
A vallásról. 
n. 

A vallásnak ezen a pagogikus úton nyert meghatározása 
ellenében hallom ezt az ellenvetést, hogy e meghatározás ráillik 
ugyan a keresztyén vallásnak egy bizonyos felfogására: de 
nem a vallásnak primitív alakulására. Ez ellenvetéssel szem-
ben utalok az embernek ama meghatározására, a mely szerint 
benne érzéki észlényt látunk; s kérdem már most, hogy a ma 
született gyermekben, hol az észlényi mozzanat?! Fejlődök 
lényegét nem a kiindulási pont, hanem a czélpont jelezi, a 
mely mint entelechia, mint ható erő, benne volt, .de nem lát-
hatóan már a kiinduló pontban is. 

Így vagyunk a vallással is. Nem keressük annak kifej-
lett lényegét ama tapogatódzásokban, kapkodásokban, a me-
lyekben a vallási fejlődés megindul, hanem abban a kifejlett 
éltető erőben uralkodó állapotában, a melyben a férfikorra 
emelkedve teljesen kiszámíthatóan, biztosan, jeUemszerüen 
nyilatkozik meg. 

Ezzel azonban nem állítjuk azt, hogy ama primitív tapo-
gatódzásokban és kapkodásokban nem nyilvánult meg már is 
a vallás lényege. Ha a vallás lényegünkhöz tartozik: úgy az 
ember feleszmelésében már is a vallásra, tehát arra a törek-
vésre, hogy az egyes ember Istenhez viszonyulva, létét, jólétét 
fentartsa — akadunk. 

Természetes azonban az, hogy e törekvés az „Eniség" 
természete, fejlődési fokozata szerint különböző alakban nyi-
latkozik meg. Ha fejlődésünk nem egyéb, mint az önző érzéki 
Éniség fokozatáról való felemelkedés az érzéki fölött ural-
kodó személyiség fokozatára: úgy igen természetes, hogy a 
vallás primitív megnyilatkozása akár a motívumot, akár a 
tárgyat, akár a czélt és kultuszt illetőleg is érzéki lesz. 

Vak esély és folytonos veszély környezi a primitív embert. 
Itt is, ott is hatalmas ellensége tűnik fel: a feltűnőben, a 
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rendkívüliben látja ezért is a segítő hatalmat is Érzéki fetischt 
vesz ezért magához. Ez fokozza erejét, biztosítja életét. 
Ápolva s édesgetésekkel, bókolásokkal lekenyerezve imádja 
őt vagy szidja, veri, elveti a hűtlent, új fetischt véve maga 
mellé. A maga analógiája szerint animisticw módon nézi a 
természetet s igy ebben is ártó, sötét lények megnyilatko-
zását látja ott, a hol megijedt vagy pórul járt. Kerüli is azért 
e helyeket. 

A közös ellenség, a kalandos hajlamok közössége a 
magában álló egyeseket, különösen erősnek, hősnek vezetése 
mellett egyesitette. A vezér fetische zászlóként vezetett, s ez 
pótolta a többiek fetischét. Minél nagyobb volt a vezér sikere, 
annál inkább emelkedett hatalma, úgy hogy az eddigi félelmi 
és bizalmi tőke mind a vezérre szállott, a kinek segélyével 
minden bajból kimenekültek. Feltétlenül megbíztak benne. 
A feltétlen hatalom el nem múlhat, különösen nem akkor, 
midőn halálával dönti el az ellenséges összecsapáskor a győ-
zelmet. Az álom analógiája mutatja, hogy merev, nyugvó test 
mellett bejárhatjuk a leggyorsabban a legtávolabbi vidékeket 
is s a fapálczából kipattanó tűz, hogy van a test mögött 
még egy illő, lelkes, élő szellem is. A hős is halála daczára 
él, csak: alszik. Alvó állásban, felfegyverkezve, biztosan el-
helyezve, — étellel is ellátva — lova és szolgája kíséretében 
várja csak azt a pillanatot, a melyben övéinek nagy veszélye 
őt felkelésre, segítésre felhívja. A hősök kultusza a kalandos 
kornak természetes kultusza. 

A kalandos kor erőszakoskodása jószágra, az út alkal-
mas legelőkre és ezzel a békés foglalkozásnak vágyára vezet. 
A kalandos sereg családokra oszolva letelepszik nomadias elve 
elkülönül, s a családfőben magával viszi a vezér feltétlen 
tekintélyét és hatalmát s ezzel azt a tőkét is, a mely a hősök 
kultuszát a családfőnek, ennek elődei, tehát az ősök kultuszává 
alakítja át. Ók mint manesek, mint penatesek eredeti temet-
kezési helyükön — vagy a tűzhely vagy a küszöb alatt védik, 
óvják hű utódaikat, unokáikat minden baj ellen s itt a tűz-
hely mellett még az üldözött ellenséget is — ha könyörögve 
közeledik, minden bajtól megóvják. Nékik áldoz a hálás utó-
kor; oltalmukban bizton érzi magát a családtag. 

Már a nomadizalás közben is, a mint azt az ariai őskor 
nyelvkincsével is mutatja, a földmiveléssel foglalkoztak az 
állandó lakhelyen visszamaradt nők, aggok és kiskorú gyer-
mekek. Minél inkább biztosította a földmívelés a megélhetést, 
annál inkább felhagytak a nomadizálással. Család családdal 
egyesült rcóXic-ban. 
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A családfő tekintélye az ősök kultuszával megmaradt 
ugyan a családon belül; de a család is betaglalódott egy 
magasabb jogrendbe. A családfő fölé helyezkedett a község 
feje, a család elszigeteltségével adott vérbosszút átvette a 
község büntető hatósága; a differencziált kulturmunkát isteni 
hatalmak fogadták oltalmukba; s a köz és jogviszonyok állandó-
sága fölött, az eskö szentsége fölött őrködött a minden isteni 
hatalom fölött álló földnek és mennynek Ura. így válnak az 
Erinnysekből Eumeeidák; így fogadja pártfogásába a kulturális 
érdekeket Apollon és különösen Pallas Athene, így őrködik 
az eskü szentsége fölött Zeus horkios. Az egyes ember e 
szellemekhez viszonyulva létét, jólétét biztosítja. 

E biztonság az embert később tovább ki nem elégíti. 
A közbiztonságban megindult versenyben sikerről sikerre jut-
hatunk : meggazdagodunk, polgári ambicziónk a népszerűség 
diadalait üli: s íme a vagyon egyszerre tönkre megy; a nép-
szerűség forgandó s tulajdonképpen nem is úrrá, hanem szol-
gává tesz; végre ezt is, amazt is, a mint beesteledik életünk 
napja — itt kell hagynunk. Nincs a rcóXic-ban igaz biztonság, 
nincs igaz nyugalom és boldogság. „Cor nostrura inquietum". 
Szivünk, egész lényünk nyugtalansága csak emelkedik, minél 
mélyebben tekintünk önmagunkba. A megszüntetett külső 
zavar, a legyőzött külső ellenség mi bennünk támad fel. 
Lelkünkben ott van a zavar, ott vannak az egymással küzdő 
gondolatok, ott leselkednek a titkos romboló érzéki vágyak 
s veszélylyel, halállal fenyegetik a lelkünkben létező nemes 
törekvéseket, lelkünkkel adott jó hajlamokat, teremtésünkkel 
adott jobb „Énünket". Forró imában keressük a minden szent-
nek, minden jónak forrását, hogy ebben erősödve őrizzük meg 
jobb Énünket tisztán! Mégis elbukunk! minden törekvésünk 
hiábavaló, minden fohászunk hatástalan. Gyarlóságunk, semmi-
ségünk tudatától áthatva sajgón érezzük a bűnnek súlyát s 
tudjuk azt, hogy a bűn végső gyümölcsére, a halálra, érdeme-
sek vagyunk. Sem a véletlen, sem semmiféle külső körülmény, 
sem bármiféle emberi intézmény rajtunk nem segíthet. A bűn-
nek zsoldja a halál. Le kell ezt fizetni, a szentségében meg-
sértett Istent, csakis őt kell kibékíteni, haragját kiengesztelni. 
S felszáll az engesztelő áldozatok füstje! Növényt, állatot, 
embert áldozunk; csonkítjuk, sanyargatjuk önmagunkat csak-
hogy Énünkről vérrel mossuk le bűneinket s így a kiengesz-
telt Isten elé léphessünk s benne és általa örökké élhessünk. 

Az ethikai fejlődés az elmélyedő és emelkedő embert e 
juridikus képzetkörből kiemeli s így a megsértett vérengző 
zsarnok és a hidegen ítélő bíró helyébe a jóságos szívű, min-
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dent éltető kegyelmes Istent állítja. Nem mozgat minket ekkor 
már a szolgai félelem motívuma, de felkél a kegyelem napja 
világító, melegítő sugaraínak hatása alatt a hálának, az oda-
adó bizalomnak gyermeki érzelme, hogy az atya szent szivé-
nek szellemében nyerje jobb Énünk feltétlen, el nem muló 
értékének, létének alapját és erejét s hogy igy szívünk igazán 
megnyugodhassék Istenben és érezze Augustinussal: „Cor 
nostrum inquietum, donec requiescat in Deo". 

Nem áll az, hogy a vallás a kultura fejlődésével jelentő-
ségében veszítene. Csak a motívum, a tárgy, a hatásnak 
köre, a kultus alakja változik. Nem külső, érzéki ellenség, 
hanem benső, szellemi bajok és bűnök és a kegyelem tapasz-
talatából kifakadó hála érzelmei indítanak a felsőbb hatalom-
nak keresésére.; nem külső, utczai rendet, közbiztonságot, 
hanem szívünk, érzületünk tisztaságát, békéjét és nemesre 
való törekvését biztosítja a vallás. 

Vallási kultuszunk nem abban áll, hogy Istent hordo-
zunk magunkkal csillogó kövek stb. alakjában, ezt tápláljuk, 
ezt átkozzuk felcserélve mással; sem nem abban, hogy földi, 
euhemerisztikus szellemek számára rendezett czeremóniákban 
avagy a szentségében megsértett Istennek itt vagy ott bizo-
nyos időben hozott különböző áldozatokban biztosítjuk saját 
létünket, hanem abban, hogy lelkünk egységes hátterébe 
vegyük fel az istenit s benne és általa éljük örök életünket. 

Igaz az, hogy a vallás mindinkább elveszti érzéki, külső, 
mutatós, hogy ne mondjam, utczai jellegét; igaz az, hogy 
mindinkább háttérbe szorul. £ háttér azonban a legszentebb 
hely, életünket szívgyökerében és így egészében erősítő és 
éltető és megszentelő hely. 

Legértékesebb, legsajátosabb értékeinket elrejtjük a 
világ előtt. Minél tisztább, minél szentebb valamely érzelem, 
annál inkább kerüli a profanumot. Az egyest egész lényében 
megszentelő szerelem nem a szájban, hanem a szívbe rej-
tőzve honol. A szülő szeretete nem akkor igaz, ha mutatós, 
hanem ha láthatlanul is mindenben, még a harag, a feddés 
és büntetésben is — csak a beavatott által érthetően nyil-
vánul meg. Nem jó, nem igazán boldog az a nő, az a család, 
a mely mindenütt feltűnik, a melyről mindenki beszél, hanem 
inkább az, a melyet észre sem veszünk, a melynek viselke-
dése magától értetődő, természetes. A hazaszeretet nem frá-
zisban, nem az utcza lármájában, hanem a szív felemelkedé-
sében és a haza gondolata által megszentelt, fokozott mun-
kában él. így már most érthető, hogy Jézus Krisztus is, midőn 
sajátos érzelmeit Isten előtt imában feltárta, hogy Istentől 
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nyerjen éltető erőtvisszavonult a pusztába, félrevonult még 
a külön maga mellé vett legkedvesebb tanítványaitól is, hogy 
egyedül — egészen egyedül legyen az ő Istenével; érthető, 
hogy híveitől, a mennyiben igazán imádkozni akarnak, azt 
kívánta, hogy ne álljanak az utcza sarkaira, a mint azt a 
farizeusok teszik, — hanem vonuljanak vissza kamarájukba, 
zárják el annak ajtaját, hogy ők is egyedül — teljesen egye-
dül lehessenek az Istennel. 

Elzárt, a szentek szentjében, személyi életünk egységé-, 
ben, központjában folyik le titkon, elrejtve a világ előtt a 
vallás folyamata; de azért, mivel lelkünk központjában, egy-
ségében : ezért is kihat e folyamat lelkünk minden tevékeny-
ségére, egész lelki életünkre, úgy hogy mi mindent e szellem ' 
által érintve végezünk. A vallásnál nem a „mi", hanem a 
„miként" a lényeges. (Ezt már Schleiermacher szépen, de 
előtte már Luther is egyszerűen jelezte). A vallásos élet har-
monikus akkordjáról emelkedik le életünk melódiája; a meló-
dia egyes hangjai mögött ott van a mindent kísérő szent 
hangulat, a mely egész életünket egy imává alakítja. 

Életünk antinómiái, paradoxonjai tényleg még csak a 
vallásos életben nyernek megoldást és mély értelmet. Folyton 
változunk: de bensőleg egyek vagyunk; vándorlás ami életünk és 
mégis mindég otthon vagyunk; haladunk a sír felé és legyőz-
tük a halált; véges életünk közben éljük végtelen, örök éle-
tünket; a mult és a körülmények természeti és történeti tör-
vényeinek hatalma alatt folyik le életünk s mégis közvetlen 
erővel érezzük azt, hogy minden külső hatalomtól menten új 
életnek kezdeményezői mi vagyunk; a világ szolgaságára visz 
empirikus Énünk, de intelligibilis Énünk alapján szabadok 
vagyunk. Végességünkkel járó bajok és bűnök a pessimismus 
meredélyére4 állítanak: jobb Énünk a jó győzelmét hirdeti s 
felemel az optimismus fellegvárába; egyediségünk alapján 
értelmesen felhasználunk addig is míg élünk, mindent a ma-
gunk érdekében s valljuk így a materialisztikus önzésnek az 
elvét: társas lényünk alapján másokért élünk s hirdetjük az 
altruismus elveit; egyedi Énünk alapján a kellemest, a boldog-
ságot hajhásszuk, eudaimonisták vagyunk: s ethikus lényünk 
alapján hódolunk a kötelesség kategorikus imperativusának. 

Paradoxonok, ellentétek mozgatják életünket, nemcsak 
mint elméletileg megoldandó gondolatok, hanem mint egész 
lényünkre, létünkre nehezedő gondok, a melyek életünket, 
üdvünket veszélyeztetik. 

S e paradoxonok, ez antinómiák, e gondok mind meg-
oldódnak s mély értelmet nyernek a vallásban. 
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Isten az ő lényege, a szeretet alapján, a mindéhséget 
egészében, de minden izében léte ós fejlődése érdekében 
meghatározza, mozgatja. £ ható ténykedés az emberben tuda-
tossá és így czéltételezővé válik; úgy hogy minden egyes 
ember Istennek egy-egy sajátos czélgondolatja, a mely az 
ember létének végtelen jellegű alapja és fejlődésének moz-
gatója. Ezt az intelligibilis Ént, ezt az egészet létében és 
fejlődésében sajátosan szolgáló czélgondolatot kell az egyes 
embernek a történeti hatalmak hatása alatt — intuitiószerúen 
meglelni, tudatra emelni s hivatásszerűen érvényesíteni. Ez 
csak úgy lehetséges, hogyha mi empirikus feltételezettségünk 
közben is minél gyakrabban elmélyedünk isteni czélgondola-
tunk, intelligibilis Énünk alapján a mindenség gondolatait 
szeretettel gondoló Istenbe s e végtelen erővel létünk forrá-
sával érintkezve erősödünk jobb s mivel isteni, ezért is mul-
hatlan Énünkben. 

E kölcsönhatás végső czélja, ezért is imánk állandó, 
egyedül jogosult thémája: Legyen meg a Te akaratod! vagy 
ugyanez — vonatkozásban embertársainkhoz, a mindenség-
hez: „Jöjjön el a Te országod44. Megtörténik mindez,# ha 
minden egyes az ő sajátos isteni czélgondolata, jobb Énje 
alapján az egésznek, a mindenségnek élő szerve, a mely 
éppen sajátos czélgondolatjának tudatra emelésével és érvé-
nyesítésével szolgálja az egészet. Midőn kiki ezt a sajátos 
czélgondolatját éli: teljesiti Isten akaratát; s midőn Isten 
akarata szerint él: építi Isten országát! 

Ez építő élettel tényleg megszűnnek az antimoniák, s 
mély értelemmel bírnak a paradoxonok. 

A ki isteni czélgondolata alapján viszonyul Istenhez: 
ebben a czélgondolatban bírja egy és ugyanazon voltának 
alapját minden változás daczára; ebben leli fel állandó ott-
honát a külső körülmények hullámzása mellett; ebben éli 
örök életét, haladva a sír felé. Ez isteni czélgondolatban, 
mint sajátos Énjének alapjában bírja igaz szabadságának 
alapját: bármennyire is fonódjon egybe cselekvénye a történeti 
okozati mechanismus törvényszerűségével. Csakis ez Istentől 
való függésünk önállósít sajátos czélgondolatunk alapján a 
világtól, úgy hogy akkor, a midőn e sajátos czélgondolatunk 
alapján akarunk, cselekszünk, nem másnak, hauem kizárólag 
önmagunk, sajátos Énünk természetét követjük s így igazán 
szabadok vagyunk. 

Ez isteni czélgondolat útján Istenben, mint a szeretetben 
bírjuk alapját nemcsak önmagunk örök életének, hanem Isten 
országa jövetelének megvalósulásának s igy azon bizalomteljes 
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győzelmi hangulatnak, mely az optimismus világnézetében 
nyer kifejezést, mely ennek következtében a bűn és bajban 
aesthetikailagcsak háttért lát a jónak fényes kiemelkedésére; ethi-
kailag pedig előkészítőt az elégületlenségre* a kétségbeesésre 
s így a jónak befogadására s másrészt alkalmi okot a sze-
retet és kegyelem megnyilatkozására s mindezek alapján oly 
hatalmat, mely rosszat akar: de csak jót teremt; s melylyel 
szemben az Istenben szeretettel megbízó mindig tapasztalja, 
hogy azoknak, kik Istent szeretik — mindenek javukra szol-
gálnak. 

Végre megszűnik az önzésnek és a szeretetnek, az egois-
mus és az altruismus # ellentéte is. Midőn isteni czügondola-
tunknak, tehát jobb Énünknek sajátos Énünknek élünk és 
ezt műveljük, ezt erősítjük: akkor éppen ebben és ez által 
szolgáljuk legtisztábban, legodaadóbban a közösséget, s a 
közösségben az egyest is, úgy hogy azt mondhatjuk, hogy 
minél inkább vagyunk egoisták, annál inkább vagyunk altruis-
ták is. De nemcsak ily általánosságban; a közösség, az Isten 
országa szempontjából oldódik meg az egoismus és altruismus 
ellentéte, hanem egyes embertársainkra való tekintettel is. 
Ha sajátos isteni czélgondolatunk által vezéreltetve Istennek, 
a szeretetnek szempontjából nézzük önmagunkat, valamint 
embertársainkat, úgy a szeretet szemével csakhamar felfedjük 
embertársainkban is jobb Énjüket, azt az isteni czélgondo-
latot, a mely nékik is feltétlen értéket ád az egészre való 
tekintettel is s a melyet midőn mi is elismerjük s fejlődésé-
ben támogatjuk, létében fokozzuk: tehát szeretjük, önmagun-
kat is szeretjük, mivel általa az egészet erősítve önmagunkat 
is erősítjük mint szerv élvén az egészben és az egész által. 
Nemcsak lehetséges, hanem szükségszerű ez állásponton, 
hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint önnönmagunkat. 

S megszűnik végre az az antinómia is, a mely az eudai-
monismus és a kategorikus imperativus közt létezik. Kant 
ellenséges hangulattal nézett le korának elpuhult hangulatára, 
a mely mint életczéjjában a boldogságban pihent meg s viszont 
korának még legnemesebbjei is idegenkedve tekintettek fel 
arra a magaslatra, a honnan ridegen hangzott feléjük a csak 
tiszteletből, de nem szeretetből teljesítendő észnek törvénye. 
Az eudaimonÍ8mus és aethikai rigorismus ellentétek, a melyek 
az együvé tartozót egymással szembesitik. 

Miben is áll boldogságunk? Énünk elismerésében, Énünk 
fokozásában. Minden csak attól függ, hogy mit értünk „Énünk® 
alatt. Ha azt az érzéki Ént értjük alatta, a mely érzéki szük-
ségleteinek kielégítése után vágyódik és ebben a kielégítés-
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ben érzi önmaga fokozását: úgy nincs, mi nagyobb ellentét-
ben lenne az ész szavával, mint e hedonistikus állati boldogság. 
Ha pedig Énünk nem egyéb, mint & történeti hatalmak sza-
vának visszhangja, úgy hogy ez Énünk alapján mit sem 
kívánunk, csak is Énünknek a történeti hatalmak által való 
elismertetését, dicsőítését: úgy az Énnek e mástól függő 
elismertetésével, fokozásával, tehát boldogságával misem áll 
élesebb ellentétben, mint a mással mit sem törődő, semmiféle 
feltételhez sem kötött kategorikus imperativus. Ha ellenben 
Énünk az a jobb Én, a mely mint isteni czélgondolat feltétlen 
erővel, benső szükségszerűséggel, ezért is szabadsággal tény-
kedik mi bennünk, a melynek indítását követve emelkedünk, 
fokozódunk létünkben: de egyszersmind egészen sajátos mó-
don, ezért is feltétlen módon szolgáljuk az egészet, építjük 
Istennek országát: igy Énünk fokozásával járó boldogságunk 
egyszersmind a mi bennünk ténykedő isteni ész törvényének 
kategorikus módon és mégis szabadon, őrömmel történő 
teljesítése. 

Minél odaadóbb módon teljesítjük e törvényt, annál 
inkább emelkedik, fokozódik jobb Énünk létében egész való-
jában s ígyannal boldogabbak vagyunk. 

Azok az antinómiák, azok a paradoxonok tehát, a melyek 
minket nemcsak mint gondolatok foglalkoztatnak, hanem mint 
súlyos, egész létünket, boldogságunkat, üdvünket veszélyez-
tető gondok nehezednek mi ránk: megoldódnak, mély értel-
met nyernek. 

Lelkünk egységében befolyó, a hitben és a kijelentés-
ben érvényesülő viszonyulás az emberi és az isteni szellem 
közt biztosítja éppen Istenben, tőle való függésünkben jobb 
Énünket, igazlétünket, valamint az egészet építő, a mást oda-
adólag szeretettel szolgáló, boldogító ténykedésünkben szabad-
ságunkat, boldogságunkat, üdvünket. 

Dr. SchneUer István. 




