
elvére, mely "a kvantumelmélet azon tétele, hogyamikrorészecskék mérésénél vagy
idő- és térbelíségük, vagy energíájuk és ímpulzusuk határozható meg, dea két el
járás egymást kölcsönösen kizárja". Akkor pedig miért volna oly nagy baj, hogy
vagy Isten világfelettiségét, örök akaratának feltétlen érvényesülését . tudom csak
megállapítani, vagy egy valóban önálló teremtmény vágyát és akaratát, de a -két
megismerés - Isten transzcendenciájának kikövetkeztetése és az emberi akarás
és vágy közvetlen átélése, tapasztalása - kölcsönösen kizárja egymást?

A kérőima nem akarja tehát áthangolnt Istent és mégis van értelme, S ezt az
értelmet' nem kell azzal az ál1itás&a1 megmentenem, hogy Isten előre látta kérésemet
és beleszámította terveibe. Hogy megmagyarázzam a kérőima értelmét, nem kell ok
vetlenül amikrovilág indeterminizmusára hivatkoznom, ami elegendő mozgásí teret
biztosít Istennek a természeti törvények megsértése nélkül is. Minek erre hívatkez
ni, mikor az ember is beavatkozhat a világ menetébe, átalakíthatja a természetet
és megváltoztathatja az események lefolyását? Indeterminizmus ide vagy oda, Isten
felfoghatatlan rendelkezését fejezi ki a világ egésze és minden egyes része, s a
kérőima éppen enaek a felfoghatatlan akaratnak az értelmes elfogadása. Ha nem
várom ís el Istentől, hogy érdek~mben térQen,..időben IQkaUzálh{ltó móqon avatkoz
zék közbe a világ menetébe, nagyon is van értelme bíznQUl ll-hban, 1).ogy a világ
folyamatának rejtett törvénye Jézus halála ~ feltárna!il~. :Ji4 mWVal r/lgadja
szabadságom történetét, és életem vNBó betelie&illését igéri, f.e1téVIi!, b.9gy a létezés
alapértslsaessége mellett döntve értelmesnek ,~~ élJ bi,zaJmwnil t(lj~Qomel

Istea felfoghatatlan akaratát.

NAPLÓ

HAYNALD LAJOS EMLÉKEZETE

100 éve jelent meg a Magyar Növénytani Lapokban dr. Haynald Lajos kalocsai
és bácsi érsek, MTA-i igazgató és tiszteletbeli tag tanulmánya. A szentírási méz
gák és gyanták termőnövényei című írás 48 oldalon, a mai kutatók kritikájával
mérve is, rendkívül alapos munka. 13 növényi terméket ismertet, melyhez 189
jegyzetet fűzött.

A cikket már korában nagyra értékelték, s megállapítható, hogy, jól látták a
munka [elentöségét. A legtöbb összefoglaló biblikus-botanikai szakkönyvben, ta
nulmányban gyakran találkozhatunk nevével. Korának népszerű és közismert em
bere, a mecénási és botanikai munkásságát az egykori botanikus kollégái a róla
elnevezett fajokkal is jelezték.

Kanitz Agost: Raynald Lajos mint botanikus című írása ez ideig a legbővebb

ismertetése rnunkásságának (1889), de írt róla P. Ascherson (1876), J. Kanpp (1891),
C. Roumequére (1891), A. Skofitz (1863) is. Az akadémiai emlékbeszédet halála
kor Fraknói Vilmos mondotta a sírjánál. mely : később nyomtatásban is megje
lent (Akadémiai Értesítő, 1894. 5:5-21).

A mű célkitűzését ekként adta meg: "Fejtegetésünk azon szent növények tö
kéletesb értelmezését segíti elő, melyeknek az emberiség történetébe mélyen be
nyúló, korunk szellemi,· erkölcsi, társadalmi kifejlődésével és több száz míllíók
lelki nyugalmával szoros összeköttetésben levő tartalma még a positív hit terén
kívül álló gondolkodó észtől is tiszteletet követel."

Tanulmányának felépítése az egyes mézgaféleségek szerínt szerepel a cikk
ben: ladanum (lot) - Capparis spínosa, tragant (nekót) - Astralagus creticus,
myrrha (mor) - Comrniphora myrrha, tömjén (lebona) - Boswellía thurífera,
bdellium (bdolah) - Balsamodendron africanum, balzsam (besam) 4_ Balsamoden
dron gileadense, mastix (ceri) - Pistaeia terebinthus, fenyőgyanta = fakátrány
(zefet) - Pinus halepensis, ~albanum (chelbena) - Galbanum officinale, Ferula
gummcsa, storax (nataí) - Styrax officinalis, pannag (pannag) - Pastinaca opo-
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ponax, borostyánkő (chasmal) - Pinus succinifera és az aszfalt (kátrány) (kofer).
Eletrajzi adatok

1816. október 3-án született a Nógrád megyeí Szécsényben. Iskoláit szülőfalu
jában, majd Vácott, Pesten és Esztergomban végezte. Haynald bölcsészetet ta
nult Nagyszombatban és Pozsonyban, majd pedig 1833-37 között teológiát hallga
tott Bécsben. 1839-ben szentelték pappá, a magasabb egyházi tanulmányait az
Augustínumban fejezte be és ott 1841-ben doktorált. Rövid ideig segédlelkész, majd
1842-től . az enciklopédista teológia tanára Esztergomban.

1846-ban prímási titkár, 1848-ban pedig Irodaigazgató. Mível Habsburg-pártí
'Volt, nem engedte kihirdetni a Szemere-kormány proklamációját, ezért elmozdí
toiták igazgatói állásából. 1851-ben Kovács Miklós erdélyi püspök koadjuktora,
nem egészen egy év múlva püspökké szentelték. A megyéspüspök halála után át
veszi az egyházmegye irányítását. Két évvel később titkos tanácsos. Szerepe rend
kívül pozitív az egyházi fegyelem és a népiskolák ügyében. Tíz év alatt számos
alapítvány és adomány jelzi bökezűségét, erre 300 ezer Ft-nál is több pénzt áldozott.

Az 1860. évi diploma után az ország és Erdély unióját sürgette; nézeteit a ká
rolyfehérvári konferencián ismertette, emiatt összeütközésbe került Béccsel. Az
erdélyi udvari kancellária a hűség és a lojalitás megsértésével vádolta Haynald
püspököt. Többek javaslatára memorandumot szerkesztett, amit elvitt Bécsbe.
Ezzel helyzetét nagyon megnehezítette. IX. Pius pápa. a nehézséget látva, fel
mentette és egyúttal Karthágó címzetes érsekévé nevezte ki. De így sem szűntek

meg gondjai, mert három év elmúltával kalocsai érsek lett, a következő évben
pedig az MTA igazgatója, majd tiszteletbeli tagja.

1879. május 12-én bíborosi kalapot kap a Vatikánban. Kalocsán folytatja jó
tékony cselekedeteit: közel 4 és fél millió forintot költ alapítványokra, anyagilag
segíti a botanikusokat, és más tudományágak művelőit, Gyűjteményeit a Nem
zeti Múzeumnak ajándékozza, így könyvtáráf és növénygyűjteményét.

Politikai nézeteinek, sőt egyháztörténeti szerepének megítélése nem célja írá
sunknak -, bár kultúrpolitikai szempontból tevékenysége vitathatatlanul pozitív.
Szerteágazó kapcsolatait minden felekezettel kiépítette. ~lénk levelezést folytatott
Szeged városának tudós rabbijával, Lőw Immánuellel is. Részben neki köszönhető,

hogy Lőw a biblikus természetrajz irányában kezdett kutatni. Emberi és tudomá
nyos kapcsolatuk feltárásával még a mai napig is adós maradt a tudománytörténet.

1891. július 4-én hunyt el, 75 éves korában.

Botanikai milvei :

- über die Herausgabe der Flora excursoria Transsilvaniae. Ver. Mitt. síeb. Vereins. Natur
wiss. 1865. 16: 113-115; 129.

- Parlatore Fülöp emlékbeszéd. MTA l1:vk. 1879. 4: 12. és Magyar Növénytani Lapok, 1878.
97-140. 2: 97-140.

- Dr. Fenzl Edének a Magyar Tudományos Akadémia kültagjának életírása. Magyar Nö
vénytani Lapok, 1884. 8: 129-160.

- Boissier Péter Edmund az MTA kültagjának étetírása. Magyar Növénytani Lapok, 1889.
13: 5-22.

- A botanikai szaknyelvről. Term. tud. Közl. 1878. 10: 277-278.

- Az Acanthus virágnak egy rendkivül nagy példánya a gróf Erdődy vépi kertjéből. Ma-
gyar Akad. l!:rt. 1879. 13: 37-38.

- A szentírási mézgák .... Magyar Növénytani Lapok, 1879. 3: 177-222. és Gyógyszer. Hetilap.
1880. 19: 65-96.

- A mühöz rajzolt 13 szmes tábla, 1894. Nemzeti Múzeum.
- Milyen talajon él a gesztenyefa Magyarhonban és a szomszédorszégaíban. Magyar Növény-

tani Lapok, 1877. l: 18-19.
- Milyen talajon él nálunk a szelid gesztenyefa? Term. tud. Közl. 1877. 125-126.
- De distributione 'geographica Castaneae in Hungaria. - NuovoGiorn. Bot. Ital. 1878. 10.: 229.
- Ceratophyllum pentacanthum. Magyar Növénytani Lapok, 1881. 5: 109-115.
- Correspondenz aus Kalocsa in Ungarn, am 22. Nov. 1875. (AIllum atropurpereum) , Ost. Bot.

Zeitschr. 1876. 26: 35.
.- Terem-e vadon Erdélyben a Syríriga persica? Magyar Növénytani Lapok, 1878. 2: 166.
(vö. Gombocz Endre: A magyar növénytani irodalom bibliográfiája. Bethlen Rt. Budapest. 1939.)
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