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K a n t v a l l á s b ö l c s e l e t e . 
Tájékozásul. 

A XVI. században keletkezett vallásujitás azt eredményezte, 
ho*y a protestautismus emlőjén táplálkozó felekezetek  letiporták 
az "egyház tekintélyét, a tekintély iránt hüledező lelkekben kételyt 
támasztottak a revelatio iránt s a szerencsétlen rationalismus fegy-
vereivel ostromolták azt minden ízében. Angliában, a 17. sz.-ban 
öltött ijesztő mérvet az úgynevezett észelvi deismus.  Eredménye 
egy véres polgárháborúban nyilvánult, mely Angliát nem keves 
szenvedéssel sújtotta. Ez az cszelvi deismus,  mely a revelatio meg-
semmisítésére vala hivatva, az individuális önkény következtében 
a skepticismus karjai között lelhelte ki életét, de azért nein ma-
radt ismeretlen Fraucziaországban sem, hol később a materialis-
tous- és libertinismusban oldódott fel.  Angliának és Franciaország-
nak ilyetén iránya bölcselete magával ragadta Németországnak 
legnagyobb bölcselőit is és létrehozta ottan az ismeretes felvilágo-
sodás  korszakát a 18. században. Ez irány ellen még a protestáns 
theologia is latba vetette minden erejét, de a helyett, hogy ki 
tudta volna magát magyarázni, maga is úszott az árral. 

Humc,  Bayle, Lessing ugy vélekedtek, hogy miután a ratio-
nalismus minden embernél másféle;  hogy miután annak nincs 
semmi természetfölötti  jellege: lehet, hogy az államnak van posi-
tiv vallásra szüksége, hanem azért a positiv. vallás, a mennyiben a 
rationalismus tanaival ellenkezik, mint emberi találmány, elvetendő. 

A rationalismus még ezen is tulment. Cherburg,  Rousseau és 
követőik még a közvetített isteni kinyilatkoztatást sem tartották 
szükségesnek, mert nézetük szerint, ha az ilyen lehetséges, akkor 
€z minden ombernél az ész által történik. 

Voltak olyan bölcselők is,' kik a titkokat  csak azért, inert az 
ismerő tehetség azok természetébe be nem hatolhat, határozottan 
elvetették, legalább is csak annyiban engedték meg, a mennyiben, 
inint észigazságok  felfoghatók.  Azért azt tanították, hogy a forrás, 



melyből a kinyilatkoztatott hitigazságok iránti meggyőződésünk 
meríthető, nem az Isten tekintélye, hanem az emberi ész. 

Jolin  Toland,  Bayle, De la Serre,  Lcssing, legkivált pedig 
Kant  voltak azok, kik ama bölcseleti rendszer alapján a vallási 
titkokat a józan ész nevében nem létezőknek kiáltották ki. 

Mi e helyen csupán a Kant-féle  vallásbölcselettel óhajtunk 
foglalkozni,  mely szerzőnek „Dic Religion innerhalb der Grenzen 
der blossen Vernunft"  cz. munkájában van letéteményezve, s mely 
a mult század utolsó tizede előtt kifejlett  valamennyi rationalistikus 
irányú vallási rendszernek foglalatja.  Kant vallási rendszere ellene 
szegül a kereszténység összes positir tartalmának és a hittitkokat 
ngy tekinti, mint symbolumokat, mi által a keresztény vallást alap 
jában felforgatja. 

Ilogy Kant vallási elméletét elbírálhassuk, mindenek előtt 
egy futó  pillantást kell vetnünk a liit  és ismeret között létező kü-
lömbségre. A bit könnyebben és korábban keletkezik az ember 
lelkében, mint az ismeret; amaz az érzés szolgálatában áll, ez az 
értelem szüleménye. És minél inkább el vaunak zárolva a hit 
tárgyai, a képzelet annál szabadabban emelkedik a képzelbetőubk 
legvégső határához, mig végre a mindentudó, mindenható és leg-
bölcsebb lénynek az Istenségnek fogalmát  alkotja meg. Most az a 
megnyugvás, mit egv ilyen nevezhetlen lény az emberi léleknek 
ad, a látszólag létező ellenmondásokat könnyen eloszlatja és ez 
által Isten akaratja a maga fönséges  voltánál fogva  a hivők er-
kölcseinek forrásává  lessz ; ez a bit pedig az egyház szervezetébea 
kiil- és belhatalmat is teremt, mely az emberek cselekedetei fölött 
őrködjék, s természeténél fogva,  a hivők gyarapodása folytán,  az 
állam hatalmán fölül  álljon. 

Ellenben, az ismeret, ugy tartja a tudomány, sokkal nehezeb-
ben szerezhető meg: sok tanulmány, sok gondolkozás és tapasz-
talás hozza létre azt; eredménye pedig az igazság,  mely tárgyát 
illetőleg vagy egyéni, vagy általános  lehet. 

A hit és ismeret között létező ama külömbség eredményezi 
aztán, hogv az egyénnek hitét ismerete, ismeretét pedig hite, sok-
szorosan megzavarja és háborgatja. Iunen van, hogy az egyháznak 
jogában áll az ismeretek buvárlását megnehezíthetni, a buvárlókat 
pedig szemmel tartani. Sőt többet is tehet, kitűzheti a buvárlás-
nak határát is, melyen tul az erkölcstelen és a vallástalan veszi 
kezdetét. A középkor a scholastikában a vizsgálódásnak ezen er-



kölcsi határát mindig tiszteletben tartotta, de a modern vizsgáló 
is, ha vallás-erkölcsi nevelést nyert, ha a társadalomban akar élni, 
csak nehéz erőlködéssel és harczczal vonhatja ki magát ama kö-
telezettség alól. 

A tudomány, a történelemre támaszkodva, azt is kimondotta, 
hogy az isineret ugyan lassú léptekkel halad előre, hanem azért 
mégis a hit fölött  bizonyos előnnyel bir, mert az ő forrásai,  az 
észrevevés és a szabályos gondolkozás, változhatlanok, minden idő 
s minden kor embereinél ugyanazok. Innen van, hogy az általa 
egyszer felfödözött  és bebizonyított igazságok minden ember által 
ilyenekül tartatnak. Mindazonáltal az ismeret megszerzésének esz-
közeivel is történik visszaélés, hanem e visszaéléseket, úgymond 
a történelem, későbbi kor ivadékai fölfedezvén,  az ismeretet ismét 
az igaz útra terelik. Ennyi állandóságot nem találhatni a hitben, 
véleményezi a tudomány, mert magok a hivők is emberek lévén, 
az ismeret törvényeinek hódolni tartoznak. Ennélfogva,  a hit és 
ismeret között létező külömbséguek megszüntetése végett a hit egy 
ideig hangoztatja az ismeret princípiumait, de a történelem tanu-
sága szerint, örökre nem. Ekképeu a hit tartalma lassanként az 
ismeret előhaladásához alkalmazkodik s a maguk hitében tántorit-
hatlan tekintélyeknek példája az egyesekre visszahat, az uj Int 
tartalma pedig időmultával átszivárog a nevelésbe és a társadalmi 
életbe is. E változandóság, folytatja  tovább a tudomány, akadály-
talanul helyet vívott ki magának minden religióban, habár néha 
olv későre, hogy az individuum azt életében észre sem vette, 
annyival is inkább, mert az nem egy pillanat müve volt. A törté-
nelemben fölemiitett  vallásalapítók a történt hitváltozásoknak a 
legékesebben szóló kifejezései,  a mennyiben a homályos képzelő-
dést világos gondolattá tisztázták. 

Mi megengedjük, hogy az ismeret és hit között létező eme 
külömbség a tudománynak oly hatalommá fejlődését  eredményezte, 
mely a közvéleményt kényszeríti annak kimondására, miszerint a 
hit a tudománynyal szemközt ma már nem állhat meg. De tarto-
zunk kimondani azt is, hogy miután az alárendeltség érzete az 
emberi lélekben ellentétet képez a kéjérzettel, azért, ámbár az alá-
rendeltség érzetén alapuló hit legtöbbnyire az ismeret erejével és 
eszkö?einek segítségével emelkedik is fel  egy érzékfeletti  lényhez, 
mégis az emberi természetből kifolyólag,  a vallásos hit teljes mel-
lőzése az ismeretek általános elterjedése mollett sem várható. 



A hit és ismeret között létező külömbség, valamint azoknak 
különböző forrásai  már régi időktől fogva  heves harczban tartják 
a hitet és ismeretet. Azonban e harcz nagyobb mérvet csak azon 
népeknél öltött, kik az ismeretekben jó előre haladtak. E harcz 
a keresztény népeknél is megvolt, megvan ma is. Kezdődött a szt. 
atyák korában, áthúzódott a középkori scholasticismuson, sőt a 
jelen században oly mérvet öltött, hogy a tudomány e hareznak 
természetét kiismervén, erőlködéseivel kezdett lejebb hagyni. Ezen 
álláspont szerint a tudomány többé nem harezol a hittel ennek 
igazságai fölött;  nem fárasztja  dialectikáját a hit tartalma és a 
magáé között létező összhangzat mérlegelésére ; szóval a tudomány 
a hitet nem mint tudományt, hanem mint történt  dolgot  (Thatsache) 
tárgyalja. Többé nem kérdi, ha vájjon a hit az igazságot megta-
lálta-e, hanem csak azt kutatja, hogy a különböző vallások igaz-
ságai a különböző népeknél tényleg micsoda törvények szerint 
keletkeztek; szóval a tudomány az ő figyelmét  a hitre és az egy-
házra is mint történelmi folyamatra  terjeszti ki. Ez állásponton a 
hit a tudományra nézve csak az ismerés objectuma, de nem maga 
az ismeret. 

Ezekből kitetszik, hogy, ha a tudomány emez álláspontot 
valóban elfoglalta,  akkor a dogmák igazságai fölött  régóta folyta-
tott harcz könnyedén megszűnik, a hit és tudomány között oly 
békesség jön létre, mely egészen másszerü leend, mint minőt az 
azok között létező öszhangzat fejtegetésével  némely bölcselők ki-
vívni képesek voltak. Azonban e békében is egyideig a tudomány 
és a hit a legveszedelmesebb ellenségeknek tartják egymást, míg 
végre a tudomány felhagy  lehetetlen kívánalmaival, belátván, hogy 
az ő eszközei a hit birodalmába nem nyúlhatnak be s ekkép neki 
kell húznia a kurtábbat. Felhagy a direct támadásokkal s meg-
elégszik azzal, ha a maga birodalmában gazdagabb és erősebb 
resultatumokat nyerhet. Egyébiránt a tudomány elismeri, hogy a 
vallás és egyház egy bámulatra méltó mű. A hatalom elfajulása; 
az ismerethez és ennek kutatóihoz tapadott szenny, a tudományt 
nem hozhatják zavarba, mert meg kell győződve lennie, hogy a 
rossz csolekedet mellett van számos jó is, és általában a haszon 
és kárnak mérlegelése nemcsak hogy fölösleges,  de az emberi 
nemzet történetének erős törvényeken nyugvó szabályossága előtt, 
teljesen elenyészik. 

Amder a tudomány ez álláspontját megközelíteni, manapság 



csak kevésnek adatott. Ez az oka, hogy a hit és tudomány közötti 
háború történelmileg vallási háborúvá fejlődött.  Még az előrehala-
dott ellenfelek  a hitnek egy részét, pl. a legfőbb  lény lényegéről 
szólót megtartják, még a hit határain belől állanak, és a harcz 
megiudittatott a tartalom több vagy kevesebb volta felett.  Ekkép 
a hivők 2 táborra oszolnak. Egyik táborhoz azok tartoznak, kik 
az ismeretet és hitet összebarátkoztatják. A másik tábor több 
pártra oszlik, a szerint a mint a régi hitből többet vagy keveseb-
bet kiván mellőzni. Utóbbi pártoknak neveik is különbözők. Tanaik, 
majd csak egyes eretuek tételeket foglalnak  magukban, majd a 
személyes Isten megtagadásáig mennek. 

Huss, Luther, Socin, Schleiermacher követői s jelenleg 
Németországban a prot. egyesület és a szabad társulatok a tu-
dósok számára készítenek vallást, midőn azt tisztogatják és mó-
dósitgatják, s ennek daczára mégis a tudomány szempontjából 
oly sötét az ő helyzetük; mert ha ők a religiónak még egyik-
másik fontosabb  tételét tartják, akkor ezen rész védelmezésére a 
hit eszközeit is meg kell tartaniok, különben az ismeret és tu-
domány összes eszközeivel a religio minden tételo ellen harczolniok 
kellene. Az ellenmondás az ő eljárásukban ott rejlik, hogy a re-
ligiónak egy részét elvetik tudományos szempontból, a megtar-
tott részre pedig nem alkalmazzák a tudomány eszközeit. 

Érezték ez ellenmondást magok a reformátorok  is, azért folyamod-
tak annak megszüntetése végett különiböző eszközökhöz. Pl. Lu-
ther a nehézséget azzal vélte megszüntethetni, ha a religio for-
rásául csupán a bibliát fogadja  el; Kant a vallás tartalmát el-
fogadta,  hanem azt az erkölcsi türvényhozásból igyekezett le-
származtatni ; Schleiermacher nemcsak magát a hitet, hanem 
annak tartalmát is az alárendeltség érzetéből eredményeztette. 
Nem nehéz bebizonyítani, az igazság ilynemű íelfejtéseinek  sem-
misvoltát; mert ez csak nyomorult leplezése a reformban  rejlő 
ellenmondásoknak. Egy irat, élő nyelv, magyarázat nélkül nem 
ér semmit; a hitnek a morálból való leszármaztatása, mi Kantnak 
is fölötte  nehéz volt, semmi egyéb mint csalás. Valamit igaznak 
tartani az érzés dolga, de ama valaminek tartalmát az érzés jnem 
mutathatja ki. Az igazság gyai apodhatik, de nem változhatik: 
már pedig, ha a hit előre halad, akkor az igazságnak változnia 
kell. 

Hanem azért a tudósok találtak egy más kiutat; fölvetették 



a hit-kényszert, s a hit tartalmának vizsgálását és megítélését 
minden hívőre nézve szabadnak mondották ki. Pedig egy hit-
község egy igazi közös hit nélkül, nem kitközség. Minden hit-
községnek egy igazi közös hittel kell birnia, csak akkor lessz 
egységes. A kutatás szabadságára vonatkozó ama proklamátió vagy 
könnyűnek fogja  feltüntetni  a hitet, vagy pedig nem fogja  meg-
támadhatlannak és változhatlannak tartani, s e nézettel már a 
hitnek összes ereje megsemmisült. Innen van a reformpártok  te-
hetetlensége ; mert a hitet lényegétől, az örök igazságot össz-
hangzatától, a magok társulatját pedig állandóságától és hatá-
sától fosztják  meg. E szabadosság már csak egy más neve az in-
diíferentisinusnak,  mely ellen ők maguk is harczra kelnek. Ily 
eszköz sem elégséges a reformpártokhoz  tapadt ellenmondást a 
tudomány Ítélőszéke előtt eloszlatni; mert jóllehet a tudomány-
nak joga van figyelmét  az egyházi felekezetek  munkálkodásaira 
kiterjeszteni, de egyszersmind joga van arra is, hogy a felekeze-
teknek a tudomány nevében mutatott felfuvalkodását  visszautasítsa, 
s ennek erőtlenségét a tiszta ismeret álláspontjáról bebizonyítsa. 

Kantnak „üie Religion"-ja az egyházi reformátorok  e föl-
fuvalkodását  fejezi  ki. Kant neveltetése és érzésénél fogva  a ker. 
religio tartalmának egy nagy részét hitéből nem tudta kitörülni, 
jóllehet az ismeret lehetetlenségét a vallási dolgok körül Religió-
jában a legfényesebben  bebizonyította. Hitének a morálban kere-
sett támaszt; azt vélte, hogy a morál a hit tartalmát elegendően 
bebizonyítja, és minthogy a morál az ő véleménye szerint az ér-
telmen alapszik, azért hitének forrásául  és alapjául is az értelmet 
állította, így keletkezett nála a természetes  és a megállapí-
tott  religio közötti ellentét. Ezen alapnál fogva  mondotta ő a ter-
mészeti religiót morálnak. E vonatkozáson kivül az istenitisztelet-
ben nem talál semmi értelmet: ő az istenitiszteletet csak mint a 
morál segédeszközét tartja szükségesnek, de ezen felül  a morál 
veszélyeztetését és az embernek szolgaságba sülyedését a papi 
hatalomból keletkezteti. Ennek a következménye az lőn, hogy az 
emberi lélekben élő tisztelet-érzetet ignorálta, és ennek következté-
ben a kultusra vonatkozó felfogása  is eltévedett az igaz útról. 

Kant Religiójának megjelenése után 10 évvel Schleiermacher 
a Rcligióról  szóló leveleiben  a külömböző religiók forrásait  újra 
tárgyalta. Ily forrásnak  nevezte ő az embernek általános függési 
érzetét, és mivelhogy az emberi nemzet elesését sem hagyta fi-



gyeimen kívül, látszik hogy az igazságot megtalálta. Másik 
oldalát fennebb  emiitettem. 

Hegel  is e reformátorokhoz  tartozik; hitének legnagyobb 
részét ő sem tudta feladni,  sőt a helyett a fel  nem adott rész 
igazolása végett Kanttal  a morálra,  Schleicrmachessel  az érzésre 
támaszkodva, logikáját és spekulatív fogalmait  hitta segítségül. 
Ő a ker. religio tartalmát spekulatív fogalmakban  oldotta fel  s a 
kettő között csak oly külömbséget tett, mint minő a képzelödés  és 
fogalom  között van. Strauss  ezen kiilömbség tarthatlanságát később 
bebizonyította, és míg Straussnál a hit tartalma majdnem teljesen 
elpárolog, addig ő a tiszta tudomány álláspontját inkább meg-
közelíti, mint amazok összesen; csak a Hegel logikájában való 
elfogultság  akadályozta e gondolkozó főt,  hogy a kellő álláspontot 
el ne érhesse. Feuerbach  ugyan a hit kötelékeiből teljesen kivonta 
magát, de félreismerte  nagy jelentőségét a tisztelet-érzetnek, mely-
ből a religio származik, ő csak a vágy érzeteit említette fel,  és 
mig ezekben a religio forrásait  kutatta, addig félreismerte  az. 
igazságot és lealacsonyította a vallást. 

Ezen észrevételek után kitűnik az álláspont, mit Kant Reli-
gionjának értelmezésénél elfoglalok.  Kant Religiója nem tudomá-
nyos munka, mert K. a tiszta tudomány álláspontját még nem 
érte el. Maga a munka rendszere is még sok kívánni valót hagy 
fenn.  Sok olyan észrevétel van e műbe bevive, miknek jelentése 
a szöveggel ugyanaz. Ez észrevételek annyira népszerűek, hogy 
ezekből Ítélve, a munka nem annyira a tudósoknak, mint inkább 
a nagy publikumnak volt szánva. Ide mutat az is, hogy az I. 
részt a berlini lapokban tette közzé. ,) 

Az I. kiadás Előszava, 

A mit K. a Kritilc der praklischen Yernunffbau  kimondott 
volt, hogy t. i. a vallás  a morálból  származik,  ugyanazon elvből 
indul ki itt is, pedig annak alapja a lélek és Isten közötti viszony. 

Föltűnő, hogy K. a Kr. d. pr. Y.-ban kimondotta az elvet 
s azzal nem elégedett meg,, hanem mintha érezte volna annak tart-
hatlanságát, itt bizonyítgatja, a helyett, hogy egyszerűen arra 
hivatkozzék. Ott azt mondja, hogy a legfőbb  jó az erkölcsi csele-
kedetnek a boldogsággal való egyesítése, és erkölcsi szempontból 

') V. o. a Religió első kiad. elősz. véget. 



az Isten lényegét ez alapon állapítja meg. Itt bizonyitgat-'a az 
erkölcsösség és boldogság összeköttetését, banem bizonyítása gyen-
ge és nehezen érthető, a mi K.-nál mindig biztoz jele annak, kogy 
bizonyítása nem nyugszik eléggé erős alapokon. 

Minthogy az ember természetében fekszik,  hogy cselekede-
teinek következményére tekintsen; minthogy az embernek oly 
szükséglete van, mit ő értelmének czéljában talál fel,  azért bővíti 
az erkőlcstörvényt, azért tekinti még a boldogságot is czél gyanánt, 
azért mondja, hogy a czél és boldogság egy, t. i. a legfőbb  jó,' a 
végczél. Más szavakkal: minthogy az einber gyenge, azért tesz 
szívességet neki az értelem, azért veszi fel  czél gyanánt a boldog-
ságot is. Ezt tanítja K., pedig saját kifejezése  szerint az erkölcsi 
princípium a közös maximákban leledzik, minélfogva  ez elve a 
közös maximákkali jön ellenmodásba. Aztán futólag  hozzáadja: A 
morál ellentállhatlanul a religióhoz vezet. Ez állítása ismét oly 
Önkényü, mint minő a legfőbb  jónak bizonyitgatása. 

A reálismus szerint is van bizonyos öszhangzat a morál és 
vallás között, de egészen másszerü, mint minőt Kant tanít. A 
reálismus tanai szerint az Isten nem valódi, mert ezt a philozophia 
nem tudja eldönteni, hanem csak képzelt lény, kinek a religio 
tanítása szerint földi  helyettese van. E hit a hivő kedélyére oly 
hatással van, mintha Isten valóban léteznék, És ha Isten a te-
kintélyek között legnagyobb, akkor világos, hogy parancsai öszhangzók, 
s hogy azokat elfogadni  és teljesíteni is kell. Ebből kifolyólag  az 
erkölcsiség az egy Istenben való hiten épül fel,  s minél hatalma-
sabb és fönségesebb  az Isten, annál nagyobb az iránta való tiszte-
let, s annál inkább teljesítik a hivők az ő akaratját. Világos te-
hát, hogy a religio alapja az erkölcsnek, s tartalmát az erkölcs 
abból meríti. 

Továbbá elmondja K., hogy könyve kiadásakor mennyi nehéz-
séget támasztott a censori hivatal. Övéihez hasonló nézeteket 
már Spinoza is az ő theologiko-politikai tárgyalásában fejezett  volt 
ki, hanem egyik sem vette észre, hogy a religiónak nem igazsá-
gát hanem bizonyosságát tárgyalták. 

Azt moudja K., hogy most a hit a tudomány alapjára azért 
nem helyezkedhetik, mert minden ember nincs tisztában az isme-
ret alaptörvényeivel, s ha majd ez bekövetkezik, akkor a hit is a 
tudomány resulatumainak lassanként tért nyit. Épen azért nem 
lehet csudálni, ha a hit védői a tudomány eszközeivel nem élhet-
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vén, erőszakhoz folyamodnak,  mint a censori hivatal is. Hogy váj-
jon ezen eszközökkel a czélt el lehet-e érni, az az okosság kér-
dése, mit itt eldönteni nem lehet, hanem ezen eszközök minden-
esetre a harczot csak nyújtani fogják." 

Fölveti Kant ama kérdést is, hogy minő erkölcsiség van a 
fent  jelzett eszközükkel való élésben. E kérdés eléggé fontos,  de 
meg lessz oldva, ha tekintetbe vesszük, hogy az erősen hivőnek 
erkölcsét is az Isten és helytartójának akaratja szabályozza, mi-
képen a katonának akaratát a király vagy helyettese. A hivőnek 
e hite elhárítja azt az akadályt, mit csak a hitetlen gördit elő. 
Innen igen természetes, hogy az egyház az efféle  ellenvetésekre 
nem jün zavarba; mert hát a középkorban az eretnekek ellen 
használt máglyák nem az erőszaknak, hanem az erkölcsi köteles-
ség teljesítésének voltak eszközei. S ha ma Kanttal sokan ezt oly 
nehezen fogják  fel,  s ha mindent a kor moralja szerint Ítélnek 
meg: annak oka az emberi érzülethez tapadt csalódásban rejlik. 

A II. kiadás Előszava. 
Itt K. a religio és philosophia összeférhetűségéről  igenlőleg 

szól. Azt mondja : A philosophia a kinyilatkoztatott religióval ugy 
megfér,  mint a kis kör a nagy körben, de elfelejtkezik  arról, hogy 
a religióuak az ő hitében egészen más alapja van, mint az ismeret-
nek, s azért, ha a hit tartalmát a tudományéval egyeztetjük össze, 
amazt nem is lehet megközelíteni. K. azt mondja : „Die Offenbarung 
kann Vernunftreligion  in sich begreifen."  Ugy látszik K. a „kann" 
helyett nem látja jónak a „niuss" igét használni, mintha érezné, 
hogy ezzel egész rendszerét tünkre veri. Ilyen hibát Hegel is köve-
tett el. K. Spinoza után a hit tételeit morális, Hegel pedig tisz-
tán speculativ fogalmakká  alakította. A tudomány űzhet ily játé-
kot, de a religiónak nem lehet felvetni,  ha az ellen komolyan 
tiltakozik s mint legbiztosabb alapra, a hitre támaszkodik. Azon-
ban a religio és tudomány között létező emez ellentét nem zárja 
ki, hogy az utóbbi, mint az emberi szellem alkotványainak egyik 
legföuségesebbike,  amazt meg ne ismerhesse. Az embernek, kivéve 
azon keveseket, kik magas tudományra tettek szert, tekintélyre 
van szüksége; minden erkölcs a tekintélyből ered, a tekintély pe-
dig, ha a leghatalmasabb és legbölcsebb lényig emeltük is fel, 
tekintély marad, mit a tudósnak is legelőbb el kell ismernie. Eb-
ből levonhatjuk, hogy a religiónak származása (az érzés nyilvánu 



lása a legfőbb  tekintély iránt) ép oly természetszerű, mint ereje, 
mellyel magát a tudomány támadásai ellen az emberi érzületben 
fentartani  törekszik. Ámde a tudománynak csak ilyszerü beavat-
kozása sem eredményezi szükségképen, hogy a religiónak tartalma 
az érzés és erkölcs Ítélőszéke előtt is igaz legyen; miből aztán 
nem nehéz következtetni, hogy a tudománynak nincs joga a religiót 
mint ismeretet tárgyalnia, hanem csak mint történelmi tényt. 

Egyébiránt hogy a tudomány nem képes felfogni  a hit titkait, 
ezt fölötte  nehéz megérteni azért, mert maga a tudomány is tele 
van titkokkal. A tudomány minden utolsó problémája titok, mely-
nek megfejtésére  gyönge és illetéktelen az .emberi ész. Van Isten, 
tudjuk; de kicsoda ő? Titok. Van lelkünk; de mi a lélek? Titok. 
Látjuk a diphteritis szomorú dulását; de mi az? Az orvosi tudo-
mány előtt is titok. így folytathatnók  tovább is a nélkül, hogy 
megközelithetnők a tudományt környező titkoknak számát. Ha 
tehát lépten-nyomon a tudományban is a titkok szirtjeire bukka-
nunk, miért nem hajlandó a tudomány megalázni magát a hit 
titkaival szemközt ? Ki az oczeánra száll, készüljön el a betegségre, 
viharra és hajótörésre. Ki a vallás igazságait kutatni kivánja, 
szintén készüljön el a mélységekre és magasságokra, vagyis a tit-
kokra. 

E l s ő rész . 

I. Az emberi természetben gyökerező rossz. 

K. a jelzett tétel tárgyalásánál azt állítja, hogy minden igazi 
vallás erkölcsvallás. (Talán épen ezért kezdi müvét dogmatikai 
propositió helyett erkölcstanival ?) Minden positiv vallásban annyi 
igazság van, a mennyi morál, minden egyéb külső cselekedet, me-
lyet csak addig türünk, míg erkölcsi irányzatú. Erről alább bő-
vebben. 

A természetünkben gyökerező rosszról egyszerű reálistikus-
felfogása  van. Szerinte az erkölcs elsörendüleg az eszes individuum, 
aztán tekintélyek és ezek parancsolatai által 'jött létre. Ennek 
létrejötte előtt az emberben sem jó, sem rossz nem volt; csak a 
vágy és fájdalom  intézte az okosság szabályai szerint az ő csele-
kedeteit ; ez vala a biblia szerint is, az ártatlanság állapota. Az 

*) V. ö. Dr. Karsch Materialismus, Kationalismus, stb. 145—146. 1. 



erkölcs kezdetével a vágy érzetéhez a tiszteleté járult, de ezt a 
vágy érzete legyőzte, mint pl. az első emberpárnál is történt. így 
keletkezett a rossz s ezután az erkölcsi cselekedet nem lehetett 
többé jó. A rossz forrásai  tehát a vágy ösztöneiben rejlenek, de 
ezen ösztönök magokban tekintve még csak annyiban rosszak, a 
mennyiben az erkölcsi ellen irányulnak. S mivelhogy ezen ösztönök 
magukban véve nem rosszak, azért az erkölcs nem is száműzött 
minden örömöt és vágyat a világból, hanem csak bizonyos határok 
közé szorította azokat. 

E nézetet a ker. hit első bajnokai is megengedték, mert 
ebből kifolyólag,  az emberi nem bűneiért szükséges volt a nagy 
áldozat, a váltság munkája, mi a ker. hitnek forduló  pontja. Az 
egészben ott van az eltérés, hogy K. később a rossz keletkezésé-
nek okául az akarat szabadságát hozza fel,  mit nyilván azért tesz, 
hogy a Kr. d. pr. V.-ban felhozott  állításának védelmére keljen. 
Mikor az akaratszabadságot emliti, nem emlékezik meg arról, hogy 
az akaratot is az érzelmek és indulatok elnyomják, háttérbe szo-
rítják. Vagy talán az akarat szabadságának felemlitésével  azt akarja 
bebizonyitni, hogy, ha a biblia szerint (mert arra is hivatkozott), 
Isten ura az akaratnak, akkor a bűn is rá háramlik vissza? Ezt 
nem lehet megengedni, mert: 

1) Nem az akarat, hanem az akarattal  való visszaélés  a bűn 
oka, vagy mint sz. Ágoston találóan mondja (De civitate Dei, Lib. 
XII. c. 7. et. alt.): fogyatkozó  oka (causa deficiente) 

2) Szt. Tamás (Summ. Theol. 2. q. 7. n. 1. ad 3.) ezt mondja: 
„A közép okból  származó okozat,  mely az első  okon alapul,  az első 
okra  vihető  vissza; de  ha a közép okból  akként  ered,  hogy az első 
ok rendjén  kivid  esik,  akkor  nem lehet visszavinni az első  okra; 
igy, ha a szolga valamit urának parancsa ellenére cselekszik, ez 
nem vihető vissza az úrra, mint okra; s hasonlókép a bűn, melyet 
a szabadakarat az Isten parancsa ellen elkövet, nem vihető vissza 
az Istenre, mint okra-" 

K. szerint az ember természeténél fogva  jó, csak később lessz 
rosszá. E tételével "a Synkretisták nézete ellen küzd, ') pedig mi-
kor az erk. érzet az emberben fölébred,  jól is, rosszul is cselek-
szik, mi bizonysága annak, hogy jó is, rossz is. 

') Ezek tanai szerint az ember természeténél fogva  annyira jó, mint 
rossz. V. ö. Fisclier, i. m. 391. 



Az Anmergungban eszközölt levezetése igen helyes, mivel 
azt mondja, hogy az erkölcsi minden (tehát jó és rossz) cselekedetre 
kiterjed. 

Azután védi magát Schillerrel szemben, ki azt állitá, hogy 
K. princípiuma kizár minden örömöt a világból, mert minden 
cselekedetet tekintetbe vesz, s mert mint a cselekedet motívuma 
csupán a törvény iránti tiszteletet ismeri el. Kant védekezése ez 
ellen gyenge. Azt mondja, hogy mikor az erkölcsi érzület létrejön, 
akkor az érzékiséggel elbánni csupa játék lessz, hanem a bizonyí-
tással adós marad. K., hogy bebizonyíthassa, miszerint az erkölcsi-
ségnek nincs befolyása  minden vágyra, Hercules meséjét mondja 
el és a phrásisok halmazával rejtezi-leplezi a dolgot. Ennyit az 
Anmerkungról. 

II. A jó iránti helyzetünk. 

Az ember élő, gondolkozó és erkölcsi lény, organikus termé-
szeténél lógva állat, élő és okos természeténél fogva  ember, okos 
és erkölcsi természeténél fogva  személy. Mikor az életet óhajtja, 
állat; mikor észlel és magát megismeri, ember; mikor a: erkölcs-
törvényt tiszteli, erkölcsi lény. E helyzetek közül magában véve 
sem nem jó, sem nem rossz egy sem, csak a természet rendelte 
azoknak mindenikét a jóra. Az akarat, ha az erkölcstörvényt 
maximájává teszi, akkor jó; egyedül ebben áll a jó. Ha az akara-
tot nem az erkölcstörvény vezérli, akkor az rossz. Ha az akarat 
az állati ösztönnek uralmába jut, akkor az emberi és morális 
természet az állatiba sülyed s keletkeznek az állatias bűnök; ha 
az akarat a természetes észnek hódol, akkor az individuumnak saját 
java lessz egyedüli czélja, saját előnyére fordítja  mások kárát is; 
így keletkeznek a gyűlölség, boszu, hálátlanság, stb. ördögi bűnök; 
tehát nem magából a helyzetből származik a gonosz, hanem a 
helyzetnek az akarathoz való viszonyából, a mennyiben a helyzet 
ösztönné lessz; de nem is az ösztönből, hanem ennek az erkölcs-
törvényhez való viszonyából, tehát onnan, hogy az állati termé-
szetnek, vagyis az önszeretetnek ösztönei inkább érvényre jutnak, 
mint az erkölcstörvény, mert amaz ösztönök hatalmasabbak. Más 
szavakkal, ha erkölcsi tehetségem kivételével, minden egyéb tehet-
ségeim akaratomnak maximáivá lesznek és akaratomat hatalmukba 
kerítik: keletkezik a rossz. 

Majd a rigoristák nézete szerint említi: Az ember természe-



ténél fogva  vagy jó, vagy rossz. Ha akaratja őseretfetí  törekvésé-
nél fogva  az erkölcstörvényt választja maxi májává, akkor termé-
szeténél fogva  jó; ha pedig ösztöneit, akkor természeténél fogva 
rossz. ') K. e czikkében nagyon közel járt az erkölcsinek realisti-
kus meghatározásához, csak az erkölcs tartalma felőli  csalódása 
kényszeritette őt annak forrásául  a józan észt fogadni  el. 2) 

III. A rosszra való hajlam. 
E czim alatt azt a kérdést fejtegeti,  hogy vájjon az akarat 

a maga eredeti hajlamánál fogva  valósággal elfordul-e  az erkölcs-
törvénytől, vagy pedig nem. Hogy ezen kérdést eldönthesse, az 
akaratot mozgató hajlamra száll alá, s azt mondja, hogy e hajlam 
nem ösztön; mert emezt a természettől nyerjük, amazt az akarat-
ból. Ha az akarat az erkölcstörvényre irányul, akkor az ember 
természeténél fogva  jó, ellenben rossz. Mi a rossz ? A hajlam 
mindarra, a mi uein erkölcstörvény. „Az erkölcstörvény szelleme 
egyedül minden ösztönre nézve elégséges, a mi nem e hittel téte-
tik, bün." Ezután kifejti,  hogy, ha az akaratnak egyedüli ösztöne 
nem az erkölcstörvény: akkor az akaratot vagy nem maximák 
dirigálják, vagy nem egyedül az erkölcstörvény, vagy végre oly 
maximák, melyek az erkölcstörvénynyel ellenkeznek; ez esetben a 
vágyak és hajlamoknak kell dirigálniok, vagyis a gyarlóságnak, 
mely erősebb az akaratnál. Ha a hajlam irányozza az akaratot, 
akkor ez vétkes, és épen azért rossz; ez az eredeti bün az em-
berben, innen származik minden egyéb bün. 

Itt Kant az igazi vallási nézetet abban kerüli ki, hogy nem 
említi föl,  miszerint az akaratot dirigáló gyarlóság az eredeti bün 
szüleménye. Ez még inkább kitűnik a köv. tételéből: 

IV. Az ember természettől rossz. 

A rosszra való hajlam fejtegetése  után K. azt bizonyítgatja, 
hogy az ember természettől rossz; a szánszándékos rossz az emberi 
nemnek közös hibája. K. szerint a tapasztalat bizonyítja, hogy mü-
veit embereknél és vad népeknél egyformán  előfordulnak  a gonosz 
cselekedetek. Ezekaek alapja nem a vágy hajlamaiban van, nem is 
az értelem megromlásában, mert ez ellenmondás lenne; hanem 

') L. Fischer i. m. 396-398. ' 
2) V. ü. Pliilosophische Bibliothek, 50. H. 10. 



abban, hogy erkölcsi hajlamaink a vágy hajlamainak alá vannak 
rendelve. A rossz csak ez alapon imputálható az embernek. És 
mivelhogy ezen egyetlen egy rossz létezik, azért lehetséges egy 
maxima, mely szerint az ember természettől  rossz. 

Nehezen lehet érteni, hogy K. a rosszat miért vezeti csak 
egy maximából le? Nem lehet belátni, miért nem engedi meg K., 
hogy az erkölcsi ösztön a mi cselekedetünk legyen, hiszen ha a sza-
bad cselekedetet az ész igazgatja, úgy az észnek egyes esetekben 
épen úgy lehetséges beavatkoznia abba, mint be nem avatkoznia, 
s ha be nem avatkozik, ez is az ö szabadságából kifolyó  tény. 
Itt tehát minden az észre hárul vissza. Hogy valamely rossz cse-
lekedet beszámítható legyen, nem szükség Kanttal az értelemből 
származó akarást venni föl,  mert ő maga is a gyarlóságot, mint 
a rossznak okozóját elismerte, szerinte is a gyarlóságból beszámít-
ható gonosz cselekedet jöhet létre. 

Ha tehát nincs szükség semmi maximára, ha nincs szükség 
a positiv akarásra, ha nem szükség az erkölcsi ösztönt az érzéki-
nek alárendelni a végből, hogy a rossz cselekedet beszámítható 
legyen : akkor K. deductiója elesik s nem marad egyéb hátra, mint 
hogy a cselekedetnek két inditó oka van: az erkölcsi és a vágy-
ösztön, és hogy az előbbi nem oly hatalom, melyet az utóbbi soha 
sem győzhetne le. Más szavakkal a rossz cselekedetre megvan az 
emberi természetben a lehetőség,  de nincs meg, a mint K. állítja, 
a Szükségkép  iség, mert voltak és vannak emberek, kik a rossztól 
magukat megőrizték, pl. a szentek. A gonosz cselekedetek tehát 
az érzéki ösztönnek az erkölcsi fölött  nyert esetleges győzelméből, 
és nem egy maximából, vagy az érzékinek az erkölcsi fölé  lett 
helyeztetéséből — magyarázandók. 

V. Az emberi természetben létező rossz eredete. 
Itt is, mint az előbbi fejezetben,  a rosszról, az emberi ter-

mészet ős-eredeti rosszvoltáról szól, s állítása szerint a rossz ere-
detét legjobban megmagyarázza a generatio  ab ovo, vagy a szabad 
akarat. Hosszas okoskodás után rájön mégis, hogy a rosszra való 
hajlam kitanulhatlan s nem lehet meghatározni, honnan szárma-
zott belénk a gonosz, kein begreiflicher  Grund angegeben werden 
könne, woher das Bőse zuerst in uns gekominen. 

K. sokkal helyesebben tessz, ha e kérdés feszegetése  helyett, azt 
bizonyítja be, hogy az a gonosz, miről ő beszél nem lérezik. De 



e helyett még tovább megy és a rosszat nemcsak az érzéki ösz-
tönökből, hanem az ember szándékából is eredményezted. Véle-
ménye szerint nem szükség eredetének idejét tudni, elég ha az 
észre visszavezetnünk sikerül. Ezt az érthető és látható világ 
között tett külömbség alapján mondja. Azután, lehetőleg homályo-
san, magyarázza, hogy a kötelességszerű cselekedetet az ember 
mindig végezheti, mert az érzéki ösztönök őt ebben nem gátolják. 
Az értelemnek van hatalma az érzéki ösztön fölött,  a mint ő ki-
fejezi  magát, s ha csakugyan van, nem lehet érteni, miért nem él 
az értelem e hatalmával mindig ? . . Az értelemnek csak arra 
van szüksége, bogy akarjon, vagy talán ő maga az akarat, melyet 
az ösztön meg nem akadályozhat. De az értelem minden hatalom 
és minden ösztön fölött,  bizonyos kiváltsággal bir; egyedül ő te-
heti, hogy a maga hatalmával ne éljen, vagy, hogy maga magát 
akadályozza. Ezt K. ugy fejezi  ki, hogy az értelem a magamagának 
való alárendelést maximájává teszi. K. princípiuma nyíltan az észhez 
vezet vissza, pedig kevéssel előbb bebizonyította, hogy ez ellen-
mondás és lehetetlenség. — K. azt tartja, hogy e czikkben fog-
lalt nézetei megegyeznek a bűnbeesés történetével, pedig hát a 
bibliában csak arról van szó, hogy az első emberpár a vágyösztöné-
nek engedve hágta át a tilalmat; a bibliában szó sincs arról, 
hogy az első emberpár az érzéki ösztönt mint maximát követte 
volna. 

VI. Megigaznlás. 

A szabad akarat folytonosan  munkálkodik, külömben mora-
liter sem rossz, sem jó nem lehetne az ember, mert cselekedeteit 
nem lehetne beszámítani. Ha az mondatik, hogy az ember jónak 
teremtetett, az csak annyit jelent, hogy az ember jóra teremtetett. 
De hát a természeténél fogva  rossz ember mikép lesz jóvá? 
Állítják — írja K. — hogy fc  végből az embernek természetfölötti  ke-
gyelemre van szüksége, de, hogy a természeténél fogva  rossz em-
ber erre miképen készíti el magát, azt K. nem foghatja  fel,  az — 
szerinte — fölülmúlja  minden fogalmunkat,  mert hogy teremhet a 
rossz fa  jó- gyümölcsöt? Minthogy az embernek elesésé felfoghat-
lan s mégis megtörtént, azért, hogy jóvá legyen, ámbár ez is fel-
foghatlan,  megtörténhetik. Ha nekünk jobbakká kell  lennünk  a pa-
rancsolat szerint — akkor lehetünk  is. 

K. e nézetben odahagvja a tudományos álláspontot; mert 
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hogy az embernek jóvá kell lennie nem tudás,  hanem hit. S ha 
hiszi, vagy ha felfogja  azon csudát, hogy az embernek jóvá kell 
lennie, miért nem hiszi, vagy miért nem fogja  fel  azt a másikat, 
hogy az ember a természetfölötti  közreműködés folytán,  vagy hogy 
nevén nevezzük a dolgot, a segitö malaszttal közreműködve, meg-
jobbíthatja magát? K., a mint innen kitetszik, a természet és 
gondolkozás törvényein túlteszi magát. 

Hamis a kellés  fogalmából  a hatás-ra tett következtetés. A ma-
gánosan fekvő  beteg feje  fölött  lángba borul a ház; ö tudja, 
hogy ha szabadulni akar, ki kell  mennie, de nem mehet, mert 
lábai megtagadták a szolgálatot. Ama tételének szükségképi kö-
vetkezménye, hogy a tökéljtes erkölcsöt^ az emberre nézve elér-
hetlen ideálnak mondja. Az a mit az erkölcsről mond, hogy az 
embernek saját munkája, az a reálismus malmára hajtja a vizet, 

Kant, daczára hogy megmutatta a természetünkben létező 
radikális rosszat és a rosszra való általános hajlandóságot: mégis 
megengedi a bennünk létező jónak csiráját. Ez egy uj ellenmondás* 
Mit akar ezzel ? Ha az értelem az erkölcsit, K. szerint, az érzé-
kinek alárendlte : akkor ama csirának létezése lehetetlenség, s az 
egész csak jól leplezett ellenmondás. Minthogy minden ember érzi, 
hogy belsejében nem létezik a Ií.-féle  radikalis rossz, ellenben 
megvan a jónak csirája az igazság érzetében, azért K. princípiu-
mát az emberi érzet tanúbizonysága dönti meg. 

Következetesség szempontjából azt is mondja, hogy a jóra 
térés nem lassan történik, hanem egy pillanat müve, nem reform, 
hanem revolutio. Ez is felfoghatlan,  mert hiába, a hit dolga, de 
azért ő következtet a soHew-ből, a können-re.—  Végezetre kiderül, 
hogy a morálnak a bennünk született rosszból semmi haszna nincs, 
valamint az is, hogy az ember soha sem tudhatja, fia  vájjon ama 
revolutio benne megtörtént-e, vagy nem; neki mindig a remény-
nyel kell beérnie. Aztán azt is megengedi, hogy az embernek, ha 
jó akar lenni, természetfeletti  kegyeleni szükséges. Csakhogy, erre 
magamagát kell méltóvá tennie. 

Ámbár sok az ellenmondás deduktiójában, de végre is arra 
tér rá, a mi ellen írni kivánt. Azonban nem lehet csodálkozni az 
ily természetellenes felfogásból  levont consequentiákon, inert, ha a 
kiindulási, pont nem helyes, nem lessz helyes a consequentia sem, 
mi a jelen esetben ugyan nem áll, de áll az, hogy K. a követ-
kezményben többet engedett meg, mint a mennyit az előzmények-
ből Ítélve, megengedhetett volna. 



Második: rész . 

I. A jó elvének az ember feletti  uralomért való liarcza 
a gonosszal. 

A rossz, nem mint fönnebb  mondotta, a természetes hajlam-
ban, hanem a szabad akaratban rejlik. Ha e rossz gyökerestől ki 
nem irtatik, ugy az ember nem képes a jóra; csak szinleg lehet jo, 
de nem erkölcsileg. Ez értelemben a jó nem lehetséges újjászületés 
nélkül, az újjászületés pedig a jónak a rosszal való harczát tételezi 
föl.  E helyen megegyezik szt. Ágostonnal, ki az újjászületés nél-
kül gyakorolt erényeket bűnöknek mondja. (De civitate Dei, XIV. 
3) K. szerint az értelem föltétlen  hatalom az ösztönök fölött,  az-
ért nem származik a gonosz az ösztönökből; az ösztönök az 
Értelmet nem győzhetik le, de sőt éppen az értelem nem akar 
ellent állani az ösztönöknek. K. itt két dolog között ingadozik: 
egyik az, hogy as ösztönökben nincs akarat, ezért az azokból szár-
mázó cselekedet sem- nem szabad, sem be nem számitható; a másik 
pedig, hogy az ösztönökben van akarat, de ez magára nem kepes 
az értelmet legyőzni. Innen a gonosz cselekedet nem származhatik 
az ösztönökből, hanem az értelemből, minthogy ez az ösztönöknek 
nem akar ellenállani. Mindkét alap hamis, az 1-ső, mert az oszton 
már maga akarás, tehát beszámítható cselekedetet eredményez; a 
a 2-ik, mert az értelemnek nincs attól legyőzhetlen hatalma az 
érzékek felett,  hanem csak a parancsolat iránti érzet határozza 
mén- az erkölcsi cselekedetet. Azonban ez az érzet változékony, 
mert ezt az érzéki ösztön néha legyőzi. Tehát annyi igaz, hogy 
az erkölcsi akarat egyes esetekben gyengébb, mint az érzéki, azért 
nyer az utóbbi az előbbin néha diadalmat. 

Ennélfogva,  ama princípiumnak alapja, hogy az ember ter-
mészettől rossz, az értelemnek és szabadságnak helytelen felfogásá-
ból keletkezik. 

II. A jó elvének személyesített ideálja. 
E czikkben K. a történelmi személyt, a Logost, a morális 

ideák közé helyezi. A hitet ha fenn  akarjuk tartani, a tudomány 
alaptételeire, és nem tekintélyre kell visszavinnünk. Minden ily-
nemű kutatás, minthogy a hitet megingatni látszik, kezdetben 
félénken  és lassan indíttatik incg. Természetes- dolog, hogy az em-
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ber a religiót szeretné fölfogni,  addig tisztogatni és ugy állapítani 
ineg, hogy az a tudományos ismerettel összevágjon. 

Ez~alapon áll K., a honnan szükségképen ama következtetés-
re kell jutnia, hogy mihelyt az ész a religiót fölfogta,  azonnal 
magát teszi annak urává. 

A religio keletkezését a népek és idők körülményeiből igyek-
szik kimutatni, mert azt tartja, hogy igy a tartalmában levő el-
lenmondások megszűnnek. S ha ezeket megszüntetni sikerült, akkor 
a tudmány nem bántja többé a religiót, a philosophia is őrizkedni 
fog  a vallási tételeket bölcsészeti problémákká alakítani, a többi 
pedig magából érfhető. 

K. nevelésénél és a korabeli bölcsészetnek a vallás iránti 
helyzeténél fogva  nem érhette el amaz álláspontot, hogy a vallás-
ról lemondjon s azt az emberi gyöngeség kifolyásának  tekintse; 
azért igyekszik is megmenteni abból, a mit csak lehet, de nem 
veszi észre, hogy épen ezzel rombolja szét az egészet. Ő a dogmá-
kat csak félig-meddig  fogja  fel,  azért annyira meg is semmisiti 
azok tartalmát, hogy őt e tekintetben csupán jó szándéka mentheti. 

A vallást a tiszteletérzetből és nem félelemből  származtatja; 
mejt ha a félelemből  származnék, akkor az állatoknak is volna 
vallása. Ez az egyház tana is, csakhogy ebben az is mondatik, 
hogy a félelem  a vallási természetes hajlamot tevékenységre indít-
hatja, habár nem szülheti. (V. ö. Répászky általános Dogmatika 
I. köt. 305.) 

A tisztelet és vallási érzet fölébredése  nem egyéb, mint az 
Én-nek nyilvánítása egy fölötte  álló, mérhetlen hatalom iránt. A 
nap, az égi háború, a csillagos ég, a forró  nyár, a termékenyítő 
eső, a háborgó szélvész — az elsőrendű hatalmasságok, melyek az 
embert vallásos érzületre hangolják. Ezek szemlélése emeli föl  az 
embert egy mindenható és mindentudó lény tudatára. 

Itt világosan látjuk, hogy K. a félelmet  olyannak tekinti, 
minek vallásos érzetet kell ébresztenie a lélekben, pedig, a mint 
fönebb  mondva van, az csak ébreszthet. Aristoteles (idézve Ciceró-
nál De natura Deorum libro II. nro. 37) azt mondja, hogy ha 
azok az emberek, a kik idáig föld  alatt laktak — a föltétel  sze-
rint a mi földünkre  jönnének, és látnák a gyönyörű nagy napot, 
a mérhetlen felleget,  a szelek dühöngését, a megszámlálhatlan csil-
lagokat, melyek az égboltját ékesítik, a holdat, annak töltét és 
fogytát  s örök mozgásainak változatlan szabályszerűségét stb : ké-



telkedhetnének-e, hogy egy nagy Isten létezik s ezek az ő müvei ? 
Hogy az egyházi irókra ne is hivatkozzam, már Arist, szerint 
nem a félelem,  de a tisztelet-érzet kelti föl  lelkünkben az Isten-
ség gondolatát, a vallási érzetet. 

S ha az Isten az emberi szivet képes megnyugtatni, akkor 
ő imádásra méltó, akkor kell hogy egy személyiség,  egy nevezhetlen 
lény legyen, ki a világot teremtette, fönntartja,  kormányozza, és 
az ember sorsát is kezeiben tartja. Csak ilyen lény ébreszthet az 
ember lelkében vallásos érzetet. 

S ha ez igy van, akkor, a mint K. mondja, a tiszta idea, ha 
még oly fönséges  is, nem képes az Istennek ilyen alakját és 
működését állapítani meg. Minden törekvés, mely az Istenséget és 
az ö működését tiszta fogalommá  kívánja változtatni, a hit szét-
rombolására s a hit helyett egy hideg ismeret megállapítására van 
irányozva, a mivel az érzület soha sincs megelégedve. Más sza-
vakkal, kit a természet szemlélése Istenhez emel, abban már előbb 
megvan a vallásos tudat. A természet magában néma és csak 
érteni tudó és akaró lelkek előtt beszél Istenről és az irántai kö-
telemről. Ki szt. Pállal a természetet scala acensionis ad  Deum 
nevezi, az állithatja, hogy a természet szemlélése csakugyan elő-
segíti a vallást, de K-nak, ki a természet szemléléséből más uton 
szereti a vallást deducálni, ezen állításra nincs joga. 

Még azért sincs, mert azt tanítja, hogy a természet szem-
lélése után nincs jogosítva az ész az érzékfölöttiekhez  emelkedni 
s a véges okozatból a végetlen okra következtetni. íme a hamis 
elvek örökös következetlensége. *) 

Mi a jót morális világczélnak hisszük, folytatja  K., a morális 
ideált az Isten fiát,  pedig a mi erkölcsi előképünknek. Ila 
a hit ez erkölcsi előképet bizonyos emberi föltételek  alatt fölfogja, 
akkor azt is lehetségesnek tartandja, hogy ez erkölcsi ideál a vi-
lág szemei előtt testet öltsön magára; azért hisszük, hogy az Isten 
fia  nem csak erkölcsi ideál, hanem valódi élő ember is. 

Ebben, ugy véli K., hogy megegyezik a ker. religio tanaival, 
pedig hát ez csupa rationalismus. 

Nekünk ezen erkölcsi ideálhoz kell  és lehetséges  is, hogy ha-
sonlókká legyünk; de tniképen lehetséges ? hiszen, ha nem is hisz-
szük, hogy ő természetfölötti,  csudatévő, szent: mégis nevezhet-

V. ö. Réfászky  i. h. 305. 



len külömbség van közte, a bünnélkülí ember és közötünk, a bű-
nösök között. E differentiát,  ha ő ki nem egyenlíti, ugy közte és 
közöttünk megmarad a megmérhetlen űr, megmaradunk mi is a 
rossz hatalmában és a megváltásról szó sem lehet. És épen-így 
végzi K.,itt rejlik a nehézség, scrupulus és a hit problémája. 

K. a ker. religiót morális fogalomban  adja, s e fogalomból 
akar egy természetes religiót formulázni.  E felfogásban  két té-
vedés van: egyik az, hogy, ha a religio morális fogalom,  akkor 
az nem lehet természetes vallás, hanem csak morál; másik, hogy 
e morál nem volna képes meghatni az emberi lelket. Az ily reli-
gio erőtlen tan, mely nem birja magát érvényesíteni. 

III. A jó személyesitésének objeetiritása. 
A jó és rossz fölötte  messze állanak egymástól; a rossz ki-

indulási-, a jó czélpont ránk nézve. Hogy e czélpontot elérhessük, 
első föltétel,  gyökeresen megjavulnunk. A megjavulásnál jelentékeny 
az intelligibilis és empiriCns karakter. Ez utóbbi a rosszra való 
hajlamunk, megjavulásunk pedig az intelligibilis tény. Az empiri-
cus karakternek a megjavulásnál gyökeresen meg kell változnia, 
különben újjászületésről szó sem lehet. Az újjászületés nélkül 
minden emberi erény, a mint Ágoston mor.dja, csillogó  bün. K. sze-
rint pedig fényes  nyomorúság. Az újjászületés lehetősége (können) 
a kellésből (sollen) foly  itt is, mint fönnebb.  Ha a megváltás nem 
a megjavulásban áll, akkor a megváltás csak a megsemmisülés 
lehet. Az újjászületésre nézve, említi Krisztust, de ez nem a tör-
téneti Krisztus, mert isteni természete hiányzik, s ez esetben, 
hová lessz a kereszténység forduló  pontja? 

IV. A jó ideálja ellen fölmerülő  nehézségek. 

Minthogy a törvény ezt tartalmazza: „Legyetek tökéletesek, 
mint a ti mennyei atyátok tökéletes"; azért a bűnös embernek 
ujjá kell születnie. Az újjászületés ismérvéi az alapjában megvál-
tozott érzület, az embernek jó cselekedetei, melyek időbeliek lévén, 
rendszerint hiányosak, ily hiányos cselekedetekkel pedig a bűntől 
hogyan lehet megszabadulni ? . . Ha ez akadályt a jó érzés elhárítja 
is, fölmerül  egy másik, t. i. hogy az újjászületett érzelem nem 
állandó. Érzelmünk az újjászületés után is habozó és gyarló  ma-

*) Y. ö. Dr. Stöekl Lebrbuch der Geschichte der Pbilosophie, 711—713. 1. 
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rad.  Itt van a másik akadály. Az utolsó és legnagyobb akadály 
az, hogy mi az újjászületés előtt radikaliter rosszak voltunk, s ha 
most az újjászületett érzelem erős és megrendithetleu lenne: úgy-
is, quod semel factum  est, infectum  fieri  non potest. És ha az 
ember most is magán hordja a régi bünt: hogyan lehetséges attól 
megszabadulni?.. Fzek az akadályok, t. i. 1) cselekedetünk hiá-
nyossága, 2) az újjászületés utáu is habozó érzelem, 3) az eltörül-
hetlen bün. 

Lássuk Kanttal az elsőt. Az érzésnek az újjászületés után 
folytonosan  jó cselekedetekben kell nyilvánulnia, igen, de cseleke-
deteink hiányosak lévén, bennünket a bűntől meg nem szabadit-
hatnak, a megváltást nem eszközölhetik. Azonban e hiány nem a 
mi hibánk, mert mi az idő föltételeit  és korlátait le nem győzhet-
jük. Ámde ha hiányosak is cselekedeteink és ennélfogva  a bűntől 
való megszabadulásunkat nem eszközölhetik is: annak útjába aka-
dályt nem gördítenek. A mi az idő akadályai miatt cselekedeteink-
ből hiányzik, azt kipótolja az idő korlátaitól független  érzés, az 
isteni igazságosság (Göttliche Gerechtigkeit). 

A második a habozó érzelem.  Ennek a jóban szüntelen előre 
kellene haladnia, de mivel habozó, ki biztosit minket affelöl? 
Legtovább önbizalmunk, de az is hányszor csal! A jóban való élő-
haladásra nézve nincs más kezesség, mint a jó, az Isten országa 
után való folytonos  törekvés. S ha a jóban állandóan gyarapodunk, 
akkor remélhetjük, hogy a jó szellem bennünk mindinkább meg-
erősbül és nem is távozik el tőlünk. Természetünk gyarlóságáért 
egyedül a remény vigasztalónk. A szellem, mely bennünk a jót 
munkálja, a Szentlélek (Paraklet), ki, minél állandóbban munkál-
juk a jót, annál biztosabban marad mivelünk, annál biztosabban 
szabadit meg a rossztól. 

Végre, ha az újjászületett érzelem a jóban folyvást  ejőre ha-
lad is, ezzel még csak azt cselekszi, mit az erkölcstörvény tőlünk 
követel, de a bűntől nem válthat meg. Már pedig az tény, hogy 
az ember bűnös, ő maga követte el a bünt, következéskép neki 
kell azért bűnhődnie, ezt követeli az igazságosság. Eddig, K. 

E nehézséget fölötte  nehéz volt támasztania K.-nak is. Hogy 
mindahárom nehézséget egy kalap alá fogva,  legyőzhessük, egy-
szerűen arra kell hivatkoznunk, hogy K. az újjászületés magya-
rázásánál fönnebb  kimondotta, miszerint az empirikus karakter-
nek gyökeresen ujjá kell lennie. Ehez adjuk hozzá az egyház 



ismeretes definitióját  a megigazulásról; hogy a megigazulás nem 
egyéb, mint újjászületés az erényes életre és meghalás a bűnnek. 
Tehát, ha az embernek empirikus karaktere újjászületett; ha ő 
maga is az erényes életre adta magát; ha a bűnnek meghalt: 
akkor — az ősbünről levén szó Isten, ki azt eszközli, hogy K. 
hite szerint is a Szentlélek  az emberben munkálja  a jót. eszközöl-
heti azt is, hogy az újjászületés után cselekedeteink hiányosak ne 
legyenek, érzelmeink a jóhoz szüntelen vonzódjanak és cselekede-
teinkben igy nyerjenek kifejezést.  Eszközölheti végre, hogy nekünk 
a bün és büntetés is elengedtessék. 

.V. A rossz fejedelmének  jogigénye az ember feletti  uralomra, 
a jó és rossz fejedelmének  liarcza. 

Az egymással harczban álló két ellenség a szt. irás szerint, 
a pokol  és mennyország;  a rossz fejedelme  e világból való, a jóé 
nem; azért állanak'egymással folytonos  harczban. A jó eléri czél-
ját, az újjászületést, és megváltást igér; a rossz birtokába veszi 
az önszeretet uralmát, és jutalmul e világot igéri. — Oly biradalom-
ban, hol az isteni törvény csak külsőleg és mintegy kényszerből 
tartatik meg, mint pl. a jogi törvény, a jó princípium külsőleg 
ugyan érvényesíttetik, de a rossz princípiumnak hatalmát negtörni 
nem képes. S ha az isteni törvény csak külsőleg érvényesül, ak-
kor az akaraton uralkodni fognak  az önszeretet ösztönei, a világ 
javára való vágyakozás, a jutalom utáni remény és a büntetéstől való 
félelem;  azért az érzületben megtörhetlen marad a rossz princípiumnak 
ereje. Ilyen lőn a zsidó theokratikus állam, egy politikai és nem 
morális Isten-uralom s épen azért az ember ujjászülésére és meg-
váltására, valamint a gonosz hatalmának megtörésére is képtelen. 
A morális Isten-uralomban uralkodik a hit és a jó érzés, a poli-
tikaiban a papság, melynek birodalma e világból való. A jó és 
rossz között a harcz akkor kezdődött, mikor az Isten erkölcsi 
országa magához ölelte az embert. Mikor a zsidó theokratiában 
a hierarchia gonoszságai a legfőbb  fokra  hágtak, akkor fölébredt 
az emberi lélekben a megváltás utáni morális szükségérzet. 
Jézus Krisztus megjelent a világon, az ö tisztán morális személyé-
ben kinyilvánult a jó, szabadon a gouosz hatalmától és függetlenül 
a ceremóniák és kultus föltételeitől.  Ekkor keletkezett a morális 
Isten-uralom, s ugyanekkor a jó és rossz közötti harcz döntő hely-
zetbe jutott. K. e harczot ugy fogja  fel,  mint az emberi nemzet 



nagy tragédiáját, hol minden Krisztus halála által nyilvánult ki 
és "döntetett el. A jó legyőzte a rosszat, megdöntötte uralmát, s 
habár e végből életét áldozta fel,  még sem száműzhette a világ-
ból ; azonban a jón, a mint K. kifejezi  magát, a pokol kapui erőt 
nem fognak  venni. 

K. ugylátszik, a religio tételeit itt is morális fogalmakka 
alakítgatja, a nélkül, hogy észre venná* mennyire eltér a szt. tör-
ténet elbeszélésétől, pl. akkor, mikor az uj testamentomi papsag 
hatalmát e világból valónak mondja. Föltűnő, hogy némely propo-
sitióit a szt. iratokkal támogatja, s máshol, jelesen a hierarchiai 
rendszernél teljesen negligálja. Luther is „de abroganda Missa pn-
vata" iratában a hierarchiát tagadja; azt mondja, a hierarchia, 
hol főpapok,  papok, stb. vannak, hasonlít ahhoz, mely a pogányok-
nál Jupiter, Vénus, Saturnus, stb. között fennállott,  azután hozzá-
teszi, hogy a ker. nép felette  együgyű, „in quo prorsus nulla secta, 
nulla differentia  personarum, nullus clericus, nullus laicus, nullus 
unctus, nullus rasus, nullus monachus esse debeat, sed tantum 
praedicantes." így Calvin is. De hát minek a praedicansok is, ha 
szerinte Isten Lelke tanítja meg az embereket arra, mit Ingyenek?.. 
Ha K. is e nézetet tudományos alapon elfogadja,  miért el vissza 
a tudomány nevében a Krisztus által alapított hierarchia történel-
mével ? Talán ezt is a rationalismus követeli ? Ebből látszik, meny-
nyire távol áll K. a religiónak tisztán tudományos fölfogásától  s 
mily kevéssé veszi tekintetbe a ker. religio keletkezésének törté-
nelmi viszonyait. 

VI. Általános észrevétel. 
Ez észrevételben Krisztus csodáinak lehetőségét vizsgálja 

meg. Krisztus csudáinak igazságát meglehetős bizonytalanságban 
hagyja, ámbár azoknak szükségességét elismeri. A csodában való 
hit morális értelemben nem practikus, vagyis nem vallasi, mert 
ezt a gyakorlati értelem nem látja be. A kik hiszik, hogy hajdan 
csodák történtek, ma azok is a csodák lehetősége ellen sikra száll-
nak • a kik elméletileg megengedik, gyakorlatilag megtagadjak; 
pl az orvos és biró hisznek a csodában, de praxisuk azt mondja, 
hogy az lehetetlen; mert K. szerint, ha hajdan történt csoda, ma 
is történhetnék. A csoda lehetetlen, mert az a kivételt nem turo 
természettörvényeivel ellenkezik. Ha a csoda lehetséges, akkor 
nincs természettörvény, tehát sem természettudomány, sem semmi 



ismeret; de mivel ez utóbbiakról tapasztali ismeretünk van: vilá-
gos, hogy a csoda nem létezik, nem is létezhetik. 

Hurae („Untersuchungen über den menschlichen Verstand" cz. 
müvében) a csodában való hit történelmi keletkezését már K. előtt 
gyönyörű példákban kifejtette  s mégis K. a csodát a mythusok 
országába utasítja és igy a csodának mythus-szerü fölfogásával 
tételei is meginganak. Mert mit akar K. ? Oly Istent, ki a termé-
szet törvényei fölött  nem uralkodhatik s következéskép csodát 
tenni nem képes? De hát kinek kell olyan Isten, ki csak annyira 
képes, mint maga az Isten-tisztelő ? Én a vallást  nem oly tanrend-
szerre épitem, úgymond L a c o r d a i r e , ') mely egy emberfejből 
pattant  ki,  s talán még hamarább dől  meg, mint önmaga. Én azt 
a közérzetre  és a világ kézzelfogható  valóságára  alapítom.  Ez az 
én egész fegyverzetem,  melyhez én csak a hit csatakiáltását  hallatom. 
Mik a csodák? A csodák a természet törvényeinek módosításai. 
Ezen törvények pedig lehettek volna mások is, mint a mik tulaj-
donképen, miből önként folyik,  hogy ezen törvények állandók,  de 
nem szükségképiek-,  pl. ha az ember élete 100 éves helyett 1000 
volt, vagy hogy az élet halhatatlan volt, vagy miután a lélek a 
testet elhagyta, abba természet szerint visszatért, vagy hogy az 
ember nemzése egyedül a nő által történt volna, stb. mindezek 
lehettek volna, s akkor az élet rövid tartama, a halál, a két nem 
általi nemzés, stb. most csoda volna. Maga a jelenlegi állapot is, 
melyet mi természetnek nevezünk, kezdetben a legnagyobb csoda, 
a teremtés csodája volt. Ezek után ki-ki fölfoghatja,  miszerint az, 
a mit mi csodának nevezünk, nem lévén egyéb, mint módosítás a 
teremtésben, vagyis egy csekély csoda a csodák e nagy csodájában, 
annak lehetősége nem vonható kérdésbe. Nyilvánvaló, hogy ugyan-
azon hatalom, mely teremtett, és a mely, midőn fenntart,  mindig 
teremt, módosíthat is. Isten csodatevő hatalmát kétségbevonni 
annyi, mint őt tagadni. 2) 

K. „Észrevételéből" az is kiszetszik, hogy ő az első részben 
a rossz eredetét általában philosophiai alapon kutatta, a ker. reli-
gio tartalmát csakis alig érintvén; a 2-ik részben pedig a tudo-
mányos alapot elhagyva, alakítgatja a hit tételeit morális fogal-

') „A vallásról." I. köt. 205. L 
') v. ö. Nicolás Ágost: „A kereszténység bölcsészeti tanulmányozása" 

IV. köt. 277-278. 



makká, más szóval, hogy ő a vallás rendszerét nem előre meg-
állapított tudományos terv szerint tárgyalja. 

Kitetszik másodszor az, hogy a berlini censori hivatal miért 
tiltakozott már a második rész megjelenése ellen. K. azt vélte, 
hogy ő mindeuütt eltalálta a morál kifejtésében  az alkalmas tekh-
nikus terminusokat, pedig csalódott, mert a religio több mint a 
morál, melyből amazt leszármaztatja. Hasztalan ábrándozik K. 
affelől,  hogy a hit természetfölötti  titkait teljesen felfogni  képes 
legyen az ember, s hogy a hit csak akkor tökéletes, ha annak tit-
kaiba ugy bepillanthatunk, hogy azok reánk nézve már nem tit-
kok többé; mert titok nélküli vallás csak embernek lehet müve, 
mint p. a K. rationalismusa. A titkokkal teljes vallásnak forrása 
nem a morál, mint K. mondja, hanem az emberi léleknek amaz 
érzete mely azt mondja, hogy ő függ  egy végetlen hatalmú 
Istentől. Ebből származik aztán maga a morál is. 

K. hogy e tekintetben is a skepticismus ellen megvédjen ben-
nünket, azt állitja, hogy a gyakorlati észnek kell az erkölcsiséget 
lehetővé tenni, még pedig ugy, hogy e szempontból Isten létét, 
a lélek halhatatlanságát fogadja  el, higye el, mint oly igazságo-
kat, melyeket fölfogni  nem tud. Már maga a körülmény is, hogy 
K. elveinek alapján a morál lehetetlen,  hogy ő maga is az erkölcsi-
ség megmentése végett más eszközökhöz, a gyakorlati észhez, mint 
a régi Deus ex machina theatralis istenhez — folyamodni  kényte-
len : eléggé bizonyítja, hogy elvei tarthatlanok; *) szóval, hogy 
mig K. minden tévedést le akart győzni, addig ő győzetett le a 
tévely által. 3) 

H a r m a d i k rész . 

A jó princípiumnak győzelme a rossz felett  és Isten országának 
alapítása a földön. 

E szakaszban áttér K. az egyházra, de tanainak legnagyobb 
részét mellőzi s csakis az egyház-alkotmányt bonczolgatja részle-
tesen. Szerinte az egyház a polgároknak az erény törvényei sze-

') V. ö. Répászky i. h. II. köt. 960. 1. 
a) V. ö. Kirchmann: Erláuterungen zur Kant s Religion, 28. 1. Répász-

ky i. m. II. k. 231—232. 
») V ö. Pesch Die Haltlosigkeit der modernen Wissenschafft.  Eine Kn" 

tik der Kant gchen Yernunftkritik,  Freiburg. 1877. 122. 1. éB u. o. 20—30. 



rint a végből alakult erkölcsi társulata, hogy ez a rossz és csábí-
tás ellen munkáljon. 

Ez nem elég; hol marad itt a jónak gyakorlása ?~hol marad 
az egyház elengedhetlen föltétele  a közös hit, hogy a" kegyelem 
eszközeire ne is hivatkozzam? Ez egyház egyoldalú, K. szerint 
pedig morális; itt a hálaérzet, az ima, isteni tisztelet, stb. mind 
a moralitas eszközeivé fajulnak;  szóval ez egyház az emberi okos-
ság szüleménye. 

E társulatban az egésznek bensőképen meg kell '.; változnia, 
ujjá kell születnie, vagyis a jóval bensőképen egyesülnie,."mit a jó 
princípium győzelméből várhatni. E társulat tagjaiban az önsze-
retet folytán  fölébred  a boszu, harag, irigység, káröröm, birtok-, 
uralomvágy, irigység, stb. 

Kant egyházában, ugy látszik, az emberek azért egyesülnek, 
hogy egymásnak bűnre alkalmat adjanak, hogy egymást megront-
sák; szóval e társulat, létrehozza a rosszat, hogy eszközévé tegye 
a jónak. 

E l s ő s z a k a s z . 
I. Az ethikai természetes állapit. 

Szól a jog- és erkölcsi állam közötti külömbségről, az ezek 
által hozott törvények érvényesítéséről. A jogállambam külső ha-
talom hozza a törvényt, melynek érvényesítését a hatalom és kény-
szerítés eszközlik, a morális államban a törvény az értelemnek 
kezdettől fogva  meglevő és minden emberre nézve kötelező müve, 
melyet a társadalom (egyház) nem hozhat és meg sem változtat-
hat, de sőt mint az ész parancsolatját tisztelettel tartozik telje-
síteni. Az erény fogalmából  önkényt foly,  hogy nem szabad erő-
szakolni a belépést a morális társulatba. A jogállam hatalmát is 
külső konstitutióira vonatkozólag korlátozza az egyház, de azért 
amazt ennek fölébe  emeli és így pár szóval eldönti a , középszáza-
doktól mostanig húzódó nagy peres kérdést. 

K. kora elveinek rendületlenül hódol, azokat föltétleneknek 
és örökkévalóknak tartja, a nélkül, hogy észrevenné, miszerint a 
morál azok gyökeres megváltoztatásából lenne várható. Kant  azt 
vallja, hogy a morális államban (az egyház) létező törvények az 
értelemben kezdettől fogva  megvannak és minden emberre nézve 
kötelező erővel birnak. De hát ezen állítással megvan-e a kérdés 
fejtve?  Teljességgel nincs, mert hát a bölcsészet nem annyira a 



törvényekkel, vagy azok közelebbi okaival, mint inkább azok 
végokának  fölismerésével  foglalkozik.  Kantnak a tudomány segít-
ségével a morális államban létező törvények legelső származásának 
okára kellett volna gondolnia, mert minden származás egy végokot 
föltételez.  Mihelyt pedig a tudomány, a bölcselet, ama végok ku-
tatását merő sophismáival kikerülni törekszik, azonnal eltévesztette 
szemei elől a maga feladatát.  Itt még meg kell jegyeznünk, hogy 
K. fölöttébb  ingatag álláspontra helyezkedett, mert bölcseletileg ki 
áll erősebben? Az egyház-e, mely azt állitja és , tanitja, a mit 
tapasztalt; vagy K., a ki azt állitja, a mit nem tapasztalt? Az 
egyházban levő törvények igazi származását tagadni nem lehet, 
mert azok képtelenségét bebizonyitni nem sikerült senkinek. ') 

II. Miképen lessz az ember a morális társulat tagjává? 
K. a 3-ik rész elején azt állította, hogy az embereknek mo-

rális társulattá való egyesülése a rosszra csábítást eredményezi. 
Fölveti a kérdést: Miképen keletkezik e társulat ? Erőszak hozza 
létre? Nem. Az erény törvényeire van alapítva? Nem, hanem az 
értelemből származik. Vájjon az értelem példákból indul ki? Nem» 
mert K. szerint az az erényes, ki az észnek erkölcsi parancsolatja 
iránti tiszteletből gyakorolja az erényt és nem mások példáján 
indulva szabja magát ahhoz. A következőkben meglátjuk, mint 
oldja meg a kérdést. 

III. Egy ethikai társulat fogalma. 

K. elismeri, hogy az erénynek a legbensőbb érzelemből kell 
származnia. Az erény törvényei nem is származhatnak valami 
fölebbvalónak  akaratjából, mert ez esetben csak legalitáshoz és 
külsőséghez vezetnének. Azt mondja, hogy egy ilyen társulat meg-
alapulhasson, az erény törvényein, ide az Isten segélye kívántatik meg; 
Isten hatalma és mindentudása teszi lehetségessé, hogy az erkölcsi, 
melynek egyedüli forrása  az értelem, Isten parancsolatja is lehessen. 

A figyelmes  olvasó belátja, hogy itt minden philosophia meg-
szűnik ; ily bölcselettel a lehetetlen is lehetségessé lessz, s maga a 
bölcsészet a hitnek nyomorult játékává fajul.  A képzelet vissza-
riad azon 'zür-zavar elől, mit az értelem az erkölcsiség biradalmá-
ban imigyen'fprokreál  és csak abban állapodhatik meg, miszerint, 
ha az egyházban levő tanitmánynak, sőt a morálnak is egyedüli for-

.) v. ö. Somogyi Károly. A Bölcsészet Lényege- és Feladatáról, 66. 69.1. 



rása az értelem volt volna, azok régen elenyésztek volna, s való-
színűleg nem találtatott volna két ember sem, kik mindenben 
egyetértettek s talán egyetlenegy sem, ki annak hirdetéséreJerejét 
és életét áldozatul hozza. 

A csillag (*) alatt .magyarázza a szt. irás e helyét: Inkább 
kell engedelmeskedni az Istennek, mint az embernek. K. szerint 
e tétel igy értelmezendő : Ha az emberi törvény parancsolatja ma-
gában véve rossz, akkor inkább kell engedelmeskedni Istennek; 
ha pedig nem ily eset következett be, azt kell tartani, hogy az 
emberi törvény az istenin alapszik. 

Ekkép dönti el K. e nagy kérdést, mi szerinte oda megy ki, 
hogy sem az Istennek, sem az embernek nem kell engedelmeskedni, 
hanem csupán az értelemnek, mert az értelem az első, ebből szár-
mazik a morál, mely aztán Isten minden tudása és hatalma foly-
tán az ő parancsolatjává lehet. De hát mit szól K. ahhoz, hogy a 
morált egyik egybe, másik másba helyezi; s mit ahhoz hogy e 
szerint nem tudni, mi követendő s mi kerülendő? . . . 

IV. Az egyház mint az Isten népének ideálja. 

Hogy az erény törvényeinek alapján egyház keletkezzék, ez 
csupán Isten müve, vagyis, hogy a lehetetlen lehetővé váljék, azt 
csakis egy fölfoghatlan  hatalom eszközölheti; mindazonáltal, ugy 
tapasztaljuk, hogy. itt minden az emberen fordul  meg: ennek a 
mikéntjét fejti  föl  K. E kérdésre a Iáthatlan egyház ideálját em-
líti, mint olyat, mellyel egy lehetetlen kérdést legkönnyebben vél 
megoldhatni, mert hát ki nem tudja, hogy az ideál, K. tanai sze-
rint, lehetetlenségnek marad? Azért nem is kell hosszason bizo-
nyítgatni, miszerint az egyháznak Kant által az ő kategorikus 
táblázata szerint összeálitott négy ismertető jele, föltétele  (Bedin-
gungen) vagy az erény, vagy az egyház fogalmával  ellenmondásban 
áll. Az Isten által az egyháznak adott ismertető jeleket ha valaki 
szórakozottan vagy elfogultan  keresi, ugy kénytelen azt ítélni, 
hogy azok rajongáson alapulnak és politikából tartatnak fenn;  de 
a kik megfontoló  komolysággal tekintnek a Neró és Diokletián 
korát is túlélt egyház ismertető jeleire, azok keletkezésében, éle-
tében és munkálkodásában is csupán isten; bölcseséget föltételező 
egyházra következtetnek. 2) 

« ') V. ö. Nicolas i. m. III. köt. 149. I. 
3) Y. ö. Nicolas i. m. III. k. 152—153. I. 



V.~Az~egyház konstitutiója a kinyilatkoztatásból származik. 

A erény törvényeinek alapján emberek nem képezhetnek egy-
házi társulatot. Oly egyháznak kell lenni, hol az istenitisztelet 
rendezve van, hol Isten tisteltetik és imádtatik. Az istenitiszteletet 
a tiszta ész nem állapithatja meg, itt a kinyilatkoztatásból szár-
mazott statutaris törvényhozásra van szükség, mert ezen Istentől 
származott törvényhozó hatalom nélkül, az ember az istenitisztele-
tet soha sem fogja  kötelességének tekinteni. Mindazonáltal, az 
embernek magának kell óhajtania, hogy ez egyház megalapuljon; 
csak igy tarthatja meg az istenitisztelet javításához való jogát. Ily 
módon keletkezik az a hit, hogy a morális életmód mellett az 
erkölcsileg indifferens  cselekedetek szempontjából szükséges aíz is-
tenitisztelet. S minthogy ez eset folytonos,  s minthogy az egyházi 
hit a vallási hithez ') segédeszközül szolgálhat, azért előnyösebb, 
ha az egyház hitét valamely irat támogatja és nagy szerencse, ha 
amaz irat (a biblia) a kultusra vonatkozó törvényeken kivül a 
moráléit is teljesen magában foglalja.  Így K. 

Ugy látszik, K. nem tud menekülni amaz axiómájától, hogy 
az igazi religio az értelemből származó morál; nem is sejti, hogy 
a tisztelet- és hálaérzet Istenhez emeli az embert, hogy a tisztelet-
éi hálaérzet istenitiszteletet követel, s hogy a morális érzet és 
életmód is a vallásosság ilyszerü nyilvánulásának kifolyásai.  K. 
okoskodásából az tetszik ki, hogy az isteni tisztelet szükséges 
rossz, minek legfölebb  mint segédeszköznek az igaz hitre, azaz a 
moralra nézve van némi értéke. Abból, hogy a bibliát, mint a 
morál foglalatját,  dicséri, következik, hogy a statutaris törvényhozó 
hatalomnak Istentől származása előtte kétes, mert különben itt 
hivatkoznia kellett volna a szent irók ihletetségére, igy oszlathatta 
volna el a törvényhozó hatalomnak Istentől való származása felől 
táplált kétségét. 

VI. Az egyház hitének magyarázója a tiszta religiói hit. 
E szakaszban megvitatja K., hogy ki a szent Írásnak hivatott 

magyarázója. Szerinte, az ember az isteni kinyilatkoztatást elsö-

') Az egyház hite és a religiói hit abban különböznek egymástól, hogy 
amaz a kinyilatkoztatásban, ez pedig az értelemben találja föl  a maga forrását; 
az els5 históriai, az utolsó morális; mindkettőnek tartalma az erkölcsi törvé-
nyek. Fischer i. h. S. 457. 



rendiileg saját érzése szerint itéli meg; de minthogy az érzet az 
igazságnak nem biztos próbaköve, minthogy az érzet individuális 
és ennél fogva  az ismeretnek nem biztos alapja: nem is lehet a 
szt. Írásnak hitelés magyarázója. Másik módja az Írásmagyarázat-
nak a nyelvtudáson alapszik, mi a bibliának csak tudományos ér-
tékével hoz tisztába, s épen azért nem vallási, hanem tudományos 
magyarázat marad. A harmadik mód szerint, minthogy a kinyilat-
koztatott tant minden embernek értenie kell, annak hivatott és 
egyedüli authentikus magyarázója a morális értelem lehet. Ennek 
magyarázatával a szt. írásnak minden helye oly világos lessz, hogy 
az a morális hitigazságoknak bizonyítványa- és symbolumaként 
fog  feltűnni.  IC. ezen magyarázási módot azért követeli, mert ő a 
szt. iratoknak legkevésbbé sem tudományos, hanem vallási és morá-
lis értéket tulajdonit, és mert a moraliter-allegorikus magyarázat 
a szt. iratok vallásos tárgyalásának mindenkor jelentékeny eszköze 
volt. így magyarázták az ujabb görögök és rómaiak a mythologiát, 
az indok a kinyilatkoztatást, a perzsák a Zeudavestát, a törökök 

a Koránt. fönnebb)  b o g y a m o r á i t egyik egybe, másik . 
másba helyezi, s ha ez áll, akkor nem következik-e, hogy a szt. 
irás értelmét is egyik egy-, másik másképen fogja  fel?  S miért-
hogy épen a morális értelem legyen anuak authentikus magyará-
zója? hiszen a legnagyobb lángelmék hányszor nem tévedtek még 
a legközönségesebb dolgokban is! Magából a szt. Írásból kitetszik, 
hogy a kételkedés és hitetlenség annyira elhomályosította a tanít-
ványok értelmét, hogy a Messiásról szóló jövendöléseket, melyeket 
különben jól ismertek, nem értették. A szerecsen királyné udvari 
tisztje olvasta Izaiás prófétát,  de nem értette addig, míg Fülöp 
a jóslatot meg nem magyarázta, Fülöp pedig megmagyarázta neki 
ugy, a hogy Jézust hirdeté a jóakaratú szerecsennek, mire ez azon-
nal 'megértette az Írást. ') S ha Kant az értelemre, mint authen-
tikus magyarázóra hivatkozik, hogyan magyarázza szt. Fái (Kor. I. 
2, 15.) ezen helyét : Csak  a lelki  ember, vagyis a hit malasztjától 
megvilágosított keresztény fogja  föl  azt, a mi Isten  Leikéé  (a 
Szentlélektől sugalt szent írást.); a test szerint való ember pedig 
nem fogja  föl  azt? 

Továbbá, ha K. a szent írást csupán az emberi értelem pro-
duktumának tekinti, akkor magyarázza saját egyéni fölfogása 

») Ap. Csel. 8, 31. s ki>v. 



szerint; (le mi, a kik annak létrejöttében a Szentlélek közremű-
ködését is hisszük, nem tartjuk elégségesnek annak magyarázatára 
az emberi eszt, hanem igénybe vesszük a Szentlélek által vezérelt 
egyháznak utasitását is. ') 

VII. Az egyház hitének átmenete az észhitbe. 

Az észhit a maga sajátságában átlag változhatlan, o változ-
hatlanságában szükségszerű, szükségszerűségében általános. Az 
egyház hite különös, különösségében kizárólagos és más egyház 
hitével ellentétes. S ha most e két hitet a magok alapjában vizs-
gáljuk, kitűnik, hogy azok egymással ellentétesek. Azért ugy lát-
szik, hogy az átmenet egyikből a másikba a két hit alapjaiban 
való változtatást jelenti, azaz jelent oly változtatást, mely a konti-
nuatio átmenetét kizárja. Mi tulajdonképen a hitnek alapja: a 
történelmi kinyilatkoztatás-e, vagy a morális értelem ? ezt kivánja 
K. eldönteni. Győztes a morális értelem. Beszél a megváltásról és 
az újjászületésről is; azt mondja, hogy a megváltásban való hit tör-
ténelmi kinyilatkoztatásból ered, az újjászületés pedig nem lehet a 
mi érdemünk, mert mi a megtörténtet meg nem történtté tenni 
nem tudjuk, s épen azért az újjászületés a megváltásban való 
hitünk eredménye. 

K. korának morális elveiből kiindulva, állíthatta ezt, mert 
hát először az embernek meg kell javulnia s csak azután remél-
heti, hogy egy idegennek érdemei által a bün-adósságtól megvál-
tatik. — K. azon deductiója, hogy a vallás alapja a morális érte-
lem, elvéhez képest igen hü; de tegye fel  ő, hogy a morál nem 
az értelemből, hanem egy fönséges  tekintélynek akaratjából szár-
mazik, akkor nem leend nehéz belátnia, miszerint magának a 
morálnak is forrása  az Istenben való hit, következéskép a hitnok 
nem a morális értelem, hanem épen hitünk legfőbb  tárgyának, 
Istennek, kinyilatkoztatása szolgál alapjául. 2) 

Tárgyalja tovább K., ha vájjon a kinyilatkoztatott vallás el-
mulik-e, s ha vájjon a morál annak helyét elfoglalhatja-e?  Kant 

») L. Répászky i. m. II. köt. 885-88tí. 
2) Kírchmann, „Erláuterungen zur Kant's Religiou." 41. ís. és Répászky 

i. m. I. k. 299-309. I. 



határozottan állitja e kérdés lehetőségét. Könnyű is állítania, 
mert szerinte 1) a morál az emberi értelemből származik, tartal-
ma örökkévaló és változhatlau ; 2) mert e morálból vezeti le az 
Isten fogalmát,  gondviselését, az emberi lélek  halhatatlanságát,  az 
erkölcsiségnek és a boldogságuak egymáshoz való viszonyát. 
Ép ezért lehetséges, a morál mellett, még természetes religióról 
is beszélnie. K. elmélete szerint csupán a földi  tekintélyektől 
származó positiv religio lehetséges, mely ha megszűnt, nem marad 
semmiféle  religio; maga a természetes religio pedig csak látszó-
lag nyugszik természetes alapokon, mert a kor irányával harmoni-
sál és ennyiben az örökkévalónak látszatát hordj i magán, jóllehet 
a történelem bizonyítása szerint tartalmát időnként változtatja. 
És ha csupán positiv religio lehetséges, akkor, nolens-voleus, az 
ember vallás nélkül is ellehet, mert a földi  tekintélyeknél a morál 
és igazság akkor is megmaradnak, mikor az Istenben való hit 
teljesen megszűnt. Avagy a közép-századoktól kezdve, vájjon nem 
hagytak-e el sokan egyetmást a religio tartalmából, a nélkül, hogy 
azt ujjal pótolták volna, és ez is nem bizonyitja-e állításunkat? 
Ha ez igy van, akkor az egyház hite, mely az idők végéig változat-
lanul tartand, soha sem változhatik észhitté, mert ez az idők tanu-
sága szerint minduntalan változik, végre is enyészet vár rá. 

M á s o d i k s z a k a s z . 

A jó princípium uralkodásának története. 

A tiszta religio, mint az egyház hitének alapja, csupán az 
érzelemben tartja fenn  magát, és nem lévén a történelmi tapasz-
talással ellentétben, nincs is története, hanem csak történelmi 
megjelenése. E történelmi megjelenése az egyház, azért is nem a 
religiónak, hanem az egyháznak van története, mert nem a religio, 
hanem az egyház változható. 

K. nincs tekintettel az egyptomiak, indusok és perzsák reli-
gióinak történelmére, jóllehet a ker. religio magvai még inkább 
feltaláltatnak  azokban, mint az ó-testamentom könyveiben. Nem 
veszi számba a görögök és rómaiak religióját sem, habár a mo-

') Philosophische Bibliothek, B. VII. 146. u. f.  und B. VIII. 57. 



Valis elem ezekben is igen korán jelentkezik, ezt pedig neki prin-
cípiumánál fogva  fölötte  nagyra kellett volna becsülnie. Kezdi a 
héber religióval, de ezt sem tekinti olyannak, mint, mely a világ-
religiónak magvait magában rejti, mert 1.) ez csak külső cseleke-
detekre van tekintettel; 2.) a halhatatlanságot nem tanítja; 3.) 
más népekre nincs gondja. 

Kár, hogy K. nem reflektál  a zsoltárokra ; mindjárt meg-
győződnék, hogy a héber az érzelem vallása is, és hogy a más 
két, általa gáncsolt körülményre is gyakorta van figyelemmel; 
szóval, hogy az egy igazi religiónak kharakterét viseli magán. K. 
idevonatkozó Ítélete annyira egyoldalú, hogy a további ellenveté-
seket fölöslegeseknek  is tartjuk. x) 

Most a ker. egyház történetére tér át; mert csak ezen egy-
háznak van világtörténelmi helyzete, csak ez bir világtörténelmi 
fejlődéssel,  mert princípiuma szerint ez terjed ki az egész em-
beriségre, mi által lényegesen 'különbözik a héber vallástól. Tör-
ténelmi eredetét Krisztus személyében és életében bírja. Krisztus 
az ő megváltói hatalmát a gonoszszal vívott győzelmes harczban 
és a maga halálában mutatta ki. Az ő feltámadása,  40 napig a 
földön  időzése, mennybemenetele nem tartoznak ama körülmények 
közé, mik neki megváltói erőt nyújtanak. 

Kant elméjében Krisztus feltámadása  és mennybemenetele 
azért materialisticus jellegű, hogy ebből a maga morális princí-
piumára következtethessen. Krisztushoz, mint ilyenhez nem tarto-
zik sem testének föltámadása,  sem a világban való léte. Az ő 
feltámadásának  képzelése nem egyéb, mint psijehologiai  materialis-
mus. Ha az ő öröklétét térben (e világban) gondoljuk, akkor cos-
mologiaí  materialismusba  esünk; azért is az ő feltámadásában 
való hitünk psycholoaiai szempontból materialisticus,  mennybe-
menetelében való hitünk pedig cosmologiai alapon materialisticus. 
A ker. hitnek valóságos tárgya Krisztus története; innen vau, 
hogy a ker. religio történelmi hit; más szavakkal: a ker. hit 
tárgya Krisztus történetének elbeszélése, vagyis szó- és Írásbeli 
hagyomány. 

Csodálatos, hogy K. a megváltást Krisztus föltámadása  és 

l) L. Kirchinann i. m. 45. 1. fi* 
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mennybemenetele nélkül lehetségesuek tartja; hiszen a halálra 
minden ember képes, de feltámadni  harmadnap múlva — a mint 
a jövendőlések előre mondották — ide mindenesetre több kíván-
tatik, mint mennyit az ember tehet. Ha Kr. föl  nem támadott — 
u. m. a nemzetek apostola, >) akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, 
hiábavaló a ti hitetek is." Más szóval, ha Kr. föl  nem támadott, 
akkor ő nem volt Isten fia,  akkor csak ez életben lévén remény-
ségünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, 
mert ugy még bűneinkben vagyunk. 2) Ugy látszik, az évangelium 
állításai Kantnak nem tetszenek, s ez a rationalismus siralmas kö-
vetkezménye ; hol pedig ellene harczolnak, ott nem akar hitelt adni, 
ez nála az úgynevezett kritikai tudomány, mint Renan és Strauss 
Dávidnál is. Ha K. Krisztus istenségét körülményesebben meg-
vallaná, és az ő feltámadását  akkor tagadná meg, sokkal nagyobb 
megfoghatlanságban  hinne, mint miuő a feltámadás  csodája. 3) Dr. 
Schwetz a Krisztus föltámadásáról  beszélve, a többi között ezeket 
mondja: „Certa est veritas hujus miraculi philosophica; nam 
per vires naturae, ut id ab omnibus oinuino co-iceditur, corpus 
humánum nullo modo ita potest immutari, ut sedibus coelestibus 
recipi queant, prout et iis fieri  non potest, ut spiritus coelestes 
modo visibili appareant." 4) 

Ebből kifolyólag  Krisztus föltámadását  csak az tagadhatja, 
ki az ő istenségét nem hiszi. 

Nos, ha Kr. mennyekbe föl  nem megy, 40 napig még a föl-
dön időzvén, hogy ekkép bebizonyítsa az ő valóságos föltámadását 
kézzelfoghatólag;  vájjon miképen hihetnők, hogy számunkra a 
megigazulás után mennyországban hely is létezik, s vájjon a mi 
bűnből való föltámadásunkért  ígért jutalom hol lenne a megváltás 
munkájában jelképezve ? 

Általános észrevétel. A vallás misterinmai. 

Vannak titkok, melyek a búvárkodó lélek előtt örökre nem 
maradnak azok; pl. a természet titkos erői. Ily titok arcanumnak 

') Kor. I. 15, 14.. 
a) Kor. I. 15—19. 
8) Karsch i. m. 284—294. 1. 
*) „Theologia Fundamentális" vol. I. p. 322. ed. sexta, Viennae, 1874. 



neveztetik. Vannak ismét oly titkok, melyekről az államférfiaknak 
és tisztviselőknek hajlgatniok kell; ezeket secretumohiak  mond-
juk. Van örök titok, mit embernek fölfedni  nem lebet, ez sem 
nem secretum, sem nem arcanum ; ez misterium nevezetet nyer. Mi 
hiszünk a legfőbb  jóban, azaz a morális világrendben, ez a világ-
rend pedig erkölcsi világkormányzást tételez föl.  Mi hisszük az 
isteni gondviselést; de hogy miképeú történik ez, az örökké titok 
marad; e titok a misterium. E pontban lessz az észhit észtitokhá. 

Nincs magyar nyelvüukbeu szó, melynek jelentésével a ratio-
nalismus annyira visszaélt volna, mint e szóéval: titok. A rationa-
lismus elitéli azt, mert az ész előtt mindig titoknak marad. De 
hát két ezred év alatt annyi fényes  lángész, annyi kitűnő elme 
hogyan nyugodott meg a titkokon,  a nélkül, hogy az észről lemon-
dani, vagy a tudományt maguktól el kellett volna utasitaniok? 
Mi a titok? Valami lehetetlen? Nem. Oly dolog, mely ellenmon-
dást foglal  magában? Nem. Valami érthetlen? Nem. Oly dolog, 
mit hinni kell észszerű ok nélkül ? Nem; nem ez a titok. A titok 
igazság. Az igazságnak pedig egy látható és egy láthatatlan or-
szága van, s ha a józan ész az igazság e kettős birodalmát el 
nem ismeri, akkor le kell mondania önmagának haszuálatáról és 
a józan bölcseletről. A titok az igazság azon országába tartozik, 
hová az ész nem hat be ngyan tekintetével, de annak létét mégis, 
sejti, mint Kolumbus az uczeáuon tul egy világ létét, s oda vá-
gyik, miként Kolumbus az ismeretlen világba. A titok tehát igaz-
ság; ha pedig igazság, miképen állíthatni, hogy az az észszel és 
tudománnyal meg nem fér?  Avagy, ki kételkedik a felhőfátyolba 
burkolt nap léte felől,  csak azért, mert a vizsgáló szem elől el-
rejtőzött? *) 

Most áttér az Isten tulajdonságaira (mindenható, jó, igazsá-
gos, végetlen szeretet, mindentudó stb.) és ezekben ellenmondást 
vél felfödözhetni.  Ennek oka, mint némely más bölcselőknél is, 
abban rejlik, hogy a hit tartalmát a rationalismus mérlegére veti 
s azt mondja, hogy a hivőnek Tertulliánnal igy kell szólnia: 
„Credo, quia absurdum est." Ha K. a hit és tudás között különb-
séget kiván tenni: akkor kénytelen beismerni a „Credo quia ab-
surdum est" jogosult voltát. 

») Karsch i. m. 113-145. 1. 



Végre a Szentháromság misteriumát tárgyalja. A józan ész 
szerint az államban is törvényhozó, fentartó  és igazságszolgáltató 
hatalomra van szükség. Az Isten is ugy tekintendő, mint a világ 
törvényhozója, kormányzója és birája, s mindezen tulajdonságai a 
világkormányzásban érvényesülnek. Ez az észhit háromsága, mit 
különböző formákban  a perzsák, egyptomiak, indusok és a későbbi 
zsidók hitrendszereiben is föllel.  Praktice véve, a háromságtan 
az ész által kinyilvánított titok, theoretice véve pedig egy érthető 
misterium, melynek kifejezése  érthetlen symbolum. 

K. szentháromsága egészen más, mint minőt a kinyilatkoz-
tatás fölmutat.  K.-nak nem az Isten 3 tulajdonságáról, hanem 3 
személyéiől kellene itt szólania; s ha a megváltás processusát 
megengedte volna, a teremtés, megváltás és megszentelés eszközlőit, 
a három isteni személyt tárgyalnia. . . 

N e g y e d i k rész . 

Religio és knltus. v 

Kant vallásbölcszeletének czélja a kritika. E szempontból 
tárgyalja itt az egyház alkotmányát és kormányzását is. A kinyi-
latkoztatás megbirálásánál a természetes religiót vette volt mérvül, 
itt pedig a történelmi egyház megítélésénél a láthatlan egyház 
ideálját használja fel.  Igy, igen természetes, hogy K. minden kul-
tust, hacsak nem maralis irányzatú, álnak nevez. K. elvéhez eléggé 
consequens, de elve megdűl, ha a religiót nem a morálból, hanem 
az Isten és ember közötti viszonyból és az ember függési  érzeté-
ből dedukáljuk, a mint az fönnebb  látható. 

Az isteni tisztelet általában. Természetes és kinyilatkoztatott 
religio. 

A religio subjectiv értelemben kötelezettségeinknek, mint 
isteni parancsolatoknak ismerése. Ha az isteni parancsolatokat 
mint olyanokat kell ismernem, ezt a kinyilatkoztatásból  tudom meg; 
ha valamit kötelességnek tekiutek, mielőtt Isten parancsolatából 
ilyennek kellene tekintenem, ez a természetes  religio.  Ennnk kö-
vetője rationalistáuak is tekinthető. Igy K. 



A különböző rationalisták a hit igazságainak bírálásánál 
különböző mértékben élnek a tudomány eszközeivel. K. is csak 
az elmét fogadja  el a természetes religio forrásául.  Ö a ker. hit-
ből sok tételt megtartott, nevezetesen az Isten lényéről, sajátságai-
ról, a halhatatlanságról stb. szólókat; ezek mind az ő hitén alap-
szanak, s talán ez az oka, hogy az értelmi morálból folyó  bizonyí-
tásai oly erőltetettek és gyengék. ') 

t 
A ker. religio természetes religio. 

A természetes és mégis kinyilatkoztatott religiónak törté-
nelmi példája Krisztus tanítása. Ily természetes religio alatt Kant 
szerint értjük a tisztán morális religiót. Kétségtelen, hogy ama 
religio az emberi lélekben alapszik, mégis történelmi alapja és 
kiindulási pontja maga Krisztus. Ő nyilatkoztatta ki azt a világ-
nak. A mit Krisztus kinyilatkoztatott, az a maga valóságában 
morális Ilit. 

Más szavakkal, K. azt tanítja, hogy az uj-testamentom a 
természetes, csupán az észből leszármaztatott religióval megegye-
zik, de ezt neki csak azért sikerül bebizonyítania, mert az uj-
testamentomnak azon helyeire hivatkozik, melyek az ő természetes 
religiójával és moráljával összevágnak és másokat, nevezetesen 
az apostolok leveleit, nem is említi. „A természetes religio" elne-
vezést tényleg csak akkor alkalmazhatjuk, midőn azt tudományos 
szempontból vesszük, de gyakorlatilag soha, mert az a religio, 
miről K. is mint Kr. által kinyilatkoztatottról beszél —természet-
fölötti  s mint ilyen hasznavehetlen természetfölötti  segély nélkül. 2) 

E l s ő s z a k a s z . 

A ker. religio mint tudományos religio. 

Ha a kinyilatkoztatás a religio eszközénél többnek tekinte-
tik ; ha azt a religio igazi alapjának tartjuk: akkor a religio 
parancsait az emberek azért teljesitik, mert ki vannak nyilatkoz-
tatva s meg a szent irás ugy tartalmazza azokat, a mint Istentől 
származtak. Ez esetben a revelatiót lelkünk nem is vizsgálhatja, 

') Kirchmann i. m. S. 52. 
*) V. ö. Kirchmann i. h. S. 53. és Nicolas i. m. I. köt. 152. 1. 



azt csak hinnünk kell, és igy hitünk parancsolatból származik; 
ez fides  imperata. E hit a parancsolat teljesítése, mi engedelmes-
séggé változik, még pedig elménk tekintélyétől független,  tehát 
vak engedelmességgé;  ez a szolgai  hit, ..fides  servilis."  A hit, mely tudo-
mányon alapszik, nem természetes,  hanem tudományos.  Mivel e reli-
gio igazságainak bizonyításához tudományos készültség kívántatik, 
azért ennek elterjesztésénél és elfogadásánál  a hívőknek két osz-
tálya vehető tekintetbe: a tudományosoké  és az engedelmeseké;  a 
papságé és a laikusoké.  Amazok a revelatio hivatott magyarázói, 
a szent iratok sáfárai;  ez utóbbiak pedig amazok tanításának 
hivői. Ha egy hit kizárólag a kinyilatkoztatás tényén alapszik: 
akkor a laikusokon a klerikálisok uralkodnak s félni  lehet, hogy 
az állam fölötti  uralmat is kezökbe ragadják. Tehát, ha a kinyi-
latkoztatás a ker. hitnek nem eszköze, hanem kizárólagos fölté-
tele : ugy e hit egyház-hierarchiaivá válik, azaz alapjában zsidó 
hit marad. 

K. ilyszerü okoskodásának oka az, hogy szerinte a ker. re-
ligiónak egy része az észből származtatható, más része pedig 
határozottan a szent iráson alapszik. De ha a rationalismus tana 
szerint némely hitigazságok megfejtésére  az ész elégséges volna* 
és nem kívántatnék természetfölötti  kinyilatkoztatás: akkor nem 
lehetne mondani azt sem, hogy az embernek az Isten által kellett 
megváltatnia. Hogy K. fides  imperata és fides  servilis-ről  beszél, 
azon nem lehet megütközni, mert az észhittel szemközt a ker. 
hitről másképen nem is szólhatott; és hogy az egyház jogosultsá-
gát s tekintélyét sem ismeri el, azt sem lehet csodálni, főkép  ha 
tudjuk, hogy a rationalismus tanai szerint mindenkinek a mit 
tetszik szabadon lehet hinnie. Igen. de ha ez áll, ha a rationalis-
mussal hierarchikus egyház nem fér  meg: vájjon ebből nem kö-
vetkezik-e, hogy ez a természetfölötti  kinyilatkoztatás eredménye? 
Es ha a természetfölötti  kinyilatkoztatást meg nem engedjük, hon-
nan magyaráznék meg eredetünket, rendeltetésünket, a rossz ere-
detét, a megváltást stb. ? 2) 

') L. Kirrhmann i. h. 53—54. és Eépászky i. m I. köt 421 1. 
-) Fr. Leop. Brun. Lieberraann: ,.Institutiones Theologicae" tom. I. p. 

172. ed. decima. Mogimtiae 1870. et Dr. Joannes Schwetz 1. c. p. 104. 
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M á s o d i k s z a k a s z . 

Az ál-istentisztelet. 

A religio tartalma és az összes kultus, a mennyiben nem a 
morálból származik, hamis és az azokban való hit vallási ábránd. 

Itt ama sokszor kifejezett  egyházi tant kell ismételnem, mely 
szerint a religio az Istentől való függési  érzetből származik, a 
kultus pedig amaz érzet nyilvánulása. 

1. §. A vallási ábránd alapja. 

Kant, habár a hála szót említi, ennek ismeretével nem bir, 
hanem e két alternatívával éri be : az isteni tisztelet vagy erkölcsi, 
és ekkor igazi, vagy az okosság spekulatiója, és ekkor vallási 
ábránd. 

Van azonban egy harmadik alternatíva, mire K. nem reflek-
tált, s ez az, hogy az isteni tisztelet az Isten iránti tiszteletérzet-
nek nyilvánulása, s ez esetben nem lehet vallási ábránd. 

2. §. A religio morális princípiuma. 

E fejezet  a vallás tételeiben és a kultusban törtépt visz-
szaéléseket tárgyalja. Elismeri, hogy van oly kultus, mely az er-
kölcsi cselekedeteknek alapul szolgáló érzelemből származik. 

Igaza van Kantnak, hogy az egyliázbau kiválóan a kegyelem 
eszközeivel s más egyebekkel is visszaélések történtek; de akkor 
aztán miért beszél szolgai  hitről  ? miért nem emlékezik meg arról, 
hogy midőn az önkéntes igaz hivő az istenségnek tudatával kezd 
birni, mikor hálaérzetét nyilvánítja iránta: akkor visszaéléseket 
nem kiván tenni, és hogy a kik visszaélnek a vallás tételeivel 
vagy épen az isteui tisztelettel, azoknál nem hogy szolgai hit 
lenne, hanem még K. moráljának sincs semmi eredménye? . . 

3. §. A bálványozás és a klérus. 

Ha a kultusban az ember jó érzülete tetszik Istennek; ha 
e jó érzet a kegyelem közreműködéséből keletkezik: ugy egy má-
sodik vallási ábránd jön létre. Itt az ember kénytelen azt hinni, 

*) Kirchmanu i. h. 55. 



hogy az isteni kegyelmet a külső ceremóniák által nyeri meg; s 
ez esetben a külső cselekedetnek érzékfeletti  erőt, a természetes 
oknak természetfölötti  okozatot, az érzéki cselekedetnek csoda-
szerü hatalmat kell tulajdonítania. Ha ez Istennel szemközt törté-
nik, bálványozás, az ebben való hit bálványozó hit elnevezés alá 
jön. Hol a hit a kultus-formákat  az üdvösség föltételeiül  tekinti: 
ott az emberek morális szabadsága el van nyomva, egyházi despo-
tismus ütötte föl  fejét  és nem Isten, hanem a klérus uralkodó. 
Im a bálványimádás intézője, a klérus! . . 

Ide vonatkozólag Fischer is *) azt mondja, hogy ily vallás-
ban Isten megsemmisül, legalább oly lénynek tűnik fel,  mint a 
kinek kegyelmét dicséret, hizelkedés és ajáud.'kok által nyerhetni 
meg, stb; 

A sok észok közöl, ki nem tudja, hogy mennyire visszahat 
a szó a gondolatra, a cselekedet az akaratra, a kifejezés  az érze-
lemre? „A szertartások  és gyakorlatok  az erkölcstan-  és religiói 
igazságokra  nézve azok,  mik a jelek  az eszmékre  nézve."  2) 

Nem lehet mondani, hogy az Istennek, mivel szellem és a 
szivek mélyében olvas, nincs szüksége az érzéki jelekre, melyek 
által értelmünk hódolata hozzájut; nem lehet azért sem, mert a 
dolog nem ugy áll, miut Kant véli, hogy a religióban Isten szük-
ségeiről lenne szó, hanem épen megfordítva:  a religio az ember 
kötelességét tárgyalja. K. és Fischer bálványozással is vádolják 
a klérus vezetése alatt álló kereszténységet; de miért? hiszen' 
vájjon az Isten iránti gyöngéd érzelmet, következőleg az iránta 
való tiszteletet nem vetkezzük-e le teljesen, ha minden érzéki 
eszközt mellőzünk, s ha magunknak a sárból való testben az an-
gyalok kiváltságát vindikáljuk ? Vájjon, mikor az angyal a Magas-
ságbélivel magát egyenlővé tevé, nem önmagát bálváuyozá-e ? s 
mi a kultus nélkül nem a leggonoszabb bálványozásba esnénk-e ? — 
Az Isten csak müveiben jelenik meg nekünk; a világegyetem az 
ő temploma, hol láthatlan müvei láthatólag  fejezvék  ki. Már most 
a kultust eltörülvén, miért akarnók e rendet felforgatni  s magun-
kat a törvény alól kivenni, melynek Isten magát is aláveté, hogy 
velünk beszéljen? 3) 

*) I. h. S. 496. 
a) Idézve Portalistól Nicolasnál i. m. III. köt. 481. 1. 
3) L. Nicolas i. m. III. köt. 480-481. 483-484. 1. 



Folytatótag ugyanezen fejezetben  tárgyalja a boldogságot  és 
erényt.  Ha az Istent - igy okoskodik - minden emberi tulajdonok 
felett  állónak, végetlenül szentnek képzeljük, akkor értenünk kell 
parancsolatját, mely igy hangzik : „Szentek legyetek, mert én szent 
vagvok ! u ; akkor Isten előtt megigazultakká csak a Úszta  erzet a 
morális értelemben  vett istenes élet  tehet. S ha ezen istenes életnek 
első föltétele  nem az'erény, nem saját benső cselekedetünk, ha-
nem az isteni kegyelem : akkor a hit még nem tisztán morális, 
a religio hűtlen a maga eredetéhez és nem egyéb, mint bálvá-
nyozás. Ha a boldogság elnyerhetésének föltétele  nem az erény ; 
ha a hittannak alapja nem az erénytan: akkor az isteni kegyel-
met nem azon utón keressük, melyet a mi erényünk és akaratunk 
egyengetett a gonosszal vívott harezban; akkor a megváltásban 
és kiengesztelésben való hitünk nem tisztán morális, de sőt ettől 
teljesen idegen. 

Mindezek K. alapfogalmainak  konsequentiái. Az egészben az 
isteni kegyelem előleges közreműködése tagadtatik meg. Azonban, 
ha az embernek rendeltetése természetfölötti  — a mit K. sem ta-
gadott meg - akkor világos, hogy a természetfölötti  czélhoz ter-
mészetfölötti  eszközök kívántatnak; mert a mi természetes erok 
által jön létre, természetfölötti  nem lehet. (Quod autem naturae 
viribus efficitur,  ordinis supernaturalis esse non potest.) >) 

* 

4. §. A lélekismeret a hit dolgaiban. 

Miképen az erkölcsi világot az értelemből: ugy a lelkiisme-
retet a morálból származtatja. Adja az igazság és igazságtalanság 
fogalmát,  aztán a lelkiismeretét, mint mely amazok felett  ítél. A 
lelkiismeret 2) megmondja nekünk, ha vájjon igazak vagyunk-e 
vagy nem; megmondja mindenkinek: „Te hazudsz." A lelkiismeret, 
hol kötelességről van szó, a legbiztosabb vezérfonal. 

Fölötte érdekes lenue, ha K. és Fischer megállapítanák, 
hogy a lelkiismeret, vajjou tehetség-e, vagy ténykedés; mert hatá-
rozottan egyik sem szól róla. Azonban, minthogy, K. a morálbol 
származtatja, ebből az tűnik ki, hogy ő igen helyesen, ténykedes-
nek tartja. De mivelhogy, a mint már bebizonyítottuk, a morál 

>) L. Liebermann 1. c. tom. II. p. 317. 
-) L. Fiacher i. h. S. 500. 



az észből nem származhatik: bebizonyitottnak tekintjük azt is, 
hogy a lelkiimeret sem származhatik a morálból. — Ha az igazság 
és igazságtalanság felett  a lelkiismeret itél: hogyan származhatik 
az akkor a morálból, hiszen itélő tehetsége — ha lehet igy 
szólni ? — nem a morálnak van, hanem épen az esdnek ? Ha ez 
áll; s ha a lelkiismeret az Ítélet kimondásakor a tudás cseleke-
detét gyakorolja; ha az Ítélés, kötelezés, bizonyságtétel, kimentés 
és vádolás ténykedések: akkor világos, hogy a lelkiismeret az 
ész, vagyis az értelem  ténykedése;  v) hogy ez a törvényeket alkal-
mazza, minthogy pedig a törvény erkölcsszabály, azért a lelki-
ismeret az erkölcsi cselekedetnek szabalyozója. 2) 

Általános észrevétel. 

Szól itt a kegyelem eszközairől, hová a szentségek is tar-
toznak ; jelesen az imáról, tcmplomjárásról, a keresztségről és az 
urvacsoráról. 

Ezek mind nem szükségesek a protestánsoknak, mert ők 
csak a két utóbbit ismerik el mint szentséget; ellenben a ka-
tholikusoknak ennél többre vau sziikségök. A szentség az egyház 
meghatározása szerint, a láthatlan isteni kegyelemnek látható 
jele, mely a mi Urunk Jézus Krisztustól a mi megszeutelésünkre 
és megigazulásunkra rendeltetett. 3) A szentség a maga hatását 
ex opere operato birja; azért van, hogy a tudomány és Kant is 
a tudomány nevében, az ellen kikelt és az abban való hitet áb-
rándnak nevezik, sőt K. a szentség veszélyes voltát is kimutatja 
a morálra nézve, a mennyiben az az érzékek szükségleteivel össze 
nem egyeztethető. 

K. fönnebb  a természeténél fogva  rossz embernek a jóhoz 
való visszatérését felfoghatatlannak  (Unbegreifiickkeit)  mondotta. 
Ha pedig K. szerint, a philosophiának is vannak ilyszerü titkai 
és csodái: akkor miért lépik fel  az egyház és a szentségek titkai 
ellen? . . Valószínű, hogy a tudomány e harczát a ker. hit igaz-
ságainak alapjokban való félreismerése  eredményezi; de ha, a 
mint a Tájékozásban mondva volt, a tudománynak a religiót, mint 

») V. ö. Dr. Müller i. m. I. köt. 292—293. 1. 
2) U. o. 295. 1. 
s) L. Dr. Joannes Schwetz Theologia Dogmatica, vol. III. p. 102. ed. 

quinta emendatior, Viennae 1869. 



történelmi tényt (Thatsache) lehet tárgyalnia: ugyanily módon 
szabad elbánnia a kegyelem eszközeivel, a szentségekkel is. l) 

Következik az ima. Kant fönnebb  kimondotta, hogy az Isten 
tulajdonságai egymásnak ellentmondanak; ezen elvéből folyik  azon 
állitása, hogy az imában foglalt  kérést Isten nem teljesítheti; 
hogy imádkozni egy mindenható lényhez, teljesen fölösleges;  hogy 
Isten bö'cseségét az egyén imádsága nem változtathatja meg; 
következéskép az ima teljesítését nem is remélhetni; hogy a jám-
borok imái is egymással ellenkeznek s azért Isten nem is telje-
sítheti azokat stb. . . Igy okoskodik K. 

Tagadhatlan,  hogy a kő  a föld  központja  felé  vonzódik,  a 
gyermek  az ő anyja öléhez simul. Igy  az ember is az imádság 
szárnyain Istenhez  óhajt emelkedni,  Isten  a szellemvilág  ragyogó 
napja. Feléje  tör, hozzá húzódik,  feléje  fordul,  mint a napraforgó, 
minden  sziv; ez vallási  tartozás,  vallási  gyakorlat.  2) S ha K. azt 
mondja, hogy Isten tulajdonságai egymásnak ellenmondanak, kény-
telen vagyok azt állítani, hogy teljességgel nincs igaza; mert pl. 
változhatlansága  csak azt jelenti, hogy mivel ő oly tökéletes, kinél 
tökéletesebbet gondolni sem lehet, sem jobbá, sem rosszabbá nem 
változhatik; igazságosságánál  fogva  megbünteti a gonoszokat és 
megjutalmazza a jókat, mert mindentudásából  kifolyólag  minden 
ismerhetőt legtökéletesebben ismer, és végre könyörületessége  hozza 
magával, hogy hallgasaa meg a bűnös imádságát, mert hát ő 
mindenható  is, ki képes létrehozni mindazt, mi csak lehetséges, 
az pedig, hogy a bűnös imágságát meghallgassa a mindenható  és 
könyörületes  Istennek nem lehetletlen. 3) Az áhítatos ember tehát, 
mikor imádkozik, csak az Isten könyörületességére  és mindenható-
ságára gondol és ez elégséges neki, hogy imájának teljesedését 
remélje. 4) 

Templomjárás,  keresztség  és úrvacsora. Bár nagyon jelenté-
keny a mit K. ezekre vonatkozólag mond, de mégis csak az épü-
letesség eszközeinek tekinti ezeket. Egyébiránt ez magában véve 

') V. ö. Kirchmonn i. m. S. 62. 
-) L. Dr. Karsch i. m. 93. 1. 
3) L. Schwetz Theol. Fuiíd. vol. I. 49-52. et Liebermauti 1. c. tom. II. 

32, 44, 53, 55. p. 
4) Kirchmann i. h. S. 04. 



nem lehet helytelen; mert ez Istentől való vallásos függési  érze-
tünknek csak egy más kifejezése.  Elismeri, hogy a maralis érzet 
ama cselekedeteknek (templomjárás, keresztség stb.) következmé-
nye, s ugyanekkor közeljár a hit igazi alapjának fölfogásához; 
hanem a vallásnak morális felfogása  és megítélése annyira erőt 
vett rajta, hogy ezek behatása alatt ama felfogás  teljes kifejezést 
nem nyerhet. 

Végezetül találóan foglalja  össze az egész munkán keresztül 
húzódó alapgondolatokat. 

Z á r ó s z ó . 

íme, ezekben foglalta  össze a legújabb philosophiai rendszer 
megalapítója a maga rationalistikus irányú vallásrendszerét, mely-
nek tanai szerint a religiónak csupán az a feladata,  hogy az 
embereket erkölcsi cselekedetek követésére vezesse és őket azok 
gyakorlásában nógassa. Ezen vallásrendszerből kitűnik, hogy az 
észreligiónak a morálból lett leszármaztatása fokozatosau  vezeti 
Kantot a ker. vallás összes tartalmának megrongálására, több-
nyire annak megsemmisitésére. így pl. a bűnbeesés, a megváltás, 
az Isten fia,  stb. letárgyalása K. bölcseleti rendszerének szükség-
szerű következményei ugyan, hanem azért az Istennek, az ő ki-
nyilatkoztatásának, egyházának és az emberi érzet tanúbizonysá-
gának hitelét és tekintélyét ásták alá; mert az ő nézete szerint 
positiv hittel birui és a természetfölötti  kinyilatkoztatásban hinni 
annyi, mint hobortosuak lenni. 

Nagy jelentőséget tulajdonit az általa megállapított észhit-
nek. Azon meggyőződésben van, hogy egvkor a positiv hit meg 
fog  szűnni, és helyét szükségképen a morális religio foglalandja 
el; e nézetéből származik aztán az általa vázolt láthatlan egyház 
ideálja is. Kant vallásbölcselete szerint, ha lehetséges volna is a 
természetfölötti  kinyilatkoztatás, de az valóságos soha sem leszen, 
mert ennek bizonyosságát kimutatni semmiképen sem lehet. Ha 
Isten kinyilatkoztatta is magát, ezt csak a gyenge fölfogásuaknak 

- és tudatlanoknak mondhatni ma, de nem azoknak, kik férfikort 



érvén tudományos álláspontra jutottak. Ezeket ugyan K. rejtve-
leplezve tanította, hanem utódai közöl Fichte  már nyiltan hirdette, 
Niethamer  pedig a természetfölötti  kinyilatkoztatást és abban való 
hitet ostoba babonaságnak mondotta. 

Kantnak egy erős oldala van: az önzés s ez bölcselete téves 
iráuyának, az észisteuitésnek eredménye. Mindent az ész tükrében 
szeret szemlélni, minden titokra a tudomány eszközeit alkalmazni, 
s a hol czélját elérni nem sikerül, ott a hivőnek komoly szerepére 
vállalkozik. Közönségesebb in szólva," csak azt tartja igaznak, mit 
a korabeli vallásbölcselet a Wörtner-íéle  villongások ellen fölhoz-
hat; de müve, mint tudományos munka, a hasonló irányuakkal 
legkevésbbé sem állja ki a versenyt azért, mert, részint müvének 
rendszere hiányos, részint a szöyeghez adott jegyzetek fölösle-
gesek. *) 

K. a ker. vallás természetét és nagy jelentőségét a morálra 
nézve sehogy sem ismeri el, sőt a helyett, hogy a vallást a morál 
alapjának tekintené, egészen megfordítja  a dolgot és az isteni 
tiszteletet a szentségekkel egyetemben fanatismusnak  nevezi. Sze-
mére hányja az egyháznak azt is, hogy a kegyelem eszközeivel 
sok visszaélés történt kebelében. Jó, de hát K. nem élt-e vissza 
a tudomány és vallás eszközeivel is, akkor, mikor az előbbivel 
az utóbbinak tartalmát igyekezett, nem mondom teljesen meg-
semmisíteni, de lehetőleg a minimumra redukálni, s akkor, mikor 
tudományosnak vélt liehgiójá-ban némely vallasi tételeknek helyet 
engedett? Röviden K. látja a felhőket,  melyek az egyház egén 
összetornyosultak, de nem látja a fényt,  a napot, mely fölötte  az 
idők végéig soha le nem alkonyul. 

K. vallásbölcseletére épen ilyen megjegyzéseket tettek a 
németeknél S tor r , Dobmayer , F r i n t , nálunk pedig magyar 
nyelven Már ton Antal, latin nyelven a hírneves Fejér a maga 
Dogmatiká-jában  és Institutiones  Theologicae  cz. müvében. 

Idevonatkozólag végre még csak annyit jegyzek meg, hogy, 
ha a rosszról, a megváltásról és az egyházról szóló tanait a tör-
ténelmileg kifejlődött  ker. vallás tételeivel közelebbről összemér-
jük: ama kétségtelen igazságra jutunk, hogy ő morális szempont-
ból minden vallásnak ellensége és egész vallásbölcseletében 

') L. e mű 9. 1. 



tulnyomólag negatív jellegű; mint protestáns az isteni kegyelem-
ről szóló tanával Kálvin vallástheoriája ellen beszél, mint refor-
mátor, a szentségekről szóló tanával a katholikusoknak magikai, 
a lutheránusoknak pedig mystikus hittételeit óhajtja gyengíteni. 
Egyszóval, K a n t a v a l l á s b ö l c s e l e t t e r é n a t a g a d á s 
l e g k i v á l ó b b k é p v i s e l ő j e , k i a n e g a t i ó t a p o s i t i o 
á l t a l k i e g é s z í t e n i nem b i r t a . *) 

*) V. ö. Dr. Stökl. A Bölcsészet Tört. 948 -951. 1. — Tudományos 
Gyűjtemény. 1817. V. köt. 65-66. 1. „Kant, Fichte, Schelling és Pestalozzi" 
cz. értekezés. — Kirchmann i. h. SS. 65—66. — Fischer i. h. SS. 506. 

Botló Á<1 A in. 



T a n á r i k a r. 
1. Rieger Gottfrid,  egyházi, a gymnasium és finöve  de igaz-

gatója. gyrauasiumi hitszónok. Tanította a hittant az elók., A I - \ HL 
oszt. heti 8 órában. Tanárkodásának évszáma 8. 

2. Bodó Ádám, egyházi, az I. oszt. főnöke,  a tanar, könyv ar 
őre s az önképzőkör elnöke. Tanította a hittant az I., a latin 
nyelvet az I., s a magyar nyelvet az L, VII. és VIII. oszt. heti 
20 órában. Tanárkodásáhak évszama 7. 

3. Daróczi János, világi, a IIL oszt. főnöke.  Tanította a 
latin nyelvet az előkész., a német nyelvet a IIL a földrajzot  az 
«Ifiké»!  és III., a történelmet a VI., VIL és VIII. oszt. heti 20 
órában. Tanárkodásának évszáma 14. 

4 Jánosy Péter, világi, a VI. oszt. főnöke.  Tanította a latin 
nyelvet a VI., a görög nyelvet a VI-VIII. oszt. heti 18 oraban. 
Tanárkodásának évszáma 10. 

5. Király Lajos, világi. Tanította a magyar nyelvet a I I I - U . 
oszt., a mennyiségtant a IIL és V. oszt. heti 20 oraban. Tanár-
kodásának évszáma 14. .. 

(5. Kóródy Endre, egyházi, a VIII. oszt. fonoke,  a finovelde 
aligazgatója, s az ifjúsági  könyvtár őre. Tanította a latin nyelvet 
a VII. és VIII., a görög nyelvet az V., a bölcsészetet a \ II. e* 
VIII oszt heti 19 órában. Tanárkodásának évszáma 11. 

7. Kovács Antal, világi, 1». ügyvéd, az országos középtanodai 
tanáregylet tagja, a II. oszt. főnöke  s az ifjúsági  zene-egylet el-
nöke. Tanította a latin nyelvet a II., a mennyiségtant a 11, IV. 
és VI oszt. heti 18 órában. Tanárkodásának évszáma -2. 

8. Lukács Sándor, világi, a módszertani értekezletek jegyzője. 
Tanította a számtant az I., a mértani és szabadkézi rajzot az 1 -
IV., a szépírást az élők. és I. oszt. heti 20 órában. Tanarkodasa-
nak évszáma 10. 



0. Soó Gáspár, világi, a IV. oszt. főnöke.  Tanította a latin 
nyelvet a III. és IV., a földrajzot  a IV., s a történelmet a IV. és 
V. oszt. heti 20 órában. Tanárkodasának évszáma 4. 

10. Szabó Nándor, világi. Tanította a magyar nyelvet a II., 
a német nyelvet a IV., V., VI., VII. és VIII. oszt. heti 20 
órában. Tanárkodásának évszáma 5, 

11. Szigethy István, világi, a VII. oszt. főnöke,  értekezleti 
jegyző. Tanította a mennyiségtant az elők., VII., VIII., a termé-
szettant a VIII., az írást a II., a földrajzot  az I. oszt. heti 18 
órában. Tanárkodásának évszáma 8. 

12. Temesváry János, egyházi, az elők. oszt. főnöke.  Taní-
totta a hittant a II—V., a latin nyelvet az V., a magyar nyelvet 
az előkész. heti 20 órában. Tanárkodásának évszáma 1. 

13. Török Gyula, világi, az V. oszt. főnöke.  Tanította a ter-
mészetrajzot a IV., V. és VI., a természettant a VII., a földrajzot 
a II. és III., az irást a III. oszt. heti 19 órában. Tanárkodásának 
évszáma 22. 

Barabás Domokos, világi, oki. főgymnasiumi  tanár. Tanította 
a tornászatot az egész gymnasiumban, heti 4 órában. 

Honterth János, világi. Tanította az éneket heti 2 órában, 
a zenét heti 4 órában. 

A k e z e l t t a n a n y a g . 
Előkészí tő os/.taly. 

. i 
Osztályfőnök:  Temesváry János 

Hittan.  Het. 2 óra. Imák, s a főbb  hitigazságok. Ivk. közép 
katekizmus. Eger. R iege r G. 

Latin nyelv. Het. 3 óra. Olvasási gyakorlatok, az első név-
ragozás begyakorlása, 250 szónak betanulása. Kk. Schulz kisebb 
nyelvtana és gyakorló könyve. Darócz i J. 

Magyar  nyelv. Het. 6 óra. Értelmes olvasás, mondatrészek, 
beszédrészek, szóragozás, szóképzés, mondatalakok, helyesírás. Het. 
egy írásbeli dolgozat. Kk. Bárány I. Nyelvgyakorlatok és Olvasó-
könyv. T e m e s v á r y J. 



Földrajz.  Het. 2 óra. Földrajzi alapismeretek. A hazai föld-
rajz főbb  pontjai. Kk. Dr. Seidl Pál: Földrajz és Lange-Cherven: 
Új iskolai atlasz. Da rócz i J. 

Mennyiségtan.  Het. 3 óra. A mennyiség értelmezése. Egység. 
Szám. Számsor. Tizes számrendszer. A négy alapmüvelet egész 
számokkal és tizedes törtekkel. S z i g e t h y I. 

írás.  Het. 3 óra. Ütenyirás Lövényi rendszere szerint. 
L u k á c s S. 

Torna.  Tornajátékok. Fej-, kéz- és lábgyakorlatok. Járás. 
Ugrás. Mászás. B a r a b á s I). 

I . osz tá ly . 
Osztályfőnök:  Bodó Ádám. 

Hittan,  Het. 2 óra. A hit, parancsok, keresztény igazságok, 
szentségek, szeutelménvek, ima. Kk. közép katekizmus. Eger. 

Bodó Á. 
Latin nyelv. Het. 6 óra. A nyelvtan elemeitől az igékig. 

Gyakorlatok fordítása.  Het. egy isk. írásbeli dolgozat. Kk. mint 
az elők. oszt. Bodó Á. 

Magyar  nyelv. Het. 0 óra. A nyelvnek mondattanra fektetett 
alaktana. Értelmes olvasás, helyesírás és az olvasottak előadása. 
Nevezetesebb olvasmányok: a hun mondakör, Herakles. Szavalás. 
Het. egy írásbeli isk. dolgozat. Kk. Szvorényi J. Alaktan. I. r. és 
Tomor-Várady olvasókönyv I. r. Bodó A. 

Földrajz.  Het. 3 óra. A magyar királyság, Balkán félsziget, 
Előázsia, Afrika  északi partvidéke. Appenini félsziget,  lyoni öböl 
melléke és a Pyrenaeusi félsziget.  Kk. Dr. Brózik-Paszlavszky 
földrajza.  S z i g e t h y I. 

Számtan.  Het. 4 óra. A tizedes rendszer s ennek kapcsán a 
méterrendszer értelmeztetett; a többes, tényező s legkisebb többes 
fogalma  és meghatározása; a tölt értelmezése, megnevezett tört 
értékének meghatározása, egyenértékű törtek, s más a törtekkel 
végrehajtandó müveleteknél szükségelt előismeretek, a közönséges 
tört átalakitasa tizedes törtté és ennek megforditottja;  a négy 
alapmüvelet egész, tizedes és közönséges törtszámokkal. Különös 
gond fordíttatott  alkalmas feladványok  főbéli  megfejtésére,  valamint 
házi és iskolai dolgozatok elkészítésére. — A tanítást tankönyv 
használata nélkül vezette L u k á c s S. 

4* 



Mértan  és rajz. Ilet. 3 óra. Síkalaktan. Pont, vonalok ÓM 
szögök fekvései,  a négy alapművelet hosszakra és szögökre alkal-
mazva, a legfontosabb  síkidomok tulajdonságai és azoknak leraj-
zolása. Az egybevágóság és hasonlóság rajzi uton való megmagya-
rázása. A területmérték és ismertetése, síkábrák területeinek 
kiszámítása. — Tankönyv mellőzésével folyt  a tanítás. 

A rajzok elkészítése óráról-órára egyszerű rajzfiizetben  tör-
tént, ínég pedig magyarázat vagy felmutatott  minták után, nehe-
zebb rajzok összeállítása, a falitáblára  a tanulók előtt készített és 
kellőleg megmagyarázott rajzok után eszközöltetett, előbb rajzeszr 
közök segélyével, később szabadkézzel, a tananyaghoz megfelelő 
rajzokat tervezte az előadó tanár L u k á c s S. 

írás.  Het. 1 óra. Ütenyirás. L u k á c s S. 
Torna.  Mint az előkészítő osztályban. B a r a b á s I). 

IV. osztály. 

Osztályfőnök:  Kovács Antal. 

Ilittan.  Het. 2 óra. Az egyház szertartásainál használt tár-
gyak, a szent mise, szentségek, litániák szertartásai, ünnepek, 
temetési szertartások. Ivk. A ker. Katii, anyaszentegyház szertar-
tásai. A Szent-István-társulat kiadványa. T e m e s v á r y J. 

Latin nyelv. Het. 7 óra. A rault évi tananyag ismétlése után 
az igetan, a határozók, elöljárók, ide tartozó gyakorlatokkal. Het. 
egy írásbeli islc, dolgozat. Kk. mint az I. oszt. Kovács A. 

Magyar  nyelv. Het. 5 óra. Szóképzés. Szó k ö t é s : szóegyez-
tetés, szóvonzat, szórend. — M o n d a t k ö t é s : önálló mondat, 
összetett mondat; körmondat. Kk. Szvorényi J. I. II. rész.— Ol-
vasmány . Az olvasmány tartalmának szabadon való elbeszélése; 
tartalmi és tárgyi magyarázatokkal: „A római köztársaság hősei." 
— „Lakoma az ó görögöknél és rómaiaknál." — ,,.Y három gyiirü" 
(Less.) — „Felebaráti szeretet jutalma." — „A gróf  és a szeg-ko-
vács." — „Isten szükségben segitő." — „Nagy Károly hazatérése" 
(monda.) — „Keresztény nagylelkűség." — „Alpesi élet." — „Bölény-
vadászat Észak-Amerikában." — „Egy óriáskígyó kivégeztetése."— 
K ö l t e m é n y e k : „A megfagyott  gyermek." (Eöt.) — „Kisded 
halála" (Vör.) — „Fiamnak" (A.) — „A gyermek álmai" (Vachot 
I.) — Kk. Szvorényi „Olvasmányok" III. kt. — Kéthetenkint egy 



Írásbeli isk. gyakorlat; részben a mondattan begyakorlására, rész-
ben az olvasmány egyes részleteinek írásban való előadására. 

Szabó N. 
Földrajz.  Heti 3 óra. Európa és Ázsia földrajza.  Térkép 

rajzol tatás különösen házi feladatul.  Kk. Brozik-Paszlaszvky Föld-
rajza II. rész. Török. Gy. 

Számtan.  Het. 4 óra. Számolási rövidítések. Rövidített szám-
tani müveletek egész és tizedes törtekkel. Arányosság. A hármas 
szabály, egyszerű és összetett. Az olasz számolási mód. Az arány-
latok, ezek tanának alkalmazása. Száztóli számolás. Kk. Dr. Lutter 
köz. Számtana. Kovács A. 

Mértan  (Téralaktan.) m é r t a n i és s z a b a d k é z i r a j z . 
Het. 3 óra. A sík. Az egyenesek és síkok fekvése,  lapszögök és 
testszögök. A legfontosabb  testek tulajdonságai és hálózatai. A 
testek összeillősége, symmetriája, hasonlósága, felszínének  és tér-
fogatának  kiszámítása, könnyebb képletek leírása, alkalmas felad-
ványok megfejtése.  Testminták készítése. Tankönyv nem használ-
tatott. . . 

Az eltanitott, és óráról-órára elkészített mértani rajzok le-
tisztázása után, a harmadik időszakban heti 2 óra szabadkézi raj-
zolás tanítására, 1 óra pedig az eltanitott tananyag ismétlésére 
fordíttatott.  A mértani és szabadkézi rajzolás tömeges; a megfelelő 
előrajzokat pedig 'tetvezte és rendszeresen összeállította az előadó 
tanár. L u k á c s S. 

írás.  Het. 1 óra. írási gyakorlatok. S z i g e t h y I. 
Torna.  Szabadgyakorlatok álló helyzetben: fej-,  kéz-, törzs-

és lábgyakorlatok. Sorgyakorlatok. Bot- és súlyzó gyakorlatok ki-
sebb súlyzókkal. Járás, ugrás, mászás. Könnyebb gyakorlatok az 
eszközökön. B a r a b á s D. 

I I I . osztály. 

Osztályfőnök:  Daróczi János. 

Hittan.  Het. 2 óra. Az ó-szövetség története erkölcsi tanú-
ságokkal és megfelelő  földrajzi  ismeretekkel. Kk. Roder Alajos 
Bibliai térténetek. T e m e s v á r y J. 

Latin nyelv. Heti G óra. Az alaktan ismétlése után a mondat 
részeinek egyezése és az esetek használata megfelelő  latin-magyar 
gyakorlatok fordításával,  Schulz-Kiss kisebb latin nyelvtana és 



gyakorló könyve szerint. Olvasókönyvül Elischer Józsefnek  a gym-
nasiutni tanítás legújabb terve szerint szerkesztett latin olvasó-
könyve szolgált. Ebből olvastattak a Liviusból szedegetett részek 
az előkorból egészen Servius T. királyságáig elemezve és 12 feje-
zet emlézve. Het. egy isk. Írásbeli dolgozat. Soó G. 

Magyar  nyelv. Heti 4 óra. A mondatkötés- és helyesirástan. 
A kisebbszerü polgári ügyiratok. A hangsúlyos vers ismertetése. 
Kk. Szvorényi és Laky. Olvasmány: „A tatárjárás Magyarországon 
1241—1242-ben." Szalay Lászlótól. Ivéthet. egy házi dolgozat. 

K i r á l y L. 
Német  nyelv. Het. 4 óra. A német hetük kiejtése, szótagolás. 

Névelő. A főnév  neme és ejtegetése. A melléknév ejtegetése és fo-
kozása. Számnév. Névmás. A „habén", „seiu" és „werden" segéd-» 
igék hajlitása. Erős és gyenge igehajlitás. Visszaható-, szeinélytelen-
és módjelentő igék. Elöljárók. Határozók. Szóhelyezés. Ivéthetenkint 
egy Írásbeli gyakorlat. Kk. Ballagi K. Német nyelvtana és olvasó-
könyve. Darócz i J. 

Politikai  földrajz.  Het. 2 óra. Ázsia, Afrika,  Amerika, Ausz-
trália földirata,  különös tekintettel az enthnographiai, természeti 
viszonyokra és á fölfedezések  történetére. Kk. Ribáry F. Föld-
rajzának II. része. D a r ó c z i J. 

Természettani  földrajz.  Het. 2 óra. A mennyiségtani és ter-
mészettani földrajz  elemei. Kk. Heller Á. : Természettani földrajz. 

Török Gy. 
Számtan.  Het. 3 óra. Egyszerű és összetett hármas szabály. 

Kamatszámolás. Kamat-kamatszámolás. Határidőszámolás. Láncz-
szabály. Arányos osztás. Elegyitési feladatok.  Kk. Lutter N. közön-
séges számtana. K i r á 1 y L. 

Mértani  és szabadkézi  rajz. Het. 3 óra. Ez évben a II. osz-
tály tananyaga tárgya Itatott. Jobb tehetségiiek és gyorsabban raj-
zolók azonban az eltanult tételekre vonatkozó nehezebb példák 
szerkesztésével és számításával foglalkoztattak.  Házi feladványul 
nehezebb test minták készítésével és az év folyama  alatt lerajzolt 
ábrák tisztázásával foglalkoztattak.  A szabadkézi rajzoltatás itt is 
csak a III. időszakban heti 2 órán vétetett fel.  L u k á c s S. 

írás.  Het. 1 óra. Szépirási gyakorlatok. Török Gy. 
Torna.  Mint a II. osztályban. B a r a b á s D. 



IV. osztály. 
Osztályfőnök:  S o ó Gáspár . 

Hittan.  Het. 2 óra. Az új-szövetségi sz. történetek. Kk. Iloder 
Alajos Bibliai történetek. Temesvá ry J. 

Latin nyelv. Heti 0 óra. Az eltanultak ismétlése után a mel-
léknevek és névmások és idők használata Schulz-Kiss latin nyelv-
tana szerint. Olvasmányul szolgáltak Liviusból: „A köztársaság 
kora" és „A plebeiusok és patríciusok egyenetlenkedése" ; Ovidius-
ból: Phaétlion (327 vers). Ezzel kapcsolatosan a prosodia főbb 
szabályai. Het. egy isk. Írásbeli dolgozat. Soó G. 

Magyar  nyelv. Het. 3 óra. A) Irálytan. Az irály, az irály 
fajai  és kellékei. A képletek : a) Másitóképek, b. Alakzatok. A 
körmondatok. írásművek : Elbeszélők, levelek és a nagyobb polgári 
ügyiratok. 

B) Költészettan : Szó- és versmértan, rím és rímes verssza-
kok. Kk. Lakv Irály- és költészettana. Olvasmány : A különböző 
irály fajokhoz  alkalmas darabok és Arany Toldi-ja. Kéthet. egy 
házi dolgozat. K i r á l y L. 

Német  nyelv. Het. 3 óra. 106—179 gyakorlatoknak szóban 
és egy részének Írásban való fordítása.  Az elméleti részből az egész 
alaktan., a mondattanból a szórend. Kéthet. egy isk. írásbeli dol-
gozat. Kk. mint a III. osztályban. Szabó N. 

Történelem.  Het. 3 óra. Az ó-kor történelme a római császár-
ság felállításáig.  Kk. Somhegyi I. rész. Soó G. 

Földrajz.  Het. 2 óra. A magyar királyság s az osztrák csá-
szárság részletes földrajza.  Kk. Csuday Jenő: Az osztrák-magyar 
monarchia politikai földirata.  Soó G. 

Algebra.  Het. 3 óra. Összeadás, kivonás, szorzás egész és 
törtszámokkal. Két- és többtaguak négyzetének és köbének kép-
zése. Osztás egész és törtszámokkal kiterjeszkedve a geometriai 
haladványokra. Első fokú  egyenletek egy ismeretlennel. Arányok és 
aránylatok. Kk. Dr. Kőnig Algebrája. Kovács A. 

Szerkesztő  mértan és szabadkézi  rajz. Het. 3 óra. A geometria 
alkalmazása a rajzolásnál és mérésnél, u. m. idomok másolása, 
egyenlő területü idomok szerkesztése stb. A körtan kibővítése és 
az idevágó könnyebb feladatok  megfejtése,  legfontosabb  görbe vo-
nalak, kerülék, mentelék, hajtalék, csigavonal és a kerekények 
szerkesztése. 

« 



Az 1-sü és Il-ik időszakban készített mértani rajzoknak 1c-
tisztázása. A tanítás Schröder Károly szerkesztő mértana szerint 
történt. — A szabadkézi rajzolás nem tömeges, és csakis a III-ik 
időszakban heti két órán taníttatott, heti egy óra pedig, a fentebb 
megjelölt és eltanitott mértani tananyagnak ismétlésére fordíttatott. 

L n k á c s S. 
Természetrajz.  Het. 3 óra. A nevezetesebb vegyületek és azok-

nak előállítása, Az ásványok és az ásványtan. Az ásványok alaki 
és physikai tulajdonságai. A kőzettan tárgya és a kőzetek nemei. 
A földtanból:  a föld  képződése és a földkérgét  alkotó rétegek. 
Magyarország földtani  szerkezete. Kk. Tapp János: Az ásványtan 
és földtan  elemei. Török Gy. 

Torna.  A szabadgyakorlatok különböző nemei nagyobb pon-
tossággal. Ütenyszerü járás és futás.  Összetett gyakorlatok. Sor-
és rendgyakorlatok. Gyakorlatok a lábtókon, a nyújtón és korláton. 
Bot- és súlyzó gyakorlatok. B a r a b á s D. 

T. osztály. 
Osztályfőnök:  T ö r ö k Gyula. 

Hittan.  Het. 2 óra. A vallás és a kinyilatkoztatás szükséges-
sége, az ó-szövetségi kinyilatkoztatás, a keresztény kinyilatkoztatás, 
Krisztus anyaszentegyháza. Kk. Vince Ambró Ker. kath. vallástan 
1. rész. T e m e s v á r y J. 

Latin nyelv. Het. 0 óra. A nyelvtan- és különösen a mondat-
tanból, az esettan ismétlése. Olvasmányul szolgáltak Livius ab urbe 
condita czimü müvének XXI. könyve. P. Ovidius Naso költeményei-
lói a következők: a) Keserveiből V. k. 3. Illa dies haec est. b) 
1 oiitusi leveleiből: I. 3. Rufinushoz;  IV. 8. Suilliushoz. c) Nap-
tárából. Árion megmentése egy delfin  által; A fábiak  elpusztulása 
Cremeranál; Romulus Quirinus; Gabii bevétele Tarquinius által; 
Remus halála; d) Az átváltozásokból: Icarus (VIII. 183—235.) 
Baucis és Philemon (VIII. 611—724); Orpheus megöletése thrák 
nők által (XI. 1—81); Midas király (XI. 85—193). Ezek közül 
egyes költemények beemlézve. Kk. Titi Livii ab urbe condita liber 
XXI. Iványi István. — Veress I. P. Ovidii Nasonis Carmina selecta. 
Kéthetenként egy iskolai Írásbeli dolgozat magyarról latinra, éa 
havonkint egy iskolai Írásbeli dolgozat latinról magyarra. 

T e m e s v á r y J. 
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— 57 — 
Görög nyelv. Het. 4 óra. Az alaktan a végzetü igékig. 

Gyakorlatok fordítása.  Kéthet. egy isk. írásbeli dolgozat. Kk. Cur-
tius Görög nyelvtana. Schenkl-Kiss Olvasókönyve. Kóródy E. 

Magyar  nyelv. Het. 3 óra. Irálytan. A) Egyszerű irály: A 
leírás és fajai,  az elbeszélés és fajai,  az értekezés és annak részei. 
B) Szép irály; A szép, a szép fokai  és kellékei a szemlélhetőség 
és élénkség tényezői. Kk. Névy L. Irálytana. Olvasmány: Arany 
J. Toldija, balladái és más különböző tárgyú alkalmas darabok. 
Havonként egy házi dolgozat. K i r á ly L. 

Német  nyelv. Het. 3 óra. K ö l t ő i o l v a s m á n y : „Herder 
Cid-jéből 1—9. románcz, (Cid fellépése  és első harczai a mórok-
kal); 15—18. (Cid menyegzője); 21—22. (Don Fernando végren-
delete és halála); 23-26. (Cid és Sancho, a párbajok); 37—39. 
(Alfonso  trónralépte); 42—47. (Cid és Alfonso);  48. (Cid szám-
űzetésbe megy). A kihagyott részek magán olvasmányul voltak 
felhagyva.  Kk. Jel. írók. I. T. VIII. kt. P r ó z a i o l v a s m á n y : 
„Des Xerxes Zug gegen Griechenland" ; „Der Kampf  bei Thermo-
pilft";  „Caesar's Tod"; „Schiller an seinen Vater" czimü olvasmá-
nyok fordítása,  alak- és mondattani elemzése. — Szóképzés. — 
Nyelvbeli gyakorlottság szerzésére a Toussaint-Langenscheidt-féle 
módszer használtatott, mely szerint a prózai olvasmányban előfor-
duló szókból új mondatot szerkesztenek a tanulók, s ezzel a tanár 
kérdező mondatára németül felelnek.  — Kk. Felsmann „Deutsches 
Lesebuch" IV. r. Havonkint egy isk. Írásbeli gyakorlat. 

Szabó N. 
Történelem.  Het. 3 óra. A római császárság és a középkör 

története. Kk. Somhegye Ferencz I. és II. r. Soó G. 
Mennyiségtan.  Het. 4 óra. a) Algebra. Az elsőfokú  egyenlet-

rendszer. A kéttaguak magasabb hatványai és a számtani halad-
vány. A négyzetgyök és másodfokú  egyenlet. Gyökkivonás álta-
lán és a köbgyök. Kk. Dr. Kőuig Algebrája, b) Mértan. Egyenes 
vonnalak a síkban. Az idomok összevágása, hasonlatossága. Az ido-
mok területeinek mérése. Körtan. Kk. Dr. Lutter mértana. 

K i r á l y L. 
Természetrajz.  Het. 3 óra. Növénytan. Növény bonctan. A 

növények külső alkatrészei. A növények élete s azok csoportosítása. 
A növény rendszerek ismertetése. A növények földrajzi  elterjedése. 
Az általános növénytan. Kk. A növények természetrajza. Papp 
János. T ö r ö k Gy. 

Torna.  Mint a IV. osztályban. B a r a b á s D. 



T I ozstály. 

Osztályfőnök  Jánosy Péter. 

Hittan.  Het. 2 óra. A ker. kath. ágozatos hittan. Kk. Vincze 
Ambró Ker. kath. vallástan II. rész. R i e g e r G, 

Latin nyelv. Het. G óra. Sallustius élete és müvei. A bellum 
Jugurthinum 1 — 33, 85—114. fejezetei.  Vergilius élete és müvei. 
Az Aeneisböl a IV. és VI. ének Bartal kiadása szerint, magya-
rázatokkal kisérve Forbiger nyomán. Hetenkint szó- és Írásbeli 
gyakorlás Alak- és mondattani ismétlés. Két het. egy iskolai 
irásb. gyakorlat. Ivk. Holub. „C. Sallusti Crispi de coniuratione 
Catiliuae et de bello Jugurthino Bartal An. P. Vergilii Maronis 
operum epitome." J á n o s y F. 

Görög nyelv. Het. 4 óra. Az alaktan részletes ismétlése a 
„Iiti" végű igékig. Ennek bevégzése után folytatólag:  „fu u végű 
és rendh. igék, ezeknek megfelelő  gyakorlatok fordítása.  Xenophon 
Anabasisából: V o n u l á s a k i r á l y e l len . Cyrus j e l l e m e 
A mondattanból oly szabályok tárgyalása, melyekre maga az ol-
vasmány szolgáltatott példákat. Havonkint egy iskolai Írásbeli 
gyakorlat a tananyaghoz alkalmazkodva. Kk. Curtius-Kis „Elemi 
görög nyelvtan" I. és II. rész. Horváth; „Xenophon Cyropaediája, 
Anabasisa stb." J á n o s y P. 

Magyar  nyelv. Het. 3 óra. A) drámai költészet. A dráma 
nagyobb és kisebb fajai.  B) Szónoklattan. A szónoki beszéd tárgya, 
tartalma, belső érvek, tekintélyi érvek, indulatgerjesztés és rábe-
szélés. A szónoki beszéd szerkezete és előadása. Kk. Névy Szónok-
lattan. Olvasmány: Schakespcare Coriolanus ezimü drámája. Kü-
lömböző szónoki müvek Kölcsey, Eötvös s másoktól. Havonként 
egy házi dolgozat. K i r á l y L. 

Német  nyelv. Het. 3 óra. K ö l t ő i o l v a s m á n y . Német bal-
ladák és románezok : „Edward,, (H.); „I)ie wandelnde Glocke" (G.) ; 
„Der Sanger" (G.); „Erikönig" (G.); „Mignon" (G.); „Der Alpen-
jager" (Sch.); „Der Schatzgraber" (G.): „Der Todtentanz" (G.); 
„Der Zauberlehrling" (G.); „Der Reisende„ (Gell.); „Kind der Sor-
ge" (H.) czimü darabok fordítása,  tárgyi és szerkezeti elemzése és 
e m l é z é s e . Továbbá: „Das Lied vom braven Mann" (B.); „Le-
nore" (B.) és „Der wilde Jager" (B.) czimü balladák fordítása  és 



taglalása. Bürger és Goethe életrajza. A ballada és románcz elmé-
lete. Kk. „Jeles I. I. T." III., Felsman "Deutsches Lesebuch" IV. r. 

P r ó z a i o l v a s m á n y . „Haydin"; „Raphael Sancio"; „Maria 
Theresia„ ; „Eine ungarische Krönung" cz. olvasmányok fordítása, 
alak- és mondattani elemzése. Etymologikus szócsoportositás; 
synouymák egybeállítása. Nyelvbeli gyakorlottság szerzése mint 
az V. osztályban. — Kk. mint az V. osztályban. Ilavonkint egy. 
isk. írásbeli dolgozat. Szabó N. 

Történelem.  Het. 3 óra. Az njkor történelme. Kk. Somhe-
gyi II. r. D a r ó c z i J. 

Mennyiségtan.  Het. 4 óra. a) A l g e b r a . Hatványozás nega-
tív és tört kitevőkkel, idetartozó egyenletalakok. Számrendszerek, 
tetszőleges alapszámmal. Kettes számrendszer. Briggféle  logarith-
musok. Számítás logarithmusokkal. Elsőrendű egyenletek ismétlése, 
b) G e o m e t r i a . Sík h á r o m s z ö g t a n . A szögmérő számok 
alkalmazása derékszögű, ferdeszögü  háromszögökre, négyszögök 
és sokszögökre. S t e r e o m e t r i a . A testek fölszinének,  térfo-
gatának kiszámítására szükséges tételek szemléltetéssel össze-
kötve. Kk. Dr. Császár Algebrája. Dr. Lutter N. mértana. 

Kovács A. 
Természetrajz.  Het. 3 óra. Állattan. Az állatok boneztani és 

élettani viszonyai. Az állatosztályok főbb  képviselőinek leírása. 
Az állatok földrajzi  elterjedése. Kk. Az állatok természetrajza. 
Papp János. T ö r ö k Gy. 

Torna.  Szabadgyakorlatok, sor-, rend- és szakaszgyakor-
latok. Bot- és súlyzó gyakorlatok. Több erőt és ügyességet igénylő 
gyakorlatok a rézsut fekvő  lábtón, a korláton és nyújtón. 

B a r a b á s D, 

V I I . osztály. 
Osztályfőnök  Sz ige thy István. 

Hittan.  Het. 2 óra. Katholikus Erkölcstan. Kk. Vincze Ambró 
ker. kath. erkölcstan. R i e g e r G. 

Latin nyelv. Ilet. G óra. M. Tullius Cicerónak Antonius el-
len tartott Philippikáinak második beszéde, 1—46 fejezet.  To-
vábbá Cicerónak Atticushoz irt levelei I. könyvéből 20 levél, 
Virgilius Aeneisének III. IV. és VI. könyve egészen, ebből em-
lézve 300 vers. Kk. M. Tullii Ciceronis orationes, editio Taub-



neriana; Virgilius editio Veress Epistolae Ciceronis edítía 
Taubneriana-Klotz. Kolmár-Svábi „Forditási gyakorlatok" czimü 
könyve II. részéből, forditási  gyakoroltatás niiuden 3-ik hétben 
magyarról latinra. Nyelvtani, stylus és poeticái magyarázatok. 
Minden két hétben egy iskolai Írásbeli dolgozat. Kóródy E. 

. Görög nyelv. Het. 4 óra. Homerus Iliásának I- éneke, a II. 
énekből 1—120 v. az író életrajzának és müveinek ismertetését 
előre bocsátván. Herodotosból az V. könyv a 40 első fejezet  ha-
sonló bevezetéssel mint fenn.  Olvasás közben alak- és mondat-
tani ismétlés. Havonkint írásbeli gyakorlatok mint a VI. oszt. 
Kk. Veress „Homerus Iliása" Andreas N. „Herodoti de bello I'er-
sico librorum epitome". Magyarázat Abicht nyomán. 

J án o sy P. 
Magyar  nyelv. Het. 3 óra. Költészettan. Epikai, didaktikai 

és lantos költészet. Kk. Szvorénvi. Havonkint egy házi dolgozat. ' 
Bodó A. 

Német  nyelv. Het. 3 óra. K ö l t ő i o l v a s m á n y : Goethe 
„Hermann u. Dorotthea"-jának fordítása,  tartalmi és tárgyi ma-
gyarázatokkal. Kk. Jeles I. I. T. 

P r ó z a i o l v a s m á n y : „Tod der 'Maria Stuart" ; "Isabella 
v. Spanien und Elisabeth v. England" ; „Aus meinen Leben, Dich-
tung u. Wahrheit" (I. Th. 1. B., Eingang) czimü olvasmányok 
forditásay  nyelvtani elemzése. Etymologikus szószármaztatás ; syno-
nymák egybeállítása. Nyelvbeli gyakorlottság szerzése mint az V. 
osztályban. Kk. Heinrich G. Deutsches Lesebuch für  höhere Leh-
ranstalten" II. kt. Havonkint egy írásbeli gyakorlat. 

Szabó N. 
Történélem.  Het. 3 óra. Az új-kor történelme Amerika fel-

fedezésétől  a legújabb időkig. Kk. Somhegyi „Egyetemes Világ-
története" III. rész. D a r o c z i J. 

Mennyiségtan.  Het. 4 óra. a) Algebra: A másodfokú  egyen-
letek teljes elmélete; számtani és mértani haladványok; a mér-
tani haladványok alkalmazása. Kk. Dr. Császár Algebrája, b) 
Mértan. Testmértan: a gömb. Gömbháromszögtan. Kk. Lutter 
Mértana. S z i g e t i ü l . 

Természettan.  Het. 4 óra. A természettudományok általános 
fogalma  és felosztása.  A testek általános tulajdonai. Hő- és erő-
mütan. Hangtan. Kk. Kunzek-Abt Természettana, és Abt pót-
füztc.  Török Gy. 



Mcsészettan. Ilet. 1 óra. Lélektan. Előismeretek. Képzetek. 
Pauor Imre után. K ó r ó d y E . 

Torna.  Mint a VI. osztályban. B a r a b á s D. 

V I I I . osztály. 
Osztályfőnök:  Kóródy Endre. 

Hittan.  Het. 2 óra. A ker. kath. egyház történelme, a pün-
kösdi ünneptől a vatikáni zsinatig. Kk. Vince Ambró Ker. kath. 
egyház történelem. Rio.ger G. 

Latin nyelv. Heti 5 órában. M. Tullii Ciceronis opera phi-
losophica „De officiis"  I. köny 1 - 30. Taciti Annales L. I. 1—50 
fejezet.  Horácz a) lantos költeményeiből: I. 1, 2, 3, 10, 11, 141, 
22, 341. Ezokből az 1, 3, 10, 11, 14 emlézve. II. 2, 3, 10, 13, 
141, 16. Ezekből a 2, 3 és 10 emlézve. III. 1, 2. 3, 4, 30. A 
30 emlézve. IV. 2, 5, 15. — b) Epodonjai könyvéből a 2, 7, 13. 
c) Satyr L. I. 1, 9. Satyr. L. II. 2, 7. d) Epist L. I. 1, és az 
Ars poetica ad Pisones. — Kk. M. Tullii Ciceronis do Officiis, 
cditio Taubneriana. Klotz. libri I. Grysar Q. Horatii Flacci Car-
mina selecta. Taciti Annales L. I. magyarázta Budaváry. — 
Nyelvtani, stylus és költői magyarázat. Ezenkívül Kolmár-Sváby 
„Fordítási gyakorlatok" czimü könyve II. részéből, fordítási 
gyakoroltatás magyarból latinra. — Minden két hétben egy isko-
lai Írásbeli dolgozat. K ó r ó d y E. 

Görög nyelv. Het. 4 óra. Homerus Odysseajának II. énekéből 
a tavalyinak folytatásául  a 146-434 v. III. ének egészen ; a IV. 
énekbői 1—300. v. Platótól Crito teljesen, az Apologiából 17 
fejezet,  az utóbbinak élete és müvei ismertetése. Nyelvtani ismét-
lés mint a VII. osztályban. írásbeli gyakorlatok mint a fenebb. 
Kk. Homerost illetőleg mint a VII. oszt, Horváth: „Plató Socr. 
védelme és Critoja" J á n o s y P. 

Magyar  nyelv. Het. 3 óra. A magyar irodalom története. 
Ó-, közép-, új- és legujabb-kor. Kk. Szvorényi. Hav. egy írásbeli 
házi dolgozat. BodóÁ. 

Német  nyelv. Het. 3 óra. Kö l tő i o l v a s m á n y : Goethe 
„Iphigenie auf  Tauris" cz. drámája egészen, tartalmi és tárgyi ma-
gyarázatokkal ; összehasonlítás Euripides Iphigeniájával. Kk. Jeles 
T I. T. VIII. — P r ó z a i o l v a s m á n y : „l)as h. Abendmahl von 



Leonardo da Vinci" (Geothe leírása sz.); „Ueber Corneille's Tra-
goedie" „Ilodogune" („Lessing" Hamburgisclie Dramat.-jából); Les-
sing „Laokoon"-jából: Unterschied d. redenden u. bildenden 
Künste, besonders der Poesie und Maierei (XVI—XVIII., XX—XXI. 
fej.)  forditása,  tárgyi magyarázatokkal, aesthetikai fejtegetésekkel.— 
Etymologikus szócsoportositás ; synonymák egybeállítása ; nyelvbeli 
gyakorlottság szerzése mint az V. osztályban. Kk. mint a VII. 
osztályban, és Lessing „Laokoon"-jának Reclam-féle  kiadása. Havon-
kint egy irásb. gyakorlat. Szabó N. 

Történélem.  Het. 3 óra. A magyarok története. Kk. Horváth 
M. A magyarok története. I) a r ó c z i J. 

Mennyiségtan.  Het. 3 óra. Algebra. Határozatlan elsőfokú 
egyenletek. Kapcsolástan. A kapcsolástan alkalmazása. Mértan: 
Elemző mértan. Kk. mint a VII. osztályban. S z i g e t h i I. 

Természettan.  Het. 4 óra. Hőtan. Az anyag szerkezetére vo -
natkozó főbb  kémiai fogalmak.  Delejesség. Villanyosság. A kos-
mographia elemei. S z i g e t h y I. 

Iíölesészettan.  Het. 3 óra. A gondolkodás elemi alakjai. Mód-
szertan. Ismerettan. Kk. Pauer Imre. Gondolkodástan. 

K ó r ó d y E. 
Torna.  Mint a VI. osztályban. B a r a b á s I). 

3ícm kötelezett tantárgyak. 

Műének.  *) Het. 2 óra. Egyházi és világi négyes karének. 
H o n t e r t h J. 

Zene.  Het. 4 óra. H o n t e r t h J. 
Z e n é t t a n u l t a k : az I-ső osztályból 2, a Il-dikból 3, 

a III-(likból 2, a IV-dikből 4, az V-dikbőI 4, a Vl-dikból 4, a 
VlI-dikböl 3; összesen 22. 

írásbeli magyar dolgozatok az 1882/83. tanévben 
V. OSZTÁLY. 

1. Szünidői élményeim. (Elbeszélés.) 2. Szabad dolgozat, 
(okkötéssel.) 3. A szorgalmas és hanyag tanuló, (párbeszéd.) 4 

*) A finövelde  növendékeire nézve köteles tantárgy, valamint az algym-
nasiumi tanulókra nézve is. 



Szorgalom a haladás föltétele.  Jelige: „Ki korán kel, Aranyat 
lel." 5. Miben nyilvánul a hasznos iskolai életünkben? (Érte-
kezés.) 6. Szabad dolgozat. (Tekintettel a szépirályra.) 7. Tavasz 
és reménység (Párhuzam.) 8. Szülőföldem.  (Helyrajz.) 9. Az előb-
binek kicserélt bírálata. 10. Levél a szülőkhöz. 

VI. OSZTÁLY. 
1. Kisfaludy  Károly, mint dramaturgus. (Méltatás.) 2. Mi a 

drámában a drámai? (Értekezés.) 3. Isten hozzád tűnő év! (Bú-
csú hangok.) 4. Gyászbeszéd, elhunyt pályatársunk felett.  5. Az 
önérdek hajhászat, az erkölcsiség zátonya. 6. „Hass, alkoss, gya-
rapits. A haza fényre  derül." (Buzditó szónoki beszéd.) 7. Üd-
vözlő szónoki beszéd, a főpásztor  megérkezése alkalmából. 8. 
Emlékbeszéd Arany felett.  9. Ennek kicserélt bírálata. 

VII. OSZTÁLY. 
1. A költészet a maga jelentőségében. 2. A helyes olvasás 

föltételei.  3. Fejtegetése Musonius e tételének: „Sí aliquid pulch-
ri cum laboré peregeris, labor pertransit, pulchritudo remanet; 
si vero quidpiam turpe cum voluptate patraveris, voluptas pers-
transit, turpitudo vero in aeternum permanet. 4. Halottak estéje. 
(12 szótagu ütemes versezet páros rimmel.) 5. Novella. (Szabadon 
választott tárgy.) G. A Hunyady balladakör Aranynál. 7. Vörös-
marty „Szigetvár" cz. darabjának széptaui méltatása. 8. Az anyai 
szeretet ábrázolása. (Bajzának „Az anya keserve" cz. müve után.) 
9. A lyrai álláspont és annak válfajai.  — 

VIII. OSZTÁLY. 
1. Mik a nemzeti irodalom fejlődésének  tényezői? 2. Miféle 

körülmények indították I. Endrét arra, hogy a népnek és pap-
ságnak mindennapi imákat rendeljen? 3. A XV. század törté-
nelmi irodalma. 4. Argirus királyfi  és Tündér Ilona Históriájának 
széptaui méltatása. 5. Soroltassanak elő azon tényezők, melyek a 
XVII században a nemzeti nyelv, és irodalom fejlődésére  be-
folyással  voltak. 6. Zrinyi Miklós a költő. (Élet- és jellemrajz.) 
7. Érettségire: A franczia  iskola általában, Bessenyei különösen. 



Tanügyi adatok. 
Az 1882/83-diki tanév 1882. szeptember l-jével nyilt meg. 

A beiratások felvételei  és javító vizsgálatok szeptember 1— 3-ig le-
folyván,  az előadások szeptember 4-én a Szentlélek segítségül hí-
vásával megkezdettek, és a szokásos szünidőt leszámítva, rendesen 
folytak  egész junius hó 15-ig 

A tanári testület T e m e s v á r y János h. tanár kinevezte-
tése által kiegészíttetvén, a tanév folytán  teljes számmal működ-
hetett volna, hoszabb betegségek azonban hónapokra terjedő 
helyettesítéseket igényeltek, mi nem csekély hátrányára volt a 
tanév eredményességének. Rendes tanárokká kineveztettek Soó 
•Gáspár a történelem és földrajzból  — B o d ó Ádám a bölcsé-
szet és magyar nyelvből képesített tanárok. 

Az ifjúság  — a téli hónapokat kivéve — naponként 728 
órakor megjelent a sz. misén; vasárnapokon 8 órakor, ünnepeken 
pedig 10 órakor vett részt az isteni szolgálatban, melyet a napi 
evangélium felolvasását  követő hitoktatás előzött meg; úgyszintén 
részt vett a vasárnap- és ünnepnapi délesti isteni szolgálatbán s 
megjelent a szokott körmeneteken is. A szentségekhez az év foly-
tán háromszor járult. 

Erkölcsi tekintetben az ifjúság  viselete a fennálló  szabályók-
kal egyező volt. 

Gymuasiumunk ifjúságára  nézve igen fontos  az a mellett 
fennálló  növelde 39 alapítványi helylyel. Egy-egy alapítvány 95 
frt,  mely összegért az alapitványos tanuló — mosás és ruhán kí-
vül — teljes ellátást nyer. Ugyanitt 5 szegény tenuló csekély szol-
gálatért az alapitványos tanulókkal együtt láttatott el. A növel-
débe nem alapitványos tanulók is felvétetnek  évi 110 forintért, 
mely összeget félévenkint  előre fizetendő,  ily fizető  növendékek 
azonban kötelesek előre jelentkezni, mert különben helyszűke 
miatt nem vétethetnek fel;  a lefolyt  tanévben 8 fizető  növendéke 
volt a növeldének. 



Kézi ösztöndijt a lefolyt  évben gyraasiumunk egyetlen ta-
nulója sem élvezett. 

Ntdő La i b é r Antal oroszhegyi lelkész a lefolyt  tanévben 
is 3 szegény tanuló részére megszerezte a szükséges tankönyveket, 
miért az igazgatóság a nyilvánosság előtt is köszönetet mond. 

Az érkezett nevezetesebb felsőbb  rendeletek. 
1. A szépírás tanítását rendeli el püspök ur ő nmlga a 

a gymnasium három alsó osztályában. 1882. august. 4. 2038 sz. a. 
2. Soó Gáspár h. tanárt rendes tanárrá nevezi ki püspök ur 

ő nmlga. 1882. aug. 12. 2221 sz. a. 
3. Temesváry János egyházmegyei áldozárt h. tanárrá nevezi 

ki püspök ur ő nmlga. 1882. septeinb. 11. 2500 sz. a. 
4. Bodó Ádám h. tanárt rendes tanárrá nevezi ki püspök ur 

ő nmlga. 1882. okt. 10. 2762 sz. a. 
5. A szilágy-somlyói gymasium magán jellegűnek nyilvánit-

tatását közli püspök ur ő nmlga. 1882. noveiub. 10. 2952 sz. a. 
6. Az 1882-ík XXXIX. törvény-czikkelyt, az arra vonatkozó 

utasításokkal az egy évi önkéntesség ügyében meg küldi püspök 
ur ő nmlga. 1882. decemb. 30. 3495 sz. a. 

7. A beiratásnál a k e r e s z t l e v é l n e k b e m u t a t á s á t 
mint feltétlenül  kötelezőt elrendeli püspök ur ő nmlga. 1883. febr. 
19. 527. sz. a. 

8. A tanár-vizsgálati szabályzatra vonatkozó pótrendeletet 
közli püspök ur ő nmlga. 1883. febr.  23. 577. sz. a. 

9. Az iskolai nyomtatványok közvetlenül a mlgos Igazgató-
tanács utján szerzendők be. 1883. március 28. 836 sz. a. 



— 06 — 

Tanszereink gyarapodását illetőleg. 
A tanári könyvtár gyarapodott. 

a) Vétel  utján: 

Taine. Az Angol írod. Története, 2 köt. — Szász K. A Vi-
lágirodalom Eposai, 2 köt. - - Lewes. Gőthe Élete. 2 köt. — Arany 
Prózai Dolgozatai. 1 köt. — Lewes. A Philosophia Története, 3 
köt. — Nisard. A franrzia  írod. Története, 4 köt. — Alexander 
Bernát. Kant, 1. köt. — Tompa Elbeszélő Költemények, 3 köt.— 
Toldy. A m. költ. Története, 1 köt. — Magyar népkölt. Gyiijt. III. 
k. — Vámbéri. A Magyarok Eredete, 1 köt. — Régi m. költök tára, 
2 köt. — Pesty Fr. Az eltűnt régi Vármegyék, 2 köt. — Dr. 
Ortvay. Magyarország régi Vízrajza, 2 köt. — Beöthy. Magyar 
írod. tört., 2 köt. — Szt.-István-Társulat. Házi könyvtár, XLI— 
XLII. — Csernátoni. A m. Ódaköltés Története. — Kerékgyártó. 
Magyarország Emléknapjai, 1 köt. — Adalékok a régibb m. írod. 
Tört.-hez, 2 f.  — Tóth. Hjlysziur.ijz. 1 köt. — Fraknii. Mulnovics 
és társainak összesküvése. 1 köt. — Pesty. Várispánságok Törté-
nete, 1 köt. — Csaplár. Révai Élete, 1 köt. — Tóth M. Magyar-
ország Ásványai, 1 köt. — Czogler Alajos: A fisika  története, 2 
kötet. Nemzeti könyvtár, 11)0-141. f.-ig.  — Folyóiratok: Magyar 
Nyelvőr, Földrajzi közlemények, Közoktatás, Philologiai Közlöny 
és Tanáregyesületi Közlöny.— ' 

b) Ajándék  utján. 

Dr. Abt. Orvos-Természettudományi Értesítő. Külön lenyo-
mat. — Franklin-Társulat. 13 drb. tankönyv. — Magyar Tudom. 
Akadémia. Almanach 1883-ra. — Az Egenberger-féle  könyvkereske-
déstől 2 drb. tankönyv. — Dr. Németh Antal Történelmi Zseb-
szótár, 1 köt. — Dobrowszky és Franké, 1 drb. tankönyv Özv. 
Stabler Józsefné.  Tuttifrutti,  1 f.  Legény Bolondja, 1 f.,  Petőfi 
II. köt. — 

A gymn. ifjúsági  könyvtar : 
a) Vétel  utján í 

Verne Gvula: Bésura ötszáz milliója. — Servádák Hektor 
kalandjai. — Strogoff  Mihály utazása. — Utazás a holdba.— Három 



orosz és három angol kalandja. — Gőzház. — Fekete indiák. — 
Eötvös Józseftől:  Falu jegyzője, 2 k. — Jókai M : Észak hóná-
ból, 2 k. Egy ember a ki mindent tud. —Északi pólusig, 2 k.— 
Táblabírák. 2 k. — Kőszivii ember fia,  3 k.--Decameron 6 k.— 
Fekete gyémántok. 3 k. — Jósika M: Két emeletes ház Pesten. 
Hoflman  ifj.  iratai, 11 k. — Jókai M: Magyar előidőkből. — Pálfi 
A: Atyai ház 1 k . - Kemény Zs: A rajongók 2 k. —Beöthy L : 
Válogatott müvei, 2 k. — Degré A : Két év. —Szilágyi V : A vég-
zet utai. — Ábrái K: Történeti beszélyek. — Verne Gy: Utazás a 
föld  központja felé.  — Hatferas  kapitány.— Prémek hazája.—15 éves 
kapitány. Jangada. Apróbb müvei. — Utazás a föld  körül. Egy 
chinai. — Vas G. Jurátus élet. — Talabér: Költemények. Pájer : 
Orgona virágok. 

b) Ajándék  utján-. 

Lámpel 11, ajándéka : Verne : Chancellor 1 k.— Majer : Kincs 
szekrény, 1 k.—Hoffrnann  : Karácson est. — Ráth Mórtól Szécseni 
Tanulmányok.—Spar Ks: Vashington élete.—Toldy: írod. arczképek. 
Stablerné"úrasszonytól: A honvéd őrangyala, Regényes rajzok. -
Paulikovics: Nefelejtsek.—  Jókai: Véres könyv. 2 k.— Vértesi: Tör-
téneti beszélyek. — Dante új élete. — Magyar K : Oroszhon. — 

A természettani szertár gyarapodása: 

1. Coulomb-féle  mérleg. 2. Spamer-féle  készülék. 

Önképző egyesület. 
Ez egyesület intézetünkben kilencz év óta áll fenn.  Védnöke 

ez évben is Bodó Ádám tanár volt, tagjai pedig a felgymná-
siumi ifjak  mindnyájan. Tisztviselői: N ó v á k Gyula, VIII. ö. t„ 
elnök; P a p János, VIII. o. t., alelnök. N ó v á k Gy., WolfGerö 
és F ü 1 ö p Árpád az „Ébredés" cz. folyóirat  szerkesztői; T i 11 s c h e r 
Jenő, V e r e s Lájos, VIII. B u r j á n István és E h r l i n g e r 
Ferencz VII. o. tanulók szavalatbiráló bizottsági tagok. S z a b ó 
Dávid, VII. o. t. főjegyző,  S z a b ó Márton, V. o. t. aljegyző, 
B a l á z s Sándor, VIII. o. t. pénztárnok, Z s i g m o n d Béla, VIII. 
o. t. ellenőr. 



Az egyesület 3 hetenként összesen 10 gyűlést tartott. A 
gyűlések tárgyát az „Ébredés" számára beadott müvek és azok 
bírálatának felolvasása,  valamint az egyes gyűlésekre jelentkezett 
5—6 szavalónak inegb rálása képezte. 

A Bottá Györgvné-féle  alapítványnak évi 25 frínyi  jövedel-
mét F ü l ö p Árpád, VII. o. tanuló „ H a l o t t a k e s t é j é n " és 
„Csicser" cz. körött nyelvezetű dolgozataival érdemelte meg. Te. 
kintetes D a r a g h i Béla, városi tiszti ügyész és ügyvéd ur 5 frt 
jutalomdija a m. ny. és irodalmi tételek kidolgozásában . legtöbb 
jártasságot tanúsító VII. osztályú ifiunak,  Wolff  G e rőnek 
ítéltetett. 

Az egyesületnek ez évi pénzkészlete tagsági dijból 7 frt  57 
kr. Ez összeg jövőre fenntartatik. 

Az egyesület tagjai közöl szavalásban kitüntették magukat 
P fe i fe r  K á r o l y VI., Wolff  G e r ő és Gált'y F.orencz, 
VII. o. tanulók; a lap számára pedig szép dolgozatokat készítet-
tek : Fü löp , Nóvák, Wolff,  és Gá l fy.  — 

Z e n e d e . 

Gymnasiumunk kebelében 1869-ben a tanárikar kezdeménye-
zése folytán  zeueegylet alakult, melynek ezélja az ifjúságnak  a 
zenében való művelése. Az egylet alapja a folyó  tanév végéig 1800 
frtra  nőtt, minek következtében a zenetanár javadalmazásához az 
alap is hozzájárulhatott. 

A zenede anyagi forrásait  az emiitett alaptőkén felül  a ta-
nári testület által önkényt elválalt rendes havi járulékok képezik. 

Az egylet tagjai a lefoly  tanévben betanultak 5 db egyházi 
és 8 db világi zenedarabot; nyilvánosan felléptek  több alkalom-
mal a templomban és kétszer az iskolai ünnepélyeken. 

J u t a l m a k. 

Az erdélyi róm. kath. tanulmányi alapból rendszeresített 21 
frtnyi  átalány tansegédes/.közók beszerzésére fordíttatott,  melyek 
az algymnasium jeles tanulói között szorgalmi jutalmul osztattak ki. 
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Ezeken feliil  az ifjak  szorgalmának méltatásául a lefolyt 
tanévben a következők ajánlottak fel  jutalmakat : 

Valaki 10 frtot  különféle  czélokra. 
Névtelen 5 frt. 
Ugrón Lázár úr 5 frtot  szorgalmi jutalmul. 
D a r a g h y Béla ügyvéd úr 5 frtot  a magyar nyelv és iro-

dalomból legjobbnak. 
Névtelen 5 frtot  a fuvó  hangszereket játszók részére. 
Fogadják mindnyájan az ifjúság  iránt tanúsított nemes ér-

deklődésükért az igazgatóság hálás köszönetét. 

Az ifjúság  általános érdemsorozata. 
Előkészítő osztály t Schuch József  . . . 2. 

Jeles: 5 Zatureczky Bálint . . 3. 
Diémár Gyula . . . 2. Elsőrendű: 
Kovács Ferencz . . . 2. Bálint Elek . . . 4. 

Elsőrendű: Bálint Károly . . 4. 
Bálint Péter . . . . 3. Borbáth Árpád . . 2. 
Borbély Dénes . . . 2. Gaál Sándor . . . 3. 

5 Dezső Ferencz . . . 3. 10 Gáspár István . . 2. 
Kacsó Farkas . . . 3. Gergely Ferencz 2. 
Macskásy Domokos . . 3. Györké Ferencz 3. 
Szántó Ákos . . . . 3. Hegyi Nagy Ferencz 2. 

Másodrendű: Hegyi Pál Ferencz 3. Másodrendű: 
15 Komló János . . . 3. 

Deák Lajos . . . . 3. Nagy Dénes . . . 2. 
10 László János . . . . 3 Nagy Ferencz . . . 3. 

I. osztitly» Nirschy Adolf  . . . 3. 
Kitűnő: Pál János . . . . 2. 

Vinczeífy  Péter . . . 2. 10 Panajott János. . . 4. 

Jeles  : Ráduly Árpád . . . 3. Jeles  : Szabady Tivadar . . 2. 
György Árpád . . . 2. Szántó Gábor . . . 2. 

3. Huszár Zoltán öszt. . 2- Tamás Balázs. . . . 
2. 
3. 

Rövidi'éiek:  g. kath. görög kathoilkus; g. kel. = görög keleti: h. hitv. 
= helvét hitvallású ; öszt. = ö«ztöndijjas. Magaviseletre nézve: 1 = példás. 
2 = dicsiretes; 3 = jó; 4 = törvényszerű. 



25 Vass Gáspár . , . 3. 
Virág József.  . . . 4. 

Másodrendű: 

Bálint Árpád . . . 4. 
Bálint József  . . * • 3. 
Gyárfás  Samu h. hitv. 3. 

30 Sándor Gergely . . . 3. 
Szabó Lajos . . . . 4. 

Harmadrendű,: 
Barkóczv Albert . . 4. 
Borbé Mózes . . . . 4. 
Szentpétery Gergely . 4. 

Kimaradtak: 

35 Likmann Ferencz 
Sebestyén István 

I I . osztály. 

Kitűnő  : 

Széles Dénes . . . . 2. 

Jeles: 

Albert István őszt.. . 2. 
Beke Gyula . . . . 3. 
Dragomán Domokos . 3. 

5 Gyulai Márton . . . 3. 
Király Aladár . . . 3. 
Lukács József  . . . 2. 
Pisztura József  . . . 3. 

Elsőrendű: 

Albert Zsigmond . . 3. 
10 Gáspár Domokos . . 3. 

Gáspár János . . . 3. 
Grosz Ferencz . . . 4. 

Kovács Albert . . . 3. 
László Dénes . . . 3. 
László György . . . 2. 
Papp János . . . . 4. 
Sebestyén Imre őszt. . 3. 
Solyom Ferencz öszt. . 2. 
Tassaly József  . . . 3. 

20 Török Lajos . . . . 3. 
Ungvári A l b e r t . . . 3. 

Másodrendű,: 
Fülöp Albert . . . 3. 
Gábor Gáspár . . . 3. 

'Márton Antal . . . 2. 
Vizsgálatlanal  maradt: 

25 Szabó Dénes 
Kimaradtak: 

Kis Károly 
Simó Domokos 
Simó Pál 

I I I . osztály. 

Jeles: 

Nirschy Antal . . . 2 
"Válentsik Ferencz öszt. 2 

Elsőrendű: 
Barabás József.  . . 2 
Berze Lajos . . . . 2 

5 Sándor László . . . 4 
Simó Mátyás . . . 3 
Szeles Pál öszt . . 4 
Vass János öszt. . . 2 

Másodrendű: 
Barabás Ferencz . . 4 



10 Simó János . . . . 2. 
Tassalv Tamás . . . 4. 

IV. osztály. 
Kitűnő: 

Csiki Miklós öszt. . . 2. 
Gálffy  István h. hitv. . 2. 
Sándor János őszt. . 2. 

Jeles  : 
Bálint Ferencz . . . 2. 

5 Máté Sándor öszt. . . 2. 
Németh Gyula öszt.. . 2. 
Tamás István öszt. . . 2. 
Zakariás János . . . 2. 

Elsőrendű: 
Duka András . . . 3. 

10 Fancsali Albert . . . . 3. 
Ferenc/y György . . 2. 
Kassay Pál h. hitv. . 4. 
Macskásy Iguácz öszt. 2. 
Pakot Lajos . . . 4. 

15 Tályán Miklós . . . 2. 
Másodrendű: 

Nagy Ferencz . . . 2. 
V. osztály. 

Jeles  : 

Bartha Albert, öszt. . 2. 
Györffy  károly öszt. . 3. 
Léstyán Lajos öszt. . 2. 
Papp Tamás öszt. . . 2. 

Elsőrendű  : 
5 Balázsy Lnjos öszt. . 4. 

Bartalis Antal öszt. . 3. 
Gáspár Lajos öszt. . . 2. 
Gergely István öszt. . 3. 

Hatos Imre öszt. . . 2. 
10 Pa ál Péter . . . . 3. 

Puskás Lajos . . . . 3. 
Szabó Endre . . . . 4. 
Szabó Márton öszt. . . 2. 
Török István öszt. . . 3. 

TI. osztály. 
Kitűnő: 

Viola József  öszt. . . 2. 

Jeles: 
Hübner Richárd öszt. 2. 
Kiss János öszt. . . 2. 
Pfeiffer  Károly öszt. . 2. 

Elsőrendű: 
5 Lukácsffy  István . . 2. 

Ugrón Kálmán . . . 4. 
Ungváry Lajos . . . 2. 

Meghalt: 
Pál János. 

VII. osztály. 

Jeles  : 
Fülöp Árpád öszt. . . 2. 
Szabó Dávid öszt. . . 2. 
Wolff  Gerő öszt. . . 2. 

Elsőrendű: 
Balla Mihály. . . . 4. 

5 Burján István öszt. '. 2. 
Ehrlinger Ferencz . . 2. 
Hadnagy Mihály öszt. 2. 
Gálffy  Ferencz . . . 3. 
Vizsgálatlanul  maradt: 

Dragonián Antal 
10 Gazda Gábor 



VIII . os/strtly. 

Jeles  : 
Nóvák Gyula . . . . 2. 

Papp János id. . . . 2. 
Elsőrendű: 

Balázs Sándor öszt. . 3. 

Lőrincz Sándor öszt. . 2. 
5 Tiltser Jenő . . . . 2. 

Veress Lajos öszt. . . 2. 
Zsigmond Béla öszt. . 2. 

Kimaradt: 

Papp János ifj. 
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II.  A tanulmányozás eredményénele  áttekintése  osztályonként. 

Tantárgyak 

Hittan . . 
Latiu nyelv. 
Magyar nyelv 
Német nyelv 
Földrajz . . 
Történelem . 
Számtan . . 
Természetrajz 
Természettan 
Geometriai rajz 
Szépírás . . 
Tornászat 
Ének . . . 

Előkészít»» Oí-zt. 

3 3 

4 1 
8 — 
4 3 

I. osztálv 

4 12 
8 14 
5 14 

9 

8 14 

4 8 13 
3 14 14 
- 20 9 

- ! 8 12 

11 

II. osztály 

OÍ — tc J: >o, a, m 
bo b£ 

7 — 
8 2 
8 3 

6 — 

III. osztály 

fcC  — •a. a. rfi tt bo -Oi «a. 

IV. osztály 

i 2 

|í 
I 3 

4 
3 
3 
1 

8 
— 6 

a 
OJ 
bD 
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III.  Az érettségi  vizsgálatról. 
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V i z s g á l a t o k . 
A VIII. osztálybeli tanulók osztály vizsgálata junius 7-én 

az írásbeli érettségi vizsgálatok junius 8-tól junius- 14-ig a szó-
beli érettségi vizsgálat pedig junius 25-én tartatott meg a kir 
kerületi főigazgató  ur elnöklete alatt. 



A többi vizsgálatok pedig szakcsoportok szerint tartattak 
meg juniiis 1,5—27-ig a világi iogondnok s más a tanügy iránt 
érdeklődők jelenlétében. 

A tanév a junius 29-én tartott ünnepélyes hálaadó isteni-
tisztelettel és zárünnepélylyel fejeztetett  be. 

F i g y e l m e z t e t é s . 

A jövő tanév szeptember 1-én kezdődik, még pedig úgyt 
hogy szept. l-én és 2-án a beírások történnek, s egyszersmint a 
jelen lenni óhajtó szülők kedvééit a felvételi-,  javító-, pót- és 
magán-vizsgák is megtartatnak. A beiratások naponkint a gymna-
siuin irodájában d. e. 8—12.. d. u. 3—5-ig folynak.  Szept. 3-án 
a Szentlélek segítségül hívása után az iskola ünnepélyesen meg-
nyittatik és a rendes tanítás megkezdődik. 

A gymnasium 1-ső osztályába csak a 9-ik évet betöltött, 
vagy idősb növendék vétethetik fel,  a 4-ik elemi vagy az előké-
szítő osztályból hozott általános kielégítő bizonyítvány és ke-
r e s z t l e v é l előmutatása mellett; s ha a fölvételi  vizsgálatot is 
kielégítő eredménynyel kiállotta. 

A t. szülők vagy gyámok kéretnek a beiratásra kitűzött 
napokon beiratás végett pontosan és személyesen megjelenni, any-
nyival is inkább, mert az igazgatóság kire s beleegyezése nélkül 
szállást fogadni  nem szabad. 

A b e í r á s o k a l k a l m á v a l m i n d e n t a n u l ó k ö t e l e s 
tandíj fejében  egész évre 4 frtot,  értesítői díj czimén 50 kr, 
ifjúsági  könyvtári illetékül pedig a felgymnasiumban  50, az 
alsóban 25 krt befizetni; 

Azon tanulók, kik pót- vagy javító-vizsgálatot szándékoznak 
tenni, eziránt folyamodványaikat  juliushó 31-ig a gymn. igazgató-
sághoz kötelesek benyújtani. Későbbi kérvények csak a rendkívüli 
akadály bizonyítása esetében vétethetnek figyelembe. 

Javító-vizsgálatra csak oly tanulók jelentkezhetnek, kik csak 
egy tantárgyból nyertek elégtelen tanjegvet. 



A t. szülők és gyámok figvelmpztetnek  az iskolai bizonyít-
ványok mint nyilvános okmányok megőrzésére, miután a remles 
iskolai bizonyítványok m á s o d l a t a i csak az eredfti  elves/.tét 
bizonyító kérelemre a felsőbb  tanhatóság, — az érettségi bizonyít-
vány m á s o d l a t a pedig a nmélt. vall. és közokt. ministerium 
engedélyével állíthatók ki. 

Az ideiglenesen felállított  e l ő k é s z í t ő o s z t á l y a folyó 
tanévvel m e g s z ii n t. 

Kelt Sz.-üdvarhelytt, 1883. évi junius 29-én. 

Az igazgatóság. 



T a r t a l o m . 
Lap. 

Kant vallásbölcselete. Bodó Ádámtól 3. 
Értesítői kö/leinéuyek az igazgatóságtól : 

a) Tanári kar • . . . 49. 
b) A kezelt tananyag 5 0 -
c) írásbeli magyar dolgozatok az 1882/83. 

tanévben . . 1 62. 
d)  Tanügyi adatok 64. 
e) Az érkezett nevezetesebb felsőbb  rendeletek 65. 
f)  Tanszereink gyarapodását illetőleg . . . 66. 
g) Önképző egyesület 
h) Zenede 6 8 -
i) Jutalmak 68. 
k) Az ifjúság  általános sorozata . . . . 69. 
I) Statisztikai táblázatok 73. 
m) Vizsgálatok 
n) Figyelmeztetés 77. 








