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, 
Szent Agoston és a 

L 

.,Gru Ha D•i ttt mi•ttrlcordi11 
tt.t in Sancto• ttia• flt ,. •• 
pttcta• in ttlttdu illiu." 

(Sap. 4, IS.) 

Szent Ágoston az Anyaszentegyháznak olyan csil
laga, amely 15 század után is eredeti fényében ragyog. 
Mindig fönségesnek látjuk. A teológiában mindig az 
elsórendü tekintélyek között foglal helyet. Amikor 

• meg a kegyelemról van szó, hozzá, mint szaktudóshoz 
fordul az Egyház minden teológusa. Amit Szent Ágos
tonban minden idó gyermeke megcsodál, nem más, mint 
a kegyelem feltünó müve. · Örökre iskolás példa arra, 
hogyan lesz a kevélyból alázatos, a hitetlenból hívó, 
az erkölcstelenból tiszta, a gyönge akaratúhól kemény 
jellem, - hogyan kell Istent teljes szívvel és lélekkel 
szeretni. . 

Amikor a kat. keresztény világ Szent Ágoston halá
lának XV. százados évfordulójáról emlékezik meg, mi 
is szeretnök az V. század új szellem-óriásának mély 
lelkét tehetségünkhöz képest - a legszebb oldalról 
szemléltetni. Nem szándékunk életrajzot Imi, hanem 
míiveih61 kikapott néhány gondolatának, az 6 nagy 
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szellemének intuiciói alapján való tovább füzése által 
egy embemek és egy szentnek lélektörténetét szeret ... 
nők indirekt úton emlékezetünkbe visszaidézni. Szeret
nők látni, hogy a "keresztény tan nagy napja" fennkölt 
szellemének elenyészhetetlen sugarait hogyan árasztja 
az emberiség kettős, természetes és természetfölötti 
életére. 

Két rövidke gondolatnak (Vita dupler, Gratia 
novi Test.) tovaszövését vettük ki Szent Ágos
ton müveiből és azt kérdezzük : A) honnan indul ki 
Szent Ágostonnál a kettős élet és hova ér el; B) 
mi az Újszövetség kegyelme és a kegyelmi élet 
"in statu naturae lapsae". - Ez a két pont nem 
közvetlenül fogja szemünk elé tárni Szent Ágoston 
mély lelkének nagyságát és szépségét, hanem közvetve 
juttatja esszünbe Thagaste nagy szülöttét, az embert 
és Hippó kiváló püspökét, a szentet. - Megjelenik 
előttünk a közönséges ember, az Igazság nagy 
keresője, a lélek elevenére tapintó psychologus, 
az önmagába mélyedö híres tudós, az önismeretre, a 
belső ember kialakítására törekvő nagy Szent, a kegye
lemtan halhatatlan doktora - és hitünk világánál 
könnyen le tudjuk következtetni, hogy az Újszövetség 
kegyelme a szeretet s a kegyelmi élet Istenben-mara
dás, - az örökélet kezdete. 

A) Vita dupler. 

A kíványtsi ember (animai rationale curiosum) 
keresi, kutatja a természet titkait. Ez a kutatási szen
vedély minden emberben, de különösen a tudatlanban 
az ös ösztönnek a megnyilvánulása. Szent Ágoston 
épen ezért mondja : "Omnis anima indacta curiosa est ... 
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(De Agone Christiana. T. XI. p. 633. b.)t Ez a kívánesi 
ember kézzel szeretné megmarkoini a természet meg
foghatatlan erőit és kincses ládákha kívánja törnni lát
hatatlan értékeit. A világ szégségeiért messze vidé
kekre barangol, hogy lássa azt, amit még nem látott. 
birja azt, amit még nem birt, élvezze azt, amit még 
eddig nem élvezett. - Kifelé, önmagából való kiroha
nás ez a külső, látszat-világba, amelyben kerekrenyílt 
szemmel, csodálkozó tekintettel remekül kiszínezett ké
pet, csinos alakot Ját minden tartalom nélkül. - Hely
telen ez a hiú törekvés. - Épen ezért, amikor Szent 
Ágoston a "De Vera Religioneu c. müvében erről a 
kíváncsiságtól ír, arra buzdítja olvasóit, hogy a kíván
csiságnak ezt az ösztönét inkább az igazságnak a 
keresésére és szemlélésére tereljék. "Az összes látvá
nyosság - úgymond - és minden egyéb, amit újdon
ságnak hívnak, mi mást, ha nem örömet akar nyuj
tani a dolog megismerése révén? De hát mi az, 
- kiált föl - ami csodálatosabb és szembetűnőbb 
volna az igazságnál, amelyről minden szemlélő azt 
mondja, hogy szeretné megismerni". (T. I. p. 995. b.) 
Ne érdeklődjünk csupán a külső után, hanem kutas
suk a tartalmat, amelyet a látszat takar. Az embere
ken ne lássuk csupán a tévesztő (exterior) alakot, ha
nem a bensejükbe, a lelkükbe kell hatolni, hogy fel
fedezzük a csodálatos és szembetünő igazságot. "NoH 
foras ire, in teipsun redi, in interiore homine babitat 
veritas!" (U. o. c. 39.) 

A kíváncsiság igazi rendeltetése tehát az, hogy az 
ember ne csak azt keresse és kutassa, ami markolható 

1 FIU.aaruilt miiHA: S. Aurelü Aquatiai Opera ; Editio HCUacla 
Veaeta, aaao 1156. - Babura Uazl6 dr : Szeat Áaoatoa tiete. 1924,- Balolb 
József: Szeat A~toatoa a Jevtlfró. 1926. 
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és látható, hanem azt is, ami megfoghatatlan és látha
tatlan. A látható csak emelő legyen a láthatatlanhoz, 
a természetes a természetfölöttinek útmutatója. Az 
embernek a láthatókból kell megismernie a láthatatla
nokat és a természetesből kell eljutnia a természetfö
löttibe. Élet ez is, ·· · élet az is. - Mindenki tapasz
talhatja, hogy igazi és maradandó örömet a természe
tes élet nem nyujthat. Az ember meg viszont érzi, 
hogy örömének maradandónak kell lennie; tapasztalja, 
hogy kielégíthetetlen ebben az éle~ben. - Itt kell a 
kíváncsiság ösztönének a helyét betöltenie; azaz olyan 
életet kell keresnie az embernek, amely véglegesen 
boldoggá teszi. Ilyet azonban a természetes világban 
Istenen kivül nem talál. Az ember életét csak lsten 
tudná boldoRgá és maradandóvá tenni, mert az ö élete 
végtelen is és egyszersmind boldog is. De lsten sza
badnak teremtette az embert: választhat a természetes 
és természetfölötti élet között. Igen, csakhogy a ter
mészetfölötti élet választása nem oly könnyü. lstennek 
támogatnia kell az akaratot. -- Szent Ágoston szépen 
írja le, hogy miképen válik ketté az élet, amikor ön
tudatra ébred az ifjú. "Ennek az életnek a boldogsága 
mulandó, amely szükségszerüen ezzel az élettel kez
dődik ugyan, de hogy valaki ebben a boldogsás;!ban 
megmaradjon: akaratától függ. - Itt a csec·3emö élete 
az anyaméhből ömlik ki, majd késöbb ennek az élet
nP-k a gyönyöreit meg is kívánja, más egyébre azon
ban képtelen. Mikor aztán felserdült és értelmi világa 
is kifejlődött, az isteni kegy~Jem által támogatott aka
ratával képes lesz egy más életet választani, amelynek 
öröme a lélekben van s amelynek boldo~sáJta bensö 
és örökkétartó. Az emberben ugyanis értelmes lélek 
van és ennek szabadságában áll akaratát bizonyos 
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·esetekben megváltoztatni. Ilyen esetekben azután vagy 
a (l) külsó és alacsonyabbrendi természetnek a ja
vait választja; vagy pedig a (Il) belső (láthatatlan) és 
magasabbrendű természetnek az értékeit; azaz vagy 
a testnek és a mulandóságnak a gyönyöreit fogja élvezni, 
vagy pedi~ az istenség örökkétartó boldogságában fog 
gyönyörködni." (De Gratia Novi Testamenti. T. Il. p. 
552.) 

Ime Szent Ágostonnál az emberiség életvalóságá-
nak kettős lehetősége. A kiinduló pont a kiváncsiság, 
amelynek nemes hivatása az ember életében az igaz
ság keresése, a "legcsodálatosabb és legszembetünöbb 
igazság szemlélése." Kétségtelen, hogy Sze nt Ágoston 
itt e fölmagasztalt és oly szembelönö igazság alatt Is
tent értette. Ö ugyanis mindenek elött a Szentírás nyo
mán halad: "ln visibilia enim ipsius (Dei sci. &empi
terna virtus et sanctitas) a creatura mundi, per ea, quae 
facta sunt, intellecta conspiciuntur ... 11 (Rom. 1. 20.) 
Amikor az ember az érdeklődés hosszú fonala mellett 
a "csodálatos és szembetünő igazságig, •• az Istenig el
jutott, következik az öntudatos embernek akaratos 
jobbra vagy balra lépése: a mu1andó szerenesés élet 
vagy az örökkétartó boldog életnek a választá~a. 

A kettős életnek végs6 pontja, atóls6 llpése pedig 
az Isten. A mulandó szerenesés életnek hosszú, te
kervényes-szövevényes útja is az lstenhez v~zet ; az 
örökkétartó boldog élet választásának ösvénye pedig 
már itt a földön kezd a v~gtelen Istenbe szövödni. 

Mit akart Szent Ágoston mondani a kettös élet 
gondolatának a leírásával? Azt, hogy a természetes 
élet célja a folytonos lstenkeresés, a természetfölötti 
élet célja pedig a legcsodálatosabb és legszembetünöbb 
Igazság megismerése, szemlélése, szeretete: a végtelen 
lsten be-olvadás. 
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Fönséges eszményi törekvések : Istent eredménye
sen keresni, Istenben véglegesen boldogulni l A bukott 
természet önmagától képtelen erre. Kegyelemre van 
szüksége. Már az is, hogy az ember a válaszútig elju
tott - az isteni kegyelemnek a müve, annál inkább 
a jobbralépés: "az örökkétartó isteni boldogságnak az 
élvezése. u Az isteni kegyelemtől függ minden, azonban 
az embemek akaratával hozzá kell járulnia, mert a ke
gyelmi életre önmagától képtelen, sőt meg sem érde
melheti, de közre kell müködnie: "Qui te fecit sine 
te, non te iustificat sine te. u (De Verb. A post. ad Phi
lipp. 3. serm. 15. c. XI.) "Istentől van a kezdeménye
zés, mert Ö eszközli, hogy akarjunk s Ö fejezi be az
által, hogy az akaróval közremüködik. u (Ba bura : i. m. 
122. l.) "Ut ergo velimus, sine nobis operatur; cum 
autern volumus et sic volumus ut faciamus, nobiscum 
cooperatur: tamen sine illo vel operanie ut velimus, 
wi cooperante cam volumas, ad bona pietafis opera 
nilali valemas ••• " (De Gratia et Lib. Arbitr. T. XIV. 
p. 904. b.) Ismét máshelyen meg így ír: "Amint az em
ber elsö élete a Törvény alatt van, amikor semmi igaz
ságtalanságot és rosszaságot nem tiltanak meg neki és 
a gonosz kívánságoknak nem is áll ellen semmi téren; 
azonképen a második életben, amely a T6rvény alatt 
pan, de a Iulbelem el6tt, amikor eltiltják ugyan a 
rossztól és meg is kísérli, hogy a bűntől tartózkodjék, 
de mégis elesik, mert az igazságot nem az Istenért és 
az igazságért önmagáért szereti, hanem azért, hogy az 
igazság szolgáljon neki a földiek összeharácsolásában. 
A mulandó kívánság húzza-vonja az embert, - látja 
az igazsáaot, de csalogatja hiú kényelem és elhagyja 
az igazságot... A harmadik Ilet a Mbelmi Ilet,_ 
amikor semmi mulandó kényelmet nem helyez az em-
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ber az igazság elébe: de ezt lehetetlen elérni máské
pen, mint lelki szeretettel, amelyre az Úr maga adott 
példát, - és ke~yelemmel, amellyel segít. -- Ebben 
az életben (kegyelmi), ha van is a halandó porhüvely
nek testi vágya, - a lelket nem vetheti a bűn uralma 
alá. - Igen, a bűn már nem uraik odik a mi halandó 
testünkben, ámbár nem lehetetlen, hogy benne ne lak
jék, amíg a test halandó ... " (Exp. Epist. ad Gal. c. 5. 
T. IV. n. 46.) Az örökélet szempontjából tekintve e 
hármas életet tulajdonképen kettős életről van itt is 
szó. 

B) Gratia Novi Testamenti. 

Ez utóbbiakból követk~zik, hogy a kegyelmi élet 
az Újszövetség Szerzöjének a diadala : Az Úr adott 
példát, az Úr ad kegyelmet, a bűn már nem uralko
dik a mi halandó testünkben ! 

Kérdezzük most már, hogy (l) mi az Újszövetség 
kegyelme, (ll) mi a kegyelmi élet, amelynek az öröme 
a lélekben van, boldogsága örökkétartó. Szent Ágoston 
a szeretet ben látja az Újszövetség kegyelmének a lé
nyegét. Bizonyítékai mindenütt, ahol csak a kegyelem
ről beszélhet vagy:kell neki beszélnie, a Szentírásra tá
maszkodnak. Lássuk azokat a helyeket, amelyekben a 
kegyelem annyi mint szeretet. 

I. Szent Ágoston könyvterjedelmű levelet ír Ho
noratus nevű catechumennek az Újszövetség kegyel
méről. Ebben a könyvben, illetőleg levélben Honora
tus kérdéseire megfelel és közben részletesen kifejti, 
hogy mi az Újszövetség kegyelme ; gondolatát az lsten 
szeretetével fejezi be, amely szivünkben elömlött a 
Szentlélek által. A végére ezt írja: "Haec est gratia 
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novi Testamenti.'• (De Gratia N. Testamenti. T. Il. p. 
560.) 

418-körül ír, - szintén levelet - egy Bonifác 
nevü katonának (in militia merenti). E levélben élet
szabályt ír neki és bizonyítja, hogy a kereszténynek 
olykor szabad fegyvert is használni a társadalom bé
kéjeért. A levél elején hivatkozik a szeretetre és ki
vánja, hogy e szeretetben növekedjék napról-napra. 
"ln hac ergo dilectione quotidie profice, qui tibi eam 
praecepit, adque donavit, nutriatur et crescat, donec 
haec te perfecta perficiat. lpsa est enim caritas, quae 
sicut Apostolus dicit ..... Itt aztán Szt. Pál ugyanazon 
helyét idézi, amelyról Honoratusnak azt mondta, hogy 
ez az Újszövetség kegyelme. "lpsa est, de qua item 
dicit, Plenitudo Legis caritas ... (Ad Bonif. epist. 189. 
d. T. II. p. 909.) 

Amiltor Szent Ágoston Mózes V. könyvét magya
rázza, ismét kifejezetten az Újszövetség kegyelmét 
szeretetnek nevezi. A két szövetség közölti különb
ségnek a fejtegetését így fejezi be : "Azt mondottuk 
tehát, e különbség két szövetséget jelent ; hogy az 
Ószövetségben a Törvény mint Isten müve ajánltatott, 
ahol az ember nem tett semmit, azért, mert félelem
mel nem lehet a Törvényt teljesíteni: minthogy a Tör
vény cselekedete ezeretettel lesz valóban a Törvény 
cselekedetévé és nem félelemmel; és ez a szeretet az , 
Ujszövetség kegyelme . . . .. (quae caritas gratia est T es-
tamen ti novi). (Quaest. in Deut. L. V. T. III. p. 739. a.) 

Sót, mondja szent Ágoston, az Istennek ajándéka 
olyannyira a szeretet, hogy Szt. János egyenesen Is
tennek hivja: "Caritas usque adeo est donum Dei, ut 
Deus vocetur Apostolo Johanne dicente: Deus caritas 
est et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus 
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in eo. (Serm. de verb. Apost. 156. T. VII. p. 752. c.) 
A sokból legyen ennyi elég. 

(ll.) Ha tehát Szent Ágoston a kegyelem lénye
gét a szeretetbc51 emeli és viszi föl egészen az Istenig, 
aki a szereletet a szivünkbe oltja, akkor nekünk a ke
gyelmi életet ennek a szeretetnek a gyakorlásában kell 
látnunk, akkor a kegyelmi életet lstenben - maradás
nak kell hinnünk, akkor a kegyelmi életet az örökélet 
kezdetének kell tartanunk. És hogy a kegyelmi élet 
valóban ez és nem valami frázis, kifejti Szent Ágoston. 

Krisztus Urunk a kegyelmek kegyelme, maga a meg
testestesült Kegyelem, a Szeretet, az örökké tartó bol
dog élet. 11Unde et ipsa vita aeterna, quae utique 
ln line sine line hahbitar... In nobis facta per 'ra
fiam, etiam ipsa gratia nuncupatur ... (Epist. ad Sixt. 
CXCIV. T. n. p. 939. c.) Ha tehát .. in nobis factau, 
akkor a kegyelmi élet abban, aki Krisztusban hisz, 
Krisztust követi és Krisztust éli, az örökélet kezdete 
lett. 

Az örökéJet az Isten természetében való részese
dés. "Descendit er'o ille, ut nos ascenderemus, et 
manens in natura sua factus est particeps naturae nost
rae, af nos manenfes in natara nosfra efflceremar 
participes naturae ipsius ... (De Gratia novi. Test. T. n. 
p. 555. n. 10.) A jelen üdvrendben azonban az Isten 
természetében való részesedést csak a földön kezdhet
jük meg a hit, remény és szeretet által. 

Szt. Pál azt mondja, hogy az örökélet: kegyelem 
(Epist. ad Sixt. CXCIV. T. Il. p. 939. c .. ) Szt. Ágoston 
is azt mondja, hogy kegyelem, de mindkettó a szere
tetben látja, amelyet halálunk után folyton, szüntele
nül (in line sine line) élvezünk. De ha ez így van 
a halál után, akkor következik, hogy a jelen életben 
már meg kellett kezdeni a kegyelmi élet által, amely 
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nem folytonos és bebiztosított a világ, a test és a go
nosz miatt. 

Tehát a kegyelmi élet az örökélet kezdete l 

n. 
A1tarnlls szeretnl. Sat akarni annyi, mint sze

retni. Mindenben a szeretet; ha szeretsz, bármit tehetsz, 
ez Szent Ágoston lángoló szivének hatalmas hullám
zása mély érzelmeinek tengerén. A szeretet mélyíti és 
emeli a Jeiket, a szeretet hevíti a vértanukat, szere
tet tökéletesíti a hitvallókat, a szeretet neveli és növeli 
a szüzeket. Az örökké tartó boldog élet is szeretet 
lesz. (Ad Bonif. epist. 189. d. T. n. p. 909.) Hogy 
Szent Ágostonban oly nagy volt a szeretet, a kegye
lemral szóló meghatározása is tanuskodik, amel~ ben 
szintén a szeretetnek izzó gondolatát találjuk: 16aliquod 
adiutorium ... flagrantissimae et luminosissimae caritatis ..... 
(De Gratia Chisti contr. Pelag et Caelest. T. :xm. p. 
306. e.) Az ember lelkét az lsten szeretetének ke
gyelme teszi széppé, kedvessé, szentté és boldoggá. 
Ez a bitigazság a Szentíráson, a Szentatyák tanításán 
alapszik. Erral a kinyilatkoztatott, természetfölötti tör
ténésral eddig Szent Ágoston írt a legszebben 
és a legmélyebben. S amit a kegyelemral írl, 
az benne a bit, remény, és a lelki szeretetnek eleven 
valósága volt. A láthatatlan, eleven valóságnak a gyü
mölcse az élet, amelynek mesternaje a történelem, 
Krisztus szavai igazságának egyik legcsattanóbb bizo
nyítékát nyujtja Szent Ágostonban mindenkor hitetlen 
és hívő emberének, amikor azt mondja: 11 Gyümölcse
ikröl ismeritek meg öket. A jó fa jó gyümölcsöt terem, 
a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. ( Mt. 7, 16-17.) 

Krisztus Urunk hasonlatának igazságát Szent Ágos
ton nemcsak az emberiség történelméből tudta, de sa-
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ját életében is megtapasztalta. Az örök szeretetnek lán
goló, fénylő kegyelme az ö lelkébe is behatott, hogy 
akarjon már és kezdjen már szeretni; akarja és szeresse 
már a titkos, láthatatlan, de mégis oly szembetünő 
Igazságot, az Istent, aki "az életet igéri és nem csupán 
az örökkétartót, hanem egyszersmind a boldogot is; 
ahol semmi nyomorúság nem lesz, semmi küzdelem, se 
fájdalom. Hol teljesen egész és biztos nyugalom lesz. 
Vita sub Deo, vita cum Deo, vita de Deo, vita ipse 
Deus" (Serm. in natali Apost. T. Vlll. n. 7.) 

Ez az a bóséges és örökkétartó boldog élet, ami
ért Krisztus Urunk eljött, amelyről Szent Ágoston oly 
szépen írt, amelyet oly forró szeretettel fölkarolt, amelyet 
most örökre élvez. Ilyen a kegyelmi élet, olyan a mu
landó élet; a válasz az ember akaratán múlik. Isten a 
kegyelmet senkitól nem tagadja meg. "Huius vitae feli
citas temporalis est: ab hac vita indpere necessitalis 
est, in ea persistere voluntatis!" (De Gratia N. T. T. 
Il. p. 552.) Ágoston választott. A kegyelem benne is 
oly bő gyümölcsöt termett, hogy ö is elmondhatja Szt. 
Pállal: "Gratia Dei in me vacua non fuit." (1. Cor. 15, 10.) 
Minden nagy gondolata, érzése isteni kegyelemmel forró 
szeretettel van tele. "Nagy keresztény" lett, szentté 
változtatta a kegyelem, amelynek fönséges épületét ter
vezte, építkezését vezette, kész palotáját védte. Nagy 
opus-a a teológia össses problémáit fölöleli; " életmű
vének tükrébe két világ nézett belé: a középkor ke
reszténysége és az ó-kor müvelts~ge,'' hogy e kettőnek 
hét bőséges esztendeje elegendő táplálékot nyujtson 
minden század modern hét szük esztendejének. De 
Szent Ágoston mély lelke fönséges eszméjének, tiszta 
érzelmeinek, grandiózus törekvéseinek legszebb arcké-

- 111-



pét mi sem világítja meg a legélesebben, mint e három 
•ondolata: 

"Tenete caritatem, amate veritatem, desiderate 
unitatem, ut pervenialis ad aeternitatem.•• (Serm. 186. 
de temp.) 

Szent Ferenc Atyámhoz. 
Úgy fedeztél föl erdei úton, 
mikor elnyomtak fák, gyomok, gazok, 
magam is azt hittem, vadvirág vagyok 
s zöld ágam föléjük sohse nyujtom. 

Titokban ittam égi harmatot, 
napsugarat is lopva kaptam 
s magamba borulva úgy sirattam 
a napot, mely hozzám nem juthatott. 

Ha földanyám keblére borultam, 
emlőjét nekem nem adta soha, 
magzatát is feledő mostoha 
s mérget szívtam csenevész-fásultan. 

Csak egyszer látott mel.l áldott szemed, 
(vagy keresett talán, Isten tudja?) 
hogy arra vitt lelked lsten-útja, 
megszántad árva kicsinségemet. 

Megálltál s velP-d s~ende fráterek 
s szelíden szóltál az embereknek, 
kik virágon is elhenteregnek, 
s félve intéd, hogy rám ne lépjenek. 

Rút erdö-zúgás nevetett rajtad, 
csak én csókoltam meg stigmás ke7ed, 
mert kertedben veled együtt leszek 
s szívem örömében majd megszakad. 
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Azóta futnak ápim széjjel, 
vállvak nem húznak többé a földre. 
Te vaJiy támaszom, Hozzád vaJiyok kötve, 
mitse törődöm viharral-széllel. 

P. Kapümdn. 

A szent vér mint probléma. 
(Második közlemény.) 

B) Problémánk a XX. század bonckése alatl 

IV. Most pedig gyOrközzUnk föl, mert kemény fába vágjuk 
a fejszénket l • 

l. MindenekeiOtt e~y-két preelz meghatározást szerelnénk 
adni. Hogyan definálhatjuk a megttstesUiést? .Unio hypostatica 
duplicis naturae, divinae et hum,.nae, in unica Verbi persona, ex 
qua unione 'mus est Christus • (Tanquerey. i. m. 613. p.) -
Mivel a k. Olvasónktól sok teológiai ismeretet tételezUnk fGI, 
azért csak azokra a szavakra van megjegyzésOnk, melyek a prob
léma megoldásánál nagyfontosságuak, s amelyek szemmeltartásá
val mindenki Onmaga csinálhatja a komplikációkat, nem kOlönben a 
megold4sokat. 

Hlpostatica, azaz személyi unió akkor jön létre, midOn 
1öbb telles természetből egy személv származik, a természetek 
megcsonkitása nél kOl. (U. o.) A tnmlszfll pedig: .est princi
pium in1rinsecum et essential e operalionis et passionis. • (U. o. 
3l2 p ) Tehát az embernél az emberi termlafllfll a test és a 

'Az anyag megirtisén ek nem kis akadálya értekezéatlnk fölaprózúa. 
A kapoc• és az összefüggés elevenségéért célszerúnek tartjuk a multkori 
közJemény tartalmát egy-két szóval az emlékezetben felfrlsslteni. Eddil 
lll na1y pontot tárgyaltunk l:! Az elsóben adtuk a probléma történetét, a 
máaodikban pedig röviden szemJéltük azokat az érveket, melyekkel a k6t 
fél (dominikánus és a franciskánus) saját véleményét támogatta, maJd a 
harmadikban bemutattuk a régieknek problémánkkal összeftln6 wrm6azel
tudományi iameretüket, hogy azokat tisztán litva, minclenki ellen6rz6M 
mellett, Yihessük az egyik fél véleménJét diadalral 
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lélek uniója teszi. Mbként: "anima et corpus constituunt unum 
principium earumdem virium et operalionum scientiuum sensili
varum. • (Dona t. V. n. 475.) Bármelyik könyvben nézzük - kezdve 
Mas1riustól (1. m. n. 193.) - mlndenhol ezt találjuk: testUnk 
önmagáb:m nem emberi természet, se a lelkünk, hanem a kett6 
e~yiltt. A személy# pedig fgy h11tározzuk me~: ~ubstantia sin
gularis. com pieta, sui iuris et intelit ct u praedita." (Tcnquerey i. 
m. 322. p; Dona t. V l. n. 251; V. n. 479) 

Minden megtestesütésről szóló dogmatikus könyv tárgyal 
arról, mégpedig hangsúlyozottan, hogy az Ige az emberi testet 
közvetlenül (immedillte) avagy közvetve (mediate) vet~e·e fel. 
Itt aztan beszélnek ralione ordinis és intentione ordinis·röl. 
Úgy gondoljuk. hogy nekUnk elégséges lesz, ha csak azt világft
juk meg, mit jelent a: köz:Jetlen felvétel. Ha az Ige nem köz
vetlenül v~tte fel a testet, hanem - mondjuk - a lélek közve
tftéséve~. akkor Krisztus halála után nem lehetett unióban a test
tel, &Dt!rt a halál a ré,iek szerint: a lélek és a test szétválása, s 
igy a sírban levő Krisztust nem is kellett volna imádni. Ámde 
ezt nem mondhatjuk l 

A vér problémája. 
V. 2. Mivel problémánk elsősorban a vér körül forog, azért 

először ezzel kell foglalkoznunk s csak aztán terhetUnk át a töle 
Siointe elválaszthatatlan kérdésekre. Ha a modern orvosi, illetőleg 

biológiai, biochémiai tudományok sumpontjából akarunk a kér
déshez hozzányúlni s a problémái eldönteni, akkor nem járhatunk 
el más~ént, csak miként a régiek, t. i szembené!Onk a vér mi
sélével, összetételével, ho~v aztán a két ismeretet összeha
sonlftva az igazságot megfogha!'.suk. Ezért elsö kérdésUnk: 

Ml aaaak a v6raek az laszetétele a mal tadomáay 
szerlat, melyet a r6clek j61 vacy kev6sbb6 mecl~tt 

6telaek tartottak ? 

Az általunk közöm.égesen vérnek nevezett kötászivel a 
vérrel foglalkozó tudomány (hat!matologia) szerint a kovetkezö 
részekből áll: 

a) Vört'lsvérsejtekböl, b) fehérvérsejrekböl, c) vérlc:mezkékhöl 
• d) vérnedvből, e) tápláló s elhaszn~lt elemekböll 

- 114-



a). A v6r6avlr•eltek (vértestecskék) száma mindrn köb
milliméter v~rben kb. 5 millió. Az egész szervezetben 25 billióra 
teszik a számukat (Oriesbach, 1928). Libasorban egymás mellé 
the Oket, egy egyénböJ 200.000 km. hos~nú léncolatot kapnánk, 
va1yis olyan hosszú láncot, amelyet többször lehetne az egyenlflO 
körUJ csavarni (Bürker). Le2inkább a piroscsontvelőben kés1ülnek. 
BölcsöjUkböl a véráramba érve elvesztik •eltma.lalcaf, Igy az
tán sem szaporodni, sem táplálkozni nem tudnak. Életük rövid 
lélekzetQ. Az elhaltak rgy részét kihalássza a máj, R a haemo
•lo61nraak nevezett vas1ar1almát három célra használja fel. Még
pedig: önmaga festésére, az epefesték el.,állftására és a vérképző 

mirigyek támogatására. A tObbit pedig a lehérvlr•eitek falják 
fel. Feladatuk, hogy az oxigént a belélekzeit levegöböl és na~yon 
kis mértéKben a llörtöl (O·t 0/o) is a sejtekhez s a szovetekhez 
szállltsák, és hogy elvigyék az életfolyamatok során a sejtekben 
keletkezett széndioxidnak (C01 ) egy részét (1/,-1/ 1·át) a test 
minden részébOI a kilélekzendö levegőbe és minimális mértékben 
(l '/0) a bőrhOz is. Szóval az élet fenntartó gázcseréinek- Delsö 
lélekzésnek - közvetitOL Ezért is nevezte Braus (1924) a vörös
vérsejteket: pneamocyfálcnak. 

b). Fehlrvlr•eltelcWI (leukocyták) minden köbmilliméter 
vérben kb. 5000 található. I•azi •eitek: van 1nagjuk, táplálkoz
nak, lélekzenek, ha kell, osztódva szaporodnak. Protozlazmanyúl
ványaik kinyújtásával és behúzásával aktiv, azaz amoeboid moz
gást végeznek, amelynek segitségével nemcsak hogy helyüket 
tudják megváltoztaini s mint vándorsejtek el tudnak kalan
dozni al. erektOl távoleső helyekre és be tudnak férközni a szo· 
rosan egymáshoz sfmuló hámsejtek közé is, hanem rá is tudják 
magukat vetni az ellenségre. Feladatuk: a vérbe, a szövetekbe ke
rülö idegen elemeknek (bacillus, baktérium stb.) a felfalása s ezért 
várador- vagy falósejteknek is nevezzUk öket. ,,61c fala/donW
pen id•••nek a vlrhez, ez nekik csak szallftóeszköz, mely 
gyors keringésével és a szervezet egészében való eloszlásával le· 
ht:tövé teszik számukra. hogy a nyirokszövetben termelödve, 
szétszóródjanak a test összt!s szOvetei közé ... • (V. ö. Természet. 
17. 87. 502. 1.) 

c). A virlemezlelk szintén maggal bir~ teljes sejtek; van
nak akik bizonyos megszorftást tesznek. SzAmuk egy köbmillim~
ter vérben 300 OOO (Thom sen, 1920) -500.000. VörOscsontveiO-
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ben képződnek, mégpedig ffizOdés utján (Wight, 1906), a lépben· 
pusztulnak el. Szintelen, halvány, nehezen lAtható apró testek. 
Valami szerepUk a vérzések megszUntetésében, azaz a véralvadAs
ban van Teljesen még nem ismerjUk öket. 

d). A vlmedv (plazma) gyengéden sárgás folyadék. Benne· 
lisznak az alakelemek. H:t a felnőtt ember vérét 5 literre becsül
jUk, akkor 3 liter esik az áramló vérnedvre. 2 liter a benne· 
lebe2ö nilArd sejtes alkatrészekre. Igy a vérnek 56 térfogatsd
zalékAt teszi. 

e). Táplál6 s elhasznált elemek a következők: 1 °/11 só, 
mégpedig nagyobb mennyiségben a konyhasó (NaC 1.), szódabi
karbóna (NaHOC1), zsfr o·t 0/ 11 , cukor o·t-02 °/.. sok fehérje
(7 °/0), és 80-90 °/0 vizen kivfil még mindaz, amely testünk fel
épitéséhez szUkséges. - Ha a vérnedvről beszélünk, e részeket 
mindig benne foglalva értjük. 

TeMt akkora lényegbeli eltérés van a régi s az új tudomAny 
411ftAsa közOtt mindjArt az elsö lépésnél, mint amilyen a tűz és 
a vfz lényege közOtt l Most pedig azt kérdezzUk az ellenféltOl : 
milyen uniót tart ezek után l S ö csak ezeket mondhatja: t. csak 
azokat a részeket vette fel az Ige, melvek elvitathatatlar.ul élr.ek; 
2. vagv az egészet minden porcikAjAval együtt; vagy 3. egyAlta
lio nem vette fel a vért l Eddig több megkUiönbnztetés nem le
hetséges. - NekOnk pedig teljesen mindegy, mit állit az ellenfél, 
mert minden eshetőséget megnézOnk. 

Vegyük talán tlőször a le,val6szinii66 lehetőséget, mt-ly 
IYÖzelemmel kecsegtet. De jól vigyázzunk, nehogy az, amivel 
győzelmük elérését vélték a régiek, most valamiképen halált avagy 
a veszteség szé2yenét hozza nekik lll 

1. Az Ige immediafe csak a vér él6sejtjeit vette lel/ 

VI. a) Midőn Donát azt keresi, hogy a lélek hol ''an jelen a 
testben, a következi\ érdekes ~ nem kevé~bhé Igyelemre méltó 
kijelentést te~zi: "C:.~m dicimu~, animam :_.:.pectata entitt1te in toto 
corpore es11e, tantum de partihas primariis corporis loquimur 
i. e. de illis, quae ad unitatem substantiae corharis vh·enlis per
tinent, quales sunt nervi, musculi, ossa, venae. tendines, epitheli
um (hámszövet) ect. Sed non est sermo de secandariis parti
has, quae vel vitam non habent, velut saliva, lacrimae, pertine-
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ant ad eius inte~ritatem, quia corpori necessariae efque coniunc
tae sunt, velut sanguis . . • Anima ibi est, ubi extrcet mana• 
loriiiiUI. Atqui in toto corpore et in qualibet parte (JJrlmarla) 
munus forrnae exercet ... • Ergo l (V. n. 491-3)~~ lejjebb azt mond
ja, hogy a mdaodl".os rlazeltr61 nem állítJa, aem nem vldl, 
lao•y azoitat iB a llleit inlormdlná. 5 kevéssel k~söbb Igy 
folytatja: .,Celebris controversia in fcholis veteribus agitata est de 
quaestione hac, aitne m1111aia a6 anima hamana inlormataa 
necne. Alii, maxime Thomistae. affirmabant, alii non pauci nega
bant•. ~~ ennél a kijelentésnél a kövt-lkelő me~jegy1ést teszi: 
.,Haec co.atroversla 1eparanda est ab alla quaestione theo
logica, sltne sanguis Christi hypodatlee assumptus a Verbo. 
Est assumptus et quidem ideo, quia sanguis ad lntegrltatem 
corporis pertlnet. Sed sanguis potest ad corporis inteRritatem 
pertinere, etiamsi ab anima rationali Intormatus non tit•. Mi
dOn pedi~ bemutatta az általunk is jelzett piros- és fehérsej•eket, 
azt kérdi, hogy a vér, helyesebben a vérsejtek informálldnak e az 
emberi lélektől l S azt mondja, hogy ÚRY látszik erre negatlve, 
tagadólag kell felelni mert a) non habent suffidentem cohaeren
tiam cum reliquo organismo informato; b.) Non est necessaria 
informatio. Nam procest:us vegetativi, qui in sanguine observen
tur, satis declarari videntur per REMOTUM influxum animae 
ln sangalnem. Vegatativi enim processus animam quidem pos
tulant, non •amen necessario semper requirunt immediatam eius 
praesenfiam in illa parte, in qua fiunt. Saepe enim per animam 
sive partes corporis animalas tantum determinari et inchoari et 
tunc per vires legesque phisicas et chemicas continuari ac perlici 
videntur. • (U. o. n. 497-8) SietUnk kijelenteni, hogy az utólsó 
mondatával épensé~eel nem értUnk egyet l 

• Haec controversia ... • megjegyzés be belekapaszkodunk, 
mint az '>Xi~én a vörösvérsejtekbe. Bizony, itt azt kell mondanunk, 
hogy a szerző elnézte a kérdést, mert vérnek a lélektől való infor
mAlása kérdé~ét s ennek az Igétől való felvételét lehetetlen elvá
lantani. SOt annyira egymás függvényeként szerepelnek, ho~y az 
elsO dőltével a mAsik is föltétlen ingadozik l Meghát azt sem ért
jük: miért volt a vér informálásáról akkora vita, - kár, hogy a 
szerz6nk nem jelezte - ha nem eJért l Erősen kisért bennUnket 
az a gondolat, hogy a szerz6 csak kendőül használta ezt a kije
lentést, - persze a ferenceseket elhallgatta, nehogy fogésa eg~-
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ben képz6dnek, mégpedig fQzödés utjén (Wight, 1906), a lépben· 
pusztulnak el. Szintelen, halvány, nehezen létható apró testek. 
Valami szerepOk a vérzések megszOntetésében. azaz a véralvadb
ban van Teljesen még nem ismerjOk öket. 

d). A vérnedv (plazma) gyengéden sérgás folyadék. Benne
Ilsznak az alakelemek. H:t a felnött ember vérét 5 literre becsOI
jOk, akkor 3 liter esik az áramló vérnedvre. 2 liter a benne
lebegO nilArd sejtes alkatrészekre. Igy a vérnek 56 térfogatsd
zalékét teszi. 

e). Tápláld s elhasznált elemek a k~vetkezök: t 0 / 0 só, 
mégpedig nagyobb mennyiségben a konyhasó (NaCl.), szódabi
karbóna (NaHOC3), zsfr o·t '/0, cukor 0·1-02 •;.. sok fehérje· 
(7 °/0), és 80-90 °/0 vízen kivOI még mindaz, amely testUnk fel
épitéséhez szOkséges. - Ha a vérnedvröl beszélünk, e részeket 
mindig benne foglalva értjük. 

TehU akkora lényegbeli eltérés van a régi s az új tudomény 
állitása közOtt mindjért az elsö lépésnél, mint amilyen a tűz és 
a vfz lényege közOtt l Most pedig azt kérdezzUk az ellenfélt61 : 
milyen uniót tart ezek után l S 6 csak ezeket mondhatja: t. csak 
azokat a részeket vette fel az Ige, melvek elvitathatatlar.ul élr.ek; 
2. vagv az egészet minden porcikéjéval együtt; vagy 3. egyélta
lio nem vette fel a vért l Eddig tnbb megkOIOnbnztetés nem le
hetséges. - NekUnk pedig teljesen mindegy, mit állit az ellenfél, 
mert minden eshetös~get megnézOnk. 

Vegyük talán tlösznr a lefval6szlnü66 lehetőséget, mely 
1y6zelemmel kecsegtet. De jól vigyázzunk, nehogy az, amivel 
gyözelmOk elérését vélték a régiek, most valamiképen halált avagy 
a vestieség szégyenét hozza nekik lll 

1. Az Ige fmmediafe csak a vér él6sejtjeit vette lel/ 
VI. a) Midön Donát azt keresi, hogy a lélek hol \•an jelen a 

testben, a k~vetkezi\ érdekes s nem kevé!'bhé f·gyelemre méltó 
kijelentést tef;zi: "C~m dicimus, animam l'pectata entit11te in toto 
corpore es11e, tantum de partibas primariis corporis loquimur 
i. e. de illi&, quae ad unitatem substantiae corboris vi\'entis per
tinent, quales sunt nervi, musculi, ossa, venae. tendines, epitheli
um (hámszövet) ect. Sed non esi sermo de secandariis parti
bas, quae vel vitam non habent, velut saliva, lacrimae, pertine-
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an.t ad eius inteRritatem, quia corpori necessariae efque coniunc
tae sunt, velut sanguis . . • Anima ibi est, ubi extrcet mana• 
lormae. Atqui in toto corpore et in qualibet parte (primarla) 
munus forrnae exercet .•. • Ergo l (V. n. 491-3) ~s lejjebb azt mond
ja, hogy a mdaodl,..OB rlazeltrll nem dllíf/a, aem nem vldl, 
lao•y azoitat ú a llleit inlormdlnd. S kevéssel k~söbb Igy 
folytatja: "Celebris controversia in fcholis veteribus agitata est de 
quaestione hac, aitne aa,..aia a6 anima Jaamana iniormatua 
necne. Alii, maxime Thomistae. affirmabant. alii non pauci nega
bant•. ~~ ennél a kijelentésnél a kOvtrke:rö me~jegy1ést teszi: 
.,Haec co.atroversla 1eparanda est ab alla quaestione theo
loglca, sltne sanguis Christi hypodatlee assumptus a Verbo. 
Est assumptus et quidem ideo, quia sanguis ad Integritetem 
corporis pertlnet. Sed sanRuis potest ad corporis inteRritatem 
pertinere. etiam si ab anima ralionali Intormatus non tit•. Mi
dOn pedig bemutatta az általunk is jelzett piros- és fehérsej•eket, 
azt kérdi, hogy a vér, helyesebben a vérsejtek informálldnak e az 
emberi lélektOl! S a:rt mondja, hogy ÚRY látszik erre negatlve, 
tagadólag kell felelni mert a) non habent suffidentem cohaeren
tiam cum reliquo organismo informato; b.) Non est necessaria 
informatio. Nam procest:us vegetativi, qui in sanguine observt•n
tur, satis dectarari videntur per REMOTUM influxum animae 
ln sang•lnem. Vegatativi enim processus animam quidem pos
tulant, non tamen necessaria semper requirunt immediatam eius 
praesenfiam in illa parte, in qua fiunt. Saepe enim per animam 
sive partes corporis animatas tantum determinari et inchoari et 
tunc per vires legesque phisicas et chemicas continuari ac perfici 
viden tur. • (U. o. n. 497· 8) SietUnk kijelenteni, hogy az utólsó 
mondatával épensé~czel nem értUnk egyet ! 

• Haec controversia .•. • megjegyzés be belekapaszkodunk, 
mint az t>XiRén a vörösvérsejtekbe. Bizony, itt azt kell mondanunk, 
hogy a szerz6 elnézte a kérdést, mert vérnek a lélektől való infor
málása kérdé"ét s ennek az Igétől való felvételét lehetetlen elvá
lantani. SOt annyira egymás függvényeként szerepelnek, hogy az 
első dőltével a mAsik is föltétlen ingadozik ! Meghát azt sem ért
jUk: miért volt a vér informálásáról akkora vita, - kér, hogy a 
szerzönk nem jelezte - ha nem eaért l ErOsen kisért bennOnket 
az a gondolat, hogy a szerz6 csak kend601 használta ezt a kije
lentést, - persze a ferenceseket elhallgatta, nebogy fogésa rgé-
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szen világos legyen, - hogy annál bátrabban tárgyalhasson a 
vérrOI s tehesse a föntebbi kijelentéseket, melyek a rlgiek taná
val szemben valósággal forradalmi újitésok. A2onban a mi beszé
dünk ilyen tekintélyes szerzOvel szemben semmi, - noha már 
az eddigiekre is nem a legsikertelenebbül reflektálhatnánk. -
de hála lstennek van, aki a legkiftjezettebb módon tesz tanúsá· 
got állitásunk igazáróli Waddingra ROndolunk. ö uvyanis ezt 
irja: Miután ll. PIUs az előtte megejtendO vitára kitűzte a napot, 
"jacobus (de Marchia) interim iliustres quosque Academiarum 
Romae, Patavii, Neapolis, et Florentiae Theologos per litteras 
consulit. ragavitque ut quid in hac re sentirent, exponerent. Me
dicos vero, utrum ~;augnis esset pars essentialis corporis, aut 
informaretur anima? diligenter curavit interrogandos, probe 
sciens praecipuum asserendae aut denegandae unioni 
hypostaticae cum sanguine fundamentum h:nc esse desa
mendum •.• • (Tom. XIII. a. 1462. n. XVIII.) 

Kell-e ennél világosabban kifejezni, hogy e két tétel nagvon 
is össtefOgg egymással; hogy az akkori vi1atko2ók az Igének a 
vérr~l való unióját kettötöl lették függővé, - itt csak filozófiai 
s orvos-tudományi szempontot értünk - t. i. a vér esszenciá
lis része-e a testnek, illetőleg informálja-e a lélek l! l! 
kett6n áll vagy dől el a vita! Ezt nagyon kell nekiink 
hangsúlyoznunk s épen ezért jól jegyezzlik meg, mert még 
sok oorsot fog az orrunk alá törni l Ezért csak helyteleniteni tud
juk Donat részérOl tett nyúlfarkú hozzászóllást. 

Mielött még tova mennénk, vessünk futó pillantást az el~ö 

eredményre l Ez pedig a következO. Mai tudásunk szerint egéSten 
bizonyos, hogy a vérsejtek élnek. Söt az életnek annyira dédel· 
geteltjei, hogy minden egyes sejt külön álló valóságos egyed 
melynek elevenilO principiuma r.em az emberi splrltus, legalább 
is nem oly értelemben, amint azt a réRiek vélték, vagy amilyen 
priucipiuma még most is - Donat szerint is - pl. az izom 
sejtjeinek - hanem más elv! Igy a vér sejtjei, jóllehet élnek, 
valamiképen mégis kicsúsznak a lélek markából. Ámde, ha ez áll, 
- azaz a lélek sem nem ~leveníti sem nem informálja Oket -
akkor a régiek m~sodik vitatott principiumára támaszkodva mond
hatjuk: nagy valószlniiség szerlnt az Ige azokat nem vette 
fel lmmedlate! Ezen állftttsunk az alábbiakban mindig jobban 
és jobban ki fog domboradni ! 
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2. Az Ige tu egész vlrt minclen porcikd.jával egyiitt 
16lvette. 

VII. b). No. de még ez nem mindenl KiinduláFunknál ezt 
mondotta az ellenfél: az Ige legalább azokat a részeket vttte fel, 
melyek föltétlen élnek l Most pedig, miciön látja, hogy az élflf ép 
teóriája ba lá lát jelenti, fordit e~vet köpenyén s fgy okoskodik: 
A vérnek Jegna~yobb része a vérnedv (plazma) a benne tiszkáló 
anya~okkal. Azért inkább azt vette fell S ha ez lehetséges ám bir 
az elsöt (a lélek formáló szerepét) nem szabcd tekintetbe ven
nUnk, akkor a mi- axiómára épfrett-vélcményOnk tovA bb is állhat. 
Az elődeink osztályozó skatulyáit me~tartva az élö részeket az 
excrementitiae- hez sorozzuk. Dona t szerint pedig a másodIagos ré
szek köz~. 

Jól Tegyük föl H.itha ez valami szerenesés meglátás s ki
rántja elleneinket az első kátytiból. 

Mindjárt kellemetlenül érint bennünket az a tény, hogy a 
régiek is csináltak megkQJönböztet~st teóriájuk me~vtdés~re,- lát
tuk, de nem sok dicsőséggel, mert a következO teológusok csak
hamar elvetetlék mint teljesen önkényes eljáráson alapuiót. (V. ö. 
pl. MOIIer. i. m. 252. p.) Ezért félős, hogy csöbörből vődörbe 

esünk l Érdekes még után az is, hogy mfg a régiek inkább a 
natrlmentalls vértOl voltak hajlandók az uniót me~tagadni, ad
dig a mostani föltevés épen ebbe kapaszkoctik, mint men tO· kö
télba, s a ma sik részt hajlandó meiiOzni l Ime a bizonytalanság 
diszharmóniája 

De nézzUnk csak a dolog mélyére l 

TestOnkben a vért vezető zárt vér· rendszeren kivül van 
még egy másik folyadékrendszer is, de ez már nyilt, az Iigy
nevezett nylrok·érrentls%er. Mivel a vér még kapillárisaink en
dosmosisa által se tud testUnk mindenegyes részéhez eljutni,- már
pedig nélküle sehol sem virulhat az élet- azért a végtelen böl
cseségfi s jóságli lsten gondoskodott egy másik folyadékrend
szerröl, melynek hullámaiból aztán a Jegelrejtettebb zugban élő 
ploretár sejtecske is bőségesen merithet Ennek a folyadékrend
szernek nagyszerfi, élö, eleven, melegen lOktető forrása nem mb, 
mint a vér. A vérnedv (plazma) a hajszálerekben kiszivárog a vér· 
erekbOI a szövetek kOzé. Magával viszi a tápláló anyagokat is. S 
ez a kiszivárgás oly bőséges, hogy mintegy eiOnti az egész \'Í• 
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déket, miként a Tisza, mikor kinlg a hámból, és minden se\t 
ebben, most már azllvetn•dvntlk nevezett folyadékban nyakig 
lubickol. Megfulladástól, kellemetlen érzést&l nem kell öket félteni, 
mert természetOk az, hogy a vizben •ljenek, mint az eeysejtfi vizi 
állatok. Minden él6 sejt csak folvékony millieu·ben él meg. Ezért 
szelle11esen je~yezte meg valaki: az ember valósá:!Ral két lábon 
járó aquarium l Ennek a nedvnek fehéres a szlne. LevegOre jutva 
lasabban mint a vér, de megalvad jellemző chémiai összetétele: 
sokkal több viz mint a vérnedvben. K.- Tc.- Ca. - chorid, car
honát. phosfát, albuminit stb .. s azok a zsirok, melyek nagysá
guk miatt a kapillárisokon át ne~ tudtak a vérerekbe felszfvódni. 
TestUnk minden részében rengeteg nyirokmirigy van, melyek fe
hér, valóságos, mozgó falósejtekel (histiocyák) termelnek. Ezek 
szállftó csónakként használják a szOvetnedvet. A szOvetnedv is ál
landó hullán.zásban, forgásban van, csakhogy lassabban folydo
gál mint a vér. Számtalan nyirokér be verődve a n".y vénába 
6mTik. Itt aztán ismét, mindenféle chémiai változás nélkül, mint 
vérnedv szerepel. Új tápiaiékol vesz fel. A magával hozolt pisz
kokat lerakja, mint pl. a szélesett sejtplazma részeket, bacillus 
hullákat, baktérium törmeleket, égési terméseket, festékszemecsKé
ket stb., szóval ami idegen vagy feleslegessé vált a szervezetben. 
Aztán felfrissülve ismét átszivárog a hajszálereken. Ez az 6 kOr
forgása. A falósejtek itt maradnak s ezután mint fehérvérsejtek 
(leukocyták) teljesitik fOiadatukat, mfg a kapillárisokon ismét ki 
nem lógnak az igaz! hazájukba. 

Nem tekintve azt, hogy Donattai a mai biológia az élettelen 
folyadékokról nem állftja a lélektől való informálódásukat Nem 
számhva azt sem, hogy a régiek az élettelen s az informálatlan 
vérről az uniót nem állitották, keressük: mi következik a föntebbi
ekből. Azonban azt se feledjOk el, hol:!y az Ige a ,vérrel' mint so
ha•em változó valamivel lépett e~ységbe. A vér csak egyet fordult 
szeriotak s teljes egészében ,hússá' változott. A hús pedig szin
tén unióban volt. Tehát semmi nehézség l 

Most pedi~ mit kell litnunk? A vért alkotó rész~k egyiké
nek nagyobb százaléka kiloccsan a medréböl; több elemmel gya
rapodva elárasztja az egész embert. S miután hullámaival körül
nyalt minden sejtet, hulladékokkal megrakodva betorkolik a vérbe. 
A vese hamarosan lekapcsalja a vérnek több százalékát s a kOr
forgás ismét kezdődik. Nem egészen más·e ez, mint a régiek is-
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merete? Azért az a k~rdés, hogy ezzel a medréböl kil~pett élette
len nedvvel (90% viz), melyröl a régieknek halvány sejtelmUk sem 
·volt, megmaradt-e az Ige unióban! Erre csak két felelet adható. 
Vagy n• mondjuk: nem vally Igen l 

Az elsO felelet valószinns~gét a föntebbieken kivül még a 
következök erösltik. A histiocytakat itt is ki kell zárnunk. A •zö
vetnedv már nem vér l A régiek pedig a vérért kardoskodtak . 
. Szentfrási szövegeink sem a szövetnedv mellett szólnak. Egy-ket
töre kikerülnek a szervezetböl stb. l 

A második feleletet tamogami látszik az a tény, hogy a ré
giek azokról a nedvekről, melyek ad veritatem corporis et vitae 
tartoznak, az egységet állitották. Márpedig a szövetnedv, mint a 
mondollakból tudjnk. ,.conditio sine qua non• a testi életet ille
tőleg. És a vérerekből való ki· bevándorlás sem okoz semmiféle 
nehézséget. Tehát l 

Ezenkivül gyerekség lenne azt állitani, hogy mig vérnedv 
volt, addig megvolt az unió, és miután kilépett az érből, meg
szUnt a1; a belépés pillanatában pedig megint helyreállt az egy
ség l Ergo l 

No meg az axióma l 
Am legyen ! De a kelepeéből könnyedén nem szabadulha

tunk. A két utólsó érv sántikál! Ugyania a vérnedvről még nem 
bizonyitottuk be, ho2y az Ige fölvette l Nemde a szövetnedv Jei
rására is azért mentUnk át, hogy annak lehetellenségét bebizo
nyitsuk? 

Az elsO érv keménységét azonnal ki fogjuk próbAini l 
VIli. A régi teológusok a mostaniakkal karöltve majdnem ki

vétel nélkül a nedvek közUI egyesekkel nagyon mostohán bánnak. 
Kizárják Oket a közvetlen egységböl. S ez a kérdés achiles-sarka. 
Ime egy klasszikus példa l· .Azok a járulékos testrészek, melyek 
a természetszern emberi anyag- forgalomban kiválnak a szervezet 
kötelékébOI (verejt6k, könnyek ls) természetesen rendeltetésük· 
nek megfelelO módon voltak az Ige egységébe fölvéve: ezeknek 
emberi létet a lélek informáló (elevenitő, egységetdiO és szervezö) 
tevékenysége ad ; s ezért a lélek az a természetszern kapocs, 
mellyel lsten azokat személyhez hozzáfnzi. Főként ebben az érte
lemben mondják a skolaszhk u sok: Krisztua a testet a lélek köz
vetilésével vette föl (corpus assumpsit mediante anima). Az em
·beri járulékok magától értetOdOJeg az: emberi azubsztancia közve-

- 121-



Htésével vannak az Ige egységébe fölvéve; mert hisz azoknak 
csak benne, mint természetszerG hordozójukban van létOk. • 
(Schütz i. m. 403. 1.) Mit mond más szóval? Azt, hogy mlvel 
az Ige ezeket a részeket a lélek közvetltésével veUe fel, 
azért ha a testtől, illetőleg a lélektől elv61talr, akkor az 
l1ével való egységDk is meg!lza•adt. Azaz: nem kellett 
volna azokat többé imidni l 

Bi1.0ny, az a baj. hogy a teológUI\Ok ezt megendik l Mert ha 
az újjukat nvujtják, mi a kart is kérjOk! Kár, hogy Schütz nem 
sorolta fel azokat a járulékos testré~<zeket, "melyek a természet
szerG embe· i anyag-forgalomban kiváln11k a szervezet körelékéböl." 
No. de mi a dolognak így is a nyitjára jövOnk, mert "verejrék és 
könnyek is• - szavakkal kezUnkbe adta a kulc!iot. Ennek a 
ku'csnak a segitségével azt mondanók : azok a nedvek elsősor
ban, melyek az egyes szervekből váltóanak ki, a hajat és a 
körmöt pedig az előbbi mondata foglalja magában. Ilyen nedv ter
mészetesen sok van. Föbbek, nagyobbak: a ná j nak kis es 3 pár 
nagy mirigyének (parclis. sublingualis, submexilaris) termése 
(nyáldiaztaze) naponként l liter; a gyomor apró mirigyei sok só
savat, pepszint és chymo~int termelnek. A vékonybél mirigyeinek 
en~ymái sem elenyésző csekély mennyiséJ!. Két legnagyobb miri
gyUnk se marad hátra a produkcióban. Csak maga a nagy· milj 
naponként l liter epét termel. A fehérmáj mirigyei váladékának 
már fajtája is többféle (tripszin, lipase, te_apsin, béldiaztaze). Ha
sonlóan a hasnyálmirigynél is: cusin, pthialin, tripsym, lipase 
fordulnak elö •.. 

Tehát mindezt n Ige k6zvetve vette fel! Ha ez áll, akkor 
kérdjllk: melyek azok a nedveic. amelyekről a régiek az uniót tar
tottjk, illetőleg tanitották? Csak nem a spirítus vitales vagy a 
humidum radical e, naturate? Hisz' ezeknek már régen beharan
goztak! Felhivjuk a figyelmet arra is, hogy ebben a pontban a 
teológia és a filozófia valahogyan találkozik. ami~ént e!rÖI Donat 
szavaiboi meggyözödhetOnk. A fi:ozófia s1erint a lélek t'ztket nem 
informálja, nem élteti! A teológia pedig mint egészen magától 
érthető dolgot egyszerüen a közvetlen egységből lekapcsol. Nem 
gondoljuk-e, hogy a teológia ezen eljárását a mostani filozófia, 
biológia eredményeivel igazolja? Ha pedig mindezt a rt~iek vé
leményével is összekapcsoljuk, akkor a föntebbit követkelőképen 
formulázhatnők: A könny, az izzadás, a nedvek mivel nem élnek, 
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azért ,.sine dubio informala non sint• (Donat); mivel pedig a 1~

lek nem eleveniti Oket, azért az Ige sem lépett velök immedial 
kapcsolatba. 

Ha valakinek ez az engedmény, helyesebben k~vetkeztetés 
nem tetszenék, akkor eiOször a teológusokkal szálljon harcbal 

Igy majdnem az összes nedveket közös nevezOre ho1tuk. A 
punctum tialiens, azonban csak most következik, midfn a vérned
vet (plazma) s a szövetnedvet is hozzájuk akarjuk csatolni l Báto
rit eljárásunkban az a tény, hogy sehogysem tudunk nyomára 
jutni annak a plus-nak, annak a több!etnek, mely Oket kivéte
lesen méltóvá teszi az Igével való közvetlen kapcsolódásra. Talán 
születésOkböl származik ez a méltóság? Avagy kOlönös összetéte
lükben rejlik az a megkUiönbö:ztetes? Utána nézUnk és mindjárt 
kibújik a szög a zsákhól. 

A vérnedv és a szövetnedv lénye,il•• ••Y· Már emlitettük, 
hogy a vérnedv 80-90,/1 vfz (H1 O), s ennek legnagyobb része 
(a többi égés termék) a bélfalazat hajszálai utján a f~hérjékkel 

(aminósavakká felbontva), szénhidrátokkal (cukor, keményflO cel· 
lulósa stb.), szervetlen sókkal együtt közvetlenül jut a vlrerellbel 
(Terméuet. 18. sz. 529. 1.) mindenféle chémiai mfivelet nélkül. 
Ez a vérnedv genealógiája. 

Tehát ezzel a szövetnedvvel elleneink szerint az Ige köz· 
vetlen egységben van l 

Menjünk csak tovább l 
IX. A vérnedv, helyesebben a szövetnedv bőségesen öntöz

geti mirigyeinket. A mirigyek pedig kiválasztjak belöle - csak 
belöle - a nekik megfelelO anyagot, melybOI aztán chlmiai 
úton vagy a nélkül (viz) ell\állftják természetüknek mrgfelelö kü
lönös nedvüket Ilyen mi,.,.y termék az annyira megvetett Wnny 
(olaj, só, viz), és az izzadafil (viz csekély bomlási termék) is. 
Most csak aztán arra szerelnénk feleletet kapni, hogy a könny, az 
izzadság (és a többi nedvek) vizével, melynek legnagyobb része 
mindenféle chémiai folyamat nélkOl válantódik ki, - de még ha 
chémiai úton jönnek is létre, mint a nem viz rlszell, - miért 
nincs az Igével közvetlen egységben ll Miért '? Mikor szakad az 
meg, mert mint a vérnedv, szövetnedv i.ren fontos alkatrészével 
megvolt? Még bOicsőjük is elegánsabb mint a vérned vé l 

Ha valakit kelletlen Ul érintene, hogy ezeknél mégiscsak mi
riiY játszik közre .•. , ám itt a másik nehézség I "A vfz kisebb 
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r~sze elpárolog a tltl8 ~s a Nr lellletln: lelaeletlnk mintllll 
Jlliratelf 1 a bOron át, ha nem is izzatlank, ha bOrünket szá
raznak ~rezzOk is, kis m~rtékben ugyan, de állantldtJn, éazrevét
len piroJoK a vh ... • (t\z ember. i. m. 247. l,; éR v. ö. 1'0rök i. 
m. 23, 67. 1.) A vhnek többi része pedig mindenKitOI jól ismert 
formában (naponként kb. másfél liter) távozik el. 

Nos, ezzel a vizzel megszOnt e az eRys~g? A teolóll,usok er
re e~yöntetoen illennel felelnek! Dehát miért szOnt meg?? Az 
mdma semmi! ? Vagy talán egyáltalán sohasem volt meg vele 
az unió? 

Nehogy a miriRyek munkája, kOlönösen a veséé, zavarjon 
bennünket, azt gondolva, hogy az urina a vesének ép oly váladé
ka, mint a májnak az epe, azért megvilá~itjuk eljárását egy ha
sonlattal. Az állomá"on sok kocsit buzigáJ " gőzO~t. Ide szalad, 
oaa szalad. FOtyülnek, váltókat forgatnak. Ö pedig közbrn hol 
erre, hol arra a váKAnyra lök egy· egy kocsit, Igy osztályozva Oket 
rendeltetésOknek megfelelőn a nélkül, hORY rajtuk valamit vál
toztatna Hát a vese csaknem Igy csinál a vér alkotó elemeivel ! 

VéRre alkossunk az eddigiekből logikai láncot, mely aztán a 
tiszta eredményt viiáRosan fo~ja mutatni. Teológusok határozot& 
tanitása szerinr az Ige csak Hzvefve vette föl a k6nnyet, az 
uza~of ... (a régiek miatt egy- két nedvtól el kdl tekinte
nUnk). Márpedig ezek s a az6vetnetlv közOtt lényeRes kOiönb
séc nincs, legalább a viz tekintetében ; ezért, ha azokat caak 
Hzvefve vette fel, akkor ezt is. l~en ám, ha a szövetnedvet 
caak k6%Vtltve, mediante anima vette fel. akkor eo ipso a vir· 
,..".,., is, mert lényegileg egyek. Ha pedig a vérnedvet meg a 
v~rsejteket is Hzvetve vette fel, akkor az e•l•z vlrt iR ,mint 
ilyent' az Ige eBal k6zvetve, medianie anima vette lel. Media n te 
fölvenni tudjuk mit jelent l 

Tehái Igy arra az eredményre jutottunk, - noha eddiK na~y 
részbt:n a régiek elveivel dolgoztunk - hogy a keresztfán kiöm
lött szent Vért nem kellett volna imádni !5 

Ezzel kiindulásunknál tett 3-ik megkUIOnbözteté,hez is el-
jutottunk. (Vége következik.) 

Fr. Kolumbán. 
6 Ha ezt az érvet fordltva kezdjük is, ugyanarra az eredményre ju

tunk! A vérnedvet közvetlen vette föl ... Tehát a könnyet is . . . Lehet· 
s6ges ezt illftani? 

Az ellenfél ennek a láttára azt a megkülönböztetést tehetné, hog~· a 
szövetnedv vizével (90 Ufo) nem volt meg a közvetlen egység, hanem csak 
a benne lev6 t6plil6 elemmel (10 '/,), s akkor a föntebbi engedménv nem 
ill! - Sziszifllazi ldaérlet! Kovi vezet a sok engedmény'? KOlönben a k6· 
ntkez6kben ezt a feltevést is inplicite merdöntjQk. 
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A hármas út 
v. másként 

A szeretet tüze .. 
S. Bonaventurae: O". Omn. t. VIII. paf. 1-17. 

A fordító megjegyzése. 
A jelen fordltás a főt. P. Provinciális által annyira óhajtott 

.Ferences Lelkigyakorlatok"-11ak bonaveniórai megalap~zására irá
nyul. Szerény véleményünk sze ri nt a "Stimulus conscientiae•, a 
.Radius intelligentiae• és az "lgniculus Sapientiae• fogja nyuj
tani a legnagyobb alapot a ,.ferer1ces Lelkigyakorlatok"· hoz, és. 
Szent Bonaventórának ebben az értekezésében össze van sürhve 
egész aazketikus és misztikus tanitása. 

Az érdeklődök számára pedig a fordftás~al párhuzamosan föl 
vannak tüntetve a parallel, megvilágositó, tov4bbfejleszt6 helyek 
és megjegyzések. 

A szerzö előszava. 
l. "Ime leirtarn ezt neked háromféleképen ... • mondja a 

Példabeszédek knnyve (22, 20). Mivel minden tudomány a Szent· 
háromség bélyegét viseli magán, azért kOlönöskép annak kell ezt 
tennie, amelyre a Szentfrés tanit. Azért mondja a Bö•cs e tudo
mányról, hORY báromnoros szellemi értelme van a erkölcsi, jel
k,pes '• fGifelé emel6. E három értelem megfelel a szeniségre 
törekvés: tlsztuljsl, felvlljgosulisl és tGkéletességl fokán ak. 
A tisztulás a békéhez, a felvilágosodás az igazsághoz, a tökéletes
ség a szeretethez vezet. Miután már a lélek ezeket teljesen elérte. 
boldog; s minél inkább törekszik ezekre, annál jobban növeksze
nek érdemei is. E három dolo~ ismeretén 1 függ az egész Szent
irás tudománya és a mennyei jutalom is. 

jegyezd me~ tehát, hogy e három úton ki· ki háromfélekép 
gyakorolhatja magát: vagy elmélkedve ol vu, vagy imádkozik VIlY 
szemlélödik. 

1 Az 11meret nemceak értelmi tudist jelent, hanem a bel,tott 61 el· 
foradott irazsir azerint val6 iletet is. 
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l. FeJezet. 
Az elmlllceclésr61, amelyben a Iéiele megtisztal, lel

viiáloBal ls t6kéletessl lesz.1 

2. jó lesz el6~zor az elmélkt'dési formát választanunk. Tud
nunk kell ugyanis, hogy három valami van bennUnk, amelynek 
sediségével e hármas úton előrehaladhatunk : a lelkiismeret Gsz· 
tGnz~se, az értelem fénye és a blSicseség tDzecakéje. Ha te
hát megtisztulni akarsz, fordulj lelkiismereted Oszt~nzéE-éhez.3 ha 
felvllégosulnl, értelmed fényéhez, ha pt>dig tftiEéletes akarsz 
lenni. a bölcseség tUzecskéj~hez ... 

t. l· A tisdalás útJa s annak bárJDas 
gyakorlata. 

3. A lelkiismeretlel igy kell az embernek bánnia: Először is 
meg kell szomorttanfa, másodszur flSI kell ráznia s harmadszor 
me2 kell javhanla. Mtg kell szomorírania a bűnről való meg
emlékezéssel, fol kell ráznia a maga-magára való tekinténel és 
végUI megjavltania a jó megfontolásával. 

4. Bűneiről ú~y emlékezzék meg az ember, hogy vádolja ma
gát sokszoros hanyagságáról, helytelen kivánségáról és go
noszségaról. c~aknem az i\sszes - akár ~ondolati, akár megva
lóaflott búr1t visua leh~t vezetni e háromra. 

A hanyagség me~::fontolásánál üf!yeljen a lélek, vajjon ha
nyag volt-e szlve megörzér~ben, az ld6 flSihasználás•ban és 
v'gcélja felé való tlJrekvésben? E háromra ugyanis nagyon 
kell vigyázni, a szivet jól kell őrizni, az időt helyesen kell fe1han-

1 Ez első fejezet épen a főt. P. Provinciális által is többször emUtett 
él adrgetett három prineipiumot ::a Stimulus Conscientiae·t. Radius Intelli
gentiae-t 61 Ignicuius Sapientiae-t mutatja be. Igy ír UJYanis (Ferences Mód· 
azerilnk): • Valláséletünkben a Stimulus ConscienHae a kiinduló forrás" 
(Ul. 10 old.) - Másik helyen: "A természetfeletti fényekkel eyönyörúsége
len indul az ég felé a stimulus conscientiae, de nemcsak indul, hanem rö· 
pül az ·,er6sebb6 és fényesebbé lett ignieulus sapientiae és radius intt'lll
lentlae által" (u. o. 12 old.). - Ismét más helyen, •... de amP.Iynek alaki 
ré&7.e mindig a pot i líV Stimulus Conscit>ntiae maratl, szírn~ ai pP dig e 
milztikának a Ignicuius Sapientiae és Ka dis ln telligentiae• (l V. 20. old.) 

1 Mit frt Szt. Bonaventúra a "lelkiismeret ösztönzése•• alatt? Ugyan
azt, mint, amit mi a lelkiismeret elnevezésén. Azért a fordítás többi résd
ben e kifPjezést fogom alkalmazni. 
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nAini és a köteles célt soh;tlle 1111bad l'zem elöl ~eveszteni. 

Másodszor meg kell fontolnia az embernek, netalán hanyag 
volt-e az Imádeia ban, a lelkl·olvasé~ban és a jócselt kede· 
tek gyakorlésiban? Mert annak. aki jó ~yümölcsl\t akar terem
ni a maga idejében (v. ö. Zs. l, 3). igt'n szorgalmasan icell gya
korolnia és kirnOvelnie magat e háromban, olyannyira, hogy ezek 
egyike a mbik nélkül meg se éllhat. 

Harmadszor pedig a1t kell vizsgálnia, h of! y hanyag volt· e a 
blnbinatban, a kisértésnek való elleniiliaban és a tOkéle
tességre való törekvélben ? Ugyanis mlndenkinek meg kell si
ratnia elkövetett bfineit, el kell fiznie magától az ördög incselkedé· 
seit és egyik erényről a m;ísikra kell haladnia (v. O. Zs· 83, 8), 
hogy Igy eljuthasson a megigért foldre. 

5. A kfvénságokat irlet61eg vizsgálja mtg magát a lélek, 
llogy megvan-e benne a gyönyöröknek, a kivéncslségot In
gerlő és a hivúgos dolgok utáni váRy, merr ez minden rossz gyö
kere. ErőszOr is a gyönyörök klváaásét nézzOlt. Ez akkor van 
meg az emberben, ha nyalinksigokat, lágy és testiségre ln-
1erl6 do liOkat ki If án. Más szóval akkor, ha az ízletes ételt, a 
ISinos ruhát és a tobzódó gyönyöröket óhajtja. Elek öntudatos 
keresése nemcsak, hogy elitélendO, dc! sőt meg kell vetni mihelyt 
megmozdulnak. 

Kutassa azután magában a lélek a klváncslsigot Ezt ab
ból i&merbeti fel, hogy titkokat kiván tudni, szép dolaokat 
óhajt litnl és drégasigokat akar birni. Mindezek a kfváncsiFág 
és kapzsiság bOnének megvetésre méltó kinövései. 

Szemlélje végül a hiúságok klvánalmát. Ez akkor ural
kodik vagy uralkodott az emberben, ha kegy-, dicséret-, és tlsz
taságbajhlszó most, avagy vort azelőtt. Ezek hiábavalók és ki
üresftik a lelket; s úgy kell futnia tőlük, mint az asszonyok meg
klvánásától. Minden ilyesmir61 vádolnia kell a lelkiismeretnek az 
emberi szfvet. 

6. A gonoszsigot ilJe·öleg pedig ki-ki fontolja meg, ha 
vajjon haragos, Irigy vagy gyGiölköd6 volt· e? Va'!y talán most is 
az? Ez gonosz lelkOleire vall. - Nézze tehát el6uOr az ember 
a harag gonoszságát l Megnyildnul a l~lekben, kDis6 jelek
ben és szavakban ; továbbá a szfvben, az arcon a kiabáló 
liaarnemben; s végül az érzelem ben, beszéd , és cselekv~•
modorban. 

Szemlélje azután a lélek és lássa, hogy mily ~onosz is az 
lriiY&ég l Az irigy: más szerencséje miatt emisztödlk, más ba
ján örvend és mb nyomora irént érzéketlen. 
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Vizsgi ja harmadszor a gyiiGikGdés gonosz voltát ! EbbOl 
erednek a rossz gyanúsitésok, a gyalézkodó gondolatok és a 
r6t r61almak. Mindezeket nagyon meg kell ·utAlnia. E hérmal 
megemlékezéssel kell a lelkiismeretet megszomorftani és bánatra 
hanRolni. 

7. Most, miutén mér léttuk, hogy hogyan kell a bünr_,l való 
megemlékezéssel megslomoritani a lelket, nézzOk, hogy hogyan 
rézzuk föl hanyagságéból a magára való tekintéssel? l Három 
dolgot kell meRiátnia maga körül az embernek: a halil napjét, 
a kereszten ldGmiGtt (Kol. 1, 20) friss vért és a birónak a 
teklntetét. E három megfontolása után fölbuldul a lélek minden 
rossz ellen. Fölserken el6ször, ha a halali napjét illetőleg meg
fontolja, ho2y mily bizonytalan, klkerllhetetlen •s visszavon
hatatlan. Ha ez folyton a lélek szeme előtt lebeg, akkor nagyon 
fog iparicodni, hogy amig ideje va2yon (Gal. 6, 10.) megtisztul
jCin minden hanyagságától, elhagyja kivanségait és gonoszságait. 
Hogy maradna meg a bűnben az, aki a holnapi napaól sincs 
biztos i tv a ? 

FOlbuzdul másodszor, ha a kereszten ld~'~ml6tt frbs vért 
szemléli. Ez azért ömlött ki. hogy az emberi t:.zivet fOirizza, 
megmossa és meglégyítsa. Továbbá, hoRY lemossa az ember 
tisztátalans6gét, fölelessze a halilból és megtermekenyitse 
szira:rségét. Ki oly tomoaeszü, aki uralkodni engedi magán a 
hanyagságot, kívánságot és ROnoszságot, ha meggondolja, hogy 
őreá is hullolt az a legdrágább vér? l 

Harmadszor akkor lelkesOl föl, hit lélekben szemléli az GrGk 
biró csalatkozhatatlan, hajthatatlan és kikerllhetetlen te
ldntetét.4 Senki meg nem csalhatja bölcseségét, meg nem 
hajlithatja igazságosságát és kl nem keriiiheti bosnuját. Ha tehát 
.semmi jót nem hagy jutalmazatlanul és t:.emmi gonoszat bOnlet
lenUI" ki az, aki ezt jól megfontolva el nem hagyja minden 
gonoszságát? l 

t,, ... akkor nyilvánvalókká lesznek a szív szándékai, akkor kinyn_ 
nak a lelkiismeret könyvei s az élet könvve. Akkor P~yüttesen s egy pilla
nat alatt mindenkinek Ö!lszes titkos Co!P)ekt>dete mindenk i t')Ött oly nyil vánvalóvá 
lesz, hogy a Krisztu!lban bP.~>zéló igaz118~nak és kinek·kinek hasonlókép ta_ 
nútkodó lelkiismeretének biwnvsalt'a ellen e~~~·reszt SP.mmi h~lye nem lesz 
a megbazudtolásnak, védekezésnPk vag~ ment~getózésnek, masrészt pP-diC 
senki se kerülheti ki ez ítéletet, hanem mind~nki cselekedeteihez méltó 
jutalma& veszen." (Az flet t•J•· A mtgdicsőülés titka XI. gyümölct~. 41 sz) 
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8. Ezek utén lbsuk, hogy hogyan kell a lelkiismeretet a 
.Jó·•-nak megfo!ltolbéval megjavftanl? l Három .,jó•-ról ·kell 
elmélkednünk, amelynek megszerz~sével megjavul lelkiismeretünk: 
a buzgóságról a lanyhaséggal szemben. az önmagéhoz való 
.. zlgorúsé1ról a kivánságokkal szemben és a jóségoaségról a 
aonoszság ellen. Ha valaki e hárommal rendelkezik, jó ts helyes 
lelkiismerete van.' ErrOl szól a Próféta (Mik. 6, 8) is: • Meg
ielentem neked, óh ember l mi a jó és mit kiván az Úr tőled a 
bizonyosan azt, hogy igazsá~ot cselekedjél, szeressed az irgal
masságot és szargaimatosan járj a te lsteneddel • Hasonlókép int 
.az Úr is: "Legyenek fölövezve ágyékaitok ... 1• (Luk. 12, 35) 

9. Tehit a buzgósiggal kell kezdeni, mert ez nyit utat a 
a többinek. Igy határozam ezt meg : A buzgóság a lélek bizonyos 
·élénksége, amely kiküszöböl minden hanyagságot s képessé teszi 
a lelket, hogy minden istenkörüli szalgálatot figyelemmel, biza
·lommal és gondosan végezz.en. Ez táa kaput minden más jónak. 

Ezután következik a azlgorú.ség. amely a lélek bizonyos 
szilárdsága, mellyel mef(fékezi a rossz kivánságokat és alkalmassé 
·teszi a fegyelem, a szegénység és a megvetettsé~ szeretetére. 

Végül a jósagosság. Ez a léleknek bizonyos kedvessége, 
amely kizár minden gonosuá~ot s jót-Icaratóva és t Ore lm• s•é teni 
és bensO örömmel árasztja el 6 És itt már vége a tisztulásnak az 
-elmélkedés útja szerint, mert a tiszta lelkiismeret vidám és kelle
mes. - Aki tehát meg akar tisztulni az az emlitett módon gya-

~Másik helyen az elöljárókról tárgyalva két dolgot követel a lelkiis
meret nyugalmának elérésére : a határozottságot és a tisztaságat: ,,Egyik 
tekintete a 11aját lelkiismeretének derültségére irányul, hogy az (l•lkiisme
ret) határozott é a tiszta legyen. Határozott, hogy semmi meg nt>m enged~·t
tet vagy illetlent és hivatalával ellenkez6t se ne akarjon \•agy tegyen; se 
ne parancsoljon vagy engedjen meg olyant, ami búnnel va1y botránnyal jár. 
Azután tlsztalegyen, hogy a jóért, amit tesz vagy eliimozdft ne keresse 
az emberek dicsőítését, se ne tetszelegjen maga-maga el6tt. Mindenben 
lsten dics6ségét keresse, hogy amit Isten helyAtt, azaz az Ó ezerepét 
töltve be, t~sz, tisztán Erte. az Ó azt>relméért vil!ye is vtghez. (A aze " 
8 az,rny,ról fej. 16. sz.) 

• "A jóc-.e ekedet búséges gyakorlása nyugodtá teszi a lelkiismeretet 
és fölékesltve a magasba emeli: ahhoz hasonlóan, 11ki az fitkezés elt'lkészf
téséhen fáradozik, melyen aztán nyugodlan lakomázik. (Determ. quaest. 
p I q 1.) 
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Vizsgi ja harmadsxor a gyGI81köd6s gonosz voltál! EbbOl 
erednek a rossz gyanúsitalsnk, a gyaiAzkodó gondolatok és a 
r6t ralgalmak. Mindezeket nagyon meg kell ·utAlnia. E hármas 
megemlékezéssel kell a lelkiismeretet megszomorf•ani és bénatra 
hanRolni. 

7. Most, miután már láttuk, hogy hogyan kell a bűnről való 
megemlékezéssel megs~omoritani a lelket, nézzOk, hogy hogyan 
rázzuk föl hanyagságAból a magára való tekintéssel? l Három 
dolgot kell me~ látnia maga körül az embernek: a halil napjit, 
a kereszten ld8mlött (Kol. l, 20 ) friss v6rt 61 a birónak a 
teklntet6t. E három m~gfontolása után fölbuzdul a lélek minden 
rossz ellen. Fölserken eiOlOzör, ha a halali napjalt illelOleg meg
fontolja, ho~y mily bizonytalan, klkerllhetetlen •s visszavon
hatatlan. Ha ez folyton a lélek szeme előtt lebeg, akkor nagyon 
fog iparicodni, hogy amig ideje va2yon (Gal. 6, 10.) megtisztul
jün minden hanyagságától, elhagyja kivanségait és gonoszságait. 
Hogy maradna meg a bűnben az, aki a holnapi napaól sincs 
biztosí t va ? 

Fölbuzdul másodszor, ha a kereszten ki~'mlött frbs vért 
szemléli. Ez azért ömlött ki. hogy az emberi l'Zivet fGiralzza, 
megmossa és meglégyitsa. Továbbá, hoRY lemossa az ember 
tisztátalanségét, fölelessze a halaliból és megtermekenyitse 
szalrarsalgalt. Ki oly tomoaeszű, aki uralkodni engedi magán a 
hanyagságot, kívánságot és ~onoszságot, ha meggondolja, hogy 
6reá is hullott az a legdrágább ver? l 

Harmadszor akkor lelkesül föl, h~ lelekhen szemléli az ~rök 
biró csalatkozhatatlan, hajthatatlan és kikerOihetetlen te
ldntet6t.• Senki meg nem csalhatja bölcseségét, meg nem 
hajlithatja igazságosságát és kl nem keriiiheti bosHúját. Ha tehát 
.semmi jót nem hagy jutalmazarlanut és l'emmi gonoszat büntet· 
lenu1• ki az, aki ezt jól megfontolva el nem hagyja minden 
gonoszságát ? l 

' ..... akkor nyilvánvalókká lesznek a szív szándékai, akkor klnyn_ 
nak a lelkiismeret könyvei s az élet könvve. Akkor f'~yüttesen s egy pilla· 
nat alatt mindenkinek összes titkos co~Plekt>dt>te minden ki .,Jótt oly n~·il\'ánvalóvá 
lesz, hogy a Krisztullhan b~>széló igaziólagnak éos kinek-kinek hasonlók~p ta_ 
núskodó lelkiismeretének bizonvsáJta ellen e~~·ré~:~zt s~mmi h··lye nem lesz 
a merbazudtolásnak, védekezésnP-k vagi ment..,getózésnek, másrészt p~>dir 

senki se kerülheti ki ez itéletet, hanem mind~nki ct~elekedeteihez méltó 
jutalmat veszen." (Az flet t•J•· A m• gdicsöfilés titka XI. gyümölcs. 41 sz) 
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8. Ezek utAn lássuk, hogy hogyan kell a lelkiismeretet a 
.tó•-nak megfo!ltolbbat megjavftanl?! Három .,jó•-ról kell 
elmélkednünk, amelynek megszerz~sével megJavul lelkiismeretünk: 
a buzgósilról a lanyhaséggal szemben. az önmagához való 
.. z11orásaaról a kivánságokkal szemben és a jósagossagról a 
&onoszság ellen. Ha valaki e hárommal rendelkezik, jó es helyes 
lelkiismerete van. r. Erről szól a Próféta (Mik. 6, 8) is: • Meg
ielentem neked, óh ember l mi a jó és mit kiván az Úr tőled a 
bizonyosan azt, hogy igazsáROt cselekedjél, szeressed az irgal-
masságot és szargaimatosan járj a te lsteneddel • Hasonlókép int 
.az Úr is: "Legyenek fnlövezve ágyékaitok ... 1• (luk. 12, 35) 

9. Teh~t a buzgósiggal kell kezdeni, mert ez nyit utat a 
a többinek. Igy határozom ezt meg : A buzgóság a lélek bizonyos 
·élénksége, amely kiküszöböl minden hanyagságot s képessé teszi 
a lelket, hogy minden istenkOrUli szalgálatot figyelemmel, biza
lommal és gondosan végenen. Ez té• kaput minden más jónak. 

Ezután következik a szlgorúság. amely a lélek bizonyos 
szilárdsága, mellyel megfékezi a rossz kivánságokat és alkalmassá 
·teszi a f~gyelem, a szegénység és a megvetettsé~ szeretetére. 

VégUI a jósagossag. Ez a léleknek bizonyos kedvessége, 
amely kizár minden gonosZfáJ20I s jót-karalúvá és tOrelmr st-é teszi 
és benső örömmel árasztja el 6 És itt már vége a tisztulásnak az 
elmélkedés útja szerint, mert a tiszta lelkiismeret vidám és kelle
mes. - Aki tehát meg akar tisztulni az az emiltett módon RYa-

~Másik helyen az elöljárókról tárgyalva két dolgot követel a lelkiis
meret nyugalmának elérésére : a határozottságot és a tisztaságot: ,,Egyik 
tekintete a 1.1aját lelkiismeretének derültségére irányul, hogy az (lf'lkiisme
ret) határozott éa tiszta legyen. Határozott, hogy st>mmi meg DE'm enged~·t

tet vagy illetlent és hivatalával ellenkezőt se ne akarjon \•agy tegyen; se 
ne parancsoljon vagy engedjen meg olyant. ami búnnel va1y botránnyal jár. 
Azután tlsztalegyen, hogy a jóért, amit tesz vagy t!lómozdft ne keresse 
az emberek dicsőítését, se ne tetszelegjen maga-maga előtt. Mindenben 
lsten dicsőségét keresse. hogy amit Isten helyP-tt, azaz az Ó szerepét 
töltve be. ttlSZ, tisztán Erte. az Ó 1zt>relméért vine is vtghez. (A aze " 
8 az,rny,r61 fej. 16. sz.) 

1 ,.A jóc4e ekedet búségtls gyakorlása nyugodtá teszi a lelkiismeretet 
és fölékesltve a magasba emeli: ahhoz hasonlóan, atki az fátkezés elt'\készf
téséhen firadozik, melyen aztán nyugodtan lakomázik. (Determ. quaest. 
p l q l.) 
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koroitassa lelkiismeretét. 1 Az emlitett gyakorlatbau azonban az el
sorolt pontok bármelyikénél elkezdödbetik elmélkt désr. Egyikről a 
másikra höladjon s egynél-egynél mindaddig maradjon, mfgcsak 
csend és nyugalom nem honol a lélekben, amelybOI a lelki vi
gasság fakad. Miután ezt megszerezte, kész a lélek a magasabbra 
való törekvésre. 

Tehát ez út a lelkiismeretnél kezdődik és a lelki öröm ér
zetében fejeződik be. Szomorúságot érez a lélek gyakorlása köz· 
ben, de a szereretben ér véeet. 

2. l· A. lelvll6go...Jás útJa • annak hármas 
uakol"lata. 

10. A tisztulés útja után következik a felvll6gosulás útja, 
amelyl"n az emb .. rnek az értelem fényér.él kell haladnia t1 kn
vetkeiC~ sorrendben. Az értelemm·k ezt a fényt először a megbo
csájtott bOnGkre kell vetitente, azutan sz6t kell •rasztania a 
nyert jótéteményekre s végül vissza kell forditania az igért 
jutalmakra. ÉrtelmUnk fénye akkor vetit6dik előre, amikor 
azorgalommal mérlegeljOk azt a sok-sok rosszat, amit az Úr meg
bocsájtott. Annyi ez, ahány hOnt követtUnk el és oly nagy, ami
lyen rosszhoz csatlakoztunk és am~nnyi jótól megérdemellUk, 
ho~y m··gfosztassunk. Ez elmélkedés eredménye már eléggé vi
lágos az e őbbiek alapján. Azonban nemcsak erre kell Ugyein Unk, 
hanem azt is mell kell gondolnunk, hogy mily sok gonoszsálot 
követtUnk volna el. ha az Úr megen~Cedte volna.• MikOzben ezt 
serényen fontolgatjuk, értelmUnk fényénél sötétségUnk ellúnilt. 

7"hoQ ... a lelkiismereted gyöngédségél sértetlenül meg6rizhesd 
er6sen vlgyin, hogy meglanybulva valamiben hanyaliist ne at:f'nvedj! 
Hogy szorgosan és tiszti a meg6rlzhesd e gyöngédséget, naponta hétszer 
vizsild mer viselkedésedet. T. l. miuden kánoni 6ra el6tt vagy utin köz
vetlenCll fontold meg és kutasd figyelmesen, ha vajjon 6rár61-6rára bún 
nlllkll jártál-e az igazság ösvényén, Isten szolg6j6hoz méltón, €s mivel 
lftnki sincs, aki a fegyelmet és igazságot úgy megtartaná, hogy teljesség
gel semmit se hanyagolna vagy mulasdana el, azért sznkséges, hOlfY a 
bdnbánat fnrdójéhez futva fájdalommal és sóhajtozásokkal llYakran vádold 
malladat''. (A 25 emlékversr61 az6ló levél XXIV.-e ) 

8 .Ki az, aki be nem látja, hegy amint sok bűnbe estem, úgy mb 
bűnt is követhettem volna el, ha a Mindenható jósára meg nem órzött 
volna?! Bevallom most 61 hirdetem mindenkor, .hahogy az Úr nem segít 
engem, csakhamar minden bllnb J beleesett volna az én lelkem. • (v. ö. 
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E fe:viligosulisnak a bila ~rzelmével kell egybekötve lennie, 
mert kOIOnb~n nem természetfeletti viligosFAg ez, amelynél a 
fényt meleeség követi. - Azért itt bilit kell adnunk a sz8kség
b61 (necessitate), emberi RYöngeségböl és rosszakaratból elköve
tett, vagy elkövethetelt bQnök megbocsijtisáért. 

ll. Léssuk azutin, hogy hogyan térul azét e fény a nyert 
j6t6tem6nyek megfontolisakor. Ezek háromfélék lehetnek. Né
melyek a természet teljességéhez, egyesek a kegyelmi aeglt· 
séghez, mAsok az ajéndéknak mért6ken fGIDII b6s6géhez 
tartoznak. - A természet teljességéhez tartozik az, hogy Is
ten a testnek ép tagokat, egészséges azervezetet és faji kivé16· 
sigot; az érzékeket illetőleg tiszta látást, éles hallist és okos 
beszédet; a lelket illetőleg p:!dig: kiváló tehetséget, helyes itélő· 
képesté2et és jó JelkOletet adott. 

12 A kegyelmi se~ltséghez az tartozik, hogy először a 
ker~sztség ke~yelméb!n részesfrett, mellyel a bOnt eltGrDite, visz
szaadta az ártatlansigot és megigazuittA tett, mely az örök 
életre tettz méllóvi. Továbbá, hogv malasztot adott alkalmas 
Időben a btinbinatra a lélek akaratiihoz viszonyflva és a kisebb
nagyob ouzgóságnak megfelelően. Harmadszor felgyújtotta a 
lélekben a papi hlvatést, amivel tanitóvá tett, a bfinbánat szent
ségének és a legmélt. Oltáriszentségnek kiszolgáltatójtavá rendelt. 
Mindezekben kiseob nagyobb mértékb~n bentfoglaltatnak az élet 
i~ éi. 

13. A mért6ken fGIDii aj6ndék pedig abban ill, hogy ls
ten a~ emberek azoigAlatára rendelte az egész vllágegyete· 
met: az alsóbbr~adiieket, hogy szolgáljanak, az egyenran
gúakat az érdemszerzésre, a magasabb• endO lényeket párt· 
fogókDI. - l'ovábba Flit testvérDnkDI, barAtunkul, majd 
viltsigdijul adra ertünk és naponként eledelDl nyujtja. Az eiső 
a me1testesDiéskor történt, a második szenvedé•kor, a har· 
madik az 6tv61toziskor megy végbe - Végül elküldötte a 
Szentlelket a magáénak elismerése jeléDI, a fiúvá fogadAs 
kegyeként és a MaJival \1&1ó eljegyzés gyíirtijeként. A ke
resztény lelket ugyanis baritnöjévé, leányávé és jegyesévé 

Zsolt. 93, 17 ) S mily nagy kegyességi Engem. há!átlaot, akl oly kevésre 
bec~ültem 6t, úgy megsegfttltt kegyelmével, hogy Jóllehet sok b6nnel 
megbántottam, megvetettem, mégis meg6rzött a mé1több b6o elkövetésé• 
t61. •· (Sz Bernát: Pllnk. u 6. vas 2. b esz. 3. szám.) 
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fogadta. Mily csodálatos és megbecsUI hetetlen ktgy ez l Ézért na
gyon hálásnak kell lennie a léleknek amikor ezekről elmélkedik. 

14 A felvilágosulás útiánál nézzük. hogyan kell e fényt 
vlsszaforditanl, hogy a megigért jutalmakat megfontolva a 
minden jó Forrásához viszatérjen. Tehát serényen meg kell fon
tolni és ~yakran észbe kell idézni, ho«v lsten, "aki nem hazudik" 
(Tit. 1, 2.) a Benne hivöknek és az Öt szerelöknek megígérte, 
hogy eltávo1ir tőlük minden bajt, kilátasba helyezte a szentek tár
saságát és minden kivánság teljc.:sírését Önmagában, Aki minden 
jó eredete es végcélja, Aki oly jó, hogy fetOimul minden kérést, 
kfvánságot és becslest Minket tehát - ha mindenekfölölt és ön
magaért szeretjük, ily nagy jutalmakra érdemesit Törekedjünk 
ezért kfvár.sígamkkal, érzelmünkkel és jóakaratunkkal Hozzá l 

3. l· A tökéletesség útja és aaaak hármas 
gyakorlata. 

15. Végűl az következik, ho2y hogyan kell felhasználni a 
bGic1e Iéi tDzecskéjét. Ennek ilyen sorrendben kell történnie: 
a tüzecskét elöször Gssze kell gyDjteni, azután föl kell éleszteni 
és végfil magasba kell emelnl.11 - Akkor gyDjtj .. k Gssze, 
amikor megvonunk minden szereletet a teremtményektö'. Ezt min
denkinek meg kell tennie, mert a teremtmény f'zeretete nem segft 
előre, vagy ha elöre se~ítene is, akkor se javít, vagy ha javít is, 
akkor se elégíti ki a lelket és azért az ilyesféle szeretettel teljesen 
szaki ani kell! 

16. Másodszor fGI kell éleszteni e tüzecskét a léleknek, 
és ez meglesz, amikor érzelmeivel a jegyes szerelmét viszonozza. 
Történik pedig ez akkor, amikor a szereletet önmagáviti hasonlít
ja össze, akkor, amikor a megdiciöOitek Fzeretetére gondol, vagy 
akkor amikor a szereletet magát a jegyes szerelmévet hasonlítja 

9 Ezt a folyamatot a következókép lehet elképzelni : az emberben a 
böJeaeség tQzecskéje a szeretet. Ez szélforgácsolódott akkor, amikor a lé
lek lstentől eltávolodva a teremtm~n~·<lkhez fordult. Jo; tiízforgáesokat. szi
lánkokat kell tehát összegyiijteni. Azonban ezek az ösSZt'I.!'Yüjrött parázs
szemek épen csakhogy pi•lákolnak - vagy filstölögnek, azért új szeretet• 
iramlattal, - mint a tüzet a kovács a kohóban - föl kell éleszreni, hOlY 
lingra, enbeolvadó, fényes, meleg lángra lobbanjanak. Majd - mint a 
pap a Legszentebbet az itviltozáa után - e,y edényben. egy paténán: 
11ivében magafölé magasra - magasra kell emelnie: Isten fel~! 
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~lile. Airkor teszi ezt a Illek, 11mikor ~1neveszi, llntty a 12eretet 
tölti be minden hiAnyét. ez k~pezi a Szentek teljes boldogFicét éa 
k~sztati a tegkf1énatosabbat, hogy veiUnk maradjon. 

17. Harln=tds?or· e tllRC!Ik~t fel kell emelni az össJel ~rzt
kelhet6, elkép~elhet6 ~~ megérthető dolog fölé a kOvetke20 képen. 
Az ember elmélkedve arról, akit tok~letesen akar szeretni- mondja 
eiOszor maaiban: az nem érz61celbet6, mert léthatallan, nem hall
ható, nem szagolható, nem fzle~_hetft, nem tapintható, lpen ez~rt 

nem érz~kelhet6, hant m .rgénen kidna1os• (~~"~'·5, 16 ). Mhod· 
szor azt gondolja meg, hogy el nem lrépzelhet6, mert se nem 
határolható, vagy ébrézolható, se nem sdmlétható avagy körOI
frható, se nem véllozhatik ~s ez~rt nem képzelhető el, hanem 
"eg~szen kivánatos•. Harmadszor pedig azt fontolja meg, hogy 
még csak me1 ae érthet6, mert nem lehet bemutatni, meghatá
rozni, elgondolni, értékelni vaRY kimutatni és ezért érthetetlen, de 
.egés2en kl~6natosl" 

4. •· Plcc•l6k. 
18. Mindezek alapjén világos, hogy hoeyan tanuljuk meg a 

Szenilras bölcseségét, ha a tisztulN, felvilégot~ulis es tOkéletessél 
útjéról elmélkedünk. De nemcsak a1t1 amil a Szenilrás tartalmaz, 
hanem minden elmélked~sUnket is e hérom éua kell vonatkoz
tatni. Ugyanis a bölcs embernek egész aondolatvil~l• vegy az em
beri cselekedetekkel foglalkozik: mit tettem eddig, mi a jOvOhen a 
teendőm 1 milyen ok késztet rrre? Vagy az lsten mOvével foglal
kozik ~~ megfontolja azt, hogy mily sok jóval halmozta el az em· 
bert, mivel mindem érte allrotott; mennyi hOnt bocséjtott meg ~~ 
mily jutalmakat ieert ? Ebben bentfoglaltatik a •eremtés, megvaltás 
'• me~dics6Uiés nagy mQve. Vagy v~Cll mindkett~nek az alap
elv~vel: az lstennel és a lélekkel foglalkozik, s azt kutatja, hoRy 
hogyan kell e kettőnek egymAasai kapcsoJ6dnia. Itt mAr azutin 
mepzOnlk az elm~lked~s, mert itt az ismeretek hatAra és v~ge van 
mindt-n munkilkodAsnllk Ez az igazi bölcseslg. amelyet az igazi 
tipasztalis ittai ismea hetUnk meg. 

19. A l~leknek teljes figyelm~t ré kell fordllania az ilyen el• 
mélkedésekre s értelmének, AltalAnos és réslleges lekiismeretének, 
valamint akaratának minden erejél bele kell fektetnie. Az elmél
ked~sben ugyanis az értelem kutatva indltVényoz valamit. Az élta
linos lelkiismeret (synderesls) il~letet mondva, határoz. A részle
ges lelkiismeret (conscientla) t1nuekodva levonja a kOvetkezm~nyt 
s az akarat választva megulósltja a határozatot. P. o. ha valaki 
a tisztulis utjár61 elm~lkedik, az ~rtelem 1zt kutatja, hogy mi dr 
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az olyan emberre, aki laten templomát (a lelket) megszentsigtelenf· 
tette? Az éltalinos lelkiismeret azt feleli, hogy vary el kell vesz
nie, vagy a bQ~bénat kOnnyp.takjában meg kell tisztulnia. A rész
leges felkiiémere't pedig azt mondja: Ember. te telted ezt l ·kovet
kelt'Ueg vagy elftéltetel, vagy bOnbánatot kell tartanod l S végUI 
az akarat választ : mivel az orok büntetést nem akarja, azért in
kább bOnbánatot tart. 

Ugyanilyen módon kell eljárni a többi úton is. 
· (PolytatJuk) 

forditotta : Fr. VilmGa 

A fogalomképzés elmélete, 1 

,.Colitatio homini• conlit•6itar tibi ..... 

Az embert a gondolkodás emeli égmagasságnyira az állatok 
fölé, teszi a teremtés koronéjév·á s avatja a szellemvilég tagjává. 
A bl\lcselet meghatározása szerint az ember eszes állat: animal 
rationale. Animai, amennyiben testr-mely az anyagi világba van 
beleátzyazva, de a legtökéletesebb test, mely az összes lOKéletle
nebb anyagi valók tökéletességeit magában foglalja. Benne Ossz
pontosulnak minduok a tOkéleteué,ek, melyek megvannak az atom
ban, a kristályban, a sejtben, a nOvényben s az állatban. S ratio
nale, amennyiben értelemmel s szabad ·akarattal fOlruházott szelle
mi lelke van. mely szellemiség az angyalvilág rokonává teszi. Két 
világot egyesit magéban az ember. A kettő O•elkezése, egye&U'ése 
az ember. Két világ határköve vagyunk l ln confinio turnus mundi 
materialis et spirituaUs - mondja szent TamAs. Két világ ayer
meke vagyunk! .Ember vagyunk az ég és fOld fia• (Vörösmarty). 
A teremtő lsten bölcsesége mindent mérték, szám és súly sze
rint rendezett el s nem engedte, hogy a teremtmények fokozatában 
hiány legyen. Az anyag- és a szellemvilág kOzli Ort akkor hidalta 
át, amikor testi és szellemi embert teremtell magánair. Azt akarta, 
hogy az ember, mint. test élje az érzéki VJiók hivalásit: crescite 

1 A kir, magy. Pázmány Péter TudoDlányegyetem által nyilvános di· 
esérettel kitüntetett pályamü. 
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et multiplicaminf; s r::int lélek. megismerje Istenét, megismervin 
azeresse 1 caak Neki szolg41jon: Szeread a te Uradat lstenedet 
teljes szivedb~l. teljes· elmédből, teljts lelkedb.,! és mindtn erőd
bOI. S ha igaz, hogy minden teremtett való t'gy· egy hang s min
den nem egy-egy szólam abban i fOnséges szimfóoiában, melyet 
a teremtett világ szUnet néllcftl zeng Teremtőjének, akkoa az em
ber csak 6gy jétsza le dallamát hibátlanul, ha kettős hivatásának· 
megfelel, érzéki- szellemi életét harmónikusan éli le. 

EgyedUl csak az ember gondolkodik l Az állat nem alkot fo
galmat, nem szO ítéleteket, nem von következtetéseket Az állat 
Outonosen tud. Az OsitOn beiUiröl oktatja ki, hogy életének kU
IOnbOzO kOrUiményeiben mikép cselekedjék. Ismeretei pedig az ér-· 
zékek korittai közOtt mozognak s a dolgoknak csak anyagi és 
egyedi sajátségait tOntet ik fOl. Az angya l viszont azért nrm azo
ru l ROndolkodbra, mert ismereteit létezésének els., pillanatétól 
keldve magában hordja: nincs tehát szUirsége fogalomalkotó, ité
letszövő s következtető tevékenységekre. Vagyis a mai filozófia· 
nyelvén: az angyal intuitfve látja mindennek a lényegét. Az 61-
lat ismeretei tisztán érzékiek, az angyal ismeretei tisztan szellemiek. 
Az állat caak test, az angyal csak szellem. De nem igy az em
ber l Az ember test és lélek, érzéki ~s szellemi való. Két természet 
egyesfil benne s e két természetnek megfelelOleg érzél·ei csak az 
anyagot s egyedet ismerik meg, értelmi ismereteinek térgya pedi(· 
az általános szellemi tartalom. A két természet szmos egy&égébOI 
pedig következik, hogy értelmi ismeretei csak az érzékek közvelf· 
tésével szerezheti. ~zellemi természetUnk u1yanis, bár létezése 
foggetlen a teat létezésétől, megköveteli e testtel való egyesülést 
s igy ismeretszerzésUnk útja is csak érzékléssei kezdOdhet. 
Az érzékszervek által nyujtott anyag azonban oly 
nyers és durva, hogy a szellemi tartalmat igénylő értelemnek 
nem felel meg. A léleknek tehét ebbOl a durva és nyers kéregb.,l 
ki kell hámoznia az értelmi tartilmat, vagyis az érzéki adatokbót 
ki kell betíiznie azt a szellemi képet, mely értelmün!\ természeté
nek megfelel. Ez a betQzgetés azonban a léleknek hosszú s fáradt
sAgos munkijába kerül. Ezen az úton sdndékozom v~gig kisérni 
ismeret-tevékenységOnket s bemutatni azt a pszichológiai folyama
tot, mely az érzéld ismeretbe,. kicsiszolja a kristélytiazta fogalmat. 
IrAnyom a skolasztika 6ltal kitaposott .perennis• út, mely imrnér 
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k~t ~vezred óta vezeti az lgazség-szomja lelkeket az lgazs•g ki· 
•ot6j~be.1 

l. 

Pogalmaink igazségétól 61 mecbfzhatóaégétól flgg a bOI· 
Clelet mrghatéroaisa, föladata, kf\re, szóval ea6&1 jellege. Ez term~
szelesen fogalmaink eredet6re is ill. A fogalmak eredet~nek meg
fejt6se nyomia ri valamely bOicseJeti rendszerre a sajitos jelleget. 

Az ~rz6ki ismeret eredete &lanyilag az ~rz61lek, tárgyilill az 
6r&6kelhető val6k. TerménetOk éra6ki jelleaO: anyagiak és eeye· 
diek, va~tyis 6rzéki ismeretOnk tárcya az anyegi eeyed. De az 6r· 
telemnél egészen mélkép áll a helyzet. Az értelmi iameret tirgya: 
az anyactalan vaey szellemi s a több egyedben közOs, éltalános 
tartalom. Mint ilyen, nem tozérmaztatható közvetlenOl az érzékek
ből. Itt van teháa helye a speculativ kutatásnak, melynek eredm6· 
nye dOni a fo~almak természetéről s ezzel dont a bölcselet, sőt 

az e"6sz tudomény értékéről. Az összes ismeretelméletek ennek a 
k6rdéanek megfejtése köré csoportosulnak. 

Az Oaszes ismeretelmeletek éltalában néhány főcsorortra ve· 
zethetOk vissza. A le1szembenaiObb az a felosztás, mely természe
tUnk kettőséRébOI kfnálkozik föl s melyet Schmid is k· •vet nagy 
ismerettanaban (Erkenntnisslehre. 2 kötet. Freiburg. 1890 ). E azerint 
az Ossz.:& elméletek két nagv csoportra oszthatók: az érzékelvi 
(szenzuatista) és értelmi (intelektuttlista) rendszerek csoportjára. 

1 A rendelkez6semro illó irodalomból a következ6 mfiveket hasznil
tam föl: 

1828. 

1864 

Hugon Bduard O. P. : Cursus Philosophiae Thomistieae. t. III. Paris. 

Joseph lleutten S. J. : Phlloaopble der V erzeit. 2 8. lnabruek. 1878, 
Albert Stökl : Oesehlhte der Pbilosopble des Mittelalters. 3 B. Mainz, 

Ki11 Jino1: Az értelmi ismeretek keletkezése. A Szent-lstvin-Tínu
lat tud és irod. szakosztilybak gyfiléseib61 5. s?.im. 

Roullet de la Bouillerie-Nagy: A1 ember, annak természete, lelke, 
tehetségei, végcélja stb Bp. 1882. 

Schltz Antal: A b61cselet elemel szent Tamás alapjin. Bp. 1927. 
F6bb elméletek az értelmi ismeretek en det ér tJ BölcsE" lettörténeti 

krltlkai tanulmhy. (SehOtz Antal)" lllcsP let l Folyóirat. 1902- 3. 
Trikil J6z1el: A gondolkod 1 mfivészete. Szeat Istvin lrót~yvek. 40. 

szim. 
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Náelem szerint azonban jobban m•gfelel a dol01 term&zetének 
'Sch&llz r6szletu6 fllosztáaa (Főbb elm. az értelmi ism. eredetfr61.). 
mely a kGvetkez6 elméleleket vAlautja ki: 

1. Akik Gsszes értelmi lamereleinket az érzékekb61 sdrmaz
tatjik. Ezeknek az 6r&6kelvi (szenzualista) rendszereknek ismét 
-tGbb árnyalatuk van: a) az anyagelv016g (materlal;smus): a lelki· 
élet ctak az anyag erejének megnyilvánu:áaa (Stoff und Knft) 1 

iamereteink úgy keletkezn~lr. hogy az atomok értelmes klpletelr
be v~r6dnek; b.) at empirizrnu': ismereteink csaK a megtapasztal· 
·bat6nak, az éraélcelbet6nek körében me.cblzhatók (Kantf~le feno
menalizmua); c.) trt~nszformizmus: u.inden ideink a 1101&6 
·világbJI súrmazik érzékszerveink ótján; gondolataink, érzelmeink, 
tGrekvéseink, tulajdonképtn átalakult érzelek (sention lransformée), 
melyekb61 azután a lelkiélet fOlépOl (Condillac és iskolája); dJ 
pozitviz.rnus: minden tényleges ismeretUnk csak tapasztalati ele
mek kombinAciója (Comte, Spencer.) . 

2. Misok Gsnes értelmi h mereteink kizárólagos forrásává a 
lelket teszik. Ide tartoznak: a.) a veiOnkuOietett esznték elméleté· 
·nek hivei (innatismus); b) az ideálizmus kOvet6i: megisrr.erésOnk 
mó4jai: .az intellektuális szemlelet• (Fichte) a .zseniális intulcio• 

·(Scbelling) az .abszolút tudat• (Hegel); c) az intufcionizmus: 
a dolgok lényegét minden elvonatkozó tevékenysig nélkOI, kOz
vetlenOI •látjuk• (Bergson); d.) idesorozha'ó Kant kategória·el
m61ete, bir inkébb k01s61eg tartozik ide. 

Frikil József: A lélek. Bp. 1911. 
HorYiith Sándor O. P.: Aquinói szent Tamás világnbete. Szent latvin köar
vek ll. szám. 

Paluacsák Pál O. P.: A skolasztika ismerettanának alapgondolatai. 
aGica. Folyóirat. 1904 

P. Stanialaus Kampmann O F. M.: Philolophla Angelico - Serapbica 
t. 2. Ad Ciaras Aquaa 189t:. 

P. Parthentus Mingea O F. M : Joannia Duna Scott doctrina pbiloao
pbica et theologica. t. 2 Ad Ciaras Aquas. 1980. 

P. Marianus Ferm,ndt>z Garcia O F. M · Lexicon Seholuticum Philo· 
aophico - Theologieum. Ad Ciaras Aquas 1906 

Fr. Ballot Szalvator O. F. M. : Foaalmaint eredete Ferencu Nemze. 
dék. l. évfolyam t. 11. 

NB. Bölcseleti nakklf•jezf>s•imet dr. Sch0tz·t61 veszem. B kifejezé
sek "Schütz nagymérP.t6 irodalmi munkásaíga révén a leilamartebbek a ma· 
gyar skolasztikus filozófiai és t .. ológiai irodalomban. 
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3. Sokan lstenben keresik értelmi ismereteink eredetét: a .. ) 
ontologizmus: gondolkodásunk zsin6rm~rtékei az isteni eszmék 
(PlAtó topO!!Z noétost-a az OrOk eszmék gyUjtöhelye; Berkeley); 
vb.) tradicionalizmus: az emberi elme csakis tanf·és, hagyomány, 
égelemzésben lsten kinyilatkoztatésa útján (melyet az Egyház Oriz) jut 
el az ig1aség ismeretére. FöérvUk Rousseau mondéaa: L' homme 
doit penser sa parol avant de parler sa peosée. 

4. Végre mások számot vernelJ minden illetékes t~nyezövel, 
szerepet juttatn&k Istennek, az értelemnek, és az érzékeknek. Ezt 
teszi a peripatetikus hagyoményokon alapuló, szent Tamás áHal 
megkeresztelt s a kOzépkor zseniális gondolkodói éhal fölépltett 
sicolasuikus rendszer, mely mint ismeretelmélet spriluélizmus el
vonás-elmélet (•heoria abstraclionis) nev a1att ismeretes. 

A skolasztikus ismeretelmélet hérom alapelven épOl föl. Az 
elsö alapelv: éiZ ismeret az ismerOalanv és az ism~retlárgy egyOtt 
működésének eredméRye: ah utroque notilia paritur, a cognoscenre 
et a cognito (Aug. Trin. IX 12.). Az ismeret úgy keletkezik, hogy 
az ismerettargy a lélekbe tükröződik s igy a megismerés az is
mereuárgy ábráját viszi az ismerOalanyba: omnis cognilio fit se
cundum similitudinem cogniti in cognoscent~ (Gent. ll. 77.). 
At. ismerOalany azután az ismerettárgy képét magéévé tes:zi s hozzá 
hasonul: omnis cognitio fit per asbimilationem cognoscentis et 
cogniti (Gent. l. 65.). EzekbOI kitűnik az ismerOalany kettős maga
tartása: a szenvedölegesség (passivitas) és a cselekvőlegesség (ac
tivitas). Amennyiben az Ismeretet befogadja s hozzá hasonul, szen
vedO s amennyiben az ismeretet kifejezi, cselekvő. Mindkét maga
tartás nélkUIOzhetetlen követelménye ismeretszerzésünlcnek s isme
retUnk ezek eredménye. Ez elveken alapszik az u. n. species
elmélet vagy képelmélet. Szerzöje: Empedoklesz. Eszerint megis
meróképességUnknelc az a magatartása, mely éhal az ismerettárgy 
képéhez basonul, az ismeret-kép (species.). Amikor az ismeret-kép 
ismerOképességünkre hat s még nem jut tudomásunkra, hanem 
mintegy belenyomódik, benyomott képnek, species impressa. nak 
nevezzUk. Mikor pedig ismerO képességUnk a benyomott képet 
kifejezi, tudatossá teszi, a kép neve kifejezett kép, species expressa. 
Az ismeret-kép még nem maga az ismeret, csak megindftja az is
merettevékenységet, tehát ismerésünknek alaki elve (principium for
male). Aliala lép ismerOképesség-ünk a puszta lehetségi éllapotból 
t~nylegességre (de potenlia ln aclum), mely ténylegességi á 'lapot 
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l ., 

a,z ismeret, mely az· érzékiben érzéki, az értel_emben pedig értelmi. 
Azután az ismeretet csöndben kimondja magéban (verbum ·men
tale) 1 létreiOn a fogalom, mellyel véget ért a fogaton~képzés, ezért 

l 

a. fogalom. e folyamat határa, innen a latin elnevezés: terminus. 

A species elmélet a skolasztikurak közott éltalAnosan elfo
gadott tan volt a mult szbad végéig. A hazai irodalomban utól
jára Damján Péter próbálta Osszee~yeit~tni ~- modern fiziológié
val "Reálizmus és ideálizmus• cfmfi dolg()zatéban (Bölcs. Folyó· 
irat 1889. 63. l. sk.). E dolgozat érveire · azonban Prohászka 
ugyanily cfmfi dol1o:atában f~lel s a modern fiziológia· eredmé
nyei· alapján végleg megcáfolja s kimondja, hogy · ily. ~képtk• 
nem léteznek s hogy· 'létezésüket senki . be nem bizonyit otta·. Dol
gozatét e szavakkal fejeli be:· "Egyeté.rtOnk abban ·mindriyájan, 
hogy az érzéklésben a tárgyak tulajdonságait vesszUk észre, nem köz~ 
vetve, hanem közvelenD l, nem következtetve a benyomásból a tár11yra, 

· hanem következtet es nélkOl egyenesen a tárgy at. Mi a benyomásokról, 
11 :alanyi módosulésról (modificatio), melyet a tárgyak bennUnk 
elöidéznek, semmitsem tudunk, azt észre nem vesszük, hanem az 
érzetekben a kifejezett térgyal például a lilásban és tapintésban 
a kDis6 tulajdondgot, egyenesen érzékeljük. A tulaidonsagok ezen 
érzékJésében ·pedig nem szerepeinek "képek". A vOrös szin érzele 
vagy a meleg tárgy érzete nem reprezentálja a tárgy vOrOs szf
nének vagy melegségének "képét", hanem határozott, tárgyi, való 
tulajdonségát, melynél fo2va bennem ez érzeleket kelti" (Ö. M. 
XIV. 63. l. sk.): KOlföldOn e kérdéssel Sehoeid és Pesch foglal
kozott annak· idejé11. Az lény, hogy az egész Emp.!doklesz-féle 
kép-teória az elméletért van s indokolatlanul és bizonyfratlanul 
szerepel a skolasztikus ism~retelméletben. 

A második alapelv, melyen ismeretelméletiink alapuik a az 
ismerettárgy az ismer0al'4nyban az alany módja szerint van jelen: 
cognitum est in cognoscente secundum modum eegnoscentis; vagy 
máskép: rt"ceptum est in recipiente per modum recipientis (Ver. 
ll 1.) 1\z i!\m;!ret-kép kélféle viszonyt tart fnnn. Viszouybttn van az 
ismeröalannyal, melynek ismerettevékeny~oégét mt>2indhja, ve: e egye
sOl, s e'en egyesDlés eredménye BE ismeret. De hrt ez Igy van, 
akkor az i"m~ret- képnek magara kell Oh enie az ismerOal .. ny ter
mésr.~IP.t, mert az alany sernmtféle heteragen eleme• malában meg 
nem tOr Másodszor vis2onyban V ll n u ismere•- kép az iKmerr:uárgy
gyal. Uacvanis az ismeret-kép batarazza mrg ismerOképt'Sl'~gDnket, 
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hOlY ezt a tir1yat ismerje meg 1 ne mist, mert az ismeret-k~P' 
ennek a t*rgynak ktpe 1 nem másnak. TovAbbA magasabbrana4 
~nyek mtgismerhetik 11 llacsoByabbrangfakat 1 -vls!ont. 

EbbGI IZ következik, hogy 1 .kip• mely élt al ismerO nk, nem 
ú~' ~tezlk az lsmer6alanyban, mlnt az lsmerettlrgyban, bantm 
magára kell Oltenie az ismerOllany természetét, mellyel •gyerOive 
az ismerettevékenység elvét alkotja. Az érzéki alanyban érzéld jellegO,. 
szellemi alanvban szellemi jellegQ. Vagyis: az ismerettirgy az il· 
mer6 alanyb•n az alany természete szerint van jelen. 

A harmadik alapelv: az ismeret an nAl tOkéleteseb b, mennél 
távolabb ill az ism~r6alany a maga létében az anyaKiNitól: ratio· 
co~nilionis ex opposito se habet ad ra lionem rr aterialitatis (S. l 
qu. s•. a. 2). Vagy misutt : secundum ordinem immaterialitati• 
in rebua. secundum hoc in eis natura cognitionis invenitur (Ver. 
ll. 2) .. E szerint a l~gtOkéletlenebb az érzéki isrneret, mert ebben 
az eso::lhert az i.imeróalany ismerettevékenys~gében teljelieD az ér
zékekhc:z van kO&Ye. Ma-'a&abbfokú az emberi ismeret, mert min
den érzéki jellegtOl elvonatkoztatott szellemi tartalom. Ennél 
tOkéletesebb az t ngyaloké, merr IlOzvelit n Ol látják mindennek a· 
lényegél s végUI baen absolut hmerele: quia Deus est in fine 
separationis a materia. cum ab omni potenlialila te sit penitus im
munis, relinquitur, quod ipse est mé:Xime cognoscitivus et maxime· 
cognoscibilis (Ver. ll. 2.; V. o.: Kleutgen l. k. 26. l. sk.). 

D. 
A hérom ·alapelv leszftlezése után AttirUnk · a fogalomkép

zésnek részletesebb vizsgálatára. De mielőtt a tulajdonképeni fo
lalomk~pz6 tevékenyéget vizsgilnók, vagyis miel6tt megépi'e
nOk az érzékek és az ~rtelem kftzött az Osszekot6 hidat, szólunk· 
a két partnak, az érzéki és az értelmi ismeretnek természetéről, 

foladatéróla iellegér61. 
Az ember, - amint mAr mondottam - két természetet 

egyesit magiban: a tetttit és a lelkit. Ez egység az ember lénye
géhez tartozik. A test még nem ember, csak állat; a lélek pedig 
már nem ember, hanem szellemi való. A test és a lélek egyOtt 
az ember. Az emberi természet egvs~aének ez a ténye annyira 
főbenjáró, hogy kritériumul szol~rél mindazon tanok megh~lé

sénél, melyek e kérdéssel fogl•lkoznak. Téves teh.tt minden oly 
elmélet, mely ezt az egys~g !t folbo.ntja Thes az anyagelvfiség,. 
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mely lenyesi-az··emberr'61.'8 l~lli~t" Cb~tlt a &1ervu anyago•'hal!yja 
meg, melynek mAr szervezete is titok eiOIIe. Tévrs a barnis •pi~ 
rituftlizmus, mely viszont annyira elvonllá te1'7i a testet, ho~y 

csak a lelket tartja az ember 16nyeg~nek. Plátó m~g egyenesen· 
azt .tanltotta, hoev .az 6rzékisélt 6pú~y, mint az értelem a l~lekhez 
tartomak. K6t sz61a6s~a: anyagelv0a6g és hamis spiritualizmus: 
extreme ae langunt l VéaUI hamis minden oly modern elmélet,. 
mely a test és lélek e.eyaégét "alkalmi okokkal• (Systema causa
rum occasionalium; Malebranche), "előre megállapflott össJhang
zaltal• (Systema harmoniae prae10tabilitae; Leibnitz), vagy a "ter
mészeti befolyéstal• (Systema intluxus phisici; Euler éli Locke 
hivei) akarja megmagyarázni. Mindezen elméleteknek alapja az a. 
t~vedés, hogy az emberben a test és a 161ek két kOlOnvall éllag. 
Ezzel szemben isméretten hangoztatom, hoay emberben a test és. 
a lélek lényegesen egyesOI. Az ember 16nyege: eRzes álla•; te10t és 
161ek. Minden més elmélet széltépi ezt az egységet s azutén a 
kérdést megoldatlanul baeyja (V. o. Liberatore: lnstltutiones phi
losophicae ad triennium accomadatae. Róma. 1864. l. k. 29S.. 
l. sk.). 

A test 6a lélek .szoros egységéből következik, hogy ismeret
szerzésUnknek is kél forrésa van : az érzékek és az értelem s en
nek megfelelOleg ismereteink is érzéki és ~rtelmi ismeretek. Ami 
ismeretforrésaink viszonyit illeli korlátlan érvénnyel mondjuk ki 
az elvet : értelmi isnteretUnlr teljesen az érzékitOl függ: nihil est 
in intellecau, quod non fiaerit prius in sensibus. Vagy a mai fizi
ológia szerint: bár az emberi értelem szellemi képesaég, foldi 
életUnkben mégis f0116telezi az agyveiOt. ElvOnket a kOvetke76 
fiziológiai megéllapftéaok témogatjék: a szellemi élet csak az agy
vel6 bizonyos fokai fejlettsége utAn indul meg. Tovébbá, a szel
lemi tevékenységeknek alihanyattésa az öregkorban szintén osz
szefogg az agysejtek elhalésAval. Az agy ép vagy sérUit állapota 
befolyásolja a szellemi mfikOdést a vqol mindannyian tapasztal· 
juk, hogy az er61tetett szellemi munka kiférasltja az agyat. 
Szent Tamás szerint érthetetlen volna a test és a lélek szUkség
szerO egyesúlése, ha szellemi mfilrOdésUnk aem volna bizonyo~ 

Yiszonyban az aggyal. A tétek a testtel az6rt egyesni tebét, hogy 
szellemi mOkOdésOnknet 16kéletésslge az qyligb61 folyjék. MiveJ 
pedig a legtökéletesebb szellemi m0k0d6s a megismer&, 6rthet6. 
miért van iamerettevékenység Unk az agyvelőhOz kOtve a maximc-
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autern videtur corpus esse necessarium animae et intellectivae ad 
eius propriam operationem, quae eat intelli~ere. KOlOnben nem 
lenne megokolva a test éa lélek e~tysége (Hugon: lll. k. a. 5. ll)~ 

Érzéki ismeretünk összes alakjai röviden a következök : 
kOisö érzékelés (sensus externus) az öt érzékszerv útjtm. Érzéke
ink úgy vannak berendezve, hogy a kOlvilág ingereit befogadhas
sák. A különféle érzéki múködések közös alapja a .tactus", de 
nem a tapintás szervének értelmében, hanem mint az embernek 
általánosan alkalmas volta a kOivilág~al való érintlcezésre. A köz
érzék (sensu& communis) ez egy sokoldalú, de e~tységes elv. 
Sokoldalú, mert valamennyi érzékkel érintkezik és meghányja-veti, 
megkülönbözteti mindazt, amit ezek igy vagy úgy becsülnek. Egy
séges, mert egy egységes ismeretre vezeti vissza a kOiönbözö ér
zékletek eredményét. BelliO érzék (sensus internus): ez az emberi 
szervezetet és az érzékelöalanyt s annak állapotát veazi észr~. A 
kUisö és belsO érzékek csak befoladják a külsö benyomásokat, 
tehát szenvedOiegesek. Szakség van tehát oly tevékeny tehetségre, 
mely a benyomásokat fönntartja és megújitja s ez a képzelődés 

vagy fantázia. Az érzéki emlekezés (vis memorativa), mely a múlt 
benyomást, mint múltat megőrzi és fölismeri. S végül a becslő 

érzék (vis aestimativa) vagy - amint ma nevez;tük - ös,ztön, 
mely az érzékletben a célszerüségct veszi észre (Kiss 21.). 

Az érzéki ismeret tartalmát a képzet (phantasma) foglalja 
össze. A képzet a ·árgy anyagi és egyedi vonásainak, az érzékek 
alá e~ö tulajdonságoknak : szinnek, hangnak. szagnak stb., tehát 
a tárgy jelenségeinek képe, vagy helyesebben az érzéki benyomá
sok összfoglalata, tartalma, mely a tárgyat húen tükrözi vissza. 
A képzet tárgya tehát csak az anyagi egyed lehet. A fogalom
képzésnél a képzetnek lényeges szerepe van: nélkülözhetetlen föl· 
tétele értdmi ismereteinknek : nihil sine phantasmate inteliigil 
anima (Arist. De Anima. lll.). jelenléte nélkOl nem jelenhetik meg 
az értelmi ismeret-kép értelmünk elOtt. Az értelem tárgya ugyanis 
az egyetemes, vagyis a több egyeddel közös természet, ez pedig 
a képzet jelenléte nélkül nem állhat az értelem elé s nem indit· 
hatja meg az értelmi tevékenységet. A képzet szükségességét 
egyébként a tapasztalat is bizonyitja. Ha gondolatmüveleteinket 
megfigyeljük, tapasztaljuk, hogy amikor nehezen tudunk valamit 
megérteni, képzeteinkhez fordulunk s érzékelhető képekkel ipar-
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kodunlc szemléle.tessé tenni tár2yuokat: példá7gatunk stb. Szent 
Tamás szavaival: omnis cognitio fit per con versicnem ad phan
télSmata. S ha ily fontos a képzet, ha.sonlóképen állunk az érzék· 
szervekkel is. Ha valamelyik érzékszervUnk ~eteg, vagy e~yáltal~n 
nem is mfikOdik, kUIOn.Osen áll ez a látásra s a hallbra, a · tár
gyakról csak homályos VaRY épen semmilyen benyornhl nem 
nyerUnk s k~vetkezOieg képzeteink ·is hiányosé!k lesznek. Képze~ 

tekkel gondolkodik a vak is, de képzetei nélkülözik a szinekrOI -
a mi a legfontosabbak köze tartozik - a benyomásokat. Az ala
kot kitapogathatja, a szagot megérezheti, a hangot meghallhatja, 
az izt is megizlelheli, de képzetei csak szintelen tömegek lesznek 
mégis (V. o. S. l. qu. a. 7.). Nincs oly magas és annyira szel
lemi ismeretünk, melyeket az érzékletek megkerülésével szerezhet
nénk.Ezért még tisztán szellemi ismereleinknek is érzéki emberi 
alakot kell adnunk, ha tudatunkban helyet akarunk nekik juttatni .• 
A modern pszichológia is ezt igazolja, mikor azt tanitja, hogy 
midOn gondolkodunk, tudatunk hátterében mindig követik gondo
latainkat a megfelelO képzetek, vagy legalább is az illető gondo
latot kifejező szavak. Ugyanezt olvassuk Prohászkánál is: .Min
den fogalmi ismeret, a legelvontabb is, érzéki adatokon épOlt fel 
s bármily magasra emelkedjünk, mindenott szUkségUnk van ké· 
pekre, analogiákra vagy le2alább is a fogalmak legétheribb kép
zeteire, szankra• (0. M. XIV. 275. 1.). BDhler szerint a szónak 
nem kell szUkségképen gondolkodásunkat kísérnie. 

Azonban a mondouakból egyáltalában nem következik, hogy 
az érzéki iameretek nem egyebek. mint agysejteknek és az ideg· 
súlaknak merOben fiziológiai termékei. Egészen más a termésae
tok, mint az idegrendszerben és az érzékszervekben véghem e nO 
változások; ugyanis a legegyszerUbb érzeteket és képzeteket is 
jellemzi a •belsőség•. Általuk tudniillik az ember rengetegdolog
nak a mását képes tudatába vinni, de anélkOI, hogy azokat meg
változtatnA vagy lelkén erőszakot tenne. Az érzéki megismerésben 
a sok dolgot bensejébe fogadja, kUisObOI belsOvé, kiterjedettbOI ki
terjedetlenné, sokfélébOI egységessé teszi. Az anyagvilágban sem .. 
miféle anyairész vagy halmaz nem képes létrehozni azt a bensO
séges egészet, 111elyet tudatnak nevezünk. Ezért már nem csak a 
pszichológusok, hanem a gondolkodó természettudósok is mint 
Virchow, Dubois- Reymond. Rindfleisch, Kelvin lord, Lodge stb .• 
elismerik, hogy a legegyszertlbb tudattények is, amilyenek az ér· 
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dllletek ~~ klpzettk, eg~szen dj vil•got jelentenek az anyalvil•g
jal..szemben,_melyetmcr6 term6azcttudom6n.nyal nem lehet megma
IY•r•zni. VaRyis mecAllapfthaiJUir, hOlY az érzéki ismeretek lelki· 
tevékenységek, de mindeneat61 az anyaghoz vannak kötve. A tO
nem~nyek megért~sére az 6rzékelret nem tartjuk eltgend6knek~ 
mert 1z ismeret, akár lecyen érzéki, akár érzék feletti, mlndig ér-
1elmUnk rerm~nye. Az ~rz6kiismerethez ·tehát ~rz6kiségUnk csak 
.az anyagot szolgáltatja, de 1 fcrma értelmUnktOl függ. 

ID. 
Bemutattam az egyik partot: az érzéki ismeretet. je.lltge 

az anyagiság és u e~yediség s tárgya a konkrét, 
az érzékelhető anyagi egyed. Ezzel szemht>n Ali a mAsik part az 
~rtelmi ismeret, jellege, szemben az érzéki ismerettel, a szellemi· 
ség és az egyetemesség, tárgya az általános szellemi tartalom. 

Az emberi értelem, ismereteit tekintve. teljesen Ores, olyan 
mint az Ores lap: sicut tabula rasa, in qua nihil scriptum est. 
(Arist. D: Anima lll. text. 14.) Minden tényleges ismeret nélkül 
teremtette lsten belénk a lelket, de képességileg minden ismeret 
mér benne szunnyad, cs&k életre kell kelteni, vagyis ténnylegessé 
kell tenni. Az értelem tabula rasa - volténél fogva fokozatosan 
nyeri ismereteit s értelmünknek ezt a befogadó képességél befo
gadó értelemnek (intellectus possibilis, nousz dynamikos) nevez
zUk. A befogadó érlelem legfőbb tulajdonsága, hogy mindenné 
yálh1t; ezt fejezi ki a latin elnevezés is: intellectus po1sibilis, 
lehets~ges ért~lem. Há pedig mindenné válhat, szenvedOiegesnek 
kell lennie. S lényleg szenvedOieges a befogadó értelem? E kér
d~sre sze nt Tamás Arisllotelesszel felel: • Háromféleképen szenve
d61eges valami. Először, - legszorosabb 6rtelemben - ha olyas
mit vonunk meg töle, ami természetént:k vagy hajlamának meg
felel; például, amikor a viz fűtés által megszUnik hideg lenni, 
amikor beteg vagy szomorú az ember. Másodszor,- tágabb érte
lemben-szeAvedhet valami azért,mert megvonunk valamit töle, mert 
akár megfelel neki. akár nem. Ily értelemben nemcsak a Deteg 
szenved, hanem az egészséges is; nemcsak a szomorú, hanem a 
vidám is; vagy az, akit bArmikép is változtatnak vagy zaklatnak. 
Harmadszor - általános értelemben szenved valami csak azért, 
mert az, ami képes volt valamire. befogadja azt, amire Hpes volt, 
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~~élkOI, hogy bArmit61 11 meafosztottAk volna. ru szenvrd mlndaz, 
iad lebets~a_b61 t~nylegess~gbe mrgy At, m~g akkor it, ha eiAital 
tök61etesedik. S ebben az ~rtelemben szenvedOirgei a 'mi értelmi 
~qismer~s0nk.• 1 SzrnvrdOieges tehAt a befogadó~rtelrm, mert is
mereteit fokozatosan szerzi ~s pedig oly módon, hogy az ~rlelmi 
kép~k (speciel intelligibilis) által a dolgok eszmei l~t6hez (esse 
•deale) simul, vele egyesOl s a tárgy i1meret- képének alakjévA 
vélik, VIlY Szt. Tamás szavaival élve: .az ami k#pessée,ben volt 
valamire, befogadj o~, azt amire képes volt. • Ez a szenvedOiegesség 
azonban nem csak az emberi értelem t:ajatja. SzenvedOieges az 
~rtelem akkor is, ha nem .ares lapU, hanem a dol2ok ismeret
képeit létezésének elsO pillanatától kezdve mag~ban hordja, mint 
az anRyali értelem. At angyali értelemben levO ismeret·k~pek 
ugyanis nem lényegek, hanem csak módok, minOségek, melyek ál· 
tal (medium quo} ismerettevékenységak megindul s az értelem is
meret-kép alakjává válik. Tehát az angyali értelemre is áll a spé
cies-elmélet s következOleg a szenvedOieResség is. 

Ez az elnevezés • intellectus possibilis 11 azt jelenti te hét, 
hogy az értele:n alkalmas arra, hogy a dolgok eszmei valójával 
egyesOijOn, azzá váljék s ily módon mindenné leRyen. Ez az 
axióma értelme: intellectus ftt omnia. Szt. B~maventura értelmünk
nek ezen .mindenné-váló• tehetségél hasonlattal világflia meg. 
Amint a kez legnemesebb szerszamunk .organum organorum in 
opere•, azzá az eszközzé válik, amelyet megfog: ha Ir, lróesz
kOzzé válik, ha kalapál, kalapáccsá, ha subdal karddá stb.; 
vagy még találóbb a tOkOrrOl vett hasonlat: amint a IDkOr telje
sen magába fogadja a tárgf virtuális képét és eggy~ vélik vele s 
a tükör nem tOkOr többé, hanem maga a tárgy képe, ép úgy az 

1 S. I. qu 79 a 2 - " Pati tripliciter dicitur. Uno modo propriissime. 
sc. quando aliquid removetur ab eo, quod convenit t~ibi secundum naturam, 
aut secundum propriam inclinationem; sicut, cum aqua frigiditate amittit 
per calefactionem: et cum homo aegrotat, aut tristatur Secundo modo mi· 
nus proprie dicitur aliquis pati ex eo, quod aliquid ab ipso abiicitur, sive 
sit ei conveniens. sive non conveniens. Et secundum hoc dicltur non so
lum qui aegrotat. sed etiam qui laetatur; vel quoquumque modo aliquis al· 
teretur vel moveatur. Tertio dicitur aliquis pati communiter ex hoc solo, 
quod id, quod est in potenlia ad aliquid, recipit illud, ad quod erat in po
tentia, absque hoc quod aliquid abiiciatur. Secundum quem modum omne 
quod exit de pt)ltmtia in actum. potest dici pati, etiam cum perficitur. Et 
sic inteliigere nostrum est pati.'' 
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értelem i i, • tamquam speculum quoddam nobilissim um•, magába 
fogadja a dol~ok képeit, melyekben megismer s hozzájuk has~nul 
(IV. Sent. d. 24. p. 11 .. a. l. q. 4. és Breviloqu, Prolog. non longe 
ab initio). Hangsúlyozom, hogy ez csak haso~lat, tehát nem 
anvagilag (mate~ialiter) és valósan (reatiter) értjük, mintha az ér
telem úgy fogadná be a tárgyakat~ amint a kOlvilágban léteznek, 
h~nt:m szellemi módon (spiritualiter) és fogalmilaR (intention'ali
ter), mert nem anyagi, hanem szellemi képet fogad magába az 
értelem. Quando d icitur, quod ad act um intelligendi requfritur, 
quod ex intelleelo et inteliigente fiat unum, hoc intelligitur quan
tum ad speciem, quae unitur intellec'ui, non quantum ad ipsum 
obiectum extrinsecum - mondja Szt. Bonavetura (ll. Sent. d. 18. 
a. 2 q. l. ad 5.). Továhba az értelem nem úgy válik valamivé, 
hogy eddigi természetét a megismert dolog természetével cseréli 
fel, hanem megmarad tulajdon természete, amint a kö természete 
is megmarad akár melegftem, akár hútöm. Végül az értelem nem 
mint lehetség válik valamivé, hanem mint ténylegesség (nor:t 
quatenus potentia est, sed prout actus) válik a dolog ismeret-ké
pévé, mely álral azután a dolgot megismeri. Ugyanis az ismeret
kép csak az értelem egyUttmfiködése által egyesOl az értelemmel. 
A befogadó értelem tehát nemcsak szenvedö, de egyuttal cselekvő 
kép:!sség is. Ebben az értelemben mondották a skolasztikusok 
ezen axiómákat: Intellectus in actu et res intellecta in actu. ln
telligibile in actu est in intelleeiu in actu. 

A bölcselő elme mindig tiszteletteljes áhitattal csodálta az 
értelem belső életét. A középkornak kOlönös érzékenysége volt a 
metafizikai világ titkai iránt. Ámulva szemiéiték az értelem eme 
tulajdoságát is, hogy mindenné válhat. Csodálkozásuk szebbnél· 
szebb s mély gondola tokat váltott ki bel610k. ftty: a lélek a dol
gok mélyébe hatol - mondották - s kiragadja a dol1okból azt, 
ami azokban igaz, jó és szép s minthogy ezen abszolut értékek 
után vágyódik minden lét, az értelem is szeretetének minden he. 
vével magáévá teszi, magába olvasztja. A dolgok igazságát, jósá
gát, szépségét a forma foglalja össze s mivel az értelem a dolgok 
ismeret-formáival egyesOl az emberi lélek .kis világ" mikrokoz
mosz, melyben a való világ dolgai eszmei létOkben pompáznak. 
Továbbá, az ember lsten képmba s amint lsten minden l~t ~~ 
tOkéletess~g óceánja, dgy az emberi értelem .kis tenger•, tenger
szem, melyben a dolgok tökéletess~gei igazúgban, jóságban és 
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szépségben hulJAmzanak (Maurus 4.). - fönséges gondo.latok 
ezek l 'Ha az ég és föld elmulnak is a teremtett világ dicsérete 
nem hallgil el. Minden értelmes lét .benngyÖkerez6 én.:·,jében 
hordja az egész univerzumot s örök szanktuszunk' sem Col más· 
ból állani, mint hogy mindenegyes lélek kitárja .szélességeit és 
hosszabágait magasságait és mé'lységeui' (Eph. 3, 18 ) s az egész 
Orökkévalóságon At zengi: Et tibi laus, cunela enim quae in coelo 
sunt et in terra tua sunt l · 

IV. 
Anyag és szellem; egyed és általános; ·éuéki ismeret. és ér· 

telmi ismeret. Két part, melyeket végtelen hasadék választ el egy
mástól. Metafizikai mélységek tátongnak a két ismeret között. De 
bármily ellentét is legyen a két ismeret természete között, az el
lentét nem Athidalhatatlan .. Általánosan elfogadott · elv az, hogy 
anyagi lét anyagtalan létre hatást nem gyakorolhat ; nincs átme
net az anyagból a szellembe. Ez igaz. Azonban érvényes ez az 
elv, ha tnegfordftjuk: az anyagtalan lét hathat az anyagira, mert 
magasabb fokon áll a lét ranglérráján, mint az anyag; a magas.abb 
rangú .lét irányithatja az alsóbb. rangut. S ez utóbbi elv alapján 
hidalja át a keresztény bölcselet az érzéki és a .szellemi ismerc:t, 
az anyag és a szellem közölti mélységet. Ez elöltUnk egész termé
szetes következtelés az ember egységéröl. Ha igaz alapelvUnk a 
hogy minden értelmi ism;:ret érzékléssei kezdödik, egész természe
tes, hogy át kell hidalnunk a kettőközölti Urt. S hogy épitsUk meg ezt 
a hidat? Az anyagból ne.m indulhatunk ki a fönti elv alapján, te
hit nem marad más hátra, mint hogy a léleknek vagy inkább az 
értelemnek kell rr egépftenie. Máskép is rá jöhetUnk erre. Ha ugya
nis a befo~adó érlelem szenvedö képes&ég. s mint ilyen csak be
fog&dja a kész szellemi tartalmat~ szakségképen kell lél~znie oly 
tevékeny értelmi képességnek is, melynek hivatása, hogy az érzéki 
ismeretet átszellemltse és a befogadó értelembe emelje. Ez a ké
pesség, a cselekvő értelem (intellecrus agens, nous poieticos). S 
ha szenvedöleges befogadó értelem fötulajdonsága, hogy .min
denné válik", akkor a cselekvő értelem tulajdonsága, hogy .min
dent meg tehet•. Mert a befog:~dó érlelem csak lehelségben va~ 

mindarra, arnivé válik; ám mindaz, ami lehetségben, van valamire 
csak tényleges lét által válik rénylegessé; tehát szUkség van cse-
lekvő értelemre, mely a mindenre képes befogadó értelmet tény-
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lege'iien mindenn~ rdzi s i1y ·m6don mJndent . ._..t,sz. ·t:z a m'in
denható k~pe••~l lcfpezi a· hidat ·az ~rzfki ,,·lz ~rltlmi isrrier~~ 
kOzOit. · · · 

L ~nuk ezek után mfben éli mOicOd~se, hogyan egyr n l iti ~~ 
az ellena~tet. Hivatésa az, hOlY a kipzetbal elvonar•ozta&fa az 
~rtelmi ··i&meretk~pet. · M'Oköd~s~ben éltaiéban n~gy mo11anatot szo~ 
kés me1kOiöubl\ztetni. Ezek: a). A c&elekvő ~r telem 11 klp7et~e~ 
fordul ( conversio ad phantasmatam); b). meaviléaftja a k~pzete~ 
(illuminare phantasmata); c). ~)vonatkoztatja a képzetből az ~rte~
mi ismeret képet (abstrahere species intelligibiles a phantasmati· 
bus) d). 1 v~gDI me1vilégftja a befogadó ~rteltrel (illuminare in
tellectum pcssibilem). (Hugon) M~gjeay1em, ·hogy ezzel nem azt 
mondfuk, hogy a cselekv6 ~rtelem e mOkl\dáelcet egymás után 
v•zi, hOlY ezek mind leOIOn tev~kenységek s csak ezeken a fo. 
leozalokon ét alakul ki a fogalom, a cselekvő értelemnek csak ep 
mOkOdése van : az elvonatlcozés (abstractio), melynek ezek csalt 
mozz~tnatai. Az elvonatkozo tev~kenységet akarjuk ezéital tllb& 
oldalról bemutatni. 

A cselekvő értelem mDköd~s~nek els6 mozzanata, hogy a 
k~pzethez fordul •. Ennek pedig alapja az anyaci való és az érte
lem köz ti rokonszenv, t~zinpétia. De hogyan ~rdellli a tisztán szel
lemi lcépes~et : az anyagi lc~pzet? Van a képzetben valami, ami 
a l~lek ig~nyeit fölkeltheti? A l'lek csak az abszo16t ért~keket ke
resh~i.. Va~~~ ~zekb61 a képzelben? Mielőtt e k~rdésre feleletet 
adn6k, ves10nk egy pillantési a teremt~• 1110helyért. A mai ter
mészelludotreényol szeml~let nerint a vilég keletkez~•e előtt kél 
valóség létezett. Az egyik az egész mindenséget betöltő energia
lenger (subiectum delerminabile), a másik a formák változatol vi· 
léga (subiectum determinans}. E k•t 6si valóség kezdetben a leg
telfesebb ölszhangban volt. Ez ölszhang azonban megzavarodott, 
az energiák és a formélc egyesültek, a formák az energiéban 01-
löllek testet. Minden e k~t valóségból részesedik minden rnerrcia 
~~ forma A konkrét dolgok, e szeml~let szerint, nem mé&ok, mint 
.megkérgesedett energiák•, .szigetek• a beléthalatlan energia· ten· 
gerben. Már Horatius fölvetette a k~rd~st : quid velit et possit 
rerum concordia di&cors? Mit akarhatott az, aki valaha a minden
ség 6si Osszbanajét tr: egzavarta? - Ed a k~rdést a terméneilu. 
dóa már nem tér1yalhatj1. Tól esik feladatén. Ez a bölcsel6 föl
adata. A b01csel6 mindig arra törekedett, hogy a természrttudo-
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ményok hiAnyait kiegyenlilse s eredményeik alapj~ n fiU &tg es vi:
légnézetet alkosson. Horatius kérdésére is csak a bölcselO felel
betett. Minden bölcselO a maga módja szerint. A keresztény bOI~ 
csel6 keresztény szellemben felelt s ezért természetes, hogy nagy 
szerepet juttatott a kinyilatkoztatásnak és a Szentfrásnak. Az, aki 
elégedetlen volt az Osi egységge.l, s a mo2gást meginditotta 8 
primus motor ~ amint Aristoteles Istent nevezi. A Genezis els6 
lapjén olvassuk : Spirit us ferebatur super aquas, a szellem. lebe
gett a vizek felett, a holt anyag fölött s a szellem sugározta At 
ezt a kaoszt s e"E oltotta oele az anyagba az élet törvényeit. SOt 
ennél többet is mondok, amikor Trikéllal azt mondom, hogy a 
szellem nemcsak lebt'gett az anyag fölött, hanem minttRY ölében 
tartotta P holt anyagot s átiZ7flotta azt. A s7ellem át és Atjárta az 
anyagot s kialakf·otta a ttrgyakat. Omnia per ipsum et cum ipso 
et in ipso. Minden általa, vele és benne van. ln ipso vivimus. 
movemur et sumus. Benne élünk, mozgunk és vagyunk. S ha fel
ütöm Szt. jános evangéliuménak első lapját, azt ta látom, hogy ez 
a szellem nem más, mint az Ige, per qut'm omnia facta sunt, 
aki AltaJ mindenek Jeitek. Az Ige az eszmék Osi fészke s minden 
ami lelt ezen eszmék anyagban való kifejezése. Minden egy-egy 
isteni gondolat, eszme testet öltOtt alakja, érzékelhelO forméja. Az 
any!lg maga rest, de a bele oltott eszme, gondolat, entelecheia, 
vagy mondjuk ki világosan' a forma, a szubjektum determinánsz 
megszervezi az Osi anyagot, az energiát, a szubjektum determi
nébile-t. Eszme és anyag, forma és energia tehát a mindenség 
két sarka. Semmi sincs anyag nélkül, de az anyag csak fOltéte
le és nem oka annak ami létezik. A cselehO ok prdig az esz
me, entelecheia, a forma. Minden tárgy an)ag és eszme. A gon
dolkodó, fogalomalkotó énnek is anyag és eszme a lényege. Teatünk 
az anyaggal, lelkünk a dotgok belsejében mfiköd6 formákkal ro
kon. KözOttUnk és a tárgyak közOtt .conformitas• alaki rokonság 
áll fönn, mert szellemünk formái ugyanonnan erednek, ahonnan a 
dolgok formAi. 

EzekbOI megérthetjük, hogy miért rokonszenvezik a cselekv6 
értelem a képzettel. A képzet ugyanis a valóságban létező tárgy 
érzéki képe. Az érzéki kép jelenségei azonban a való tárgy elvé
nek. a formának kifejezései, megjelenései s igy szQirségképen 
utalnak a formára. A képzet tarka- barka fátyla mOgOtt ott lappang 
az eszme, vagyis a szellemmel rokon tartalom. Ezt a szellemit 
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~ri meg az a c~el~kvö értelem s nért fordul a k~pzethez. Mens 
qitat molem, spirítus intus alit. S n a szellt'mi tartalom az ~rtel
mi ismeret-kép, a valóságban létező formának "képe•. Amint Mic
hll Angelót megihle~te a karrarai márvanytömb egyszerU látása, 
úgy, hoey a helyszinen faragta ki az alaktalan köböl ·azt a for
mát, mely a kö mögött lappaPgnt. l1asonlllképen ihleti a lelket is 
a k•pzetekben rejlő forma s a lé'ek eikOldi mUvészét, fgy nevezi 
Arisztotetes a c;;elekvl\ ér'elmet. hogy kifejtse a képzet tömbkeleg
éb61 az értelem ismeret· képet, a nellemi alakot. S ha Prohász
kival szimbolumnak nevezf'm a képzeteket s ez alatt azt értem, 
hogr érzékeink képzetei nem valósá~os ismeretek, hanem vis&ony
aatoknak, más szóval, a képzetek nem képd, csak jelei, 
azimbolumai a valóságnak, (Ö, M. XIV. 114. 1) akkor a cselekvO 
értelem az, mely megsejti a mögntte rejlő valóságot e tökéletlen 
ismeret kérgét áttöri s a valósá~ot véeleg fölft'di. 

(folytatása köv.) 

Excitátor. 
(!928} 

Mint katakombák rejtett zugába 
beágyazott sírok tömbje elött, 
sercegö gyertyám magasra tartom 
s lebbenö árnyak káprázatában 
nézem ez álom-sír kié. 
Nincs rég eltemetve-súg az árny ... 
Jaj miért jöttél kín hozója, érdemes 
támasztanod, hogy álomvilágot 
temess i fölrázni kin és gyötrelemre 1 
Nem vagy ítélet-napra keltö angyal, 
sem mint az Úr, jutalomra hívó, 
életiga-vonásra keltesz búsan, 
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fáradt vándort tovább botorkáini ... 
Miért? 
Ki tudja, nem Isten szivén nyugosznak-e, 
sajnálod arcukon a békemosolyt? 
A bánatfeledés elsimult mezóin 
gondbarázdákat szántasz megint 
s a földi élet boldog tengerszeméD 
úszó kis hajót viharba űzve, 
az élet szirtes tengerébe hajtod ! 
Mi . t? er . 
Nézd, siratja fáklyád tűzszeme : 
a csörgó kulcsot, mellyel kitárod 
bezárt lelkük álmos ajtait, 
elnyugvó lélek sírból-támadását 
küzdóporondra, halálbirokra. 
Csak nézd a vért, a kínzó önsebet 
s várd az éjfélt, mint vert kisértet 
újra hullj a sírba holtan. 
Miért1 
Megállítod az árvíz szennyes habjait, 
ki~yulladt erdó hamvasztó lángjait, 
amint belekap sudaras fákba 1 
Föltartasz-e Atlaszként, zuhanó 
lélek-trónokat s pokolba hullt 
érdemkoronát 1 
Démoni ajban ki fogja föl 
lélekr(U éneldó szent muzsikádat 
s a •r:Je profundis• megrázó jajjait 
tán Isten se hallja l 
Hulló csillagok vagytok a nagy éjbea, 
a jók se látják gyenge fényetek ; 
gonosz sugaruk vakká izzítják 
s kérges vasszívüköa ördög kalapál 
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halálos fegyvert Isten- ember ellen, 
hogy ledöntsenek minden szent hegyet, 
s végsö erőkkel, lázas robbanással 
égberöpítsék a pokolt ! 
Magad bűnbánó szörzsákot ölthetsz, 
véráldozat lész mások vétlteért, 
kik bűnben-mámorban most hevernek 
kéjes álmok lázas párna-tengerén, 
nevetve rajtad eszelős bolondon ! 
Ha mégy utánuk bűnre nyílik ajkuk, 
ha igazság napját ontod rájuk, 
kioltják és kénes lángok fénye mellett 
tovább rohannak vágyak iramába, 
vadul kerengnek bálványuk körül ! 
Ezért hívod le Mózest lsten hegyéról ! 
Aludj! Ne verj föl senkit hiába! 
Aludjál édes álmokat, kifáradt 
hadat ne indíts haláltusára l 
Egyedül ... ! 
Sötétben élö sírokon 
másnak nincs,. édes tekintete ? ... 
Van l Szivemen kopog: gyermekem, 
engem nem keltesz-e, ki össze se vontam 
szemem függönyét, egyedül dobogott 
szívem arany forrása s várom mikor 
kapcsolódtok szent ütemébe újra. 
S kigyúl a sziv, a tűz, hunyó parázs 
lobban lángra a tűnő éjben 
s fölvillan északon, délen, mindenütt, 
ahol csak kigyujtják s nem Péter 
árulás-tüze; éltet, hitet· adó! 
Ha ezer pokolnak lángba lobbanása 
robban ·e boltozat fölött, akkor is 

- 152-



örök, örök, nem futó homokszem 
a nagy sivatagban, nem úszó vizcsepp 
a bűnhullám sodró mélyiben, 
szikla, mely égben gyökeredzik l 
V égtelen tenger, mely kioltja 
sistergö zsarátnok kén tüzeit 
s belezúg a diadalmas ének 
álmodó világ tétlen éjjelébe: 
Nem hiába ! Enyém az érdem ... 
ört állok egy világ üdve fölött. 
S mikor tetszhalott-föld keblén új sóhaj 
fakad, megmozdul a sziv s az elsö 
fohász fölszakad búgva-kérön: 
Urunk, ne tekints a bűnre-földre, 
hallgasd meg szónkat, mélységböl kiáltunk l 
V ér, tüzes szent vér égesse ki 
a bűnnek gyökerét s hulljon a mélybe 
s jöjj el hozzánk vérszivárvány 
békeútjain s minden embert kebledre vonj! 
(De szived els6 dobbanása enyém!) 
S nem álltam ört hiába l Hiszem! Hiszem l 

P. Kapisztrán. 
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LEVÉL. 

L. l. Chr l 

A mi hivatásunk, 
.Posteritati serviam us •.• • 
(Epit. ex l. Titi Livii.) 

Kedves P. Evariszt, 

Drága Bátyóm l 

Igazán restellem a dolgot. Olyan régen Irtam ! Megvigasztal 
azonban az a tudat, hogy Te nem szoktál az ilyesmiért meg
neheztelni. Nagyon jól ismerem stép tulajdonságodat, amely meg
feledkezik mindenkiröl, ha kell, de mindenkiröl megemlékezik, ha 
szükségben van. S minthogy régen irtam, épen ezért hiszem, 
hogy e levelem örömmel tölti el szivedet, annál is inkább, mert 
amit most le akarok irni, azon élményemet éo lelki átalakuláso
mat tárja eléd, amelyen keresztül estem azóta, amióta nem irtam. 
Megérttd majd ebből késésem okát, hiszen a te szived mindig 
oly gondos szeretettel figyelte evez6· csapésaimat az élet ten
gerén. 

Igy történt az egész eset. (Rövid akarok lenni l) Hát, tudod, 
Kedves Bátyóm, a nagynehezen sikerült éreatségi után siettem el
hagyni Kassát diák-éveimnek minden borzasztó emléicével együtt. 
D. u. 5-kor indultam. A vonat repült, de lelkem még jobban. 
Hamarosan otthon is voltam. A homonnaiak bámészkodtak, ke
restem ki jött ki elém. Senki. Siettem tehát haza. A kapuban a 
kis Zsuzska várt rám. Oromének első lihegése az volt, hogy .E va
riszt már elment OyöngyOsre és szereleit volna veled beszélni•.
Tudtam mindjárt, hogy miért szereltél volna velem beszélni. Nem 
is kérdeztem tehát, hanem homlokon csókoltam a kis Zsuzskát. 
Közben apukáék is előkerUitek Sajó és Gyöngyi szörnyQ öröm
ugatására. -

Nem akarom részletezni és hossz6 lére ereszteni a dolgot, 
hanem .in medias res• ott kezdem, hogy Drága Szüleim semmi
képen sem voltak velem megelégedve. jeles érettet vártak. ~n pe-
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dig csupa 2· es, latin, görög, szémtan, fizika 3-as. A többit kfp• 
zeld el •.• Én OrOitem, hogy sikerOlt me~úszni, 6k meg szomor
kedtak porbahullott reménynkon No, de Igy van ez. 'Az emberek 
mindig többet és jobbat kivánnak. Kieléglthetetlenek. Oromömet 
ez a keserves fogadtatás ie hangolta. Elszomorodtam: engem sohasem 
értettek meg. Ime mod sem l Nagy keservvel sikerOlt megérlelni a 
kobakomat és most még csak nem is gyönyörködnek benne. El· 
szontyolodbomhoz hozz;: járult méR Zsuzska rögtönzött hfradása is. 
Vacsora alatt meg folyton azzal bosszantottak, hogy nem lesz belőlem 
soha életrevaló ember, mert "te igy•, "te ú~y 11 ••• "OrOkké áb· 
rándozol ••• mindig csak Jányok után csavarogn ..• komoly mun
kára képtelen vagy ..• • stb. ezekhez hasonló. -

Bántotta nagyon nnérzetemet ez az iganáetalan vád, de 
edes Apa iránti tiszt~letbö! és óvatosségból egy szót sem szól· 
tam, méR csak fejem sem emeltem föl, hanem annyira beleszúr
tam tekintetem a tányérba, hogy Peti, aki sajnálkozott rajtam és 
örömre akart hangolni, odasúgta: Te, vigyázz, kiluluid a tányér l 
Ez azonban teljesen kihotott tOrelmemböl. FOlkeltem az asztaltól. 
jóéjt kivántam es a bosszantásokra csak ennyit feleJtem: hát 
igenis megmutatom, ho~y lesz belőlem valami l 

Elmentem és lefeküdtem. Apukáék semmit sem sejtetlek. 
lstenean l sóhajtottam. ÖK jót akarnak, de most már ki tehet róla. 
lsten áldja meg öket.- Másnap korán reggel nagy keresztet 
hánytam magamra, hamar beleugrottam a nadrágomba, cipöbe 
nyomtam lábamat. apacsingbe bújtam, szememből az álmot kidor
göltem és megszöktem. A kerten keresztOl lógtam el. Senki sem 
vett észre. Ha már Igy megvádoltak és lebecaoltek, hát leayen 
alapja, - gondoltam magamban. - Amikor aztán elhagytam a 
házunkat az orom és szomorúság polyp-karjai gyOtOrt6k csOpp 
lelkemet. - Szereltem volna kimenni, kifutni, kirobanni a vitár
ból. Tulajdoképen pedig nem iR tudtam, hogy mit akarok, olyan 
gyorsan vágtatott bennem minden "ondolat és érú1. Ötleteimet 
a tett követte. - Mikor kiértem a falu v~gére, velem 11emben 
RVOnyörfien emelkedett a nap és a várromokat fest6i szlnben 
tOntette fel. A kép nagyon vonzott. FOltettem magamban tüstént, 
hogy kimegyek a vár aljára, h:)nnét látni fogom a barátok réai 
kolostorét u;, amelyröl 3 évvel ezelőtt olyan sokat és· oly lelkeaen 
beszéltél. -

Kedves Bitvóm l Szavaidat nem tudom elfelejteni soha. -
Úgy gondolom most, hogy bizonyéra ábréndozónak, rajonaónak 
tartott vo!na birki iR, ha látott volna. Es méllán, hiszen olyan 
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furcsának Uinik most fOl előttem az egész eset, ha régondolok. 
Nem tudom mi volt velem akkor reggel, mintha hangodat hal
lotiam volna és mintha szent Ferenc, szent Antal, szent Bona
ventura, Kapisztrén Atya szellemme ellenállhatatlan erövel vonzot
tik volna szivem a ferences Szellem felé. Kiizzadva értem a ho· 
monnai várromokhoz. Minden a régi helyén volt. Úgy állt, mint, 
altogy már sokszor láttam. Tekintetem a csendesen omladozó, 
fUverte, moha-takarta várfalakra tapadt. FOlelevenedett elöltem a 
magyar multnak minden dicsősége, keserves fájdalma. Eszembe
jutott Mohács, !526., a gyászos végeze!ü király, diceö Tomori és 
az igaz honfiak hazaszeretete, a franciskánuwk hősi lélekmen
tése, sok-sok szenvedése. - - Leültem a nyárfa alá, kezembe te
mettem fejemet és elgondolkodtam szavaidon. Megvallom őszin

tén, hogy sohuem hailgattam szivesen beszédeidet, kOlönösen ak
kor, amikor arról beszrltél, hogy legyek franciskánus. De most 
nyáron. ha ott lettél volna, úgy éreztem, hogy nagyon tudtalll 
volna élvezni. KOlönösen az a gondolatod vibrált bennem még 
mindig oly elevenen, mellyel a barátok sok szenvEdését ecsetelted: 
Mennyit kellett a magyar barátoknak kUzdeni, hogy Mária, 
Nagyasszonyhoz hüen ra2aszkodó lelkekbe hitet, reményt, lelki 
eröt csepegtessenek a szarongatás napjaiban ! Mintha láttam vol
na újból szónoki pózba vágott alakodat 

Engem akkor nem hatott meg lángoló szavad. Most azon
ban - érdekes - fÖlpattantam hirtelen, és mint kisebb diák-ko
romban szoktam, elkezdtem szavalni T. Livius könyvei kivonatá
nak prefációját. Szinte hihetetlen és éri hetellen elöltem az egész. 
A mai napig sem értem, de megtörtént. Mintha Illés próféta lel· 
kéaek fele szállott volna belém ! A prefáció elejét egészen kifor
eattam és lelkesen szavaltam: ,.lmilemur nostrum Franciscum, 
Bonaventuram, Antonium, innuRlerabiles alios, qui hunc ordinem 
stabiliverunt, quos equidem in sanctorum .immortalium coe1u ac 
numero repono; amemus patriam, consulamus bonis, praesentes 
fructus neglegamus, posteritati scrviamuF-; speremus, quae vulu
mus, sed quod aceiderit feramus; cogitemus denique corpus viro· 
rum san~torum esse mortale, animi vero et virtulis gloriam sem
piternaml• ':...... (V. o. Epitome ex libris T. Livii.) 

A vég6n újból elhatároztam, hogy barát leszek és megmu
tatom, hOlY igenis lesz belőlem valami. - Az ebédet majdnem 
teljes csendben fogyasztottuk el. Azt sem kérdezték, hogy hol 
voltam. D. u. megirtam a kérvény t. Édes Apa elutazott és csak 
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Édes Anyánk maradt otthon. Mikor tudomésára hoztam szándé
komat nagyon megörült é~ ennyit mondott: .Bizonyára Bátyód · 
.sokat imádkozik érted. •- Utána még sokáig elbeszélgettem vele, 
hiszen O mindig közelebb állt természetemhez. -

De már nem akarlak tovább fárasztani.. Akaratom ellenére 
levelem hosszúra nyúlt. Csak még ennyit: P. Provinciális fölvett. 
Örültem aztán és éreztem, hogy lelkileg átalakultam. A furcsa 
kirándulás még mindig eszembe v~n; a prefációt pedig a bevo
nulásig mindennap elmondtam, hogy jó franciskánus Jegyek. A 
többiről majd máskor. -

Lélekben adj velem együtt te is hálát az Úrnak, hogy e so
rokat már a nagyszécsényi noviciátusból írhatja a mi Urunk 
színe-vál!ozása ünnepén szent Ferenc Atyában testvérkéd és sze
retO öcséd: 

fr. Borromaeus~ 

____ , __ _ 

Króaika .. 
(RovatvezetO: Fr. Elek.) 

Júlias. 13. Ma mutatta be 
templomunkban elsO szentmiséjét 
klerikátunk régi, kedves ismerőse, 
Dr. Szabó Emil Parkas O. S. 8. 
Manuduktora főtiszt. Guba Pál, 
piarista áldozópap volt, az asz
szisr;tensek pedig a gyöngyösi 
kispapok. Evangélium után Dr. 
Schnauner Szigfrid O. S. B. re
mek szentbeszéde, melyben a 
papi méltóságról szólt erőteljes, 

érces hangon; utolsó szavait a 
boldog ifjú levitához intézte. -
Ad multos annos ll 

16.-cfn kezd~dött Szécsényben 
a ll. intermediális kiskáptalan. 
Imádkoztunk, hogy lsten áldása 

legyen szeretett Provinciáok sok
gondú, nemes eszmékért küzdö 
fotiszt. Elöljáróságának minden 
fáradozásán. 

17. Elsö vakációs kirándulás. 
főtiszt. P. Provinciális jóvoltából 
a Mátra-Vasutak gözparipája rö
pitelt bennünket Mátrafüredre 
boldog sóhajokkal, megsejtve a 
megtiszteltetés!, mely érte. A szo. 
kott módon megvolt minden: jó
kedv s miegymás, kivéve az esöt, 
miértis a kirándulás a májusinál 
és a kelleténél jobban sikerfllt. 

19. Estefelé kaptuk kézbe a 
várvavárt • Tartomány Közlönyt•. 
Az abszolutus theológus kispáte· 
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rek dohogó szfvvel keresgéltek 
nevnk után és szineválloz6 arccal 
betüzték: .,ln Conventum Vácien
sem: R. P. Capistranus Návav .•. 
Con c ..• Catech. • • Dir.. lll Ord .•• 
Collaborator ephemerid. "Feren
ces l<özlöny• ... Cane. quadr .•. 
In Conventum Siklósiensem: R. 
P. Tiburtiu~; Merk •• Cane ... Coop. 
Paroch... fatech... Excurr. ad 
Matty et Gordisa. -- P. Sándm 
mér Egerben, mint kiseghö ol
vashalta, hogy ögy járt, mint ama 
mádi honpotgár, lévén Szécsény
be disponálva, ahonnan annak 
idején elindult az áldozatos fe· 
rences életre és ahol most a Nép
szövetség igazgatója, - instr. 
Nov. in cautu, Cane., Coop. Pa
roch. - Ha nélkUiöLzük is ki
röppen( testvéreinket, de nem 
sajnáljuk a reájuic bizott drága 
lelkekért l lsten veletek ! 

25.-ln érkezett hozzánk Jász
berényból fr. Szergfusz, hogy fr. 
lpollyal együtt tanulgassa a csen
g6 olasz nyelvet, készülódvén 
Rómába, miután már felépUlt és 
t~ljesen elkészült a rendi központi 
ft\issziós Kollégium. 

: 27. Ma jött meg P. L. Szalay 
$zal vá tor, Doctor SS. Theol., 
Jíogy a Dogmalica fundamentalist 
tanítsa föiskolankon. lsten hozta 
~-·kisérje Aidása szép hivatása 
utj~in l 

;~ .(&"",.ztas 4. Szent Domon
lcq$ Atyánk ünnepe. - Délután 
v:lfátlanul betoppant ·hoLZánk P. 

Kelemen. Def. Proae , az új egri 
hádönl\lc P. Alberttel együlf; -
jövetelének annál is inkább meg
örültOn ", me rt hiszen ö volt az, 
aki ferencesség utan törtető lel• 
kUnknek az első ötjelzöket ki
tüzte és föi,Ozte a célt a megost
romlandó niklás, stigmás Al
vernára. 

13. Megérhettük azt az örömet, 
hogy a kedves "Gloecklein" 
szerkesztöjét, Odilo Altmann 
Atyát, a tiroli provincia tagját, -
ki a Szent Imre Dnnepségekre 
jf)tt Magyarországba, - ha
csak egy pillanatra is, de 
közöttünk láthattuk és üdvö· 
zölhettük. KOlOnben naár régóta 
ismerjük a vidám ferencességet 
lehelő magasnivójö lapjából. 

20. Nem kis kellemes meglepetést 
keltelt bennünk jó miss1ionárius 
Atyáink és Testvéreink hatalmas 
Ddvözlete. Ugyanis egy harmad
félméteres, fantasztikus betükkel 
telerótt tekereset kaptunk Kinából. 
Szövege: .Mudi cae-lien ping 
dzs i esi an g tien· có dzs ü n cae
khu. • ·- "Ta Hun-yoe Fán-esi· 
ko·hui sju dan yüen kung gan. • 
Magyarul z .,Nézz irgalmasau ránk 
szegényekre, hogy az igaz ösvé
nyen az égbe fussunk és Fölsé
ged kincsei lel(yUnk." -,.Dicső 
Magyarország f~rencrendi teolo· 
gusainak ajénljuk hódoló tisztelet
tel. • - Hálásan köszönjük! 

28. Friss erők jöttek ma a 
Zagyva vize mellöl öreg Teoló· 
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liinkra, hogy kipróbáj*k a filo
zófia csatamezején szerzett, kO
szOrOit kétélű kardjaikat a szent 
isteni tudományok szolgálatában. 
A ma érkezett iíj elsOéve~ek: fr. 
Kázmér, Rogér, Efrém, Ágoston 
~~ Anzelm. 

29. Grácián testvérünk érke
zése, ki a noviciátus édes csen
dességéből szakadt ide, a moz
galmas stúdiumi életre, 

Szeptember 3.-án volt az 
utolsó mátrai kirándulás. Az 
l'íjak örömmel rótták az öreg 
Mátrét a friss, balzsamos hegyi 
levegOben és joggal állapithatták 
meg a differentia specificit a 
boldog sóhajos kapaszkodásban 
a Mátra és Zagyva között.- Egy 
kedves emlék lesz ez a kirándu
lás h~, melyre majd a jus tanu
lésa közben jó lesz visszagondoln i. 

4. Szulpic testvérUnk is rneg
~rkezett BerénybOI, - még rnin-

•• 

dig nem késOn. Szereleltel vértuk 
és fogadtuk. 

8. P. Odiló detinitor Atyának, 
- ki a zérda rnüvészi tár~yainak 
össszeszedésére ~s rendezésére 
jött, - mi is segitségére lehet
tUnk fáradságos és poros mun
kájában. 

13. Miután fr. Kolumbán le· 
mondott, Vilmos testvér lett a 
szeniarunk és Regaláta szubsze
nior. Ad multos annos ll 

15. Veni Sancte. 1/1 9-kor ün
nepélyes szabályfelolvasás, majd 
fOtiszt. P. Hermann Hermenegild, 
Rector SS. Theol.. atyai szavA· 
val iíi lelkesedés• e buzdított ben
nOnket az iíj tanév kezdetén 

23.· án érkeztek meg Ipoly és 
Szergiusz testvéreink az Orökvi· 
rosba, s amint k. levelOkbOI ér
tesUitUnk, egészségesen és bol
dogan . 

U zeneiek .. 
Badapest. Főt. P. Medveczky Medárdnak, tart. titkár 

atyának ajándékát: három kötet könyvet, Gárdonyi Oéza: Egri 
csillallok (2 k.) és ErdOs Károly: Napc;Utéses Indiában c. mnve
ket nagyon szépen köszönjük. lsteu fizesse meg jót~c1gát l 

FOt. P. Bende Szanisz16, plebánas, helyettes házfOnOk 
atyAnak hálásak vagyunk a kUidött öt darab Betüzené-jéért l 

New-Brunswlck. America. FOt. P. Lomboa Lázl6 ple
bános, misszionárius atyának fejedelmi ajándékát, az 60 dollárt 
az Ur fejedelmi módon fizesse vissza l 
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OyGn1yGs. Főt. P. Forintils Lllrlnc helyettes hád6nOk 
atyának ajándékát: Weleber Lebensanschauung ist zu huldlgen. 
Von Georg Sailer. c. könyvet is hálAsan köszönjük. 

Pipa.· Szomba the ly. Cserkésztáborozás uk kedves, meghitt 
OrOmeit lélekben mi is átéltUk a melléklet olvasásakor. Üdvözlet! 

Vajdahunyad. Cslksomlyó. Nagy élvezettel olvastuk a tar· 
tartalmas, .a keresztény tan nagy Napjának• dedikált ferences 
Nemzedék-számot. 

"Gárdonyi Géza viláilnlzete miivelben" c. cikk kOzlé· 
sét bizonyos okok miatt csak két év mulva fogjuk folytatni. 

A munkák bekilldési határideje: december 1, 

'"' ~. '", 
:--~t . ' .. 

• :.-,J _.-.. _--...-~1 
··.;~ 
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