hogy a szervetlen anyagból 
élősejt lett? mi az oka, hogy az élősejt a talajnedvekből cél-
szerűen válogat, okosan gazdálkodik, törvényszerűen átalakít 
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stb? Mindenki tudja, hogy finom óraszerkezetet beleilleszteni 
apró órába sokkal nagyobb mesterség, mint azt nagyban el-
készíteni; s a körforgó újságnyomó gép bonyolult szerkezetét 
kigondolni és megalkotni sokkal nehezebb feladat volt, mint 
egyszerű gépeket kitalálni külön a nyomtatásra, külön a pa-
pírhajtogatásra és külön a papírvágásra. Tehát a szerves világ 
számára kisebb dolog a fajok első egyedeit, ezreket külön meg-
teremteni, mint e sok ezer faj különbségeit mind beleoltani 
egy-két parányi sejtbe. Tökéletes Ész-akarat számára félmillió 
faj-elődöt vagy egy-két őssejtet megteremteni mindegy, csak 
egyetlen gondolatba és akaratba kerül, de emberi becslés sze-
rint a darwinizmus sokkal nagyobb hitet követel, mint a Biblia. 
S ha a darwinizmus bármely hirdetője azt mondja, hogy a 
félmillió növény- és állatfaj megmérhetlen sok törvényszerű-
sége és célszerűsége az anyag szervetlen elemeinek észnélküll 
összetalálkozásából fejlődött ki: az a legképtelenebb babona-
ságot akarja elhitetni. És sok féltudós elhiszi és terjeszti. — 
Csak néhány észrevételt kell még tennünk, hogy necsak böl-
cseleti, hanem természettudományi szempontból is rámutas-
sunk a darwinizmus, heckelizmus gyöngeségére: 1. a termé-
szetrajzi rendszerek lényeges szervek, külső alak és nagyság 
szerint oly különböző egyedeket foglalnak egy-egy csoportba, 
hogy ezek csak a mi képzeletünkben lehetnek egyszármazásúak, 
de nem a valóságban; 2. a magzatok és őslények vizsgálata 
sehol sem mutatja, hogy egyik faj átment a másikba, mikor 
ma a faji határok áthághatlanok; 3. szőrzet, pikkelyek s más 
ily külső szokatlan kinövések, csökevények sokkal kevésbbé 
vallanak állati vagy éppen hal-ősökre az embernél, mint közös 
származásra a nagy halak és az emlős delfinek, bálnák, cetek 
sok külső hasonlósága; 4. az őslények közül éppen az óriás 
állatok pusztultak el s az aprók, gyöngék megmaradtak, tehát 
a létért való küzdelem elvét csak óvatosan szabad átvinni 
emberről az állatvilágra; 5. a változékonyságot nem ugrás-
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szerűen, hanem észrevehetlen fokozódással tételezik föl, így 
pedig nem ad előnyt a létért való harcban és akkor mint hasz-
nálatlan visszafejlődik; 6. a majom és ember bonctani különb-
sége oly nagy, hogy a leszármazást a komoly természettudós 
kénytelen itt is visszautasítani, mert 

a majomnak sarkcsont ja nincs az embernek van, 

13. Miben áll a világszellem istenitése, a pantheizmus? 
(Spinoza t 1677, Hegel + 1831). Azt vallja, hogy valamint az 
emberi szellem külsősége a test, úgy a világszellem külsősége, 
kifolyása az anyagi világ; s valamint az ember testből és lé-
lekből áll, úgy az istenség is anyagi világból és világszellemből 
áll teljes egységben. Tehát minden együttvéve ez az isten (gö-
rögül: pan-theosz). — Ajánlják azzal, hogy ez a megfejtés oly 
egyszerű, mint maga az igazság; méltóbb az istenhez, mert 
nem egy lényt tesz istenné a sok közül, hanem valamennyit, 
mint egyet; méltóbb az erkölcsiséghez is, mert nem egy lény 
szeszélye parancsol és bíráskodik a többi fölött, hanem vala-
mennyinek a közös szelleme él mindenben, az emberben is. 

Mi a pantheizmus bírálata? Az igazság nem egyéb, mint 
tudatunk egyezése a valósággal. Ha a valóság egyszerű, akkor 
az igazság is az; de ha a valóság nagyon összetett, akkor az 
egyszerű igazság nem lesz teljes igazság. Isten csak az lehet", 
aki elégséges oka mindennek, tehát ura is mindennek és füg-
getlen mindentől. Erkölcsi szempontból pedig a legnagyobb 
méltatlanság föltenni, hogy Isten bennlakik (immanens) a go-
nosz emberekben, a gyilkosokban, istenkáromlókban, hazudo-
zókban, kéjelgőkben stb. s hogy amit ezek tesznek, azt az Isten 
teszi. Ez megint az emberek, sőt állatok, növények s az anyag 
istenítésére vezet. Akárhova nyúlunk, mindenütt istenhez nyú-
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lünk, az istenen tipródunk. Itt nem egy az isten, nem is 460,000, 
mint a görög-római pogányoknál, hanem sok billió, csak egy 
nevet adunk neki. Minden józan, becsületes ember tiltakozik az 
ellen, hogy egy gyilkossal vagy rablóval lélekben egynek ve-
gyék. A józan ész nem monizmust vall, hanem monotheizmust, 
egyisten tudatot, mely szerint valóságos egy Isten van, ki 
oszthatatlan egy szellem, tökéletes Ész-akarat, ki nem benn-
lakik az anyagvilágban, hanem ezt áthatja (transcendens) min-
dentudásával és mindenhatóságával. Nem^fnonizmus van, ha-
nem dualizmus oly értelemben, hogy Istent meg kell különböz-
tetni alkotásától, a világtól; s a világban is dualizmus van: 
anyag és szellem, de e kettő csak az emberben egyesül. Itt a 
szellem már nem transcendens, hanem immanens: nem hatja 
át a test minden részét tudatával és akaratával, hanem benne 
lakik a testben, melyet kapott és nem maga alkotott. Tehát az 
ember nem jó analógia, hasonlat a pantheizmus igazolására. 
Szellemből való kiáradással, emanatióval meg éppen nem lehet 
semmit értelmezni, mert a szellemnek nincsenek részei. Töké-
letes szellem, ki mindenható, alkotott új szellemeket és anya-
got, de nem áraszthatta ki őket önmagából. Erre még Isten 
sem képes, mert képtelenség, ellenkezik a szellem természeté-
vel, oszthatatlanságával. 

III. Az ember lelke halhatatlan. 

14. Miből ismerjük az emberi lelket vagy szellemet? Belső 
és külső működéséből, ha összehasonlítjuk a megfigyelt emberi 
működéseket az anyag, növény és állat viselkedésével. Az em-
bernél sok oly működést tapasztalunk, melyek hiányzanak a 
szervetlen és a pusztán szerves természetben. Az embernek 
t. i. kétségkívül vannak anyagtalan természetű működései, 
amelyek anyagi alapon s anyagi műszerekkel indulnak meg, de 
tartalmukat a térnélküliség és alanyuk, birtokosuk oszthatatlan, 
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állandó egysége jellemzi. Ez ellenkezik az anyag természeté-
vel, mert ez számtalan részecskéből áll s minden részecskéje 
tért foglal el. 

Hogyan jő létre az ember anyagtalan működése? Az 
anyagból álló egy milliárd idegen át a látó, halló, szagló, ízlő 
és nyomást, hőt tapintó, tapasztaló érzékszervekből egyszerű 
érzetek, fény, hang, íz stb. érzetei jutnak az agyközpontokba, a 
látó, halló stb. központok műszereibe s ezeknek a tartalmát 
valami egyesíti a külső tárgyakra illő összetett érzetté vagyis 
tárgyszemléletté. Ez többé vagy kevésbbé tökéletesen megvan 
az állatoknál is. Egyes állatfajoknál az érzékek tökéletesebbek, 
mint az embernél. A lényeges különbség akkor kezdődik, mi-
kor a tárgyszemléletek megújulnak. A megújult tárgyszem-
léletet képzetnek nevezzük, ha megújuláskor maga a tárgy 
nincs jelen. Ez a képzet az állat agyában önkéntelenül, kény-
szerűleg jelentkezik, az ember pedig akarata, tetszése szerint 
bármikor, bármely időből és helyről szerzett tárgyszemléleteit 
s ezek képzeteit fölújithatja. Az állat pl. tapasztalt egy domb-
nál, fánál, hídnál valami kellemest vagy kellemetlent. Vala-
hányszor oda ér ama helyhez, viselkedésében jelentkezik az 
öröm vagy ijedelem. A domb, fa, híd stb. ismétlődő látása 
érzékileg újra fölizgatja agyának látó középpontjában a domb-
nál stb. tapasztalt kellemetlen vagy kellemes látvány, tárgy-
szemlélet érzéki nyomait az idegvégeken. Ez az önkéntelen 
képzettársulás megvan az embernél is, de megvan a szabad 
képzetújitás és képzettársítás is, mely hiányzik az állatnál. A 
kényszerűség az anyag jellemzője, a szabadság pedig valami 
anyagtalan okra, működőre vall. 

15. Mi az oka az ember szabad képzetújítdsainak? Az, 
hogy képesek vagyunk szemünk fényképező műszerei segít-
ségével az agy látó középpontjában száz évig is gyűjteni, rak-
tározni százezer vagy millió fényképet, filmet s ezeket bár-
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mikor elővehetjük. De ebből bámulatos dolgot kell következ-
tetnünk: sem a millió filmkép, sem a képraktár, sem e képtár 
tisztje és birtokosa mm lehet anyag, hanem csak anyagtalan 
valami. Ez a valami az agy látóközpontjában van ugyan, de 
ott térre nincs szüksége, hogy a millió képet elraktározhassa. 
Mikroszkóppal ezt a raktárt fölfedezni nem lehet. Már pedig 
ha a képek anyagok volnának, akkor okvetlenül teret foglal-
nának el, mert az anyagnak alaptermészete, hogy ahol anyag 
van, ugyanott más anyag nem lehet. A millió apró képnek tér 
kellene, ha anyagokból volnának. Ha a filmraktár nem foglal 
el teret, akkor ez a raktár sem anyag. De a raktárnok sem 
anyag, mert akkor tehetetlen volna s nem tudná rögtön elő-
adni a kivánt képet. A raktárnok pedig azonos a raktár birto-
kosával, sőt magával a raktárral és képekkel is oly belső egy-
ségben van, hogy tökéletesen uralkodik rajtuk, mert a kíván-
sággal egy pillanatban már elém adja a képet. Ez csak úgy 
lehetséges, ha a képtárnok önmagába raktározza a millió ké-
pet és ismeri a kép tartalmát és helyét katalógus nélkül. Sőt 
úgy érzem, tudom, hogy az a filmraktárnok s a raktár ura, 
birtokosa „én" vagyok, aki a képet szemlélni akarom', a képtár 
látogatója. Térnélküliség és belső oszthatlan egység van itt 
mindenütt és a magam belső tartalmának, éppen az anyag-
talannak az ismerete. Ami bennem anyagi, azt ismerem leg-
kevésbbé, hacsak emberboncoló tudós nem vagyok. De akkor is 
mást boncolok föl, mást ismerek meg és csak valami láthatat-
lan mondja énbennem, hogy többnyire az én testem belső ré-
szei is hasonlók s hasonlóan működnek, mint a máséi. — A 
belső egységnek még egy bámulatos tényét kell kiemelnünk és 
éreznünk: egy milliárd idegem fut az agyamba, ahol valaki 
fölveszi a külvilágból és belső szervezetemből érkező tudósí-
tásokat és leadja a parancsait, válaszait. Itt az én agyamban 
tehát egész telegráfország van: 1000 telegráfváros, ezekben 
egyenkint 100 telegráfpalota s mindegyik palotában 10,000 te-
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legráfdrót, összesen egy milliárd vezeték. Ha agyunkon kívül 
volna ily ország a világban, az az ország tele volna telegráí-
tisztekkel. Az emberi agy telegráfországában egyetlen tiszt tei-
lesít szolgálatot, aki egyszersmind az ország királya, milliónyi 
telegramm- és filmgyűjteményének egyetlen kezelője és tulaj-
donosa és olvasója, bölcselője, nyelvésze, tudósa, mérnöke, 
művésze és papja. Ha van tökéletes agy, ott mindez a szerep 
teljes egységet, egyetlen én-t jelent. De akárhány szerep ta-
lálkozik is agyamban, valamennyit az én-nel azonosítom. En 
vagyok mindegyikben. Agyam, szívem, karom, lábam, ezeknek 
fájdalma az „enyém", de az agyamban működő telegráftiszt, 
képtárnok, olvasó, bölcselő stb. „én" vagyok, öntudatom egy-
nek érzi magát. Ez nem lehet anyag, mert az anyag sok rész-
ből áll s egyik rész sem azonos a másikkal, az anyagcsopor-
tok sem azonosak egymással. Egy anyagcsoport nem lehet 
ugyanaz, mint négy-öt más anyagcsoport, melyek mind más-
képen működnek. Az agyamban működő telegráftiszt és film-
raktárnok, bölcselő stb. tehát nem lehet anyag, mert azono-
sak az „én"-nel. 

16. Minő bölcselő tudós lakik bennünk? A milliós táv-
irat- és képtár őre maga elé rakja képzetekben a tárgyszem-
íéleteket és összehasonlítja, s talál egyezéseket és különbsége-
ket. A közös jegyet egyesíti a megkülönböztető jeggyel és így 
fogalmakat alkot, nevet is ad nekik. Aztán Ítéleteket, bírálatot 
mond arról, hogy képzetei megfelelnek-e a tárgyi valóságnak 
vagy nem. Megállapít állandóan ismétlődő okságokat és tör-
vényekbe foglalja az egyezéseket, a szükségképen ismétlődő 
viszonyokat. Ily módon alkot tudományokat, melyeknek tar-
talma általános, köre egyetemes, érvénye szükségképeni. — 
Az anyag tétlen, nem hasonlítgat, nem von el jegyeket, nem 
ítél, nem általánosít. Benne minden egyedi tartalmú, korlátolt 
körű és változó érvényű. Ez nem alkothat fogalmakat nem 
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létezőkről (hiány, semmi, végtelen) s anyagtalan létezőkről 
(szellem, Isten) és viszonyokról (ok, igazság, erény). — Az 
állatnak sincs tudománya. A vándormadarak földrajzi ösztöne, 
a calicurgus scurra dongó anatómiai érzéke, a méh geometriai 
ügyessége meglepő, a legtöbb emberben hiányzik ez a tudás, 
sőt tudósoknak is meglepetés, fölfedezés, de az állatokban ez 
nem tudomány, hanem öntudatlan érzék, velők született kész-
ség, sőt kényszerűség, nem öntevékenységgel szerezték, mini 
az emberek. Azért az ösztönök az egyfajú állatokban egyfor-
mán megvannak, míg az emberekben a tudomány foka nagyon 
különböző. Az ösztönök tanulás nélkül jelentkeznek: íűkivá-
lasztás a legelőre először kimenő borjúnál, tökéletes gombo-
lyítás az első nagy selyemhernyónál. Ez az ösztön nem okosko-
dik a változott föltételek szerint: a méh gyűjti a mézet lyukas 
sejtbe is, a tyúk kapargál a tiszta búzaszemek garmadáján is. 

17. Melyek még a szellemi működés nyilvánvaló bizony-
ságai? A nyelv, haladás, művészet, valláserkölcs. 

A nyelv nevet ad a tárgyaknak egy-egy feltűnő tulaj-
donságukról s nevet ad egy szóban többjegyü fogalmaknak, 
elvont tulajdonságoknak. Ezen nevekből és cselekvést jelentő 
igékből mondatokat alkot. A nyelv gazdagsága szavakban, 
ragokban, alakokban, szépségekben messze túlhaladja az anyagi 
szükségleteket, fényűző pazarlást mutat: 900 nyelv 5000 nyelv-
járással, az egyes és többes számon kívül 2-ős számmal a 
görögben, 3-as számmal néhány más nyelvben, 36 főnévi ige-
névvel az arabban, 150,000 szóval a magyarban és 500,000-rei 
a németben — mutatják a korlátolt anyagtól szabaduló szár-
nyalást. Az állatok nyelve nem egyéb, mint örökösen ismét-
lődő néhány indulatszó (cirpel, csiripel, kotkodál, kukorékol, 
ugat, mekeg, béget, b ő g . . . mind fajjellemző indulati, érzelmi 
hangokat utánoz). Legszebb hangváltozatai vannak a fülemilének. 
De ez nem nyelv oly értelemben, mintha elvont fogalmai és 
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Ítéletei, névszói és igéi meg mondatai volnának. Pedig a holló-
nak, seregélynek, papagálynak hangszervei képesek utánozni 
az emberi szavakat, mondatokat, de értelem, gondolat nélkül. 

Haladás a feltaláló kultúra, mellyel az ember a meglevő 
eszközöket, elsősorban a saját testi tagjait és szükségleteit 
látva új eszközöket gondol ki és készít el. Fölhasználásukat 
az állat is tudja utánozni, de kitalálni új eszközöket nem ké-
pes. Miért? A képzettársítás az embernél szabadon történik, 
vagyis egyesíthet az ember igen távoli helyeken és időkben 
szerzett képzeteket, sőt képzetrészeket is egymással s ily mó-
don létrehoz oly képzeteket, melyek ezen alakjukban sohasem 
voltak meg. Ellenben az állat nem tud szabadulni az anyagtól 
a képzettársításban sem: csak meglevő anyag tárgyszemléle-
tével társítja oly más anyag képzetét, melyet valamikor az 
előtte levő anyaggal együtt szemlélt (érzett), s ezeket szét-
választani és átalakítani nem képes. Az ember pl. látott villám 
okozta tüzet, érezte, hogy ez mint látvány is érdekes, de me-
legedésre, sütésre, főzésre is hasznos, tehát állandó használatra 
lakásába vitte, táplálta, végre dörzsöléssel a korhadt fán vagy 
kova és vas összeverésével maga is előállította. A majom ellen-
ben tehetetlenül nézi, mint alszik ki az utasoktól fölhalmozott 
gallyak közelében otthagyott tűz, melynél oly kellemesen me-
legedett. Rá nem jön, hogy könnyen táplálhatná a tüzet. Fáj-
dalmas hangokkal hagyja ott a kialudt parazsat. Állat ruhát, 
szerszámot, edényt stb. nem talált ki, ösztönös ügyességei több 
ezer év óta, ameddig az emberi tapasztalat visszanyúlik, nem 
változtak, nem haladtak a saját vagy társaik leleményével, csak 
az anyagi környezet és az ember anyagi eszközei (éheztetés, 
etetés, verés) kényszerítik ösztönös képességeinek s tagjainak 
gyakorlottabb használatára. Hogy egy kutya a nagytakarítás-
kor kellemetlen fürösztés, mosdatás elöl a nagytakarítás első 
készületei láttára elmenekült: ez anyagias képzettársítás, nem 
pedig szabad elvonás, általánosítás. 



2 8 

Művészet az arányos és összhangzó alakítás, vagyis 
szép kifejezése az eszmének anyaggal, s rajta egyenes és 
görbe vonalakkal, színekkel, tagolt felületekkel. Lehet a ter-
mészet szép utánzása is, vagy a szép természet ügyes után-
zása, melyben nem anyagias a szépnek kiválasztása. Hol kez-
dődik a művészet, nehéz megmondani. Az bizonyos, hogy az 
állat még szabályos vonalakat sem tud rajzolni, annál ke-
vésbbé oly görbéket, amelyek utánozzák a tárgyak körvonalait 
és alakjának arányait. Ellenben a legősibb ember a délfrancia 
dordognei barlangokban lerajzolta az őskor után onnan kipusz-
tult, de akkor még ott élő mammut elefánt jellemző alakját 
hosszú szőre és ielhajló két agyara hű ábrázolásával, s más 
állatok alakját is kifaragta csontba. Oly művészi hajlam és 
képesség jeleit hagyta hátra, mely még ma, hétezer évvel ké-
sőbb sincs meg úgy minden emberben. 

Vallás, erkölcs, vagyis láthatatlan felsőbb hatalomra való 
figyelem s a holtak túlvilági élete iránt való kegyelet mutat-
kozik a legősibb sírokban: a csontvázak koponyája rendcsen 
egy irányba tekint vagy a csontvázak guggoló helyzetben vár-
nak valamit, mellettök élelmiszerek, áldozati tárgyak, apró 
játékszerek vannak. Még világosabban szólnak a legrégibb írott 
himnusok, istenes énekek. Allatoknál ilyesminek semmi nyoma. 
A kutya hűsége, a ló hálája nem erkölcsi erények, hanem cél-
szerű ösztönök, faji sajátságok, melyek az önfentartás és faj-
íentartás öröklött célszerűségeivel függnek össze. 

18. Mi az akarat szabadsága? Az embernek az a képessége, 
hogy bárminő erős anyagi érdekek és szellemi, erkölcsi igaz-
ságok sem kényszeríthetik belső elhatározását a cselekvésre 
vagy ennek egyik irányára. Ez az akarati szabadság tehát 
tagadása az anyagi világban általánosan érvényes kényszerű-
ségnek, de nem tagadása az okság általános törvényének. Az 
eszes ember cselekvésének teljes oka t. i. az anyagi és szellemi 



2 9 

indítóokokon kívül még a szabad akarat is, mely a több irányú 
motívumok valamelyikét elfogadja vagy egyiket sem fogadja el. 

Miért tagadják a szabad akaratot? Felületességből, ter-
mészettudományos egyoldalúságból, a felelősségtudat elnémí-
tására . 

Minő okokkal érvelnek a szabad akarat tagadói? 1. De-
termináló vagyis kényszerítő elhatározásunkra az öröklött 
idegzeti hajlamosság; 

2. sokféle motívumaink a mérleg két serpenyőjét vagy 
egyensúlyban tart ják, vagy az egyik serpenyő súlytöbblete 
döntő az elhatározás i rányára ; 

3. a statisztika is bizonyítja, hogy a földrajzi, évszaki, 
vagyoni stb. anyagi hatások kényszerítő állandóságot, törvény-
szerűséget mutatnak a százalékszámokban pl. a házasságok, 
öngyilkosságok idejére nézve; 

4. az energia-mennyiség állandó, a szabad akarat pedig 
szaporítaná; 

5. a szabad akarat meghiúsítaná a büntetés, (anyagi) ne-
velés hatásait, mely pedig a kialakított jellemmel döntő az el-
határozásra. 

Mit érnek ezen bizonyítékok? Általában anyagelvűek, te-
hát egyoldalúak, hiányosak. Az embernek van anyagtalan eleme 
is, mely nagy erő, hegyeket hord el, uralkodik az anyagon, 
eszközévé teszi, akadályait elhárítja s a maga belső elhatáro-
zásaihoz ragaszkodni tud, még ha összezúzza is az anyag. Hír, 
becsület, hit stb. anyagtalan motívumok. Ezekért az ember 
föláldozza egészségét, életét, önmegtagadást gyakorol, öngyil-
kossá is lesz, vagyis a saját anyagi érdekeit mérsékli, sőt el-
pusztítja. Állatnál ez nem fordul elő. Részletes feleletünk a 
szabad akarat tagadóinak ez: 

1. Az idegzeti hajlamosság csakugyan anyagi vonzóerő 
és az ellenkező elhatározásnak akadály; de az ember igazi nagy 
kényszerrel szemben is meg tudja őrizni belső elhatározását és 
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fokozatos gyakorlással a testi rossz hajlamosságot leküzdheti 
s ellentétes irányú testi-lelki hajlamossággá vagyis erénnyé 
fejlesztheti; 

2. libegő mérleg egyik oldalán a súlytöbblet nem lehet 
nagyobb hatású a motívumok terén sem, mint egy magában 
álló nagy anyagi erő, s ismételjük, hogy az emberi elhatározás 
még ezzel szemben is meg tud állni, ágyú csöve előtt is, a leg-
szigorúbb parancs ellenére is; 

3. a statisztika csak a száznak vagy ezernek egy részét 
mutatja, mint fizikai okoknak engedő népet; a száznak hiányzó 
része azokat az embereket jelzi, akik ugyanoly fizikai körül-
mények közt is megőrizték más irányú elhatározásukat; 

4. a szabad akarat nem szaporítja az energiák állandó 
mennyiségét, hanem csak irányítja, mint a fénytani tükör a 
napsugarakat, vagy a vasúti sínpár a vonatot; 

5. a büntetés anyagi kellemetlensége javíthat, nevelhet, 
a szellemi ismeretek is nevelőhatásúak és kialakíthatják a jel-
lemet; de sem a büntetés, sem a szellemi nevelés és szoktatás, 
sem a kialakult jellem nem biztosítja minden esetre a meg-
felelő irányú elhatározást, s a büntető bíróság sokszor viszont-
látja a büntetés után visszaeső bűnösöket, a közvélemény is 
sokszor csalódik a közismert jellemekben. A nevelés helyesen 
így határozható meg: a szabad akarat gyakoroltatása helyes 
erkölcsi elvek szerint. A gyakorlás aztán készséget ad a jóra, 
erényt, melyre rendesen számítani lehet a jó jellemben, de nem 
biztosan. „Ki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne es-
sék", mondja Szent Pál (Kor. I. 10, 12). 

Mik bizonyítják a szabad akaratot? A magunk megfigye-
lése, ha őszinték vagyunk, bármikor igazolja, hogy az „én" 
dönt, nem a motívumok. Napi cselekedeteimben sok a gépies, 
a neveléssel begyakorolt eljárás; mihelyt új cselekvés előtt 
állok, érzem, hogy megszűnt a gépiességem, mérlegelem motí-
vumaimat. Ha nincs szabad akarat, hanem azt kell tennem, 
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amit a motívumok determinálnak, akkor fölösleges a fontol-
gatás, úgy sem választhatok. De utóbb érzem, hogy kár volt 
jobban nem latolgatnom a motívumokat, hogy elmulasztottam 
a tájékozódást, hogy máskép is tehettem volna, hogy világos 
tudatom és érdekem ellen cselekedtem, s én vagyok a felelős. 

Közmeggyőződés, hogy a jó elismerést, a rossz bünte-
tést érdemel. De ha mindenki csak azt teszi, amit kénytelen 
tenni, akkor hiábavaló az elismerés és igazságtalan a büntetés. 
Akkor az emberek csak állatok, fenevadak, akkor nincs sza-
badság, nincs jog, csak erőszak, ketrec, korbács és etetés. 

A törvényt azért hozzák, hogy megtegyük, még ha 
anyagi érdekeink, testi kényelmünk, sőt életünk kárával, ve-
szedelmével jár is, a közjóért. De teljesen haszontalan a tör-
vényhozás, ha nem tehetek mást, mint amit anyagi motívu-
maim rám kényszerítenek. 

A szerződés-, felelősségvállalásról ugyanazt mondjuk, 
csak a közjó helyett üzleti vagy erkölcsi jót illesztünk be. 

Mi a szabad akarat elégséges oka? Az anyagtalan lé-
tező, a szellem. Ma anyag volna, akkor alá volna vetve az 
anyagi okság kényszerítő elvének. Már pedig az emberi aka-
rat ellen tud állni minden anyagi kényszernek s föl tudja ál-
dozni anyagtalan érdekeiért, sőt mások anyagtalan érdekeiért 
egész anyagi érdekét, a testi életet is. 

19. Önálló létező a szellem? Wundt, Paulsen szerint nem 
önálló létező, hanem az agy-idegközpontok és a mozgató ideg-
rendszer működéseinek összege. Teljes alváskor és a halállal 
ezen működések megszűnnek, tehát akkor nincs meg az a 
szellem. Ébredéskor megint megvan, de ezt csak mondjuk, gon-
doljuk; önálló léte a szellemnek soha sincs. Hasonlat a szekér 
működése, mely megszűnik, ha a szekér részeit szétszedjük. 
Nagyon rossz hasonlat, mert e működés meg nem indul sze-
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kérhajtó nélkül, s ha szétszedik a szekeret, a szekérhajtó léte 
ezzel nem szűnt meg. önmegfigyelésünk mondja, hogy gon-
dolkodásom és akarásom s ezek küzdelmei, ellentétei az enyé-
mek. A szervetlen állapotok hordozója az anyag: el kell tehát 
fogadni, hogy az anyagtalan működések hordozója a szellem. 
— Más materialisták szerint a szellemi működések egyenes 
arányban fokozódnak az agy és idegrendszer fejlettségével, 
ezen anyagok tehát alanyai, hordozói az u. n. szellemi műkö-
déseknek. De itt is egy hasonlat elárulja e felfogás képtelen-
ségét: festék és ecset kell a festményhez, tehát festék és ecset 
alanya vagy hordozója a festménynek. Hát a festő szelleme 
nem kell hozzá? hiszen még állat sem tud festeni, a holt festék 
és ecset hogy lenne elegendő oka a festménynek? 

A helyes felelet ez: a szellem valóságos létező, anyag-
talan, egységes (egyszerű, oszthatatlan) lényeg, substantia, 
mert vannak az embernek anyagtalan, egységes működései: 
gondolkozása és szabad akarata, melyek nem működései sem 
az anyagnak, sem a szerves élőnek: akkor tehát csak egy 
harmadik elem lehet elégséges oka, alanya a két egyaránt 
anyagtalan és egységes működésnek. Ez a szellem, mely az 
agyat és idegrendszert műszerül használja, míg ezek használ-
hatók, élnek s amennyiben egészségesek. De a szellem mint 
önálló lény él a műszerek megromlása és halála után is. A 
szellem működésének foka nem függ éppen csak az agy sú-
lyától, tekervényeinek számától és foszfortartalmától, mert 
Leibniz nagyeszű volt, agya pedig csak 1257 gr. (emberi agy 
súlya 1000—2000 gr.), a marha agya tekervényesebb, a libáé 
foszforosabb. 

20. Mik az emberi szellem, lélek halhatatlanságának bizonyí-
tékai? 1. A lélek halhatatlanságának tudata ép oly általános 
az összes népeknél, mint az istentudat s mint a logika. Egye-
sek véthetnek a logika ellen, ép úgy tagadhatják a halhatat-
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lanságot is, de az egyes logikai hibák nem dönthetik meg a 
logika törvényeinek általános érvényét, a halhatatlanságét sem. 

2. A népek ezen köztudata alapja a társadalmi nemesebb 
közéletnek, mert különben természetes joga volna mindenki-
nek a boldogságot még földi életében biztosítani minden áron, 
e nélkül pedig kétségbe kellene esni. A társadalom jobb jövőjeért 
végleg lemondani a boldogságról, mikor a világ sokszor hálát-
lan, vagy beletörődni a kegyetlen végzetbe: ez csak üres, 
ámító vigasztalás a materialisták és szocialisták részéről. 

3. Isten tökéletességének tudata követeli a bölcseséget 
és igazságosságot. A bölcseség követeli, hogy a teremtés le-
gyen előrelátó, s ne tegye céltalanná alkotásait, midőn beléjök 
oltja a boldogság, igazság, igazságosság stb. nemes vágyát, ha-
nem tegye ezt lehetővé. Már pedig sokszor a legjobbak nem 
érhetik el e nemes vágyaikat a földön. Isten tökéletességének 
az észigazsága tehát követeli az emberi lélek halhatatlanságát-

4. a materialisták dogmája az anyag- és energiamegma-
radás elve, mert hogy a természetben semmi sem vész el; 
vájjon hát miért veszne el az emberiség anyagtalan, magasz-
tos eszméinek és önfeláldozó nemes tetteinek (anyagtalan) 
alanya? 

5. a legdöntőbb észérv a gondolkodás és akarás anyag-
talan alanyának oszthatatlan egysége. Mivel oszthatatlan, azért 
részekre nem bomolhat, mint az anyag és a szerves élő, mikor 
meghal. Az ember lelke tehát halhatatlan. Mors similis est 
somno — a halál hasonló az alváshoz. Alváskor az ember ér-
zékszervei s agyközpontjai pihentetik működésüket, az alatt a 
lélek is megszünteti működését. Az érzékek ébredésekor a lé-
lek újra elkezd játszani e klaviatúrán. Halálkor megint meg-
szűnnek az érzékek működni s a lélek újra vár egy ideig. De 
miután az érzékek nem ébrednek föl többé, eltávozik a lélek,, 
mint letört ágról a madár. 

Dr. Erdélyi L . ; A legszebb tudomány. 3 
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IV. Az ember örök sorsát csak istentől tudhatjuk 
meg. 

27. Mit követel az ész az általános istentudatra és halhatat-
lanságra nézve? Követeli a közelebbi tájékozódást, az igazság 
megismerését az iránt, hogy kicsoda a természet Alkotója s 
minő sorsot szánt a halhatatlan emberi léleknek örök időkre, 
minő föltételeket szabott azon örök boldogság elérésére, amely-
nek kiirthatlan vágyát beleoltotta legszebb művébe a Földön, 
az emberi lélekbe. Világos, hogy ezeket megtudni pontosan és 
hitelesen az emberi igazságkeresés és praktikusság legfonto-
sabb érdeke. Hozzáképest minden tudásunk és törekvésünk ki-
csiség. 

Maga az emberi ész kielégítlieti-e ezen követelését? Nem 
elégítheti ki a természet vizsgálatával, mert a természet csak 
Isten létéről s néhány tulajdonságáról ad fölvilágosítást, mint 
ahogy a művészt, írót sem ismerhetjük meg teljesen műveiből. 
Az ész megismeri a lélek létezését, tulajdonságait is, de a földi 
természetben nem ismerheti föl a lélek földöntúli örök sorsát 
s örök boldogsága föltételeit. 

Kitől tudhatja meg hát az ész hitelesen Isten mivoltának 
mélységes titkait és terveit az ember örök boldogságára nézve? 
Egyedül attól, aki ezeket hitelesen tudja: magától az Istentől. 

22. Honnan tudhatja meg az ész, hogy maga az Isten nyi-
latkozott önmagáról s az ember örök boldogsága föltételeiről? 
A történelemből, ennek hiteles forrásaiból, azokból, amelyek 
magukon hordják Isten hiteles pecsétjeit. 

Melyek Isten hiteles pecsétjei? Azok a történeti tények, 
amelyek Isten tökéletességeit, különösen mindentudását és 
mindenhatóságát kétségtelenül magukon hordják; ezek az előre 
hirdetett és utóbb beteljesedett jóslatok és a csodák. 



Mi a jövendölés? Előre hirdetése szabadakarati tények-
nek, amelyeket csak Isten tudhatott előre s amelyek később, 
sokszor századokkal, évezredekkel később pontosan betelje-
sedtek. 

Mi a csoda? Érzékek alá eső rendkívüli tény, mely ter-
mészetes erővel nem, csak Isten erejével lehetséges. 

Mi a jegye a jövendölésnek és csodának? A mindentu-
dáson s mindenhatóságon, vagy isteni bölcseségen és erőn kívül 
a szentség, mely kizár minden hiú célt, kíváncsiság kielégítését 
vagy üzleti számítást, hanem célja az isteni igazságosság és 
igazság hirdetése, vagy az isteni szeretet és irgalom gyakorlása. 

Lehetséges-e a jövendölés és csoda Isten részéről? Ész-
követelmény, hogy Isten — mint abszolút, független ok, ki a vi-
lágot teremtette, tudásával és erejével teljesen áthatja az anyag 
legparányibb részeit is (transcendens), ezeken tökéletesen ural-
kodik minden időben, öröktől fogva és örökké, mint valóságos 
élő, eszes akaratú Lény — előre meg is mondhassa, amit tud, a 
szabadakarati tényeket is, úgyhogy ö a történelmet előre tudja, 
s hogy az ö alkotta természettörvényeket egyidőre vagy akár 
mindenkorra is megszüntethesse, mert nem rabja a természet-
törvényeknek, hanem ura. Csak azt nem teheti meg Isten, ami 
a saját természetével ellenkezik: nem tehet rosszat, nem tehet 
képtelenséget, belsőleg ellenmondó tényt, pl. megtörténtet meg 
nem történtté, mert ellenkezne jóságával a rossz, a tény meg-
hamisítása pedig igazságával. A csoda részleges teremtés, el-
pusztult testrészek vagy szerves élet helyreállítása. Hogyne 
tehetné ezt meg Az, aki az egész világot, mely előbb egyálta-
lán nem volt, örök akaratával egy pillanatban vagy lassú ki-
fejlesztéssel létrehozta. 

Nem tökéletlenség-e, ha Isten pótlójavitésokat tesz a 
természeten, a saját művén? Igazán tökéletes csak maga az 
Isten. Istent teremteni pedig képtelenség, mert ami teremtett, 
az nem Isten. A földi művész sem meríti ki a maga összes ké-

3 * 
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pességeit müveiben, legkevésbbé egyes müveiben. A csoda kü-
lönben sem pótlójavítás. A természet törvény- és célszerűségé-
hez hozzátartozik az anyag bomlása, oszlása is. Ha valamely 
testrész feloszlott, bacillusok tápláléka lett, ez természetes. 
A csoda új teremtés irgalmas jóságból, vagy ott hirdetett igaz-
ságának, a csodatevő ember mintaszerű szentségének feltűnővé 
tételére, hitelesítésére, a természeti erők rövid időre való fel-
függesztésével. Isten ezzel nem változik, mert a csodák benne 
vannak öröktől fogva tervében. 

Történtek-e csakugyan jövendölések és csodák? Ez a 
legszigorúbb történeti vizsgálatok tárgya. A legmegbízhatóbb 
szemtanúk kellenek hozzá. Lourdesban 1858 óta mindmáig tör-
ténnek csodák a IX. Pius pápától négy évvel előbb egyetemes 
zsinat nélkül kihirdetett dogma hitelességének isteni igazolására 
s irgalomból a szenvedők és azon hitetlenek iránt, kiknek ma 
is módjukban van személyesen látni csodát ép úgy, mint Ame-
rikát, Indiát, sőt még olcsóbban. Még újabb csodasorozat a 
spanyol limpiasi íakereszten kifaragott Krisztusszobor meg-
rendítő szenvedése és vérzése. Tízezrek látják időnkint 1919 
tavasz óta. Magyar és holland zarándokok százai Lourdesban 
éppen a világháború kitörésekor voltak tanúi három hét alatt 
egy csodának, mely könnyekig megrendítette a többszáz szem-
tanút. Százharminc beteg volt ott, köztük egy kis négyéves 
leány, kifordult nyakkal, karokkal, lábakkal, némán. Délután 4 
órakor a püspök szokása szerint szentségi áldást adott. A kis-
leányt ezután atyja ismét tolókocsijára akarta szíjjazni. De 
a kisleány beszélni kezdett, élénk lett, fölállt s atyjával végig 
sétált mindazok ámulatára, kik heteken át látták mindennap 
a nyomorék gyermeket. A független, részben hitetlen orvosok 
állandó bizottsága megállapította a csodát. Magyar szemta-
núktól, fővárosi tanártól és nejétől, az öcsémtől és sógornőm-
től tudom. — A jövendölések és csodák történeti hitelességét 
a történeti forráskritika állapítja meg. 



3 7 

23. Minő forrásokból ismerjük meg hiieiesen Isten nyilat-
kozatait önmagáról és örök boldogságunkról s az igazoló isteni 
jövendöléseket és csodákat? A zsidóknak Krisztus születése 
előtt írt szent könyveiből (könyvek = görögül Biblia) és Krisz-
tusnak szent szemtanúktól eredő négy életrajzából (jó hír = 
görögül euangelion) stb. Ez utóbbi életrajzokban isteni nyilatko-
zatok vannak arra, hogy az Istenről és örök boldogságunkról 
szóló minden tudnivalót, a szentkönyvek hiteles értelmezését 
is, valamint a tennivalókra a törvényhozás minden jogát Krisz-
tus, az Isten fia, valóságos Isten, az élete és tanításainak ál-
landó szemtanúiból kiválasztott apostolokra ( = követek), s 
köztük különösen Simon halászra bízta. Egyedül őket és főleg 
ezt a Simont biztosította, hogy az isteni igazságok és az örök 
üdvösségre vonatkozó tennivalók dolgában nem engedi, hogy 
valaha tévedjenek. Megígérte, hogy velők marad a világ vé-
géig, de azért azt is jelezte, hogy meg fognak halni. A világ 
végéig (nem az örökkévalóságig!) való biztosítás tehát törvé-
nyes utódaiknak is szól, főleg Simon utódainak, mert Simont 
az apostoli gyülekezet fejévé és kőszikla alapjává tette, azért 
„Kősziklá"-nak nevezte el (görögül Petrosz, latinul Petrus, ma-
gyaros kiejtéssel Péter), akin a pokol kapui (erősségei) sem 
vesznek erőt. A többi apostolt is fölhatalmazta a bűnök meg-
éocsájtására, de különösen Pétert, mert neki adta a menyország 
vagyis az örök boldogság kulcsait, teljes hatalmát. Azokat pe-
dig, akik örök üdvösséget akarnak, kötelezte, hogy úgy hall-
gassák Pétert és apostol társait (s törvényes utódaikat), 
nnntha maga Krisztus-Isten tanítaná és kormányozná őket, e 
szavakkal: „Aki titeket hallgat, Engem hallgat, aki titeket meg-
v e t , Engem vet meg". Ilyen parancs után csakugyan isteni 
biztossággal kellett gondoskodnia, hogy az engedelmes híveket 
epén engedelmességök és parancsolt hitük ( = hitelesen közölt 
íudás) téves útra ne vigye. — Ahol Szent Péter van, ott csak-
ugyan isteni hiteles tudás van Isten nagyobb megismerésére és 
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az örök boldogság megszerzésére. Az ész számára minden 
azon fordul meg, hitelesek-e Krisztus életrajzai. Ezek több-
százados isteni jóslatokra hivatkoznak, melyek a zsidók szent-
könyveiben maradtak ránk. A történeti kritika tehát ezekre 
is köteles figyelemmel lenni. 

24. Melyek a zsidó szentkönyvek legrégibb és legkritikusabb 
részei? A világ és ember teremtése, az emberi nem egysége és 
kora, a vízözön és bábeli torony előadásának hitelességét kifo-
gásolták leginkább a természettudomány részéről. 

1. Világteremtés. E történet isteni tekintélye ellen föl-
hozzák, hogy a babiloni Marduk-eposzból merít, a teremtés 
hat napja ellenkezik a kozmogonia és geogonia roppant hosszú 
korszakaival, a növények és állatok többnapi szétválasztása 
ellenkezik a geologia és palaeontologia azon megállapításával, 
hogy a növények és állatok egy időben tűnnek föl először, 
előbb a tökéletlenebbek s e fajok kiveszte után a tökéleteseb-
bek. — Feleletünk: a Marduk-eposz szerint az istenek az ős-
zűrzavarból származnak, itt tehát sokistenimádás van, erre a 
zsidók is hajlandók voltak, mégis szentkönyveik tiszta egyistent 
hirdetnek; ez nem származhatott a Marduk-eposzból. A teremtés 
hat napján nem kell 24 órás napokat érteni, hanem egész nagy 
korszakokat, aminő a hetedik nap, a teremtés megszűnésének 
napja, mely még most is tart. A teremtés sorrendje logikus, 
viziós, nem szorosan történeti: 3 napon szétválaszt, 3 napon 
benépesít. Az isteni kinyilatkoztatás célja az a tanítás, hogy 
mindent Isten teremtett s ez célszerű volt. 

Emberteremtés. Minden "nép ősi hagyománya lényegben 
egyezik: Isten teremtette az első embereket, kik boldogok vol-
tak, aztán megbántották Istent s emberáldozatokkal is igye-
keztek megengesztelni. A babiloni mondák szerint a paradi-
csomi vadászt megrontja egy nő, s elutasítják a halhatatlan 
élet kenyerét és vizét. Más mondák leginkább a nőt és kigyót 
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okolják. De nem lehetnek a Biblia forrásai, mert nem ismerik 
az egy Istent. 

Emberi nem egysége. Az anthropologia igazolja, hogy 
az emberi nem természetrajzilag egy faj, mert termékeny lehet 
a házasság az összes fajták közt még ivadékaikban is. A haj 
hosszúkás és kerek keresztmetszete az egyetlen nagyobb kü-
lönbség, mig az arcszín és koponyaalak észrevétlen átmene-
teket mutat. Az embertan tehát nem tehet komoly kifogást a 
bibliai előadás ellen. 

Emberi nem kora. Vízlerakódások vastagsága szerint 
százezer évekre is teszik a geologusok. Az őskőkort Kr. e. 
7—8,000 évre lehet tenni, de teszik régibbre is. Babilonban 
ez a kor rövid, az ékírás kezdetét pedig 5000-re teszik, Egyip-
tomban az írás kezdete 4000 körül lehetett. A Biblia legrégibb 
három szövege, a héber, a hetven fordító görögje, s a mazo-
reta szöveg közt ezer év különbség van, ha a pátriárkák és 
főbb történeti személyek évszámait folytatólag összeadják. 
Ebből közel 5000 évet kapunk, de néhány nemzedék kimarad-
hatott. Lényeges különbség tehát nincs a komoly archaeologu-
sok számításához képest. 

Vízözön. Hagyománya él csaknem minden népnél, még 
a száraz Szudánban is. A babiloni Gilgames-eposz nem lehe-
tett a Biblia forrása, mert sokistenes, a többi is, kivéve a 
zsidók szent könyvét. A vízözön, hogy az embereket elpusz-
títsa, csupán embertanilag egyetemes, de nem földrajzilag, sőt 
a bibliai előadás csak egy vidék pusztulását ír ja le, az Eufrát 
felső vidékéét. Ezzel eloszlanak az ilyen nehézségek: honnan 
volt elég víz az egész Föld egyidejű magas elborítására, ho-
gyan fért el eleséggel 300,000 állatfaj az adott méretű bárká-
ban, s miképen terjedt el ismét a sok állat a tengerekkel el-
választott földrészeken? 

Nyelvoszlás. A toronyépítés hagyománya is egyetemes 
minden népnél, s toronyszerű nagy építmények az egyiptomi 
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piramisok, a hindu pagodák, a mexikói és perui templomok. 
A Biblia a bábeli tornyot említi, amelyet „Nimrud tornya" 
(Birsz-N.) néven Nabukudurusszur bábeli király Kr. e. 600 
után hét emelettel újjáépíttetett a hét bolygó-isten tiszteletére. 

25. Igaz-e, hogy az őbibliai szentkönyvek isteni tekintélyüek? 
Kifogás ellenük az, hogy Elohim és Jahve az egyisten neve a 
Biblia különböző részeiben, ami régibb eltérő forrásokra vall, 
s hogy a tudományok ellene mondanak. — Ámde régibb for-
rások fölhasználása nem ellenkezik az isteni sugalmazássai, 
mely az írói sajátságokat sem szünteti meg, csak óvja a téve-
déstől. Meghagyja a kor, nép és látszat szerint való előadást 
is, kivált a világi és természeti dolgokban, pl. hogy a Nap meg-
állt, hogy a Nap és Hold nagyobb a csillagoknál. Meghagyja a 
műfaji különbséget is történet és költészet közt, de úgy, hogy 
a költészet szabadabb keretei közt sem hiányzik az isteni igaz-
ság. Csupán egyes nevekben és számokban engedte meg a szö-
vegromlást a sok másoláskor. 

Maguk a zsidók is nagyon vigyáztak, hogy egy betűt se 
változtassanak rajta, s mindig isteni sugalmazásúaknak vallották 
szentkönyveiket. S ezt megerősítik az isteni bölcseség és jö-
vendölések, másrészt az isteni erő és csodák, mely bennök 
van. íróik többször jelzik, hogy Isten felszólítására írnak, tehát 
Istentől óvva. Ezért Istenről s a lélek viszonyáról csodás tisz-
tasággal, biztos közvetlenséggel írnak, amelyhez fogható másutt 
nincs a kereszténység előtt. A szemtanúk és egykorúak rész-
letességével és népöknek nem hízelegve beszélnek korukról, 
röviden a régiekről, míg a babiloni mondák megfordítva, a 
régi dolgokat részletezik dicsekedve s elhallgatják a népökre 
kedvezőtlen adatokat. Az archaeologiai ásatások meglepően 
igazolták a Bibliát. 

26. Miben mutatkozik az őbibliai zsidóvallás isteni bölese-
sége? Csak itt van egyistenimádás. Jahve annyi, mint „aki 
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van", a mindig létező, a legfőbb szentség, ki igazságosan jutal-
maz és büntet, kit szeretni kell s miatta még az ellenséget is, 
mert mindenki egy Atyának a gyermeke. Azért tilos az adós 
és a rabszolga kizsarolása. Istentisztelete jelképe a hódolat-
nak, bűnbánatnak, engesztelésnek és sokban figyelmeztet a 
Aáessiásra. Csak egy templomot enged meg, hogy a távolla-
kók lélekben imádják Istent. — E valláshoz képest más népek 
vallása anyagias bálványozás, erkölcstanuk nem tudta az em-
berek közös eredetéből folyó szeretetet, istentiszteletük csak 
varázslatokkal hatott. A zsidók is nagyon hajlandók olykor a 
bálványimádásra: annál csodálatosabb tehát szentkönyveik 
tiszta monotheizmusa. Ez nem a zsidó nép bölcseségét hirdeti, 
hanem Istenét, ki prófétáival s általuk jóslásaival, csodáival, 
büntetéseivel terelgette vissza az egyistenimádásra. 

Legmeglepőbb bizonyítékok a messiási jövendölések, 
amelyek több száz évvel előre megírják Jézus Krisztus egész 
életrajzát: a Messiás Isten fia, a zsidó királyság megszűnésekor 
születik Betlehemben szűztől, Dávid nemzetségéből, s királyok, 
angyalok, csillag hódolnak neki, a pusztában kiáltó készíti elő 
útját, szelíden uralkodó király lesz és Melkizedek rendjebeli 
(nem Lévi papi törzséből való) főpap, ki nagy csodákat tesz, 
ünnepélyesen bevonul Jeruzsálembe, s mikor ennek falai 69X7 
= 483 évesek lesznek (Kr. e. 450 -j- 33) megölik a zsidók 
Krisztust, de aztán Jeruzsálem s a templom elpusztul (Kr. u. 
70), megszűnik a zsidó áldozat s megszűnik a zsidó nép, csak 
az idők végén tér meg. 

Miben mutatkozik az óbibliai vallás isteni ereje? A kis 
zsidónépet, mely kettévált, szétszóródott, a világtörténelem 
egyik legjelentősebb, állandó népévé tette s erkölcseiben egyre 
hívebbé vallásához, míg a pogányok egyre mélyebben sülyed-
tek a bálványozásba és szaporították isteneiket. — A zsidó 
vallás azonban nem volt tökéletes: megengedte a többnejűséget 
s a vérboszút, átmenetileg nevelő okokból. Ezek miatt vonták 
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kétségbe isteni erejét. Emberi eredetét két elmélettel akarták 
igazolni. 

Wellhausen fejlődés elmélete föltevéseken alapszik: az 
Isten nem nyilatkoztathatja ki magát s bizonyára a zsidók is 
bálványimádók voltak, mint szomszédaik, mígnem a babiloni 
fogság után állítólag megtalálták Mózes törvénykönyvét. Azt a 
törvénykönyvet akkor írták. — Ez az elmélet összeomlott, 
mikor a babiloni s egyiptomi ásatásokból kitűnt, hogy a leg-
régibb, 4000 év körül írt himnusok más-más néven az istent, 
mint egyetlen mindenhatót magasztalják. A mózesi törvényekre 
már 750—730 közt hivatkozik Ámos és Ozeás próféta. 

Panbabilonista elmélet támadt aztán, amely már a ba-
biloni fogság előtt is minden zsidó vallásalapot babiloni ere-
detre vezetett vissza. Szerinte Ábrahám vitte át Kánaánba 
Hammurabi törvénykönyvét (2000) a legrégibb mondákkal, az 
egyisteneszmével és tiszteletével. Ám megint kitűnt, hogy a 
babiloni régibb vízözönmondában már sokistenség van s Ham-
murabi kedvez a kapzsiságnak, 34-szer mond halálbüntetést 
csekély vétségekre, egyéb tökéletlenségei sem alkalmasak arra, 
hogy a mózesi törvény mintájául tekinthessük. 

V. A krisztusi hit isteni hit. 

27. Mi a jelentősége Jézus Krisziusnak u vallások történeté-
ben? Tökéletessé tette az egyetlen isteni vallást mindörökre, 
úgyhogy új isteni vallás többé lehetetlen s minden tőle eltérő 
vallás nem isteni, hanem emberi mű, emberi okoskodás és kép-
zelődés eredménye oly dolgokban, ahol embernek nincsenek 
közvetlen tapasztalatai s hitelt csak isteni tekintély érdemel 
az ember örök életbevágó érdekeiben. Jézus Krisztus tehát a 
világtörténelem sarkköve, örök sorsdöntő legnagyobb egyé-
nisége. 
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28. Honnan ismerjük meg e legnagyobb történeti egyéniség 
életét és tanítását? A világtörténet leghitelesebb forrásából, a 
négy evangéliomból s az újszövetségi Biblia többi könyveiből.*) 

Miért mondjuk e forrásokat leghitelesebbeknek az egész 
világtörténetben? Mert nincs császár vagy király, nincs egyet-
len nagy történeti egyén, akinek életrajzírói összemérhetők 
volnának Krisztus életrajzíróival, kik híveik és követőik ezrei-
vel véröket ontották, életöket áldozták életrajzi adataik igaz-
ságáért, amelyeket ők többnyire szemtanúkként éltek át. 

Lehet-e azon kételkedni, hogy Krisztus életrajzai csak-
ugyan ama szent szem- és vértanúktói származnak? Okosan 
kételkedni nem lehet, mert a protestáns Harnack figyelmez-
tetésére a legvakmerőbb biblia-kritikusok is elismerték, hogy a 
Kr. halála után 37 évvel teljesen elpusztított Jeruzsálem utcai 
és templomi életét későbbi írók képtelenek lettek volna oly 
élénk s egyszerű közvetlenséggel megírni, mint az evangéliu-
mok írói. Az is tény, hogy mindjárt kezdetben keletkeztek 
illetéktelen, hamis evangéliumok, amelyeket a keresztények 
azonnal fölismertek és visszautasítottak, mert a még élő szem-
tanúktól s a Krisztus küldötte, tehát isteni tekintélyű apostolok-
tól és törvényes utódaiktól hitelesen ismerték Krisztus életét 
és tanítását. A mindössze sem sok hiteles írást minden hitköz-
ség azonnal iparkodott a leggondosabb másolatban megszerezni 

* s oly sok ily másolat volt, hogy már száz évvel Krisztus ha-
lála után a lényegtelen íráshibák egész seregre szaporodtak és 
ezeket a mai tudósok összegyűjtötték, pontosan ismerik. így 
tehát biztosak vagyunk az iránt, hogy Krisztus életrajzai s az 
apostolok többi munkái, levelei a leghitelesebb szövegben állanak 
előttünk. Egykorú zsidó írók és pogány görögök, rómaiak is 

•) 4 2 - 5 0 Máté ev. 5 3 - 67 Pál levelei. 
52—62 Márk „ 64 Apostolok, cselek. Lukács. 
59—62 Lukács „ 6 5 - 6 6 Péter levele. 
96—100 János „ 95 Titkos jelenések. János . 
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értesítenek bennünket Krisztusról és első híveiről, u. ni. Flavius 
József, Jeruzsálem pusztulásának tanúja, továbbá Tacitus, 
Suetonius, ifj. Plinius, Epiktétosz stb. Hogy mennyire kritiku-
sok az első keresztények, mutatja az, hogy Macedonius püs-
pököt egyetlen betűváltóztatásért letették. 

Milyen az evangéliumok előadásmódja? Egyszerű, köz* 
vetlen, őszinte, kiterjed a mellékes részletekre, az apostolok 
hibáira is. Sokak előtt történt tényeket mondanak el, írói szép-
ségekre nem törekszenek, s mégis egyszerű, keresetlen elbe-
szélésökből Krisztusnak oly valóságos, eleven, fönséges egyé-
nisége domborodik ki, aminőt akkori ember ki nem gondol-
hatott, mert hozzá még egyes vonásokat sem találhatott a tár-
sadalomban. A négy életrajz eltérései lényegtelenek, csak más-
más szempontot hangsúlyoznak s épen arra jók, hogy valóban 
össze nem beszélő négy tanú vallomásával győzzenek meg ben-
nünket. Szent János legkésőbbi, 100 körül írt evangeliuma Krisz-
tusnak akkor kétségbevont istenvoltát állítja előtérbe. A többi 
három életrajz rokonabb egymással. Krisztus eltérő két család-
fája közül az egyik a fogadott, másik a vérszerinti fiúság őseit 
sorolja fel. 

29. Hogyan jelenti ki Jézus a maga istenvoltát szavaival? 
Világosan kimondja, hogy ö az Atyával egylényegűi, valóban 
Isten Fia2, örökkévaló3, mindentudó4, mindenható5, isteni tekin-
tély6, de valóságos ember is, tehát mint ilyen kisebb az Atyá-

1 Én és az Atya egy vagyunk. 
2 (Te v^gy-e Krisztus, az élő Isten F ia? ) Te mondád ( = igen!). 
3 Mielőtt Ábrahám lenne (>(00 Kr. e.), én vagyok! . . . Veletek vagyok 

a világ végéig. 
4 Senki sem tudja , ki az Atya, csak a Fiu s akinek a Fiu ki akar ja 

jelenteni. 
5 Amiket az Atya cselekszik, a Fiu is hasonlóképen teszi . . . Nekem 

adatot t minden hatalom égen és a földön. 
6 Mondatot t a régieknek: „Ne ölj!" (az isteni tiz parancso la tban . Most 

ezt én betetőzöm a felebaráti szeretet fokozott parancsával :) Én pedig (szin-
tén isteni tekintéllyel) mondom nektek . . . 



nál és kisebb a tudása is emberi tapasztalat alapján7 . Mindig 
igazat mond s neki föltétlenül lehet hinni8. 

30. Hogyan nyilvánítja Jézus a maga istenvoltát tetteiben? 
Ismeri Isten titkait, az emberek legrejtettebb gondolatait és 
jövő szabadakarati tetteit. ítéleteiben, tanításában, csodatet-
teiben nincs tétovázás, javítgatás; egyszerűen beszél a leg-
nehezebb dolgokról s azonnal felel nagy fejtöréssel kigondolt 
fogós kérdésekre pl. az adóról, a házasságtörő asszonyról, a 
főparancsról, a hétszeres feleség másvilági helyzetéről stb. Is-
teni bölcseség és erő van minden szavában és tettében, sehol 
beteges izgatottság. Az emberekből kitör a bámulat: „Honnan 
van ennek bölcsesége, s mikép tud írást, holott nem tanulta?" 
„Soha ember így nem szólott". 

Emberfeletti erkölcsi jellem: megvan benne minden erény 
s ezek gyökere és koronája, a legtisztább isten- és emberszere-
tet, melynek legnagyobb foka élete feláldozása, összhang a 
fölség- és egyszerűségben, önérzet- és alázatban, erő- és gyön-
gédségben, szigorúság- és szelídségben. Meg volt kisértve, de 
nem bukott el, s nála nincs megtérés, mint más vallásalapítók-
nál, pl. Buddhánál, Mohammednél. Ellenfelei elnémultak, mi-
kor azt kérdezte: „Ki fedd meg engem közületek a bűnről?" 

Minden kor, nép, nem, osztály legtökéletesebb eszménye, 
s nem szűkkörű egyénisége korának, környezetének, nemzeté-
nek. Kimerííhetlenül gazdag a bölcselők, művészek szániára s 
ma is az érdeklődés és harc középpontja. Ellenben Buddha és 
Mohammed népök jellemének megtestesítői, a zárkózott hindué 
s a szenvedélyes arabé. 

Krisztust már tanítványai istennek ismerik el, kivált 
Péter („Krisztus vagy = a fölkent, Messiás — az élő Isten 

7 Az Atya nagyobb nálam . . . Az ítélet napjá t nem tudja a Fiu sem, 
hanem csak az Atya. 

8 Ha magam teszek is bizonyságot magamr i l , igaz az én bizonyságom. 
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Fia"). Pedig az apostolok nem könnyen lelkesedtek, föltáma-
dásában is kételkedtek, kritikát gyakoroltak, míg meg nem 
győződtek. Mint zsidók nagyon óvakodtak embert isteníteni. 
Buddhát csak századok múlva istenítik. 

31. Hogyan nyilvánul Krisztus vallásában az isteni bölcse-
ség? Itt megkülönböztetjük a hittant, erkölcstant és istentisz-
teletet. 

Hittana isteni, Isten mélységes természetét és terveit 
tárja föl, melyet ember a világban nem tapasztalhat, az alko-
tott természetben és emberi alkotásokban, kultúrában nem ta-
lálhat meg épen azért, mert isteni. A tudós ember mély gon-
dolkozását és tudományos eljárását hiába akarná meg-
értetni kis fiával. Még nagyobb a különbség Isten mélysé-
ges természete és az ember között. Krisztus tanításában szük-
ségképen titkok az emberi tapasztalat és megértés számára az 
isteni természet és tervek mélységei, azért nagy igazságot fe-
jez ki ez a látszólagos ellenmondás: „Credo, quia absurdum", 
helyesebben, „quia sublime", „Hiszem, mert képtelenség" az 
emberi tapasztalatok s emberi kitalálás számára, „mert felsőbb 
valami". Sötétség az idegennek, világosság a hívőnek, mint a 
világító tűzoszlop az Egyiptomból menekülő zsidóságnak. Az 
igazságkereső észre vonzó a titok, mellyel tele van az anyagi 
természet is. 

Melyek a krisztusi bit titkai? A Szentháromság, teremtés 
és eredeti bűn, másrészt a megtestesülés, megváltás és meg-
szentelés titka. 

A Szentháromság titka abban áll, hogy az örök Esz-ige-
szerető akarat, mint Atya-Fiú-Szentlélek egylényegű és három 
személyü. Földi hasonlata az emberi ész-öntudat-akarat, csak-
hogy ez az élő testtel tesz egy személyt és nem hármat. A 
Szentháromság tökéletes, mert önmagában elegendő a társas 
szeretet boldogságához. Emberek közt is tökéletesség, ha nagy 
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vállalat élén három igazgató teljes egyetértésben van, meg-
értik egymást és szeretik egymást, s nem szorulnak többre. Itt 
azonban csak erkölcsi egység van, nem pedig lényegi egység, 
mi még tökéletesebb. 

A teremtés titka az, amit az ész a természet vizsgálatá-
val nem állapíthat meg. Az ész is megállapíthatja, hogy a vi-
lág az abszolút Ész-akarat vagyis az Isten műve; de nem álla-
píthatja meg, hogy ez a természet eredetileg nem fordult az 
ember ellen, s hogy az ember eredetileg a mai természeti ké-
pességeinél nagyobb adományokkal volt fölruházva, sőt hogy 
az emberi természet Isten fogadott gyermekévé lett, az isteni 
boldogság örök élvezetére nyert természetfölötti hivatást é s 
segítséget, s addig is paradicsomi boldogságot élvezett szen-
vedések, törekvéscinek sikertelenségei nélkül a földön. 

Az eredeti bűn titka az, hogy az első emberpár miért 
vesztette el természete magasabb ajándékait és a természet-
fölötti segítséget, kegyelmet, malasztot; s miért fordult ellene 
a természet vadállataival, mérges növényeivel stb.; miért lett 
élete fájdalmas, sok fáradozása meddő: azért, mert a szabad 
akaratának kitűzött csekély érdempróbát nem állotta ki, hálát-
lan és engedetlen lett Isten iránt, inkább hallgatott Isten ellen-
ségére, az örök kárhozatba taszított kevély, irigy angyal csá-
bító sugallatára; hogy kevély nagyravágyás szállotta meg, 
mert bűn árán is mindentudó akart lenni, mint az Isten. 

A megtestesülés titka az, hogy az Isten második sze-
mélye, az Ige Éva egyik ivadékától testet vesz föl, valóságos 
ember is lesz, hogy ily módon megengesztelje végtelen értékű 
önfeláldozásával örök Atyját az emberiség iránt s ennek lehe-
tővé tegye, hogy újra Isten fogadott gyermekévé s az örök 
boldogság örökösévé, részesévé lehessen; sőt hogy a Megválta 
a kovásztalan kenyér testét is fölveszi s ily alakban táplálja a 
természetfölötti ember természetfölötti életét (János 654—59, I. 
Kor. 1124,25). 
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A megváltás titkát illetőleg a krisztusi kinyilatkoz-
tatás teljessége rámutat arra, hogy amiért az Isten fia érde-
mesnek tartotta földi életét föláldozni és minden megalázta-
tást, a legnagyobb emberi gyötrelmeket elviselni: az az emberi 
lélek óriási érték, örök boldogsága minden áldozatot megér, 
a földi életnek igen nagy célja van s ezért érdemes az ember-
nek is minden áldozatot meghozni, minden fáradozást és szen-
vedést elviselni, amit könnyűvé tesz az Isten-ember példája 
és a végtelen érdemeivel visszaszerzett isteni segítség. Ezt a 
földi életet nem szabad könnyelműen elpazarolni. 

A megszentelés titka abban áll, hogy a Szentháromság 
nevében való vízöntés vagy fíirösztés Isten fogadott gyer-
mekévé teszi az embert, tehát a menyország örökösévé a meg-
szentelő és segítő malaszt által; ha ezt valaki újra elveszti 
Isten akaratának megsértésével, ismét visszaszerezheti a gyó-
nás szentségével, melyet szintén Krisztus rendelt, mint mind 
a hét szentséget: hogy a bérmálással a Szentlélek-isten különö-
sen megerősíti az embert természetfölötti hitéletének megval-
lására szavaiban, gondolataiban és tetteiben; hogy Krisztus 
teste-vére a kenyér és bor átváltoztatása és a keresztáldozat-
tal egyértékű mindennapi föláldozása után a természetfölötti 
embert mindennap táplálja az örök élet boldogságára; hogy 
külön szentség teszi könnyűvé és természetfölötti erejűvé, ér-
tékűvé a házasságot, a papságot és a boldog kimúlást. 

32. Miben mutatkozik a krisztusi (= christian-us, keresz-
tény) erkölcstan isteni bölcsesége? Abban, hogy ezen erkölcs-
tan tökéletessége példátlan a történelemben. 

Isteni hitelességű a tanítása, isteni a célja (Isten látása 
és örök élvezete), Isten-ember az eszménye és példaképe, isteni 
a három főerénye (isteni hit, Isten elérésére irányuló remény, 
Isten és gyermekeinek szeretete), isteniek az eszközei (az is-
teni eredetű és erejű szentségek). 
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Páratlan áldás a társadalomra az az igazi demokraciar 

mely szerint szolgának is királyi, sőt isteni örökséget tud sze-
rezni és testvérséget ad a mennyei Atya összes gyermekeinek, 
szegénynek és gazdagnak, híres és nem híres ősök ivadékai-
nak. Alázatosságot önt a királyokba és tudósokba is, mert 
Krisztus-Isten szava, hogy mindnyájan Isten kincseinek és va-
gyonának vagyunk a gazdatisztjei és kereskedő-ügynökei, s 
egykor igazságos számadásra von mindnyájunkat a minden-
tudó Uraság, kit c«ak az engesztel meg, ha az ő kincseit, va-
gyonát a szegényekre pazaroltuk és jó célokra sikkasztottuk 
el, mint a hamis sáfár, az ura követeléseit eltüntető gazdatiszt. 

Igaz-e, hogy a keresztény erkölcstan természetellenes, 
kultúra-ellenes? Ellenkezőleg: arra nevel, hogy az emberi ter-
mészet magasabbrendű képességeit fejlesszük ki s ne az ember 
állati természetét kényeztessük a magasabb lelki természet 
rovására. A kultúra-ellenesség legjobb cáfolatai a keresztény 
szépmüvészetek és az igazán keresztény első egyetemek min-
denünnen tóduló diáksága. A lélek uralma, tisztasága, szere-
tete oly boldogságot, életvidúmságot ad, amelyhez nem is mér-
hető a testi élvezetekre következő levertség. Csakis ebből ért-
jük meg a régi és új pogányság vergődését az élvezetek má-
mora és a végzet átoksúlya, kétségbeeső öngyilkosságai közt. 
Még Platón, Arisztotelész is a világot sötét erők komor művé-
nek vallották. 

33. Miben mutatkozik a keresztény istentisztelet isteni böl-
csesége? Azt követeli, hogy Istent lélekben és igazságban kell 
imádni. Főcselekvénye a megváltó Isten-embernek vérontás 
nélkül mindennap fölújított keresztáldozata a szentmisében, te-
hát a legistenibb áldozat, melynek csak gyarló előképei az 
ókori zsidók és pogányok állatáldozatai, nem is szólva a ke-
gyetlen gyermek- és más emberáldozatokról. A keresztény 
miseáldozatban nincs semmi plrins^M Anraca whc t+ókk 
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étel és ital: búzaliszt kovásztalan tésztája megsütve és a tiszta 
bor némi vízzel vegyítve, római módra. Célja a bűnökkel sér-
tett Isten kiengesztelése és ajándékainak megnyerése Fia áldo-
zatának folytonos bemutatásával, a legnagyobb hódolattal és 
a tiszteletadás legkirályibb jeleivel, díszével (tömjénillattal, 
térdhajlásokkal, selyem-aranyos ruhákban és edényekkel, a 
legszebb palota-templomokban). A szegény s üldözött első hí-
vek egyszerűbb dísszel is kénytelenek megelégedni. De mikor 
már a gazdagok és császárok is meghódolnak Krisztus hite 
előtt, nagyon természetes, hogy Istennek szintén megadják leg-
alább azt a tiszteletet, fényt, szertartásos pompát és fényes, 
díszes palotát, amelyet nem lehet megtagadni a földi uralko-
dóktól. Nagyon bölcs dolog, hogy a császároktól, művészektől 
és tudósoktól le az alsó társadalmi osztályokig mindenki részt 
akar venni az Isten előtt való hódolatban s meghozni a leg-
szebb áldozatot, mely tőle telik. így fejlődött nagyszerűvé és 
művészivé a keresztény istentisztelet ép oly nemes természe-
tességgel, az emberi természet legszebb kivirágzásával, mint 
ahogy a kicsi csupasz növénymagból Krisztus példabeszéde 
szerint természetszerűleg kifejlődik a hatalmas fa, melynek 
ágaira, dús lombozatára, virágaira és gyümölcseire reászáll-
nak az ég madarai s gyönyörű énekökkel emelik föl a lelkeket 
Istenhez, életkedvet és boldogságot öntenek a fáradt szivekbe. 
Az bizonyos, hogy akinek Krisztus átadta a menyország kul-
csait s a juhok és bárányok legeltetését, vagyis a legfőbb és 
kormányzó hatalmat, annak joga volt szentesíteni s megáldani 
a király-gazdag-szegény hívek áldozatra kész buzgalmát a 
méltó istentisztelet mentől szebb kifejlesztésében. 

Vannak-e pogány elemek a kereszténységben? A Szent-
háromság tudatának, ősi kinyilatkoztatásának halvány emléke 
itt-ott, pl. a hinduknál fönmaradhatott, de eltorzult, mert a 
Trimurti három istent foglal egybe. Istenek megjelenése a föl-
dön emberalakban oly költészet, melytől az Ige megjelenése 
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Krisztusban lényegesen különbözik s ez történeti valóság. A 
buddhizmus, Mithra-kultusz és a sztoikus ethika hatása a ke-
reszténységre megfordítva igaz: ez hatott amazokra. De föl-
használta az őskereszténység új fogalmaira a meglevő találó 
kiiejezéseket és szertartásokat, pl. Sol invictus (téli napfordu-
lat) idejére tette a karácsonyt, vizet használt a belső lelki 
tisztulás jeléül, kenyeret az áldozathoz (ez inkább zsidó ere-
detű) s remeteséget a magános önmegtagadó életre. A Mithra-
kultusz avató szertartása és áldozati lakomája más, mint a 
keresztség és az oltáriszentség. 

34. Miben mutatkozik a kereszténység isteni ereje? Betöl-
tötte a földet, világtörténelmet minden kiterjedésben: lelki 
mélységben, területi szélességben s időbeli hosszúságban. Igaza 
lett Gamálielnek, ki az apostolok üldözését így ellenezte: „Ha 
embertől van e dolog, magától felbomlik; ha pedig Istentől van, 
akkor nem ronthatjátok el". Százszor el kellett volna pusztul-
nia, mégis áll eredeti mivoltában. Tehát nem emberi az ereje, 
hanem isteni. Csakis ez teszi érthetővé különösen csodás elter-
jedését. Tessék ezt jól megfigyelni! Jézus Krisztus csupán há-
rom évig tanít és csak a kis Palesztinában, mely nem nagyobb, 
mint a magyar Duna-Tisza köze; munkája folytatását rábízza 
tizenkét halász, vámos stb. eféle egyszerű emberre, kik közül 
az egyik harminc dénárért vagyis koronáért elárulja mesterét. 
Ezeket a galileai zsidó halász-féle embereket küldi szét az egész 
világra, a művelt római világbirodalomba, hogy győzzék meg 
itt a mindenben kételkedő bölcselőket, a kiváncsi és megbíz-
hatatlan görögöket, tudósokat, művészeket, a büszke világhó-
dító és jogász rómaiakat nemzetök egész dicső múltjának té-
vedéséről. S vájjon mi legyen e néhány zsidónak a jelvénye, 
mely alatt győzni fognak? A legutáltabb akasztófa, a kereszt, 
melyen a leggonoszabb rablókat, gyilkosokat végezték ki. S 
Jézus Krisztus még ki is mondja, hogy amikor ezen a gyalá-

5* 
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zatfán fölemelik Öt a föld és ég közé, akkor mindent magához 
vonz. Ha ezt a görögök és rómaiak nyilt piacán mondta volna 
közönséges ember módjára, bizonyosan kikacagják, őrültnek 
nyilvánítják. Ezt is nagyon jól tudta a Mester, meg is mondta. 
S mi történt? Tacitus és Plinius szerint az ő idejükben, nyolc-
van évvel Krisztus halála után az egész birodalmat elárasztotta 
az utált zsidóknak ez a felekezete. Pedig akkor már ötven éve 
üldözték őket a római katona-császárság minden hatalmával 
és kegyetlenségével. Kétszáz év múlva pedig az egyik győztes 
katonacsászár katonáinak, légióinak zászlajára Krisztus nevét 
és jegyét tűzi fel: a római világbirodalom Krisztus keresztje 
alá térdelt. Emberi-e ez a mű? 

Mélyen átalakította a társadalmat és egyeseket. Meg-
állította a sztoikus, divatos öngyilkosság terjedését. Megvédte 
a nőt, gyermeket, rabszolgát a római úr önkénye ellen. Gazdag 
ifjakat annyira meghatott, hogy a puszta, lakatlan területekre 
mentek remeteségbe, lemondva mindenről, mit a világfiak egye-
dül becsülnek. Sőt volt világfiak, bölcselök, gyönge szüzek, 
gyermekek bátran megvallják Krisztus hitét s elviselnek érte 
minden kínzást és halálnemet. 

Földrajzi elterjedését előmozdította a nagy birodalom jó 
közlekedése s az egyisten keresése, általános vágya. De meg-
nehezítette nagyon az óriási ellentét a keresztény hit, erkölcs, 
istentisztelet és a pogány társadalom egész műveltsége, ha-
gyománya, osztályérdekei, szokásai között. A kereszténység 
terjedését nem kéjes Ígéretek, kard és fatalizmus juttatják 
gyors sikerhez, mint az arab Mohammed hitét; nem is szítja 
föl az őskereszténység a nemzeti ellentéteket s kínál vagyon-
leíoglalásokat és új házasságokat, szabad lelkiismeretet, mint 
a XVI. század vallásújítása; nem alkalmazkodik híveinek faji 
restségéhez és örökölt más vallásaihoz, mint a buddhizmus. 
A kereszténység mindebben gyökeres ellentéte az emberinek. 
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Időbeli hatása is páratlan. Mikor a kinai-japán s moham-
medán európai kultúrára tér, egész régi világnézetét megvál-
toztatja, annyira áthatotta a kereszténység ezt az európai 
kultúrát. A krisztusi hit egész története diadalmenet; győzött 
a zsidóságon, római császárságon, görög bölcseleten és arianiz-
muson, a népvándorlás szilaj népein, a rajongó humanizmuson, 
a reformáción, a felvilágosultságon, szabadkőművességen, szo-
cializmuson, modernizmuson. Ez utóbbiak elismerik, hogy igazi 
számottevő ellenfelök csak a római kereszténység, a vallások 
elleni küzdelmökben. Pedig ellene mondott mindenütt a tudó-
sok gőgje, az érzékiség, a restség, az erőszak s a szellemes-
kedés. A krisztusi hit áll rendületlenül: „Áll a kereszt, míg 
tovább kering a Föld." Mivoltában nem változott, mint a többi, 
csak részletesebben fogalmazta meg tanítását, s kibővítette in-
tézményeit, megtalálva mindig a lelki megújhodás eszközeit. 

35. Hogyan bizonyítják a krisztusi hit isteni eredetét a jö-
vendölések? A Krisztus előtti próféták századokkal előbb meg-
jövendölték ezen Messiásnak csaknem egész életét és hatását. 
Maga Jézus Krisztus megjövendölte szenvedését, kereszthalálát, 
föltámadását, apostolai hűtlenségét, Júdás árulását és Péter 
három tagadását, Jeruzsálem pusztulását. S mindez pontosan 
beteljesedett. A messze jövőt, Isten rendeléseit, az emberek 
szabadakaratú cselekedeteit azonban csak Isten tudja előre, s 
akiket a jövő szabad cselekedeteinek ily előrehirdetéseire ké-
pesít, azok az emberek Isten küldöttei, s ha ezek Isten nevében 
tanítanak, parancsolnak, ez a hit csak isteni hit lehet. 

Minő kifogásokat tesznek e jövendölések ellen a hitetlen 
tudósok? Azt mondják, hogy a jövendölés természetes tehet-
ség, hipnotikus távolbalátás, telepathia: hogy a pogányoknál 
is voltak jóslások; a zsidó próféták sok jövendölése nem tel-
jesedett, valamint Krisztus azon jövendölése sem, hogy má-
sodszor is meg fog jelenni a földön Kortársainak. 



5 4 

Mit felelünk e kifogásokra? A halálesetekről, tűzvészről 
s más katasztrófákról, mint közeli vagy egyidejű természeti 
jelenségekről egyes érzékeny idegzetű emberek csakugyan ér-
tesülnek olykor a távolban. Ainde a messiási jövendölések 
többnyire századokkal későbbi eseményekről, még pedig sza-
badakarati tényekről szólnak. Már pedig a szabadakarati té-
nyeket biztosan még a közeli jövő számára sem tudja senki, 
még angyal és ördög sem előre megmondani, csak Isten; más 
legfölebb valószínűségre következtethet. Ezt egy híres pogány 
példával világíthatjuk meg: Hérodotosz szerint a delphoii jós-
helyen meg tudták mondani (telepathiával vagy sátáni közvetí-
téssel), hogy ugyanakkor mit művel a távolban zárt ajtók mö-
gött Kroizosz király (kígyót-békát főz); de csak kétértelműén 
feleltek arra a kérdésre: mi lesz, ha Kroizosz átlép a Halisz 
határfolyón és csatát vív Kyrosszal (akkor nagy birodalom 
fog megdőlni: ez valószínű észkövekeztetés volt; hogy melyik 
birodalom dől meg, erről a jós Pythia hallgatott, mert még a 
sátán sem tudhatta). Ha e jóslás nem történt is meg, de meg-
történhetett. A mi korunkban is megtörtént s magától az illető 
magyar kath. paptól tudom: Párisban egy híres jósnő hirdette, 
hogy pénzért bárkinek megfelel a távoli és jövő dolgokat illető 
kérdéseire; a kath. pap próbára akarta tenni s olyasmit kér-
dezett, amit ő már tudott: hol van az ő édesanyja? Egy kevés 
ideges vergődés után (ez a delphoii Pythiáknál, jósnöknél is 
megvolt) megmondta, hogy a kérdezőnek anyja koporsóban 
fekszik, kék selyem ruhában, ölén egy kis gyermekkel. Egész 
helyesen felelt. Ez telepathiával alig értelmezhető, mert a jósnő 
lelke hiába szállt volna messze; nem tudta, hogy a pap honnan 
való, a pap elhallgatta élete körülményeit. Démon segítsége 
nélkül a párisi jósnő lelke néhány perc alatt nem találta volna 
meg Európa-szerte azt az édesanyát, kiről azt sem tudta, él-e 
vagy meghalt. Itt a démonoknak, ördögöknek egész hírszerző 
szervezete kellett az édesanya lakóhelyének, illetőleg a kopor-
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sójának kinyomozására és a zárt koporsón keresztül a holttest, 
ruha, gyermektest megtekintésére, néhány perc alatt! 

A pogány jövendölést már Hérodotosz esetével megvilá-
gítottuk. Az ilyen jóslásokat jellemzi a kíváncsiság kielégítése 
pénzért, ajándékokért, s az egyidejű távoli vagy a közeli jövő 
jelzése anyagi vagy személyi érdek megnyugtatására. Hiány-
zik belőlük a szentség, mely az igazi isteni jövendöléseket 
jellemzi, s a szabadakarati, távoli jövő. 

Hogy az ószövetségi próféták jövendölései nem mind 
teljesedtek, ez tévedés. Hacsak néhány teljesedett, ez már isteni 
jegy. De teljesedett valamennyi igazi isteni jövendölés, csak 
tudni kell, hogy a jövendölések olykor képletesek, hasonlatok-
ban szólnak, inikor^ pl. megjövendölik, hogy a Messiás eljöve-
tele után a vadállatok megszelídülnek. Ez kétségkívül a szilaj, 
gyűlölködő emberek megtérésére, kibékiilésére vonatkozik. Sőt 
szórói-szóra is beteljesedett némely szentek, pl. Assisi Sz. Fe-
renc életében. 

Krisztus második megjelenése többféleképen valósult: 
megjelent kortársainak föltámadása után, az oltári szentség 
minden vételénél, a Szentlélek eljövetelekor; s meg fog jelenni 
kortársainak az utolsó Ítéletkor. Nehezíti ama jóslat értelme-
zését az, hogy egybeolvad Jeruzsálem pusztulása jóslatával. 

36. Minő csodákat tett Jézus? Szavára a hat veder víz 
kitűnő borrá változott, a vihar és háborgó nagy tó lecsendese-
dett, öt kenyér és két hal úgy megszaporodott, hogy bőven 
elég lett 4000 éhes embernek (egyre jutott Vsoo cipó, 1 gramm) 
és még hét kosár morzsát szedtek össze. Legnagyobb csodája 
a halottak, főleg önmaga föltámasztása. A szellemvilág is en-
gedelmeskedett neki: megjelentek az angyalok s távoztak az 
ördögök. 

Miképen akarják e csodákban tagadni az isteni erőt? 
Azt mondják a hitetlenek, hogy az evangelium írói hiszékenyek 
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voltak, s az állítólagos csodák oka valami rejtett természeterő 
vagy hipnotikus szuggesztió. — Ámde az evangélisták oly té-
nyeket beszélnek el, amelyeket több ezren láttak, Krisztus el-
lenségei ellenőriztek, az apostolok is kételkedtek, míg meg 
nem győződtek, s az evangélisták ezt is híven elmondják. E 
csodák igazságáért sokan vértanúhalált haltak a szemtanúk kö-
zül. A rejtett terrnészeterő föltételezése azt jelenti, hogy mivel 
e természeterőket ma sem ismerik (egy szóval jóborrá változ-
tatni a vizet stb.), a galileai halász-féle emberek és egy ács 
fia kétezer éve többet tudtak, inint a mai természettudósok. 
Azt is tudjuk, hogy a hipnózis és szuggesztió csak idegbajokat 
gyógyít, de nem változtat vizet borrá, nem tesz született vakot 
látóvá, nem támaszt halottakat, stb. 

Mi kövekezik Jézus csodáiból? Megmondja Nikodémus: 
„Tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem csele-
kedheti e jeleket, amelyeket te cselekedtél, hacsak Isten nincs 
vele." Jézus csodáiban megvan az isteni erő, mert parancsol 
az anyagnak, életnek és szellemeknek, s megvan a bölcseség 
és szentség, mert a gyógyítással együtt a lelkeket is meg-
szenteli, bűnbocsánatot ad. Más vallások állítólagos csodáiban 
e három isteni jegy hiányzik. 

Igaz-e, hogy ma már nincsenek csodák? Ez nagy téve-
dés. Már föntebb hivatkoztunk a legmodernebb csodákra, ame-
lyek Lourdes-ben 1858, és Limpiasban 1919 óta gyakran lát-
hatók. Régi híresség Szent Januarius (Qennaro) nápolyi cso-
dája, mely évenkint a szent ünnepén megújul: aludt vére ekkor 
megpezsdül és folyékonnyá lesz. A farizeusoknak azonban ré-
gen ép úgy, mint a maiaknak hiába vannak csodák. 

Milyen csoda Krisztus föltámadása? A legnagyobb csoda. 
Mikor a farizeusok kétségtelen isteni jelet kértek Krisztustól, 
akkor ö a saját testére mutatva így felelt: „Bontsátok el e 
templomot és én harmadnapra fölépítem." A zsidók nagyon 
jól tudták, hogy ez mit jelentett, mert erre hivatkozva kértek 
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Pilátustól katonákat Jézus sír jának őrzésére. Itt az a fontos, 
hogy Jézus maga támaszt ja föl a saját holttestét, miután a 
szivét á t is szúrták, melyből vérsavó, vér és víz, * halál két-
ségtelen jele, folyt ki. A föltámadás bizonyítékai: a katonák 
vallomása, a zsidó főtanács viselkedése s a krisztusi hit el-
terjedése. 

Mik az ellenvetések Krisztus fölt ám adásával szemben? 
Hogy Krisztus csak tetszhalott volt. Ha meghalt, akkor tanít-
ványai ellopták holttestét. A föltámadtnak vélt Jézus megjele-
nései csak víziók voltak a fölcsigázott képzeletű tanítványok-
nál. — Azonban kétségtelen, hogy Jézus meghalt, mert külön-
ben a zsidók szokása szerint a kereszten összetörték volna 
csontjait, mint ahogy összetörték a még élő latrokét; de ha 
csak tetszhalott lett volna is, a római vitéz biztonság okáért 
dárdával úgy átszúrta a szivét, hogy ettől biztosan meg kellett 
halnia. A vér és víz folyása kétségtelenné tette, hogy már előbb 
meghalt. — Akik nem akar ják elfogadni a föltámadást, ter-
mészetes értelmezést mégsem tudnak adni. Mert az egyáltalán 
nem természetes, hogy a lakásukon bezárkózva félő apostolok, 
kik a szenvedés éjszakáján oly gyáván viselkedtek, oda mer-
jenek menni a fegyveresekkel őrzött sírhoz, hogy onnan akármi 
csekélységet elvigyenek, főleg pedig egy holttestet, s előbb 
elhengerítsék ott a sírbolt nagy kövét. Hogyan altatták el az 
őrálló katonákat mind egyszerre oly mélyen? S ha ezek alud-
tak, akkor nem tudhatták, hogy miképen tűnt el a holttest. Ha 
tudva engedték a lopást véghez vinni, akkor büntetést érde-
meltek. Tény pedig, hogy a katonákat megjutalmazták, mert a 
lopás hírét terjesztették. — A viziós értelmezésnek ellenmond 
az, hogy Tamás apostol ugyancsak kételkedett az Ur igazi 
megjelenésében, a többi apostolok szintén kísértetnek vélték a 
Mester megjelenését zárt ajtókon át; de az Ur evett előttük, 
a maradékot velők etette meg, Tamásnak pedig be kellett dug-
nia újjait a föltámadt test sebhelyeibe, hogy ne gondoljon senki 
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Aki titeket hallgat, engem hallgat, s aki titeket megvet, 
engem vet meg. Aki pedig engem megvet, megveti azt, aki en-
gem küldött (a 72 tanítványhoz, Lukács 10iO). 

Amint engem küldött az Atya, én is küldelek titeket . . . 
Vegyétek a Szentlelket. Akiknek megbocsátjátok bűneiket, meg-
bocsáttatnak nekik, s akiknek fönntartjátok, fönn lesznek tartva 
(János 20.21—23). 

Az igazság Lelke, mikor eljött, megtanít titeket minden 
igazságra. Nem magától szól. Engem fog megértetni, mert az 
enyémből meríti (az igazságot) és hirdeti nektek (János 
16 .13—14) . 

b) Boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és vér 
jelentette ki neked (hogy én Isten fia vagyok), hanem az én 
Atyám, ki a mennyekben van. És én azt mondom neked, hogy 
te Péter — Kőszikla vagy és e Kősziklára fogom építeni gyüle-
kezetemet (ekklesia görögül gyűlés, népgyűlés) és a pokol ka-
pui (erősségei) nem fognak rajta erőt venni. És neked fogom 
adni a menyország kulcsait. És bármit megkötsz majd a földön, 
meg lesz kötve a mennyekben is, és bármit föloldasz a földön, 
föl lesz oldva a mennyekben is (Máté I6.17—19). 

Simon, Jónás fia, jobban szeretsz engem ezeknél? . . . 
Legeltesd bárányaimat . . . Legeltesd bárányaimat . . . Legel-
tesd juhaimat (János 21.is—17). 

Simon, Simon! ime a sátán megkivánt benneteket, hogy 
megrostáljon, mint a búzát. Én pedig imádkoztam érted, hogy 
meg ne fogyatkozzon a hited, s te egyszer megtérve erősítsd 
testvéreidet! (Lukács 22.31—32). 

Ég és föld elmúlnak, de az én szavaim el nem múlnak 
(Máté 24.35). 

40. Mi következik ez isteni szavakból az apostolokra 
nézve? Krisztusi, isteni küldetést nyertek az égre vagy örök 
boldogságra is érvényes hatalomtól, hogy minden nemzetet ta-
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nítsanak, kereszteljenek meg (vízöntéssel vagy vízbemerítés-
sel), részesítselek a feloldozás szentségében, mely érvényes 
lesz az égben, és kötelezzenek a krisztusi parancsok teljesíté-
sére. A hívek úgy hallgassák őket, mintha Krisztus maga taní-
tana és parancsolna, tekintélyök tehát krisztusi, isteni tekintély. 
Támogatja őket a Szentlélek, s az isteni Mester is velők van 
a világ végéig. Az égben velők lesz örökké, a földön pedig a 
világ végéig. De mivel az apostolok nem maradnak a földön a 
világ végéig, Krisztus tehát az ő földi helyetteseiket vagyis 
törvényes utódaikat fogja támogatni a világ végéig. — Az apos-
tolok és törvényes utódaik tehát krisztusi tekintéllyel folytat-
ják Krisztus hármas hatalmát: a tanítói tisztét, a főpapi tisz-
tét (keresztelés, feloldozás szentségének stb. kiszolgáltatásával) 
és a kormányzói tisztét (a parancsok elrendelésével), tehát 
a törvényhozó hatalmat is, a teljes hatalmat. Mindez vonat-
kozik az összes apostolokra, sőt a krisztusi tekintély a het-
venkét tanítványra is, tehát még inkább Péter apostolra. 

41. Mi következik amaz isteni szavakból magára Szem 
Péterre nézve? Az isteni Mester őt különösen meg akarta erő-
síteni, hogy kőszikla legyen, az ő híveinek gyülekezete vagyis 
társasága számára kőszikla alap, amelyen az emberénél na-
gyobb gonosz hatalom, a sátán se vehessen erőt. Az apostolok 
együttvéve megkapták a feloldozó hatalmat, de ezt külön is 
megkapta Péter apostol hangsúlyozottan, mint a menyország 
kulcsait, mint az örök boldogság osztogatásának, elbírálásának, 
kegyelmi tényeinek hatalmát. S egyedül Szent Péter kapta 
meg a legfőbb kormányzó hatalmat a Jópásztor összes bárá-
nyai, bárányai és juhai.'vagyis a krisztusi = keresztény hívek 
összes nagy tömegei és elöljárói fölött, az apostolok és törvé-
nyes utódaik fölött is. Végül külön Péter kapta meg azt a cso-
dás erőt, hogy a hite meg ne fogyatkozzon s így erősítse meg 
testvéreit, a krisztusi gyülekezet, társaság vagyis egyház elől-
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járóit és tagjait, hogy ezeknek a hite se fogyatkozzon meg. 
Krisztus Ígérete, fölhatalmazó szava pedig erősebb mindennél, 
erősebb az égnél és földnél. Az isteni Mester jól tudta, hogy 
legfontosabb a testület, egyház fejének az erőssége; ö maga 
fejezte ezt ki ezen hasonlattal: „Megverem a pásztort s el-
szélednek a juhok" (Márk M27). 

Gyakorolta-e Szent Péter a főhatalmat Krisztus hívein? 
Igen: Mátyás apostol megválasztásakor az apostoli gyűlést 
ő vezeti; Krisztus menybemenetele tizedik napján, a Szentlé-
lek eljövetelekor ő az első szónok; Jézus nevében ő teszi az 
első csodát, ő felel az apostolok nevében a zsidó főtanács 
előtt, ő dönt az első pogány fölvételében, s ő elnököl az apos-
tolok első jeruzsálemi zsinatán (51. Kr. u.). — Az evangéliu-
mok úgy szokták őt említeni az apostolokkal: „Péter és a ti-
zenegy." Pál megtérése s pusztai lelkigyakorlata után, térítő 
útja előtt fölkeresi Jeruzsálemben Pétert. 

Ki lett Péter = Kőszikla a világ végéig? Az Ur Jézus 
rendelkezését ez iránt nem említik az evangélisták és apostoli 
iratok. A dolog természetéből következik, hogy Péter feladatá-
nak folytatói a világ végéig az ő hivatalbeli törvényes utódai. 
Történeti tény, hogy Szent Péter legvégül római püspök volt 
és Rómában szenvedett vértanúságot. Kisázsia egyházaihoz in-
tézett I. körlevelét ezzel fejezi be: „Köszönt benneteket a Ba-
bilonban egybegyűlt egyház és fiam Márk", ki evangéliumát 
Krisztus születése után 52—62 közt írta meg Rómában. Az 
igazi Babilon az Eufrát folyónál már régen romokban volt 
ekkor. Szent János apostol a Titkos jelenésekben Rómát ne-
vezi Babilonnak. Tertullianus 150 előtt azt írta, hogy Péter 
Rómában halt meg oly halállal, mint Jézus. 

Egyedül a római püspök mondta magát mindenkor az 
egész krisztusi egyház fejének; más püspököknek ez sohasem 
jutott eszökbe, hogy maguknak követeljék e főséget. Szent Já-
nos apostol még élt Efezusban, mikor a korinthusi hitközség 
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viszálykodását Szent Kelemen római püspöknek kellett eldön-
tenie, ki harmadik utóda volt Szent Péternek (Linus és Cletus 
után). Tertullianus szerint á római püspök a püspökök püspöke. 
Szent Irén lyoni püspök (+ 200) azt írja, hogy a római egy-
háznak magasabb a rangja s e miatt vele minden egyháznak (!) 
egyetértésben kell lennie. Szent Ciprián püspök (+ 258) szerint 
a hittől való elpártolásnak nem lehet helye, a római egyház-
ban. Szent Ambrus ( t 395) azt ír ja: „Ahol Péter, ott az Egy-
ház". Szent Jeromos ( t 420) ezt írja Damasus pápának: „Csak 
Szentséged őrzi hamisítatlanul az atyák örökségét." Szent Ágos-
ton püspök elve ( t 430): „Róma szólt, az ügy eldőlt." Ezen 
alapokon mondotta ki az 1870. évi vatikáni egyetemes zsina-
ton IX. Pius pápa azt a kötelező hittéíelt, mint krisztusi igaz-
ságot, hogy a pápa a krisztusi hit és erkölcs dolgában, mikor 
ex kathedra kötelezőleg nyilatkozik az egyház számára, isteni 
csodás támogatásnál fogva minden tévedéstől ment. 

42. Mi a krisztusi Egyház? Azon tökéletes társaság, me-
lyet Krisztus alapított, melynek sziklaalapjává Szent Pétert 
és törvényes utódait tette meg, melynek látható feje a római 
pápa, s mely tökéletes isteni eszközökkel, tiszta krisztusi hittel 
és szentségekkel rendelkezik célja elérésére, a hívek, tagok 
örök boldogságának biztosítására és fokozására. — Itt már 
Krisztus rendelt elöljárókat és kötelezte a híveket engedelmes 
tiszteletre. Az Ö akarata szerint rendeltek az apostolok püs-
pököket vagyis felügyelőket, felruházva őket teljes hatalom-
mal, a hármas krisztusi hatalommal, a tanító, papi és kor-
mányzó tisztséggel és úgy, hogy e teljes hatalmat ők is tovább 
adhassák alkalmas férfiaknak s így tovább adják a krisztusi 
küldetést, missziót. Rendeltek az apostolok öregeket (presbyter 
Sörögül, senior latinul), kiknek átadták a tanítói, papi és kor-
mányzó hivatal egy részét, úgy hogy a római egyházban 
e misés papok nem bérmálhatnak és nem adhatják át más férfiak-
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nak a magasabb egyházi rendeket a diákonságtól fölfelé. Vé-
gül rendeltek, szenteltek az apostolok diákunusokat is még ki-
sebb hatalommal. (Apóst, cselekedetei 6.1—8; Titushoz l.s; Ti-
motheushoz 1. lev. 517—10). 

Látható-e a krisztusi Egyház? Igen: Krisztus az üdvös-
ségre meghívottak társaságát országhoz hasonlítja, melynek 
ü a királya; nyájhoz is hasonlítja, melynek ö a pásztora. Az 
ide való fölvétel látható külső cselekvénnyel, szertartással: a 
vízzel való leöntéssel vagy vízbemerítéssel történik a Szent-
háromság nevében; ez alkalommal az új tagnak vagy helyette 
a keresztszülőnek nyilvános hitvallást kell tennie. Krisztus ezen 
látható tagok élére látható elöljárókat rendelt: apostolokat 
stb. és azt is rendelte, hogy aki az Egyházra nem hallgat, olyan 
legyen, mint a pogány vagy vámos, kiket a zsidók kiközösí-
tettek maguk közül (Máté 5*9, I6i«, 18s,is, Márk 9*2, János 202s). 
A kiközösítést gyakorolták az apostolok is (I. Kor. 5a,11, II. 
Thess. 36,n, I. Timoth. I20, Tit. 3io). Az Egyházon kívül állanak 
a kereszteletlenek, az Egyház hitétől elszakadtak, az Egyház 
fejétől elszakadtak és a kiközösítettek. Szent Pál szerint az 
Egyház az igazság ereje és oszlopa (I. Timoth. 3is, Efezus. 
4 u — 1 2 ) . Legvégül Krisztus jövendölése szerint mindenki megtér 
az ö Egyházába: „Egy akol lesz és egy pásztor" (János IO10). 

43. Miképen lehet ember csalhatatlan? Egész sereg is-
meret van, amit csalhatatlanul tudunk, pl. hogy 2 X 2 = 4. A 
pápa sem mindenben csalhatatlan, hanem csak mikor kihirdeti 
az Egyház tagjainak, hogy ez vagy az a hit- és erkölcstétel 
benne van Krisztus kinyilatkoztatásában; tehát nem új tételek 
hirdetésében csalhatatlan. Ez azt jelenti, hogy a Szentírásból 
és a Szenthagyományból tévedés nélkül merít; s ezt nem em-
beri erővel teszi, hanem a Krisztus igérte csodás erővel. Krisz-
tus pedig mindenható és szent, tehát igéretét megtartja. Meg-
ígérte, hogy Egyházát megóvja a tévedéstől: vele lesz a világ 
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végezetéig; első sorban tehát Egyháza fejét kell megóvnia, 
amit külön szintén megígért. Csakis azért kötelezhette Egy-
háza tagjait, hogy úgy hallgassanak az apostolutódokra, mintha 
ö t hallanák, mert gondoskodott arról is, hogy a legengedel-
mesebb híveket tévedésbe ne vigye a legfőbb elöljárójuk. — 
Az állam is törekszik bíráit mentesíteni a tévedéstől felebbvi-
teli magasabb törvényszékekkel; de célját teljesen nem érheti 
el. Isten azonban képes célját biztosítani. 

44. Miről ismerjük meg biztosan Krisztus igazi Egyházát 
a sokféle egyház között? Krisztus akaratából, ki egy, szent, 
apostoli és katholikus Egyházat kivánt alapítani, amit meg is 
valósított. 

Krisztus egy-egy dologban csak egy igazságot hirde-
tett, ép így Egyháza is csak egy igazságot hirdethet. Krisztus 
egy főt rendelt Egyházának s azt kérte Atyjától, hogy övéi 
egyek legyenek, mert „minden magában meghasonlott ország 
elpusztul és ház házra omlik" (János 17«, Lukács 111?). Igazi 
Egyházának egyik ismertető jele tehát az egység. Szent Pál is 
azt írja az eíezusiakhoz (45): „Egy az Ur, egy a hit, egy a 
keresztség". 

Másik ismertető jegye a szentség, mert mikor Krisztus 
szenvedése előestéjén hívei egységeért imádkozott, azt is kérte 
Atyjától, hogy szentelje meg övéit igazságban (János 17.1?—n»).. 
Megszentelésökre hét szentséget rendelt. Szent Pál szerint 
Krisztus Egyháza az ö jegyese, kiben szeplő nincs (2 Ko-
rinth. 1 

Harmadik jegye, hogy apostoli, vagyis hogy elöljáróit 
az apostolok és törvényes utódaik, a püspökök küldték ép úgy, 
mint a hogy az apostolokat Krisztus küldte. 

Negyedik jegye a katholikusság = egyetemesség, mert 
Krisztus minden nemzethez küldte apostolait és utódaikat. 
Dr Erdélyi L : A legszebb tudomány. 5 
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Mely egyházban vannak meg Krisztus igazi Egyházának 
ismertető jegyei? A görög keleti egyházak 15 autokefalosz 
vagyis különfejü egyházakra szakadoztak az államok szerint. 
Legszembetűnőbb jegyük tehát az egység hiánya. Az 1054-iki 
konstantinápolyi egyházszakadás óta nincsenek új csodatevő 
szentjeik. Püspökeik apostolok utódai ugyan, de a főapostol 
utódának beleegyezése hiányzik, holott Mátyás apostol meg-
választásában Isten után Szent Péternek volt a legnagyobb 
befolyása, valamint minden kath. püspök keresi a pápai meg-
erősítést. Hiányzik a katholikum is, mert a nemzeti egyházak 
sokáig nem iparkodtak s hiába is iparkodtak volna egységbe 
vonni más nemzeteket. Mihelyt ezek föleszméltek, elszakadtak. 

A protestáns egyházak annyira nem egységesek, hogy 
Amerikában 200 külön vallásra töredeztek szét. A jó cseleke-
detek elvi megtagadásával Luthernél és a Kálvin-féle előre-
rendeléssel (abszolút predestináció), a szentségek nagy részé-
nek törlésével, a szentek tiszteletének és közösségének meg-
szüntetésével előre lemondtak a Krisztus kívánta szentség je-
gyéről. Nem is apostoliak, mert nem az apostolok utódai küld-
ték Luthert, Kálvint stb. a vallási reformációra; sőt egyenesen 
az apostol-utódok, főleg a pápa tiltakozása ellen cselekedtek. 
Katholikusnak nem mondják magukat, noha a katholikus Egy-
ház példájára ők is küldtek a vad népekhez hitterjesztőket, 
valamint a lutheri alapelv ellenére gyakorolnak jótékonyságot 
is. Általában egyre több katholikumot vesznek föl, még szer-
zetes-monostor is alakult az anglikán egyházban és szép ben-
cés szertartásaival, komoly szerzetesi életével beevezett a ró-
mai kath. Egyházba. Ez lesz a sorsa az összes vallásoknak 
Krisztus jövendölése szerint: „Egy akol lesz és egy pásztor" 
(János 10ie). 

Mind a négy ismertető jegy megvan a római katholikus 
Egyházban, mely egy a fejében, tanításában, törvényeiben, 
szentségeiben, szertartásaiban; mindig vannak szentjei, kiket a 
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legszigorúbb kritika alapján, a diabolus rotae nevű ügyész-
nek szemenszedett ellenvetései miatt sokáig húzódó perben s 
igazolt csodák, isteni jelek után avatnak szentekké; püspökei 
csakugyan az apostoloktól eredő szakadatlan láncolatban kap-
ják a felsőbb küldetést és adják át papjaiknak, diakónusaiknak 
stb., végül ez az Egyház mindig katholikus néven volt közis-
mert már az őskeresztények idejében is, s térítője egész nyu-
gati és közép s északi Európának, Ázsia, Afrika, s az újvilág 
katholikussá lett sok őslakójának. Igazi apostoli küldetéssel 
mennek hitterjesztői a Föld minden népéhez, nem törődve sze-
génységgel, szenvedésekkel és halállal. 

45. Nyerhetnek-e örök boldogságot az igazi krisztusi 
Egyházon kívül állók? Valamint a csupán külső beletartozás 
nem szerzi meg az örök üdvösséget, ép úgy csupán a külső 
egység hiánya sem zár ja ki az örök boldogságot. 

Ha valaki külsőleg nem tagja Krisztus igazi Egyházá-
nak, s nem is sejti, hogy ez más, mint amelyben él, de lélekben 
a keresztség fölvétele óta megőrizte magát Isten súlyosabb 
megbántásától; vagy ha valaki meg sincs keresztelve, de lélek-
ben hőn óhaj t ja fölvenni a keresztséget, illetőleg a bejutást 
Krisztus Egyházába s ezért minden áldozatra kész (ez a hő 
óhaj tás ismertetője, nem a puszta szavak): az belsőleg Krisz-
tus igazi Egyházának a tagja és így üdvözül. 

Nem hiba-e megzavarni a nem-katholikusnak vallási jó-
hiszeműségét? Ha van remény, hogy őt külsőleg is megnyer-
hetjük a kath. Egyházba való belépésre, akkor nagy jótéte-
ményt gyakorlunk vele a fölvilágosítással. Mert ha soha nem 
követett is el súlyos vétket lelkiismerete ellen, de a kath. Egy-
házon kívül nem részesül Krisztus nagy megszentelő és segítő 
kegyelmeiben a szentségek, főleg az Oltáriszentség vétele által. 
Már pedig nem szabad kevésbe vennünk Jézus Krisztus sza-
vait: „Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az Em-

5 * 
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ber-fia testét s nem isszátok vérét, nem lesz elet (természet-
fölötti élet) tibennetek. — Aki eszi testemet és issza a véremet, 
annak örök élete van és én föltámasztom őt az utolsó napon" 
(János 6.54,55). A nem-katholikusok sok kegyelemtől fosztják 
meg magukat azzal, hogy nem iparkodnak biztos tudást ke-' 
resni a vallás, Krisztus isteni hite s Egyháza dolgában és nem 
törekszenek az emberi, rokoni s társadalmi tekintetek félre-
tételével, áldozatok árán is biztosítani örök boldogságukat. Sok-
kal kisebb fontosságú műveltségi kérdések s gazdasági tudni-
valók vagy anyagi értékek sokkal több érdeklődést keltenek 
és több áldozatra késztetnek, mint az örök értékek. Ebben kell 
okosnak, bölcsnek, erősnek, nagynak lennünk. Legkomolyab-
ban veszik a vallás és örök boldogság ügyét az angolok, hol 
anglikán papok is lemondanak gazdag jövedelmeikről az örök 
értékű igazság alapos tanulmánya és fölismerése után; s ott 
a megtérések a kath. Egyházba évenkint tízezrekre emelked-
nek. A konfirmáció és úrvacsora vétele azoktól, kiknek külde-
tése nem az apostol-utódoktól, a pápától és püspökeitől szár-
mazik, csak a képzeletben pótolhatja azt, amit Krisztus rendelt 
az örök üdvösségre s amiért ö életét adta. 

Ha nincs remény a megtérésre, akkor ne erőltessük. A 
vallási türelem elve jogi elv, mely így hangzik: „Szeresd a sze-
mélyt, de ne a tévedést!" Ez egybeesik a felebaráti szeretet 
isteni parancsával. Az albiak ellen való fegyveres küzdelem 
jogos, sőt köteles védekezés volt a fegyveres erőszak ellen. 

46. Mit tartsunk a vallási közömbösségről? Az az elv, 
hogy mindegy, bármelyik vallással tisztelni Istent, csak becsü-
letes legyen az ember, nem becsületes elv, ellenkezik az igaz-
sággal és igazságossággal és sértés, hálátlanság Isten, Krisz-
tus ellen. 

Az igazság megfelel a valóságnak, mely egy dologban 
nem lehet több. Az igazságosság azt követeli, hogy Istennek is 
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adjuk meg a magáét és ne tartsunk róla valótlanságokat. Há 
látlanság Krisztus ellen, kinek nagy áldozatát és jótéteményeit 
a közömbös ember semmibe veszi és meghiúsítja. 

VII. Modernista tévedések. 

47. Igaz-e, hogy a katholicizmus idejét múlta, kerékkö-
tője a kultúrának, haladásnak? A krisztusi hit „a világ vége-
zetéig" szól, s a mű értékét csak fokozza régisége. A kultúrát 
a katholicizmus mindig ápolta; papjai, szerzetesei, hü fiai közt 
mindig vannak elsőrendű tudósok, művészek, feltalálók stb., s 
az Egyház az ember lelkiségét igyekszik úrrá tenni nyers 
anyagi természete fölött és épen ebben áll a kultúra. Csak an-
nak kerékkötője az Egyház, hogy az emberiség ne sülyedjen 
vissza az állatias, anyagias életbe. 

Ellensége-e az Egyház a tudománynak, a szabad kuta-
tásnak? Az Egyház csak az isteni kinyilatkoztatás tisztaságán 
őrködik. Mikor a tapasztalati tudományok a tapasztalati világ 
körét túllépve s a valláserkölcs rovására az isteni kinyilatkoz-
tatással ellentétbe kerülnek: ez ellen óvást emelni kötelessége 
a krisztusi Egyháznak s jótétemény az igazi tudományra nézve, 
ha nem pazarol időt és erőt ott, ahol csak kontármunkát vé-
gezhet. A saját területén kutasson szabadon a tudomány s 
kezdheti a gondolkozást akár a legelején; de a kath. hitigaz-
ságok területén ábécénél kezdeni és tanítóul lépni föl: ez a ter-
mészettudósok részéről csak határsértés lehet. Nem lehet ellen-
sége az Egyház az igazi természettudománynak, hiszen ennek 
művelői közt papok, szerzetesek is vannak, mint Secchi és 
Wasman jezsuiták stb. 

A dogmák örök igazságokat állapítanak meg isteni ki-
nyilatkoztatás alapján. Itt természetesen hiányzik a tudományos 
elméletekéhez hasonló ingadozás. Oly biztosság van, minőre a 
természettudományok is szívesen szert tennének, ha lehetne. 
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Az a biztosság, állandóság épen nem tudománytalan, ellenke-
zőleg minden tudománynak a célja. , 

Különösen rossz néven veszik az Egyháztól, hogy a ki-
nyilatkoztatott vallás- és erkölcsre káros könyveket eltiltja, 
indexre teszi és olvasásukat csak szakembereknek engedi meg. 
Mert az Egyház indexre tett klasszikus műveket is, Arisztote-
lészt, Galileit stb. Ám tudvalevő, hogy a klasszikusokban van-
nak a tiszta erkölcsre veszélyes részek. Arisztotelészt némely 
kiadásokban arabok pantheista módon értelmezték. Galilei föl-
fedezéseit az akkori természettudósok is sokan visszautasítot-
ták s az Egyház pedagógiai okokból tiltotta oly elmélet idő 
előtti hirdetését, mely ellenkezni látszott Józsue csodájával. 

48. A vagyoni közjólét ellen dolgozik-e az Egyház? Az 
Egyház a tisztes vagyongyűjtést nem ellenzi, s az önkéntes 
szegénységet csak egyes hős lelkeknek ajánlja, hogy maguk 
tökéletesebb urai lehessenek az anyagiasságra törekvő emberi 
gyarlóságnak s példájukkal másoknak is elviselhetővé tegyék a 
kénytelen szegénységet és mérsékeljék, észre térítsék azokat, 
kik vagyonúkban elbizakodnak vagy a vagyonért erkölcsöt, 
szeretetet, vallást és örök üdvösséget kockára tesznek, sőt láb-
bal tapodnak. Az Egyház ezért csak elismerést érdemel a tár-
sadalom részéről, mikor a gazdagokat jótékonyságra serkenti, 
a szegényeket pedig figyelmezteti, hogy gazdagság nélkül is 
van célja a földi életnek s nagy érdeme az örök boldogságra. 
És ez nem hitegetés, hanem krisztusi föltétlen igazság. 

A közjóllét-ellenes egyházi befolyást igazolni akarják 
azzal is, hogy a katholikus olaszok, spanyolok szegényebbek, 
mint a másvallású hollandok, angolok, németek. Feledik, hogy 
ennek oka nem az Egyház, hanem a világkereskedelem útjának 
átterelődése az Atlanti-óceánra. A gazdagság és hatalom a 
középkorban is nagyra nőtt, mikor az Egyház befolyása na-
gyobb volt; s épen Velence, Portugalia emelkedtek föl, ame-
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lyek ma is katholikusok; akkor szegények, mikor kevésbbé hall-
gatnak az Egyházra. A vád tehát tévesen keresi az okot az 
Egyházban. 

49. Melyek az egyházellenes vádak állami szempontból? 
-Hogy az Egyház az államok fölött akar állni, izgat az egyház-
politikai törvények ellen, zavarja a felekezeti békét, a pápa 
föségével rontja a hazafiságot, ellenzi a szabadabb kormány-
formákat és a népjogok kiterjesztését. 

Világi dolgokban az Egyház nem kiván joghatóságot az 
államok fölött; a középkorban is csak a társadalmi és a nem-
zetközi béke érdekében lépett közbe mint anya a fiai közt, 
többnyire fölkérve; vagy a saját jogos örökségét és a nép-
szabadságot védte az imperialista német császárok ellen, er-
kölcsi tekintéllyel és igazsággal, nem vérontó fegyverekkel. 
A bárány és farkas meséje találó itt. Epén az Egyháznak kel-
lett védekezni a saját nagyranevelt fiai ellen, az államnak ille-
téktelen beavatkozásai ellen, régi jogainak, fontos lelkiismereti 
érdekeknek megmentésére a vegyes ügyekben. 

Mikor tele van a világ a sajtó- és véleményszabadság 
hangoztatásával, akkor az Egyház elöljárói is jogosan igye-
keznek hatni híveikre, hogy az egyházpolitikai javaslatokban 
tisztán lássanak a vallás, a krisztusi igazságok s a saját lelkök 
örök üdvössége szempontjából. Itt a hívek és honpolgárok ér-
deke találkozik, s ha e két érdek csakugyan szembe kerülne 
egymással, akkor is a magasabb érdekre kellene nagyobb te-
kintettel lenni. A felekezeti béke megzavarása vádjára megint 
az ád alkalmat, hogy az egykor katholikus állam törvényhozása 
egyre jobban eltávolodik az ősi isteni hittől és meglazítja, el-
szakgatja a régi századokban bevált vallás-erkölcsi kötelékeket 
más vallások és a vallástalanság elvei szerint. S mikor az Egy-
ház az állam erkölcsi alapjait védi a régi béke alapján, akkor 
őt kiáltják ki békebontónak. 
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A katliolikusok hazafiságát igazolja a történelem. A pápa 
ebben nem volt akadály, legfölebb a régi pápai államban. Hogy 
ezt a pápától elvették s a pápa főségét szembeállították a haza-
físággal, ez nem az Egyház bűne. A pápák együttéreztek az 
olasz nemzettel akkor is, amikor érintetlen volt az uralkodói 
joguk Szent Péter öröksége területén, a pápai államban. 

Ami végül a szabadabb kormányformákat, vagyis a köz-
társasági formát illeti a monarchiával szemben, XIII. Leo pápa 
megnyugtatta a franciákat, hogy ebben ne lássanak nehézsé-
get. Sikra szállott a rabszolgák emberi jogai mellett és aján-
lotta a munkások védelmét a keresztény szocializmus alapján. 
A népjogok kiterjesztését az Egyház mindig szívesen vette, 
támogatta, csak azt nem, hogy ezt a vallás ellenségei aknázzák 
ki a lelkiismeretek megrontására, s hatalmassá tegyék a vörös 
internacionalet az államrend felforgatására. 

50. Árt-e az Egyház az egyéni szabadságnak? Állítólag 
vak hitet és vak engedelmességet követel és harmadik személyt, 
papot tói az Isten és ember közé. 

Az igazság az, hogy az Egyház Isten iránt az ész és sza-
bad akarat meggyőződéses hódolatát kívánja. Ezért müveitette 
és karolta föl a keresztény bölcseletet összes magasabb isko-
láiban. Az eszes egyéniséget a személy meghatározásában kez-
dettől fogva lényeges jegyként hangoztatta. Az egyén szabad-
ságát az érdem alapjául tekinti. 

Lessing ezen mondása: „Szebb az igazság küzdelmes 
keresése, mint fáradság nélküli birása, s férfiasabb magunknak 
alakítanunk sorsunkat, mint gyámság alatt állani", az Isten 
kilétét és lelkünk örök boldogságát illető kérdésekben azért 
nem helyes, mert ezekre a földi tapasztalatok alapján magunk 
biztos feleletet nem adhatunk s még az isteni kinyilatkoztatást 
is sokan félreértették. E téren, mint láttuk, csak a pápaság van 
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megóva csodás módon a tévedésektől. Rá vagyunk tehát utalva 
a Krisztustól biztosított pápai tekintélyre. 

Az apostolok és utódaik, a püspökök és papjaik közre-
működését az örök üdvösség munkálásában Krisztus rendelte 
el. Az mindig a kegyelmek adójától függ, hogy kikkel osztja ki 
kegyelmeit. Az is természetes, hogy Istennek méltó tisztelet 
jár, s ezt legméltóbban a nyilvánosság, a társadalom színe-
java előtt azok végezhetik, kik abban gyakorlottak. A magán-
istentiszteletre mindenkinek van elég módja. Csak nem kell 
farizeuskodni, mintha bizony épen azok, kiknek terhes a papi 
közbenjárás, nagyon törnék magukat a magán-ájtatosságokban. 

VIII. Hit, vallás, erkölcs. 

51. Mi a kit? Oly tudás, melyet más közöl velem és én 
igaznak elfogadok. Hittel van tele a tudásunk, mely két forrás-
ból fakad: a magunk tapasztalásából és mások tapasztalásából. 
E szerint minden tudásunk vagy közvetlen, vagy közvetett. 
Ez utóbbi a hit: közvetett tudás, összes tudásunk legnagyobb 
része hit, mert nagyon kevés az, amit magunk állapítottunk 
meg. Még a legnagyobb tudós is új eredményeket csak a tu-
dása szűkebb körében állapíthat meg, a többi tudást kénytelen 
másoktól elfogadni. 

Nem elienkezik-e a hit az ésszel és tudománnyal? Ellen-
kezik akkor, ha mindent elfogadunk igaznak, amit mások mon-
danak. De ésszerű a hit, ha eszünk okosan megbízik a közlő 
egészséges érzékeiben és eszében, szabályos gondolkozásában, 
Ítélőképességében és igazságszeretetében, őszinteségében; más 
szóval, ha a saját tapasztalásunkból tudjuk, hogy a közlő tud-
hatja az igazságot, akarja is tudni és velünk híven közölni az 
igazságot, a valóságnak megfelelő tapasztalatot. Ily módon 
eszünk másnak a közlését okaiban megbízhatónak, az igaz-
sággal egyértékűnek tekinti és a tudományos megértés alap-
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jául is fölhasználhatja, pl. a történetíró az egykorú forrásokat, 
főleg a szemtanúk előadását, a természettudós az utazók, ter-
mészetvizsgálók távoli tapasztalatait. Legkevéshbé sem ellen-
kezik az ésszel és tudománnyal, hanem inkább ezeknek el-
utasíthatlan követelménye, hogy higyjünk azon szemtanúknak, 
kik életüket adták a tőlük megírt és hirdetett tények igaz-
ságáért. 

52. Hányféle a hit a közlő és a közölt tudás természete 
szerint? Emberi és isteni. Emberi a hit, mely embernek a ter-
mészet és kultúra körében szerzett és közölt tapasztalatait fo-
gadja el igaznak. Isteni a hit, mely Istennek a természetet és 
kultúrát meghaladó tudását és közlését fogadja el igaznak, ne-
vezetesen azt, amit csak Isten tudhat, hogy ki az Isten, mi az 
Isten mélyebb természete és viszonya a természethez és az 
emberhez, mi a célja ezekkel, minő örök sorsot, boldogságot 
szánt az embernek, s minő föltételeket szabott az ember örök 
boldogságának elnyerésére és minő eszközöket, segítséget kínál 
e cél elérésére. 

Ésszerű-e az isteni hit és nem ellenkezik-e tudománnyal? 
Az egyszerű ember józan esze magasabb tudomány nélkül is 
megállapíthatja a saját tapasztalataiból, hogy a csillagokat, a 
földi anyagokat, növényeket és állatokat s az ember születé-
séhez szükséges természeti erőket és szervezetet nem ember 
hozta létre, hanem az ember eszénél és ügyességénél sokkal 
nagyobb Ész és akarat, az Isten. Tehát Isten van és sokkal töké-
letesebb mindennél. Ezt minden nép tudja, ez észigazság. Tudja 
azt is, hogy az embernek halhatatlan lelke van, mely a testi 
halál után tovább él. Az egyszerű ész belátja azt is, hogy 
Isten, mint végtelenül tökéletes lény mindentudó, önmagát és 
az emberi lélek másvilági sorsát is ismeri és velünk közölheti. 
Ha tehát Isten ezekről nyilatkozott, akkor az szentigaz és ezt 
az embernek hinni a legésszerűbb a világon. Az is ésszerű, 
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hogy az embernek a földi tapasztalatokból merített minden tu-
dománya nem egyéb, mint Isten terveinek a keresése. A tudo-
mányok tehát akkor lesznek tökéletesek, ha megegyeznek Is-
tennek a világot megalkotó és fönntartó terveivel. Legfőbb tu-
domány pedig Istennek a megismerése, s leggyakorlatibb tu-
domány az, mely elősegíti az ember örök boldogulását is, sőt 
főképen ezt, mert ez a legfontosabb örök érdek, melynél csak 
Isten dicsősége nagyobb érdek. 

53. Van-e ésszerű tekintély? Ez olyan kérdés, mintha azt 
mondanánk: van-e szülő, ha van gyermek? Mert a hitnek atyja 
a tekintély. A fiú hisz az atyjának, tanítójának, tanárának, a 
tudósnak, a tudós könyv írójának, mert ezek tekintélyek előtte, 
vagyis megbízhatók tapasztalataikban, elveikben s őszintén 
mondják meg neki azt, amit tudnak és igaznak tartanak. Te-
kintély a megbízhatóság, az őszinte tudás és jóakarat, mely 
tiszteletet és hálát érdemel, s hitre, engedelmességre kötelez 
eszünk szavával és fontos érdekeinkkel. Legfőbb tekintély az 
Isten és az, akit Isten a maga tudása és akarata közlésével 
hitelesen, a maga hiteles pecsétjeivel megbízott. Ilyenek a pró-
féták, Krisztus és igazi Egyháza, főleg ennek a feje, a pápa. 
Ahol nincs tekintély, ott nincs hit, ott az ember csak a maga 
tapasztalataiban bízik. Tehát Isten mélyebb természetéről és 
a lélek örök sorsáról semmi bizonyosat sem tudhat, mert ezek 
nem tartoznak az emberi tapasztalatok körébe, s ha mégis 
beszél róluk, akkor vagy képzelődik, vagy nem őszinte, mert 
tekintélyek alapján beszél, melyeket nem vall be. 

54. Ali a vallás? Az Istenre vonatkozó hit külső kifejezése 
szavakkal és tettekkel. 

A ír az igaz vallás? Mely hiteles isteni hitet fejez ki sza-
vakkal és tettekkel. Mindaz a vallás pedig, mely nem hiteles 
isteni hitet, hanem emberi véleményeket és képzelődéseket vesz 
töl istentisztelete alapjául, az hamis vallás. 
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Mi hozta létre a vallást? Állatnak nincs vallása, ember-
nek van. Á vallás létrehozója tehát az, amiben az ember külön-
bözik az állattól: az eszes akarat. Ezt pedig Isten a maga 
képére és hasonlatosságára teremtette. Végelemzésben tehát a 
vallás képességét és szükségletét Isten hozta létre. S mivel Isten 
kilétének és az emberhez, az ember örök céljához való viszonyá-
nak helyes fölismerése emberi tapasztalatokkal nem lehetséges, 
azért kellett, hogy a vallás első tudásanyagát maga az Isten 
közölje az első emberekkel, hogy mindjárt az elsők is elér-
hessék örök céljukat és megadhassák a méltó hódolatot Isten-
nek. A vallást tehát mindenképen Isten hozta létre. De mikor 
az első emberek kíváncsiságból és nagyravágyásból elfordultak 
Istentől, a vallást egyre anyagibb, érzékibb irányban vissza-
fejlesztették. Újra és újra Isten különös beavatkozása, segítsége 
volt szükséges ahhoz, hogy legalább egy kis nép, a zsidóság, 
megmaradjon az isteni vallásban s ez tökéletessé legyen a 
krisztus-isteni vallásban. 

Mik a vallás elemei? Az ember minden képessége: az 
ész ismerete, az akarat törekvése, az érzelem vonzódása, a 
test megfelelő viselkedése. 

55. Mik a tévedések a vallás eredete, elemei és mivolta 
dolgában? Tévedés az, hogy az ember anyagi természete, fé-
lelme, önző vágyai, vak érzelmei, ösztönei hozták létre a val-
lást. Mert mindez megvan az állatban is, ennek mégsincs 
vallása. Ha a vallás anyagi fejlődés eredménye, akkor nem 
kívánná az érzéki vágyak fékezését, vagy épen az élelemben 
és italban való önmegtagadást, a szükségletek kevesbítésére 
irányuló áldozatos lemondást elégtételül, engesztelésül, a lélek 
uralmának erősítésére, a magasabb erő gyakorlására, a lelki 
készségek, erények és érdemek fokozására. Esz nélkül és sza-
bad akarat nélkül vallás nem jöhetett létre. 

A vallás elemeit illetőleg egyoldalúság volna a puszta 
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észbeli okoskodás, vagy a hittudás nélküli erkölcs-hajhászás, 
moralizálás, vagy a csupa érzelgősség, vagy a gépies külsőség. 

A vallás mivolta nem fölismerhetlen, nem is a kultúra 
vagy a nagy emberek tisztelete, az überinensch-kultusz, mint 
ahogy Nietzsche gondolta. A nagy emberek annyiban tiszte-
letreméltók, amennyiben szabad akarattal fölhasználták az 
őseiktől öröklött, végelemzésben Istentől adott agyidegzeti s 
egyéb testi tökéletességeket és a nem öröklött, mert nem is 
örökölhető, oszlásra nem képes, tehát közvetlenül Istentói nyert 
szellemet, északaratot, valamint az elődeiktől örökölt kultúrát. 
Az érdem és tisztelet tehát elsősorban és tulajdonképen Istené, 
másodsorban az elődöké és harmadsorban a nagy egyéné. A 
vallás mivolta tisztán és igazán nem egyéb, mint az emberi 
ész-akarat, élő egyén és emberi társaságok méltó hódolata 
Isten iránt szóval, érzelmekkel és tettekkel, belsőleg és külsőleg 
egyaránt. Ez az igazság követelése, hogy megadjuk minden-
kinek, elsősorban és főképen Istennek, ami az övé, ami ö t illeti. 

56. Mi a vallás jelentősége? A vallás az emberi józan 
ész követelménye, az ember legértékesebb kincse, a társadalom 
szükséges alapja. Felel a legérdekesebb és legszükségesebb 
létkérdésekre; biztosít, hogy érdemes élni és küzdeni; megóv 
az elbizakodástól és kétségbeeséstől; mindenkit figyelmeztet, 
hogy Isten mindent tud, s a nagyok ne éljenek vissza anyagi 
és szellemi képességeikkel, a szegények se panaszaikkal és 
tömegerejükkel, hanem mindenki szeresse Istent és ö érette 
embertársait, segítsék egymást. Legnagyobb gonosztevő az, 
aki a vallás ellen dolgozik, mert a lélek és társadalom rabló-
gyilkosa, gyújtogatója. 

Mi a vallás jövője? A szocialisták szerint nincs jövője a 
vallásnak, mert a kultúra meg fogja szüntetni a nyomort, or-
vostudománnyal a betegséget és megteremti, biztosítja a földi 
boldogságot. És ez a fő, a többi semmi. — A valóság az, hogy 
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a leggazdagabb és legtudósabb ember a kultúra minden gaz-
dagsága és élvezete birtokában sem boldog, ha megunta a 
bőséget s ha betegsége gyógyíthatlan szenvedésekkel jár. Men-
nél gazdagabb és tudósabb, mennél inkább áhítja és aratja a 
vagyon, hatalom és kultúra sikereit, annál kétségbeejtőbb a 
kikerülhetlen halál közelsége. Vagyon, hatalom, ész és kultúra 
átok, ha istentelen emberek rendelkeznek vele. — Mikor az 
emberek a halálos ágyon s a sír szélén igazán észretérnek; 
mikor a kétszerkettő-négy biztosságával érzik magukon, leg-
szerettebb gyermekeiken és nemzetükön a vallástalanság rom-
bolásait: akkor, a nagy károk, veszteségek után fölismerik a 
vallás szükségességét és nagy értékét. Vajha sohase felednék 
el a nagy okulásokat! Vajha be se várnák a maguk kárán való 
nagy okulásokat! A vallás az ész követelése mindaddig, míg 
lesz ember a földön és lesz ész. Az Ész-akarat hódolata Isten 
iránt még fokozódni is fog az örökkévalóságban. Vallás tehát 
lesz mindörökké, s ezt az igazi kultúra boldogan állapít-
hatja meg. 

57. Igaz-e, hogy minden igazság forrása és mértéke az 
emberi ész? (A racionalizmus alapelve. Spinoza zsidó az atyja 
t 1677). Az igazság megvan, ha az ész nem találja is meg. 
Az ész tehát nem forrása az igazságnak, csak megtalálója. 
Nem is mértéke az ész az igazságnak, mert ez lehet oly nagy 
és mély és fönséges, hogy az ész nem éri föl s nem merítheti 
ki. Az ész megvolt a régieknél is, de nem mérte föl a sok igaz-
ságot, mely később került napvilágra. 

58. Ha a krisztusi vallás szükséges volt, miért késett 
öt-hétezer évig? miért terjed oly lassan? Isten az első kinyi-
latkoztatások után azért késett a végső kinyilatkoztatással, 
hogy az ember annál inkább kipróbálhasson minden eszközt a 
maga boldogulására Isten nélkül s annál inkább fölismerje 
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tehetetlenségét, annál inkább fölébredjen benne a vágyódás a 
valódi legfőbb igazság iránt s ezt annál többre becsülje. 

Lassan pedig azért terjed, mert az ember esze még nem 
uralkodik igazán az anyagi természetén s többre becsüli sok-
szor azt, ami anyagi természetének az érdeke vagy vágya, 
mint azt, ami örökéletű lelkének az érdeke. Az után kapoz, ami 
^özelebb van és kézzelfogható. így tesz a csecsemő is. A tarka 
karton, üveggyöngy, csecsebecse, puska bezzeg elterjedt gyor-
san a vadnépeknél, de a szellemi kultúra még Lurópa közepén 
is gyönge lábon áll. De ugy-e bár ez nincs rendjén? A katholi-
kus hitterjesztöket nem terheli mulasztás, mert ugyancsak nem 
restelik a hősi munkát és nem sajnálják a maguk önfeláldozását. 
De a hit fölkeresésére, befogadására s teljesítésére is szük-
séges volna az emberek buzgalma és áldozatkészsége. 

59. Mik az isteni hit forrásai? A Szentírás és a Szent-
hagyomány. „Atyámfiai, legyetek állhatatosak és tartsátok meg 
a hagyományokat, amelyeket tanultatok akár beszéd, akár le-
velünk által", mondja Szent Pál apostol a thesszalonikiakhoz 
írt II. levelében (2n). Jézus Krisztus nem írni, hanem tanítani 
küldte apostolait. Sok hívő nem is tudta az írást olvasni és 
ha tudott is, a Szentírás fordítását csak századok múlva kap-
ták meg a népek a saját nyelvükön. S aki a saját nyelvén 
olvassa a Szentírást, sok helyen nem érti meg hiteles magya-
rázat nélkül. Hogy melyek a Szentírás hiteles könyvei, ezt is 
csak a Szenthagyományból tudták meg, melyet az apostolok 
és tanítványaik élőszóval hirdettek s csak később foglaltak 
írásba az első négy század szent írói, továbbá a zsinatok, hit-
vallások. 

„A Szentlélektől ihletve szóltak Isten szent emberei", 
mondja Szent Péter apostol (II. I.17), s „A Szentlélek beszél 
az írásban", mondja Szent Ciprián őskeresztény író, püspök.. 
A Biblia második századi latin fordításából eredt a Vulgata 
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( = elterjedt, népie'j) fordítás, melyet a legszigorúbb tudomá-
nyos vizsgálat után a trienti zsinat hitelesnek nyilvánított. A 
Szentírás összes könyveit a Szentlélek sugallatára írták egyes 
szent emberek úgy, hogy azt írták, amit Isten akart, meg-
hagyva az író és kora nyelvének, stílusának stb. sajátságait . 
A Biblia olvasását az Egyház kezdettől fogva fölvette az isten-
tisztelet rendjébe és magánolvasását is helyesli, de csak egy-
házilag jóváhagyott értelmező jegyzetekkel. 

60. Mi a katholikus hitszabály, norma? Az a zsinórmér-
ték, amelyhez minden katholikus a maga hitét szabja: a pápa 
kötelező liittanitása, melynek hitelességét Krisztus biztosítja. 
Ehhez szabják hitöket a katholikus püspökök, hittudósok és 
az összes katholikus papok is. Katholikus hitszabály tehát az 
Egyház egyező tanítása is. — A protestáns hitszabály az, 
hogy a Szentírás olvasásából mindenki maga merítse a hitet. 
Ebből csakhamar annyi eltérés támadt, mikor boldog-boldog-
talan hirdetni kezdte az evangéliumot a saját felfogása szerint, 
hogy Luther is kénytelen volt hagyományt írni és kötelezővé 
tenni, tehát tekintélyt követelni. Elvetette az apostoli hagyo-
mányt és tekintélyt, s csinált lutheri hagyományt és tekintélyt 
s követik milliók. — A racionalista, észelvű protestánsok és 
zsidók a tudományos kutatást vallják „hitszabályul". így per-
sze csak kevés ember „hihet", mert kevés lehet tudós. Ezeknél 
is az az emberi hiúság, hogy valami újat, meglepőt találjanak; 
emiatt szerteágazók a véleményeik. Ily módon eljutottak már 
200-féle keresztyénséghez és a Krisztus-tagadáshoz, sőt a tel-
jes hitetlenséghez. — A katholikus hitszabályt Krisztus ren-
delte e kijelentéseivel: „Aki titeket hallgat, engem hallgat" és 
„Simon, Simon! . . . erősítsd testvéreidet," s „a pokol kapui 
sem vesznek erőt" e kőszikla Péteren. 

61. Mik a természetfölötti hit kellékei, alapjai és akadá-
lyai? Kellékei az ész, jóakarat és isteni segítség. — Alapjai 
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az isteni tekintély és emberi alázatos lelkület. — Akadályai a 
nevelés, megszokás, látszat, egyéni érdek, társadalmi tekintet 
(a rokonokra, barátokra stb.), jövedelmek, hiúság, szenvedé-
lyekhez, bűnökhöz való ragaszkodás. 

Mit tegyünk az igaz hit érdekében? Olvassunk hittani 
katholikus műveket. Most jelenik meg Schütz Antal magyar tu-
dományos hittani műve, mely közepes terjedelmével épen ele-
gendő nagyságú a művelt igények kielégítésére, s a szerző ed-
digi művei után ítélve sokat igérő a legkritikusabb igazságke-
resők számára is. Erősítsük a gyöngéket példával és hitünk 
megokolásával. A társaságbeli vitatkozásoknak ritkán van 
haszna, mert belejátszik a hiúság érdeke, a szellemeskedés vagy 
a bátorság fitogtatása. Aki komolyan érdeklődik a hit kérdései 
iránt, azzal négyszemközt tárgyaljon a hozzáértő szakember. 

62. Mi az erkölcs? Tudatos, szabadakaratú cselekvésmód. 
Elemei az ész és szabadakarat, törvény és kötelességérzet, végül 
a lelkiismeret mint bíró és előre figyelmeztető. 

Miképen különbözik az erkölcsi törvény a természeti 
törvénytől? Az anyagi természettörvény így szól: ha ez és ez 
az előzmény megvan, akkor szükségképen ez a következmény; 
az erkölcsi törvény pedig így szól: ha ez és ez az előzmény 
megvan, akkor helyesen ez a tennivaló és a jutalma, máskü-
lönben ez a büntetése. Az anyagi természettörvényben kény-
szerűség van, az anyagtalan erkölcsi törvényben pedig szabad 
választás van megfelelő jó vagy rossz következménnyel. Amaz 
egyszerű tétel, ez szétválasztó tétel. Annak következményét 
csak csoda, ezét csak kegyelem változtatja meg. Mindkét tör-
vény alapjában Istentől van, az emberek csak megtalálják, mint 
ezt már a világban levő törvényszerűségeknél láttuk. 

63. Mi a lelkiismeret? Az emberi lélek bíráló tudata arra 
nézve, hogy megtettük-e kötelességünket s jól tettük-e meg. 
Az anyagelvü fejlődés tudósai azt tanítják, hogy a lelkiismeret 
Dr. Erdélyi L. : A legszebb tudomány. 6 
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nem az anyagtalanul létező lélek bíráló tudata, hanem a kel-
lemes vagy kellemetlen érzetekhez alkalmazkodó szervezet ér-
zékenysége, évezredeken át kifejlődött állapota és érzelme. En-
nek az evolucionista nézetnek cáfolata az, hogy a lelkiismeret 
olyant is kiván, ami az érzéki természetnek nem kellemes, en-
nek fontos érdeke ellen van, pl. hogy a hadifogoly nagy fenye-
getések és Ígéretek dacára se árulja el bajtársainak hadállását. 

Mi az erkölcsiség normája? Kantnál ez: „Ugy cseleked-
jél, hogy cselekvésed alapelve (maxima) egyetemes törvény 
lehessen." Ez nagyon elvont és bizonytalan irányelv. Világo-
sabb az arisztotelészi elv, hogy az az erkölcsi jó, ami megfelel 
az ember eszes akaratának, vagyis amivel esze tökéletesedik 
az igazság ismeretében és akarata az igazság megvalósításá-
ban. E tökéletesedés boldogságot ad. Az elvont erény gondo-
lata nem elég erőshatású arra, hogy érette nagyot vagy min-
dent áldozzunk, hanem valóban erős hatású az élő tökéletes-
ségnek, Istennek szava bennünk, lelkiismeretünkben és az isteni 
vallásban. 

Milyen legyen az erkölcsi norma? Egyetemes, mindig és 
mindenütt érvényes, bármint változik is a társadalom és kul-
túrája. Mert mindig és mindenütt állandó az emberi természet 
és a végső célja; kell tehát, hogy az odavezető eszközök is 
állandóak legyenek. Azt az egyetemes erkölcsi eszményt és a 
hozzávezető eszközöket a krisztusi hit kínálja. Vallás nélkül 
nincs oly erkölcsösség, mely erős tud lenni nehéz áldozatok 
árán is. Ehhez szükséges az egyetemes, mindentudó és minden-
ható, szent és igazságos törvényhozó és bíró, az Isten tudata. 

Mik a tévedések az erkölcsiség normájára nézve? Álta-
lában tagadják a vallás szükségességét s helyébe állítják az 
autonom észt (Kant), az élvezetet, a közjót (Comte, Stuart 
Mill) s a kultúra haladását (Hartmann, Wundt). 

Ám az ember nem autonom sem létében, sem céljában, sem 
eszközeiben, hanem sok mindentől függ, mindenek fölött Istentől. 
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— Az élvezetvágy bölcselete, a hedonizmus már csak azért sem 
lehet erkölcsi norma, mert egyetemesen meg nem valósítható, 
hiszen akkor csak a gazdagok és egészségesek érhetnék el cél-
jukat, ezek is csak bizonytalan rövid időre, a többieket pedig 
az irigység gyötörné és késztetné az anarchiára: mert akkor az 
állati természet lenne úrrá az egyéneken és társaalmon; de a 
lelkiismeret sem hagyna nyugtot az emberek egy részének s 
követelné azt, ami nem élvezet, hanem kötelesség. — A köz-
jót hangoztató altruizmus sem valósítható meg, mert az egyén-
nek is joga van a boldogulásra; mert az önfeláldozásért a tár-
sadalom sokszor hálátlansággal fizet s az idealizmust sokszor 
meg sem érti és visszautasítja; mert a szocialisták eszményi 
társadalma, ahol nincs szegénység és testi nyomor, mert meg-
szünteti a tudomány, csak álom, a valóság pedig a munkás-
vezetők uralma a többi fölött s ezeknek az elfojtott elégület-
lensége, melyet még a vallás sem enyhít, mert kiüldözték be-
lőlük. Közjóért való áldozatkészség igazán csak Isten és gyer-
mekei szeretetéből fakad. — A kultúra sem erkölcsi norma, 
mert vallás nélkül a tudomány, művészet és gazdagság csak 
azon eszközöket szaporítja, amelyekkel gonosz emberek az 
erkölcsiséget és társadalmat létében, alapjaiban támadják meg. 
Vallástalan emberek, ha adnak a becsületre, ezt a becsületet 
rendesen csak külsőleg óvják; vagy pedig a vallástalanságuk 
külsőleges, lelkük mélyén még van ereje a vallásos elődök 
családi hagyományainak és öröklött érzéseinek. 

64. Mi az erkölcsiség sanctiója? Az örökbüntetés, melyet 
Krisztus az „öröktűz" szóval hangoztat, érzékileg fejezve ki a 
lélek örök gyötrődését azzal a fájdalommal, mely a legnagyobb 
a földön, az égéssel, mely a másvilágon, a pokolban soha sem 
ér véget: „Távozzatok tőlem átkozottak az öröktüzre, mely az 
ördögnek és angyalainak készíttetett" (Máté 254i). — Itt szól-
nunk kell a modern idők divatos babonájáról, a spiritizmusról. 
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Miután korunk egyre inkább kiábrándul az anyagelvűségböl, 
az újdonság izgató erejével ragadják meg a művelt körök ér-
deklődését az anyaggal ellentétes szellemek láthatatlan meg-
jelenése, asztalforgatása és az emberi kíváncsiság kielégítésére 
adott feleletek kopogtatással vagy az ábécé betűihez csúszta-
tott tallérral. A spiritiszta feleletek sokszor ártatlan, sőt vallá-
sos látszatúak, de végül rendesen oly tanítást adnak, hogy 
nincs örök büntetés, hanem csak lélekvándorlás van, sok újjá-
születése ugyanazon léleknek, mígnem megtisztul. Ezzel tereli 
el a spiritizmus a lélekben hinni kezdő embereket a lélek életé-
nek egyedül helyes irányítójától és igaz megváltójától, Krisz-
tustól. Egészen jóhiszemű emberek is belekeverednek a spiri-
tiszta izgalomba s hallottam már papokat is spiritiszta módon 
fejtegetni az örök büntetés nemlétét, mert kíváncsiságból vagy 
vélt kegyeletből leírták a nemrég elhunyt apát nevében írótoll-
mozgatással jelentkező szellem hangtalan sugallatait. Egy uri-
nőnek állítólag az elhunyt leánya jelent meg és adta le tallér-
csúsztatással betűről-betűre a semmi különöset nem mondó 
verseket. Láttam az egész verses kötetet. Azelőtt sem az anya, 
sem a leánya nem írt verseket. Az apa ugyancsak egy szellem 
késztetésére éjjeleken át rajzolt rendkívül gondos, hosszú pár-
huzamos vonalkázást s a vonalak több felé dőlt ilyen rácso-
zatain apró virágokat. Rajzolt futurista módra is egész lapo-
kat, noha azelőtt egyáltalán nem tudott ilyesmiket rajzolni, 
egyebeket sem. De megmutatta az illető médium azokat a raj-
zait is, amelyeken éjjeleken át fáradozott, s mikor már szinte 
kész volt, akkor a szellem nagy lökésére nagy lyukat vagy 
foltot ejtett. És ez nagyon jellemző. A megholt ismerősök állító-
lagos szellemei mintha olykor türelmetlenek vagy pajkosak vol-
nának. Hittanításuk s ilyen pajkos vagy türelmetlen, egyáltalán 
nem szent viselkedésük elárulja, hogy nem lehetnek a mondott 
holtak szellemei, mert akár szentek, akár büntetés alatt állók, 
mindenképen Isten szentségéhez igazodnak és sem hiú kiván-
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csiságok kielégítésére, sem pajzánságokra nem vállalkozhatnak. 
Mikor Erdélyből repatriálva 120 teherkocsival már két hétig 
vesztegeltünk a biharpüspöki állomáson, az egyik csoport va-
gonlakó tallércsúsztatással feleletet kért szellemétől, hogy mi-
kor indulunk tovább. A szellem egész szónoki lendülettel jó-
solta, hogy szombaton délután indulunk s átkelünk az áhított 
szabad magyar földre. De bizony nem indultunk el szombaton, 
hanem csak néhány nappal később. Bárki volt ez a szellem, 
még néhány nappal előre sem tudott jósolni, pedig talán már 
készen volt Budapesten a rendelet, mely vasúti kocsikat küldött 
át az oláh végállomásra, hogy mindnyájunkat hazaszállítsák 
a vesztegzárból. 

* * * 

Az ész hideg fejtegetései után hadd szólaljon meg a szív 
is és lássa az emberiség tökéletes isteni eszményét magához 
közel, lelki igaz gyönyörűségére s fölmagasztosítására. Bou-
gaud Emil híres francia író-püspöknek ( t 1888) B. Alacoque 
Margitról írt szépséges könyvéből írom ki e gondolatokat és 
megállapításokat: 

Már az örökkévalóságban látta Isten az embert és meg-
szerette egész a szenvedélyig, a rajongásig. Megszerette any-
nyira, hogy emberré lett, hogy szenvedett, hogy meghalt érte. 
Csak ha az ember ezt fölfogja s kezdi átérezni, akkor szület-
hetik újjá. Az áldozat, szüzesség, vértanúság rajongása csak 
akkor kezdődik, ha a kereszt rajongásában, szeretetében hi-
szünk. 

Istennek e szeretete az ember iránt oly nagy, oly cso-
dás, hogy szinte botrány a világ előtt. Ez minden szakadásnak, 
hitetlenségnek a főoka. Arius elszakadt az Egyháztól, mert 
nem hihette, hogy Az, aki egykor Júdaeában megjelent, valóban 
Isten Fia volt. Nestorius nem fogadta el, hogy Isten Fia egy 
szerény asszony ölében nyugodott, tejével táplálkozott s any-
jának nevezte őt. Luther, KáWin nem hihették sem a kiengesz-
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telődést, melyet semmi hálátlanság ki nem fáraszt, sem a bú-
csúkat, az Üdvözítő leggyöngédebb egyik találmányát, melyek-
kel a mi örökös elégületlenségiinket pótolgatja, sem az Oltári-
szentséget vagyis az állandó együttlakást azokkal, akiket sze-
retünk. Nem tudták, mi a szeretet. Az önző, szeretetre képtelen 
emberekkel nem lehet elhitetni azt a tényt, mely megdicsőíti 
az embert, hogy Isten minket szeret. 

Mivel e munka oly rettenetes, hogy az Egyház olykor-
olykor roskadozni látszik e teher alatt: Isten csodás módokon 
siet segítségére. 

Mikor megszűntek a véres üldözések a római birodalom-
ban s az Egyház méltóságba emelkedett, a méltóságokkal pedig 
megkezdődött az elhidegülés Isten iránt; mikor több tévedés-
tanító tagadta a végtelen szeretet lehetőségét s a pogány érzé-
kiség lassan átszivárgott az Egyházba: egyszerre csak meg-
nyílt a föld méhe és visszaadta Jézus Krisztus szenvedésének 
eszközeit, a keresztet, szögeket, töviskoszorút, lándzsát. S nő 
volt az a kiváltságos teremtés, egy anya, Ilona császárnő volt 
az, ki a szeretet eszközeit föltalálta (326). A nő fölötte áll a férfinak 
szívre, szeretetre. A szeretet rajongásai előtt a férfi olykor 
megütközik, míg az anya karjába véve kisdedét, ha rátekint 
a keresztre, így szól: „Mi meglepő van abban, hogy Jézus 
Krisztus meghalt gyermekeiért, hisz az enyémért én is meg-
halnék szívesen!" — A kereszt feltalálásának oly nagy hatása 
volt, hogy a középkor nyers népeinek fő ájtatossága a kereszt 
tisztelete. Birtokáért harcokat vívtak. Sőt az egész Nyugat 
fölkerekedett, hogy visszahódítsa az Üdvözítő üres sírját; a 
lovagok sűrű könnyhullatással járták körül Jeruzsálemet, né-
melyek a Kálvária szikláit csókolgatva ott haltak meg fájdal-
mukban, szeretetökben. Franciaország a meghatottságtól resz-
ketett, mikor Szent Lajos király a Szentföldről sajátkezűleg 
hozta a töviskoronát, mely Jézus Krisztus homlokát vérrel áz-
tatta. Szent Ilonától Szent Lajosig kilenc századon át harsogta 
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a keresztény világ a diadalkiáltást: Igen, mi hisszük az Isten-
nek hozzánk való végtelen szeretetét. 

Idővel ellanyhult emberi gyarlóságból a Szentkereszt 
szeretete. 

Akkor egy belga kolostor magányában Isten megjelent 
egy kiváltságos léleknek s megbízta, hogy a figyelmet és szi-
veket az Oltáriszentség felé fordítsa. Ismét nő volt e kiváltságos 
lény, még pedig szűz, Boldog Julianna liégei apáca, ki paran-
csot kapott az Ur Jézustól, hogy eszközölje ki az Egyháztól 
az Oltáriszentség ünnepének, az űrnapnak méltó megüléséí. 
A liégei püspök ezt 1246-ban rendelte el (négy évvel a magyar-
országi t a tá r já rás után) a saját egyházmegyéjében, IV. Orbán 
pápa pedig 1264-ben tette kötelezővé az egész Egyházban. Az 
Oltáriszentség titka az angyalok titka, méltó volt tehát, hogy 
e kinyilatkoztatás egy földi angyalnak, szűznek legyen a 
tisztje. Ugyanakkor egy ismeretlen szerzetes megírta a világ 
legszebb könyvét, melyet ember írt, Krisztus követését, hogy 
kivált a IV. részében szerelmessé tegyen minden keresztény 
szívet az Oltáriszentségbe; ugyanakkor Szent Tamás megírta 
páratlan énekeit az Oltáriszentségről: „Dicsérd Sión Megvál-
tódat!" s az „Adoro Te devote" kezdetűt. Megindultak az 01-
táriszentséggel gyönyörű körmeneteink, a gót dómok akkor 
emelkedtek olyan magasra , hogy befogadhassák a Fölséget; 
a világ újjáéledve ezen áj tatosság hevétől újra hangoztatta a 
győzelmi kiáltást: Mi hisszük Istennek hozzánk való szeretetét. 

Nem telik el három század. Egyszerre csak fagyasztó fuva-
lom sivít végig az Egyházon. Előállnak a reformáció tanítói s el-
vetik az Oltáriszentséget. Előáll Jansen és óvja a híveket, hogy 
a legnagyobb félelemmel és rettegéssel, lehetőleg ritkán köze-
ledjenek az Oltáriszentséghez. Könyveket írnak a gyakori szent 
áldozás ellen s hirdetik, hogy Jézus Krisztus ez isteni szent-
séget azért alapította, hogy lehető legkevesebben járuljanak 
hozzá. A végtelen szeretet hite megfogyatkozik, általános el-
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hülés érezhető. Istenem, Istenem! most mit teszel? minő találé-
konysággal üdíted föl a lelkeket? E szomorú időkre mit tarto-
gatsz? S minő kiváltságos lélekre bízod azt? 

Isten most is nőt, szüzet választott szeretetének király-
biztosául — nyilván nem kell más neki. Isteni művészettel ké-
szítette őt elő e dicső küldetésre. S mikor szíve már olyan volt, 
mint az angyalé, egy éjjel, amint elragadtatásba merült, moz-
dulatlan, elmélyedve, mellén keresztbefont karokkal, mintegy 
benső tűztől derengő arccal, az oltár fölött mennyei világosság 
támadt, melyet egyedül ő láthatott s a rácsozaton át megpil-
lantotta Üdvözítőnk imádandó személyét, s mikor könnybe lá-
badt szemét föl merte vetni, az Üdvözítő mellét ragyogni látta 
s abban a fényözönben Jézus Szíve tündöklött, mint valami 
nap és hangot hallott, mely így szólt: „íme a Szív, mely any-
nyira szerette az embereket, hogy hozzájok való szeretetből 
föláldozta magát." E jelenés először 1673 dec. 27-én történt. 
Előtte épen huszonöt évvel kezdte hirdetni Eudes atya Bur-
gundban Mária Szívének csodás kiváltságait, s Alacoque Mar-
git kolostorától Paray le Monialtól néhány mérföldnyire 
Autunben énekelték először a püspöki egyházban az első ünne-
pélyes szentmisét Mária Szíve tiszteletére (1648 febr. 8). Jézus 
a Szentséges Szívével összesen ötször jelent meg Alacoque 
Margitnak: 1673, 1674, 1675-ben, kétszer az Űrnap hetében 
és kétszer 1689-ben. Ekkor kijelenti az Ur, hogy uralkodni akar 
a király palotájában, ki zászlajára festesse, címereibe vésesse 
Szentséges Szivét, hogy azokat minden ellensége fölött győ-
zedelmesekké tegye. Az utolsó jelenéskor azt rendelte, hogy 
csináltasson a király (XIV. Lajos) egy épületet, melyben az 
isteni Szív képe legyen, hogy ott fogadja a királynak és az 
egész udvarnak fölajánlását és hódolatát. Figyelmeztetést is 
üzen a királynak, hogy ezen hódolattal megmentheti házát a fe-
nyegető nagy katasztrófától. Két francia király semmibe vette 
az üzenetet. Epen száz év múlva kitört a francia forradalom, 
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mely vérpadra hurcolta a harmadik francia királyt és családját 
és híveit. Az isteni Gondviselés irgalmas, türelmes, kegyelmes, 
de ha betelt a mérték, igazságos a politikában is. 

Ti Ifjak, Magyarország reményei! kik Magyarország 
régi nagyságát óhajtjátok, kiktől a lesújtott apák a jobb jövőt 
remélik, véssétek jól elmétekbe, szívetekbe az Ur Jézus nyi-
latkozatainak, igazságainak, nagy szeretetének tanulságait és 
hatásait! ö megérti hazaszeretetünket, minden nemes törekvé-
sünket és megszenteli, sikerhez juttatja. Csak szeressük ö t , ki 
úgy szeret minket! Legyetek rajta, hogy Magyarország igazán 
s mentül inkább keresztény legyen, Krisztusé legyen! így lesz 
Máriáéi is. 

Ezt tudni a legszebb tudomány, megtenni a legnagyobb 
bölcseség és boldogság. 
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heliotropizmus 10 
helyzeti energia 16 

hermelin 10 
Hérodotosz 54, 55 
hét bolygó 40 
hétszeres feleség 45 
hetvenes fordítás 39 
hexaemeron, hat nap 17—19 
himnus 28, 42 
hindu 40, 45, 50 
hipnózis 53, 56 
hir 29 
hiszékeny 55 
hit 20, 29, 37, 60, 73, 75, 80, 

— egetés 70, — elesítés 
36, 38, - etlen 36, 80, - | 
tanítás 46, 80, — terjesztők 
66, 67, 79, — tudós 80 -
vallás 64, 79, - viták 81 

hiúság 35, 80, 81 
hóditás 14 
hódolat 13, 50 
Hold 18, -0 
holland 70 
holló 27 
holt, — ak 28, — anyag 15 
hordozó 32 
hő, — energia 16 
humanizmus 53 
Hurter 7 
hűség 28 

Idealizmus 83 
ideg 11, 15, 24, — ba j 56, -

rendszer 31, — zet 77, -
zeti hajlam 29 

idejét multa 69 
időmérő 18 
ifjú 52 
igazság 5, 21, 34—36, 40, 68, 

72, 78, 79, - keresők 47, 
— szolgáltatás 13, — ta-
lanság 13 

igazságos 41, — ság 5, 33, 
35, 68, 77, 89 

Ige 7, 47, 50 
immanens 21 
imperialisták 71 
index 70 
India 36 
indítóok 29 
indulatszó 26 
inség 10 
inspiratio 40, 80, sugalmazás 
intellectualiztnus 77 
internacionale 72 
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íráshibák 43 
iiásolvasás 79 
irgalom 13, 35, 36 
irigység 83 
iró 34, -dalom 59, — toll-

mozgatás 84 
iskolák 59 
Isten 12, 13, 68, 74, 77, — 

anyja 85, — dicsősége 13, 
75, — tervei 75 

isten, — eszme 15, — hivők 
15, rendszer 14, — ség iga-
zolása 44, — tagadás 13, 
— telenség 14, — tisztelet 
41, 46, 49, 59, 66, 73, 75, 
80, - tudat 13, 32, 34, 82; 
— ibölcseség35, 56, erő 35, 
41, 51, 56, hit 59, 74, kinyi-
latkoztatás 19, pecsét 34, 
szeretet 85, tekintély 42,81, 
vallás 42 

itélet 25 
izgatottság 45 

Jahve 40 
Jansen 87 
japán 53 
játékszer 28 
jegyek 65—67 
jellem 29, 30, 45 
Jézus Krisztus 42, 51, 53, 

57, 58, 67, 79, 86, 1. Krisz-
tus; — Szive 57, 88 

Jeruzsálem 41, 43, 44, 53, 55, 
62, 86 

jő 12, 18, 82, — akarat 8 0 , -
cselekedet 66, — hiszemü-
ség 6 7 , - s á g 12, 35, - téte-
mény 67, 69, — tékonyság 
66, 70 

jogász 51 
Jónás fia Simon 60 
Jópásztor 61 
Jóslás 34, 35, 38, 41, 85 
jósnő 54 
Józsue 70 
jövedelem 81 
Jövendölés 34—37, 40,41, 53, 

54, 64, 88 
lövő 33 
Júdás 53 
juhok 60—62 
Julianna 87 
jutalom 31, 81 

Kameleon 10 
Kant 5, 6, 13, 15, 17-19, 82 
kapzsiság 42 
karácsony 51 
kard 52 
karton 79 
katalógus 24 
katasztrófák 54 
kathedra 63 
katholikus 65—67 
katona 51, 52, 57 
Kalvaria 86 
Kálvin 66. 85 
Kánaán 42 
kárhozat 58 
károk 78 
káromkodó 21 
kegyelet 28 84 
kegyelem 13, 61, 81 
kéjelgő 21 
kéjes Ígéretek 52 
keletkezés 6 
kellemes, — etlen 82 
kenyér 38, 47, 51, 55 
kén-szerű, — képzettársítás 

23, - ség 28, 29, 31, 81 
képletes jövendölés 55 
kép, - raktár 24, — tár 15, 

16, — telenség 15, 16, 22, 
35, 47, - zelet 14, — zet 
23, 25, társítás 27 

kerékkötő 69 
kereskedő 49 
kereszt 51—53, 57, — áldozat 

4 9 , - e l é s 48, 59, 61, 64, -
életlen 64, — ény bölcselet 
72, Magyarország 89, — 
énység 51, 82,— ség 51,67 

kés 12 
kétségbeesés 33, 49, 77, 78 
kevélység 47 
kezelotszt 15 
kiáradás 22 
kigondolás 9 
kigyó 38 
kiközösítés 64 
kinai 53 
kincs 77 
kinövések 20 
kínzás 52 
kinyilatkoztatás 19, 34, 37, 42, 

48, 72, 78 
király 25, 41, 49, 64, — i pa-

lota 88, udvar 88, — ság 41, 

Kisázsia 62 
kisértet 57 
kíváncsiság 35, 55, 84 
kiválasztás 10, 11, 19, 26 
klasszikusok 70 
klaviatúra 33 
konfirmáció 68 
Konstantinápoly 66 
kontármun».a 69 
kopoltyú 19 
koponvaalak 39 
kopogtatás 84 
koporsó 55 
korall 12 
kormányzó 50, 61 
Korinthus 62 
kosár 55 
kovásztalan 47, 50 
kozmogonia 38 
köd 17, 18 
kölcsönhatás 10, 11, 15 
költő 14, 40 
könnyelműség 13 
könyvjegyzék 79 
körforgógép 20 
körmenetek 87 
környezet 10 
Kőszikla 37, 6 1 - 6 3 
kötelesség 83, — tudat 81 
közeli jövő 54 
közélet 33 
középkor 70, 86 
közjó 31, 82, 83, — lét 70 
közlekedés 52 
közmeggyőződés 31 
közömbösség 68, 69 
köztársaság 72 
közvetett tudás 73 
kristályok 9 
Krisztus 37, 38, 44—46, 51, 

55, 56, 58, 6 3 - 65, 68, 69. 
75, 80, 83, — ellenes 84. 
hatalma 61, Ígérete62, Isten 
85, követése 87, országa 
89, példabeszéde 50 

kritika 19, 36, 37, 46, 67 
Kroizosz 54 
kulcsok hatalma 37,50,59 - 61 
kultura 8, 9, 11, 12, 27, 46 

53, 74, 77, 82, 83, — ellenes 
49, 69 

kutya 27, 28 
küldetés 60, 67 
külsőség 67, 77 
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küzdelem 15, 19, 20, 72 
Xyrosz 54 

Lajos, XIV. 88 
lakoma 51 
landzsa 86 
Laplace 15. 1 7 - 1 9 
lassúság 79 
látható egyház 61 
lator 87 
látszat 81 
Lauda Sión 87 
légkör 18 
Leibniz 32 
lélek 11, 21, 22, 33,34,— ván-

dorlás 84 
lelkiismeret 12, 15, 52, 71, 72, 

81, 83, gyógyítása 56 
Leo, XIII. 72 
lepke 8, 10 
Lessing 72 
leszármazás 19, 21 
létért való küzdelem 15, 20 
létesítő ok 5, 7 
létkérdés 77 
levertség 49 
Lévi törzs 41 
lex minimi 10 
liba 32 
liégei apáca 87 
lift 8 
Limpins 36, 56 
binus 63 
ló 28 
logika 13, 32, 33 
lopás 57 
Lourdes 36, 56 
lovagok 86 
Luther 66, 80, 85, — i hagyo-

mány, tekintély 80 
lyoni püspök 63 

Macedonius püsp. 44 
madarak 8, 10, 11, 18, 33, 50 
magan, — isteniisztelet 73, 

— olvasás 80 
mag 8, 10, - zat 19, 20 
majom 21, 27 
malaszt 48, 68, 80 
inammut 6, 28 
Maduk-eposz 38 
marha agya 32 
Mária, — országa 89, Szive 

88 

marxisták 14 
második megjelenés 55 
másolatok 43 
materialisták 13—15, 32, 33 
Mátyás apostol 66 
maxima 82 
mazoreta 39 
mechanizmus 17 
médium 84 
meg, — erősítés 66, értés 5, 

10, figyelés 30, 32, szente-
lés 48, 56, téres 13, 68, es-
tesülés 47, váltás titka 48 

méh 10, 26 
Melkizedek 41 
méltóság 86 
menyország 37, 59 
méreg 12, mérges 47 
mérnök 8, 9, 25 
mérték 78 
Messiás 41, 45, 53—55, 58 
Mester 11 
metafizika 15, — i okság 6,13 
meteor 19 
Mexikó 40 
mikroszkóp 24 
mimikri 10 
minden, — ható, tudó 35 
minimum törv. 10 
mise 49, —spap 63 
misszió 63 
Mithra kultusz 51 
modernizmus 53, 69 
Mohammed 45, 52, 53 
monarchia 72 
monda 38, 40,42 
momzmus 22 
monotheizmus 14, 22, 41 
moralizálás 77 
morzsa 55 
motívumok 30, 31 
Mózes 42 
mozgás 8, 9, 17, — energia 16 
mulasztás 31 
munka 11, —sok 9, 15, 72,83 
mustármag 59 
mű, —faj 40 — szer 32, —vész , 

9, 25, 31. 35. 45, 50, 51, 69, 
— vészét 12, 14, 28, 59, 
83 

mythologia 14 

Nabukudurusszur 40 
nagy, — ok 77, — ravágyás 47 

Nap 18, 40, —fény 18, —rend-
szer 17, 19 

Nápoly 56 
nedvkeringés 15 
nem, — katholikus 67, —léte-

zők 25, 26 
nemes vágyak 33 
német 70, — császárok 71 
nemzet 59, — i egyházak 66, 

ellentétek 52, — közi béke 
71 

nép, — jogkiterjesztés 71, 72, 
—képzelet 14, rajzi egye-
temesség 32, — szabadság 
71, — vándorlás 53 

Nestorius h5 
nevelés 29, 30, 81 
Newton 8 
Nietzsche 15, 77 
Nikodémus 56 
Nimrud 40 
norma 80, 82, 83 
nő 38 
növény 7, 8, 18, 19, 21, 22, 

3 8 , 7 4 , - f a j 11,20,—mag 50 
Núsz - Esz 14 
nyáj 64 
nyelv 26, — ész 25, — járás 

26, — oszlás 39 
nyilvános ist« ntisztelet 73 
nyomor 77, 83 
nyúl 10 

Ok 12, 31, - ság 5,9,25,28, 
- ulás 78 

oiaszok 70, 72 
Oltáriszentség 48, 51, 55, 67, 

68, 86, 87 
óraszerkezet 20 
Orbán, IV. 87 
óriás állatok, saurusok 20 
ország 11, 64 
orvos 36, — tudomány 77 
Ostwald 10 
ószövetség 55, 58 
osztály 9, 11, — harc 15 
oszthatatlan 22, 33 
oxigén 11 
Ozeás próféta 42 
ön, álló 31, 78, - fentartás 

10, 28, — gyilkosság 29, 
49, 52, — megfigyelés 32, 
— megtagadás 76, — tudat 
16, - zés 76 
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ördög 47, 54, 55, 83 
örök, — anyag s energia 16, 

— boldogság 34, 38, 47, 67, 
68, 70, 75, — büntetés 83, 
84, - élet 68, — kárhozat 
47, — sors 34, 74, — tűz 83 

örökké, öröktől 6, 7, 36 
ős, — hagyomány 38, — ke-

reszténység 51, 5í, 67, 79, 
— kinyilatkoztatás 50,— kor 
28, — köd 17, — kőkor 39, 
— lény tan 19, 20, — nem-
zcdés 19, — sejt 14, 20 

összehasonlítás lo, 25 
összetett érzet 23 
összhang 12 
ösztön 8, 10, 11, 26, 28, 76 

Pagoda 40 
pajkosság 84 
palaeontologia 19, 38 
Palesztina 51 
pallér 8 
palota-templom 50 
panbabilonista 42 
Pantheismus 13, 21, 22, 70 
Pap 25, 67, 69, 80, — i köz-

beniárás 72, 73 
Pápa 59, 63, 66, 75, — fősége 

71, - i állam 72, — ság 
72, 73 - tanítása 80 

Papagály 27 
Paradicsom 38, 47 
Parancs 59 
Paray le Monial 88 
Paris 54 
Pasteur 19 
Pásztor 62, 64 
pátriárkák 39 
Paulsen 31 
Pazarlás 49 
Pecsét 34, isteni 
Pedagógiai ok 70 
Példa, — adás 70, — kép 48 
Pénz 55 
Peru 40 
Pesszimizmus 49 
Pete 19 
Péter — Kőszikla 60, Szent P. 
Pietizmus 77 
Pikkelyes ember 19, 20 
Pilátus 57 
Piramis 40 
Pius, IX. 36, 63 

Piaion 49 
Plinius, lf j . 44, 52 
pogány 41, 49, 62, 64, — ele-

mek 59, jóslás 53, 56 
pók, — háló 10 
pokol 37, 60, 80, 83 
politika 89 
polytheismus 13, 14 
pompa 50 
Poitugaiia 70 
pótlójavitás 35, 36 
pozitivizmus 15 
praktikusság 34 
predestináció 66 
presbiter 63 
próba 78 
próféta 41, 42, 53, 55, 75 
protestáns 66, 80 
puska 79 
pusztában kiáltó 41 
püspökök 63, 6 5 - 67, 80 
Pythia 54 

Rabló 22, 51, - gyilkos 77 
rabszolga 41, 52, 72 
racionalisták 78, 80 
rajz 6, 28, 84 
raktár 10, 24 
ratio 5 
reformáció 53, 66, 87 
regenerálás 10 
régiség 69 
rekonstruktiv 9 
remete 51, 52 
rendszertan, svstematika 19, 

20 
repülőgép 8 
restség 52, 53, 79 
rokonság 81 
Roma 62, — i 5!, 52, biroda-

lom, császárság 51, 53, irók 
43, katliolikus 66, módra 
50, mythológia 14, püspök 
62, 6Í, ur 52, vallás 22, vi- . 
téz 57 

rudimentum, csökevény 19 
ruha 27, 50 

Sáfár 49 
saj tószabadság 71 
sanctio 83 
sárgafolt 11 
sark, — csont 21, — igazság 8 
sarokkő 42 

sátán 60, 61 
schizmatikusok 64 
Schütz 4, 81 
Secchi 60 
sejt 10, 11, 14, 19 
selyem 5ü, — hernyó 26 
senior 63 
seregély 27 
sértés 68 
S. Gennaro 56 
sikkasztás 49 
Simon apostol 37, 60, 80, Sz. 

Péter 
sinpár 30 
sir 28, — kő 57, — szélén 78 
sok, — aság 11. — isten 13, 

14, 22, 38, 39, 42 
Sol invictus 51 
sötétség 18 
spanyol 36, 70 
speculatio 77 
Spinoza 21, 78 
spiritizmus 83—65 
statisztika 29, 30 
Stuart Mili 82 
sublime 47 
substantia 32 
Suetonius 44 
sugaiinazás, inspiráció 40 
súlytöbblet 29, 30 
systematika 19 

szabad, — akarat 12, 13, 28 
- 3 1 , 47, 54, 55, 81, - hó-
dolat 13, — képzettársítás 
23, — kormányformák 71, 
72, — kőművesség 53, — 
kutatás 69, — választás 81 

szám, — adás 49, — törvé-
nyek 9, 17 

szankció 83, büntetés 
szapotodás 8, 10, 14 
szarazföld 18 
szarvasbogár 10 
százalék 29, 30 
szegények ¡9, 70, 77, 83 
szekér 31, 32 
szellem 21, 31. 32, 56, 84, -

eskedés 53, 81 — i kulíura 
79, működés 32, okság 5, 
— világ 55 

szem 11, — ély 7, — tanuk 
36, 37, 40, 43, 56, 74 

szén 12, — sav 11 
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Szent, — Ágoston, Ambrus, 
Damasus, Irén, Jeromos, 
Kelemen 63, Ciprián 63, 79, 
Ilona 86, János ev. 43, 44, 
60, 62, Januarius 55, Lajos 
86, Lukács ev. 43, 60, Márk 
ev. 43, 62, Má»é ev. 43, 59, 
Mátyás ap. 62, Pál 43, 58,62, 
64, 65, 79, Péter 37, 43, 45. 
53, 58, 59, 61-63 , 66, 79, 
8C, öröksége 72, Tamás 7, 
57, 87 

Szent, — föld 86, hagyomány 
64, 79, háromság 7,' 47, 48, 
50, 64, irás 64. 79, 80, ke-
reszt 86, 87, könyvek 38, 
lélek 48, 55, 58-61 , 79, 80, 
szív 83 

szent, — ek 66, — ség 35, 36, 
41, 48, 55, 56, 61, 6 5 - 6 7 , -
téavatás 67 

szenved, — ély 81, — és 48 
szép 12, 28, - művészet 49 
szeretet 5, 7, 35, 41 77, 83, 

86 
szerszám 27 
szertartás 50, 66 
szerv 1>, 11, — es egység 

15, 17, élet 6, 7, 12, 15, 19, 
világ 14, 19, — etlen anyag 
12 

szerzetes 69, — monostor 66, 
rend 59 

szerződés 31 
szin 0 
szobrász 12, 14, 18 
szocialisták 14, 33, 53, 72, 

77, 83 
szokás 81 
szókincs 26 
Szókratész 14 
szolga 49, — i hódolat 13 
szónok 62 
szögek 86 
szőrös emberek 19, 20 
szöveg, — kritika 43, — rom-

lás 40 
sztoikus etika 51, 52 
szubjektív okság 5 
Szudán 39 
szuggesztió 56 
szürkeagy 11 
szűz 4. , 52 

Tacitus 44, 52 
tájékozódás 31 
tallér 84 
tanítás 5 9 - 6 1 
tapasztalat 6, 16, 73 
táplálék 10, 15 
tárgy, — i okság 5, 13, 

— szemlélet 8, 15, ?3, 25,27 
társadalom 33, 49, 50, 70, 73 

77, 81-83 , - í béke 71, 
tekintet 68 

társaság 63, 77, 81 
távolbalátás, telepathia 53 
tehetetlenség 16, 79 
tekintély 40, 60, 61,73,75,80 
telegráfország 15, 24, 25 
telepathia 53, 54 
templom 41, 50 
tenger 17,18, 55, — alattjáró 8 
térdhajtás 50 
teremtés 17—19, 35, 38, 

— titka 47 
természet 8 - 1 2 , 34, 36, 46, 

47, 74, — el enes 49, — erő 
14, 36, 56, — fölötti 47, 80, 
— törvény 35, 3 6 , 8 1 , - t u -
dósok 15, 56, 69, 70, 74 

térnélküli 16, 22, 24 
Tertullianus 62 
tervező 12, 16 
testi élvezet, testvérség 49 
Tesszaloniki 79 
tészta k0 
tétovázás 45 
tetszhalott 57 
tévedések 69 
tilalom 13 
tiszt 15 
tiszta, — egység 15, 17, — ész 

13 
tisztelet 50 
Titkos jelenések 43 
titok 34, 46, 47 
tó 16, 55 
toll 18 
toronyépítés 39 
többnejű 41, 58 
tökéletes. — edés 82, — ség 

33, — vallás 42 
tökéletlenség 59 
tömeg 77 
tömjén 50 
történet 14, 34 -36 , 40, 72, 

— i előadás 19 forrás 43 

hitelesség 36, — iró 74 
törvény 6, 10-12, 16, 17. 25. 

81, — hozás 31, 61, könyv 
42, szék 65, szerűség 8, 9, 
19, 20, 36 

töviskoszoru 86 
trágya 12 
t ranscendens 22, 35 
trienti zsinat 80 
Trimurti 50 
tudás 73 
tudomány 5, 9, 10, 25, 26, 70, 

75, 83, 89, — ellenes 69, 73, 
— os kutatás80,"— talan 70 

tudós 9, 11, 16, 19, 25, 46, 
49, 51, 53, 69, 73 

túlvilági élet 23 
tükör 30 
tünemények 14 
türelem 68 
türelmetlenség 84 
tűz 17, 27, — oszlop 47, — 

vész 54 
tyúk 26 

Uj, — jászületések 84, —szö-
vetség 43, 58, — világ 67 

ujjlenyomat 11 
unalom 78 
ur, — aság 49, — nap 87, — 

vacsora 68 
utolsó, — itélet 55, kenet 48, 

nap 68 
utánzás 11, 28 
utazó 74 

Übermensch 15, 77 
üdvösség 58 
ügynök 49 
üveggyöngy 79 
üzlet 31, 35 

Vad, — állat 47, 55, — ász 
38, — népek 66, 79 

vágyódás 5, 79 
vagyon, — gyűjtés 70, — 

lefoglalás 52 
vak 56, — engedelmesség, hit 

72, érzelem 76 
vakond 10 
vallás 28, 40, 73, 75, 82, -

alapítók 45, elemei 76, jö-
vője 77, közömbösség 68, 
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69, mivolta 77, — talanság 
78, 83, - ujitás 52 

valótlanság G9 
változás 6 
változékonyság 19, 20 
változtató ok 8 
vámos 51,64 
vándorlás 11, 26 
varázslat, magia 41 
város 14 
vatikáni zsinat 63 
védekezés 10 
veder 55 
végső, — cél 12, elem 6, ok 

6, 12 
végzet 49 
vegyes ügyek 71 
vér 56, — boszú 41, 58, pad 

89, savó 57, tanú 43, 56, 
58, 62 

verés 27 
verselés 84 
Velence 70 
véleményszabadság 71 
véletlen 17 
veszteség 78 
vezeték 25 
vigasztalás 33 
vihar 55 
világ, — fi 52, harmónia 9, 

11. 12, — itó égitestek 18, 
— kereskedelem 70, nézet 
14, 15, 53, — osság 18, — 
szellem 13, 21, — teremtés 
38, — történet 4 1 - 4 3 

villám 27 
virág 50, — por, szin 10 
visszaeső 30 
viz 17, 18, 38, 51, 55, 56, — i 

állatok 18, — lerakódások 

39, - özön 39, 42, - sű-
rűség 11 

vizió 19, 57, 58 
vörös internacionaie 72 
Vulgata 79, 80 

Wasinan 69 
í Wellhausen 42 
! Wirchow 19 

Wundt 31, 82 

Zászló 88 
zene 12 
zsidó 38, 40, 41, 47, 49, 

53 76, 80, — főtanács 
irók 43, vallás 40 

zsinat 62, 63, 79 
zsinórmérték 80 

- ász 

70, " 

;ég, hit 

82, -
76, jó-
ég 68, 

C• v . v * 
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TARTALOM 

Lap 
I. A tudomány célja és alapja. Boldogság, szeretet, igazságosság, igazság. 

Tudomány, alapja okság : szellemi, tárgyi, metafizikai 
II. A világ végső oka. Legáltalánosabb t apasz ta la tok : keletkezések, vál-

tozások, törvényszerűségek, célszerűségek. Ki ezek abszolút oka ? 
c é l j a ? Istentagadás, sokistenimádás, materializmus. Energia, Kant — 
Laplace elmélet, darwinizmus. Pantheizmus 

III. Az ember lelke halhatatlan. Az ember anyagtalan működése. Szabad 
képzetujitás. Bölcselet, tudomány, nyelv, naladás, művészet, v a l á s -
erkölcs. Szabadakarat. A szellem önálló létező, halhatatlan . . . . 

IV. Az ember örök sorsát csak Istentől tudhatjuk meg . A z é s z n e m e l ég , 
szükséges az isteni kinyilatkoztatás. Ennek pecsétjei a jövendölések 
és csodák. Lehetségesek-, tör tén tek-e? Az isteni kinyilatkoztatás 
forrásai. Világ- és emberteremtés, emberi nem egysége és kora, 
vízözön és nyelvoszlás. Az óbiblia isteni t> kintélyc, vallásának isteni 
bölcsesége és ereje. Az evolucionisták és panbabilonisták . . . . 
A krisztusi hit isteni hit. Krisztus történeti jelentősége. Életének és 
tanításainak forrásai a leghitelesebbek. Krisztus istensége szavaiban, 
tetteiben. Isteni bölcseség hi t tanában (hittitkok), erkölcstanában, 
istentiszteletében. Pogány elemek a kereszténységben. Isteni erő a 
kereszténység mély hatásában, földrajzi elterjedésében, időbeli sike-
reiben. A krisztusi jövendölések és csodák, feltámadás. Az újszövetség 
tökéletes. Ennek logikai következménye. Van-e fejlődés ? . . . . 
Az isteni hit mindenkinek biztosítva van a pápa tanításában. K r i s z t u s 
kijelentései az apostoloknak és Szent Péternek. Az isteni tekintély 
és főhatalom gyakorlása Szent Péter éleiében és utána. A krisztusi 
Egyház szervezete. Látható Egyház. Feje csalhatatlan. A krisztusi 
Egyház ismertető jelei. Az Egyházon kivül állók örök sorsa. Fölvilá-
gosítás, türelem közömbösség 59—69 

VII. Modernista tévedések. Az hgyház idejét multa. Kerékkötője a kultú-
rának, haladásnak; ellensége a tudománynak, szabadkutatásnak, va-
gyoni jóllétnek, államnak, népjogkiterjesztésnek, egyéni szabadságnak 69—73 

VIII. Hit, vallás, erkölcs. A hit fogalma, nemei. Ellenkezik-e az ésszel és 
tudománnyal? Ha van hit, van-e tekintély? A vallás fogalma, eredete, 
elemei, jelentősége, jövője. A racionalizmus alapelve. Miért késett a 
krisztusi vallás ? miért terjed lassan ? Az isteni hit forrásai. A katho-
likus hitszabály. A természetfölötti hit kellékei, alapjai, akadályai, 
védelme. Az erkölcs fogalma. Természeti és erkölcsi törvény. Lelki-
ismeret, az erkölcsiség normája. Autonom erkölcs, hedonizmus, altru-
izmus, kulturizmus. Az erkölcsiség sanctiója, spiritizmus. - Isten 

¡xretete. A Szentkereszt, Oltáriszentség, Szűz Mária és 
Szive 

V. 

VI. 

5 - 6 

6 - 2 2 

2 2 - 3 3 

3 4 - 4 2 

4 2 - 5 9 

t v 



Legvégül legyen szabad Dr. Schütz Antal egye-
temi theologus tanár urnák e kis könyv 
írójához 1922 nov. 15.-én intézett szives 
leveléből a következő sorokat idéznünk : 

„Természetesen igen nagy köszönettel veszem, ha 
a becses levelében jelzett módon Hitvédelmem 
tartalmát saját bő tudásával és előadói 
készségével megszerezve az Isten országának 
érdekében forgatja. A megküldött „Kér iésck' 
biztosítanak, hogy vállalkozása az ügy nek 
hasznos és nekem kedves lesz." 






