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Horváth Andrea

Schelling és a lélek halhatatlansága:
Über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt

„Isten adta őt nekem, a halál nem ragadhatja el tőlem.”1

Kérdésfelvetés

Tanulmányomban Schelling töredékben maradt Über den Zusammenhang der Natur 
mit der Geisterwelt című, egyre nagyobb figyelemnek örvendő művét járom körül.  
A Clara szerkesztői címre hallgató mű alapján a halál eseményéről, a halálon túli 
élet lehetőségéről és a lélek halál utáni sorsáról alkotott schellingi koncepciót vizs-
gálom meg. Mindeközben igyekszem elemezni Schelling és Caroline halálon túl-
mutató kapcsolatát. 

Schelling filozófiai gondolatmenetét gyásza eszmei-művészi megjelenítésének 
tekintem, melyet ugyanakkor nemcsak önmaga számára írhatott, természetesen 
komoly filozófiai szándékkal. Jóllehet a mű kevésbé ismert, de az általa taglalt téma 
– a halál – jól illeszkedik Schelling filozófiai útjába, olyan témák közé, mint a sza-
badság, a transzcendencia vagy a természetfilozófia. Szoros kapcsolatban áll két 
másik művével is, melyekkel összevetve s ugyanakkor azoktól kicsit elkülönítve is, 
személyes térbe helyezve szeretném vizsgálni a szóban forgó szöveget.

A halál témaköre

A halál és a szellemvilág témaköre természetes módon mindig foglalkoztatta és fog-
lalkoztatja az emberiséget. A halál lezárása egy korszaknak és kapuja egy ismeretlen 
létformának – vagy éppen a nemlétezésnek. Annyi legalábbis mindenki számára 
egyértelműnek tűnik, hogy a halál során testünk és lelkünk elválik egymástól, s 
hogy a túlvilági élet – ha létezik ilyen – egy új, minőségében is más életformát jelent. 
A középső és érett Schelling álláspontja szerint a lelkünk egy olyan világba kerül, 
ahol az anyag fogalma megszűnik vagy átértelmeződik: ez a szellemvilág.

A Clara születése

A Clara szerkesztői címre hallgató dialógus az 1810-es évek környékén jött létre. 
Schelling 1803-ban vette feleségül A. W. Schlegel korábbi feleségét, Carolinét. Há-
zasságuknak 1809 szeptemberében vetett véget Caroline halála, s ezt követően 
1 Részlet Caroline sírfeliratából. Plitt, G. L.: Aus Schellings Leben, in Briefen: Erster Aufenthalt in Mün-

chen, Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1869, 170.
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fejeződhetett be az említett dialógus egy nagyobb terv részeként. Caroline előre 
tudta, hogy már nem fog felépülni betegségéből, s ezt meg is mondta Schellingnek, 
aki így idézi Caroline nyilatkozatát: „Érzem, a pusztítás olyan gyors előrelépéseket tesz, 
hogy azt hiszem, ezúttal meg is halhatok!”2 

Caroline mély nyugalommal várta, hogy véget érjen az élete, s ettől Schelling 
csak nyugtalanabbá vált: „Százszor hajlottam arra, hogy megkérdezzem tőle, hogy miért 
ilyen nyugodt, ám ebben mindig meggátolt a környezet.”3

Schellinget végül nagyon megviselte Caroline elvesztése, F. Steinkamp szerint a 
filozófus gyásza, fájdalma 9 év után sem enyhült. Úgy érezhette, felesége halálával 
az ő lelkének egy része is eltávozott. Ez a veszteség is szerepet játszhatott abban, 
hogy Schelling Caroline halála után csak keveset publikált.

Nem ismeretes sem a mű megírásának időtartama, sem megjelenésének pontos 
ideje. Egyesek (így Gulyga) azt feltételezték, hogy Schelling már 1803-ban hozzáfo-
gott egy mű megírásához, mely a Clara lehetett, s amely Caroline lányának halálá-
hoz (1800) volt köthető;4 mások (Tilliette) 1808 környékére gondolnak, ismét má-
sok pedig feltételezik, hogy 1810-re elkészülhetett a mű nagy része, de csak később 
állt össze teljesen.

Akármikor is kezdett Schelling a mű megírásába, szeretett felesége elvesztése 
is nagy szerepet játszott abban, hogy ismét a transzcendencia, a túlvilág és a lélek-
filozófia felé fordult. Művében emléket állít elvesztett házastársának azzal, hogy a 
Clara nevet adja a novellisztikus elmélkedés egyik szereplőjének. Innen származik a 
mű szerkesztői címe is: Clara. Éppen ezért a mű esetleg egy utolsó próbálkozás is le-
het arra, hogy a filozófus egyfajta hidat teremtsen Caroline és önmaga között. E híd 
megépítése az alapoktól indul. Először a halál meghatározása, majd az ember „fel-
építésének” magyarázata, végül a lélek halhatatlanságának bizonyítása következik.

Schelling középső korszaka – a téma szempontjából releváns Schelling-művek

Schelling kései korszakának (Spätphilosophie) előfutára a szabadságfilozófia, mely 
korszak egyik főműve Az emberi szabadság lényegéről (Philosophische Untersuchungen 
über das Wesen der menschlichen Freiheit, 1809). E mű megjelenésekor, 1809-ben ve-
szíti el Schelling Carolinét. A történtek után Schelling Münchenből Stuttgartba 
költözik, és E. F. Georgii felkérésére előadássorozatot tart filozófiájának főbb kér-
déseiről (Stuttgarter Privatvorlesungen), valamint megírja a Clarát.

2 „Ich fühle die Destruction solche schnelle Fortschritte machen, daß ich glaube, ich könnte diesmal – 
sterben!” Schelling levele Lousie Gotterhez, Stuttgart, 1809. szeptember 24. In Plitt: i. m. 173.

 (A tanulmányban szereplő minden fordítás, ahol a fordító nem kerül külön feltüntetésre, a tanulmány 
szerzőjétől való.)

3 „Hundertmal trieb es mich, sie zu fragen, warum sie so still sei, und immer wurde ich durch die 
Gesellschaft daran verhindert.” Uo. 172.

4 Steinkamp, Fiona: „General Introduction”. In Schelling, F. W. J.: Clara or, on Natures’s Connection to 
the Spirit World, Albany, State University of New York Press, 2002, XVI.
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A Clara szempontjából nagyon fontosak a Freiheitsschriftben lefektetett filozófiai 
alapok. Schelling ugyanis már itt is kifejti, hogy a teremtés csúcsa az, hogy a kezdeti 
önös akarat (der Eigenwille) – a sötét elv (dunkles Princip) – belsőleg fénnyé alakul.5 
Az emberben is ott van a jó és a rossz lehetősége, akár Istenben, ám Istenben a kettő 
nem válik szét. Ezzel szemben az emberben az „önmagaság elve” (a rossz alapja) és 
az „ideális elv” (a jó alapja) közötti egyensúly felbomlik, az „önös akarat” kiemel-
kedik, elszakad a fénytől, és ezzel létrejön a rossz – az erők közötti isteni egyensúly 
felbomlik. Pedig a két elv egysége alkotja magát a szellemet (Geist), a szellem az 
emberrel pedig a személyiséget.6 A Freiheitsschrift ilyen módon nagy ívű teodicea és 
filozófiai antropológia is egyben.

A Clara a Freiheitsschrift mellett erősen kötődik a Stuttgarter Privatvorlesungenhez 
is. Schelling ebben a művében is meghatározza a szellem helyét, a kedély – szellem – 
lélek hármasát. Az itt szereplő antropológia összevetése a Clara-belivel (test – lélek 
– szellem) közel sem egyszerű, egy külön dolgozat tárgyát képezhetné.

Schelling alapkoncepciója

Bár a Clara szerkezetében egyszerű, terjedelmében sem túl hosszú, tartalmilag 
könnyebben áttekinthető filozófiai mű, mind bevezetőjében, mind egészében 
mély filozófiai gondolatok fogalmazódnak meg. A bevezetőben – melyet Schelling 
eredetileg nem ehhez a művéhez írt, csupán később függesztette a mű elé –a „szel-
lemi” felé való teljes odafordulás (tulajdonképpen az átszellemülés) módját elemzi. 
A tudomány azáltal teljesedik ki igazán, hogy a „szellemi” felé fordul. A természet 
és a szellemvilág együttese a mindenség, a mindenség összetevői pedig a filozófia 
centrumát képezik.7 A centrumalkotók kapcsolatából Schelling egyedül a termé-
szetiből a szellemibe való átmenetet szeretné bizonyítani, s mivel a természet a ki-
induló pont, ezért fizikai oldalról közelíti meg a problémát. Belátható, hogy ha a 

5 „Der Proceß der Schöpfung nur auf eine innere Transmutation oder Verklärung des anfänglich 
dunkeln Princips in das Licht geht (weil der Verstand oder das in die Natur gesetzte Licht in dem 
Grunde, eigentlich nur das ihm verwandte, nach ihnen gekehrte Licht sucht).” Schelling, F. W. J.: 
Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden 
Gegenstände. In Buchheum, Thomas (szerk.): Über das Wesen der menschlichen Freiheit, Hamburg, Felix 
Meiner Verlag, 2011, (S. W. I/7), 331-416., ezen belül 362.

6 „Die Wirklichkeit des Bösen ist Gegenstand einer ganz andern Untersuchung. Das aus dem Grunde 
der Natur emporgehobene Princip, wodurch der Mensch von Gott geschieden ist, ist die Selbstheit 
in ihm, die aber durch ihre Einheit mit dem idealen Princip Geist wird. Die Selbstheit als solche ist 
Geist, oder der Mensch ist Geist als ein selbstisches, besonderes (von Gott geschiedenes) Wesen, 
welche Verbindung eben die Persönlichkeit ausmacht.” Uo. 364.

7 Ez az elgondolás Schelling A transzcendentális idealizmus rendszere című munkájának bevezetőjében 
is megtalálható: „Az eddigiekkel nemcsak a transzcendentális filozófia fogalmát vezettük le, hanem 
egyszersmind az olvasó is bepillanthatott a filozófia egész rendszerébe, amely, mint látjuk, két alap-
tudomány által lesz teljessé.” Schelling, F. W. J.: A transzcendentális idealizmus rendszere, ford. Endreffy 
Zoltán, Szeged, Lectum Kiadó, 2008, 20. 
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mennyet, a szellemit – a skála felső fokát – bizonyítottnak vesszük, kell lennie egy 
kiinduló pontnak is – ez a skála kiinduló foka: a Föld.

Gyászrítusok – élő és megboldogult lelkek

Schelling műve kerek történet, melyben a cselekmény a háttérbe szorul, teret en-
gedve a filozófiai megfontolásoknak. A filozófusban felmerülő megoldandó kérdé-
sek a szereplők – az orvos, a pap, Clara és az elbeszélő pap – beszélgetései során, 
dialógusos formában kerülnek a felszínre. Schelling a karakterek párbeszédeit fel-
használva ütközteti saját érveit a felmerülő ellenérvekkel. A filozófus Caroline halá-
lát követően fordul teljes valójával a szellemi világ felé, és gyászoló férjként itt keresi 
a választ azokra a kérdésekre, melyek a halál és egy szeretett személy elvesztése 
kapcsán az embert leginkább mozgatják.

Ilyen kérdés a mű elején, a Mindenszentek napján elhangzó is: Halottaink va-
jon képesek-e hatni az élőkre, az élők világára? E kérdésre több felelet is megfogal-
mazódik a mű szereplőitől. Az elbeszélő, aki szavaival a testvérét gyászoló Clarát 
szeretné megvigasztalni, úgy véli, hogy a holtak nem hagynak el bennünket telje-
sen, hanem a család egy másik részét képezik. Emellett az emberek temetkezési és 
egyéb szokásaik (Feste und Gebräuche) fenntartásával emlékezhetnek e világgal való 
kapcsolatukra. 

Clara sem hiszi azonban, hogy az Isten által kötött kapcsolatok véget érhetné-
nek. Szerinte még maga Isten sem vághatja el ezeket a kapcsolatokat,8 mert „az igazi 
isteni szeretet köteléke feloldhatatlan, mint a lélek létezése, amelyben az [a kötelék] 
meg van alapozva, örök, mint Isten egyik kijelentése.”9 Ez a kijelentés hűen tükrözi 
Schelling véleményét, mivel felesége, Caroline sírjára is tartalmilag azonos gondo-
latot vésetett: 

„Gott hat Sie mir gegeben,
der Tod kann Sie mir nicht rauben.”10

8 „ A barátságban és a szerelemben, [Isten] természetének megfelelően, van valami örök, és egy köte-
léket, amit Isten kötött, sem a halál, sem Isten maga nem oldhat fel.” („In Freundschaft und Liebe 
etwas seiner Natur nach Ewiges liegt, und ein Band, das Gott geknüpft hat, weder Tod, ja Gott 
Selbst nicht auflösen können.„)  Schelling, F., W. J.: „Über den Zusammenhang der Natur mit der 
Geisterwelt. Ein Gespräch”. In Schröter, Manfred (szerk.): Schellings Werke, München, C. H. Beck’sce 
Verlagsbuchhandlung, 1989, 19.

9 „Das Band einer wahrhaft göttlichen Liebe ist unauflöslich wie das Wesen der Seele, in dem es [das 
Band] gegründet ist, ewig, wie ein Ausspruch Gottes.” Uo.

10 „Isten adta őt nekem, a halál nem ragadhatja el tőlem.” Plitt: i. m. 170. (Kiemelés tőlem. H. A.).
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Az emberi halandóság eredete

A beszélők ezután kifejezik, hogy a halál oka nem a természetben keresendő, mivel 
a természet építőerő. Még ha egyes építőerők tudnak is rombolni, a halál külső ok-
ból ered. Isten például lehetne természetéből fakadóan a halál oka, de Ő nem akar 
pusztítani, csak teremteni. A természet szembeállított minket a szellemvilággal, s 
tulajdonképpen az emberben van a két világ közötti átjárás lehetősége. Ez az átjárás 
egyoldalú, a halálon keresztül valósulhat meg, s az anyagitól, a természettől való 
teljes elszakadást is jelenti egyben. 

Shelling az orvos karakterén keresztül mondja ki, hogy szerinte eredetileg nem 
voltunk halandók. Isten szabad és élő köteléket akart a külső és a belső világ közé. 
Eredetileg az ember szabadságától függött a természet felemelkedése is. De az em-
ber visszavágyott a külső világba, ezzel elvesztette a mennyeit, és megakadályozta 
önmaga és a természet fejlődését. Emiatt vagyunk halandók. A halhatatlanságra 
törekvő potenciák lesüllyedtek, és arra várnak, hogy felemelkedjenek. Mivel azon-
ban ez életünk során nem lehetséges, fájdalom és félelem (Pein und Angst) képében 
„keresik a kiutat,” így távoznak.

Leib – Geist – Seele – a szellemibe való átmenetről

E fejtegetés során Schelling először meghatározza az embert alkotó „rétegeket,” di-
menziókat. Az ember test (Leib) és szellem (Geist) ellentétéből áll, melyek egy isteni 
kötelék – a lélek (Seele) – által képesek összeolvadni egy egésszé. A lélek (Seele) a tes-
tet felülről, a szellemet alulról határolja, ezzel létrehozva az embert alkotó test – lélek 
– szellem modellt. Mint korábban említettem, ez a rendszer hasonlít a Schelling más 
munkáiban leírt kedély – szellem – lélek szerkezethez (Suttgarter Privatvorlesungen), 
mely az emberi szellemet jellemzi. 

A szerző azonban tovább értelmezi e három kapcsolatát, és felállítja a test – szel-
lem – lélek hármast, mely a látszat ellenére nem áll szemben a fentebb leírttal, mivel 
más minőségi fokozatot jelöl. Azt fejezi ki, hogy a lélek nem csupán összekötő elem 
a másik kettő között (das mittlere Wesen zwischen Leib und Geist), hanem hatalmasabb 
is náluk. Éppen ezért magában is foglalja a szellemet és a testet. Rajta keresztül van 
a szellem a testben és a test a szellemben. Lélek és szellem pedig csak akkor van kap-
csolatban, ha ott van a test is.11 A három kapcsolata olyan, mint egyfajta körforgás 
(Umlauf), melyben egymásba karolnak az alkotóelemek, és nem tudják elengedni 
egymást. Ebben a körforgásban a lélek magában foglalja mind a testet, mind a szel-

11 „Der Geist gibt sich durch die Seele in den Leib, der Leib aber wird durch die Seele auch wieder in 
der Geist erhoben; die Seele hängt mit dem Geist zusammen nur, insofern zugleich ein Leib da ist, 
und mit dem Leib nur, sofern zugleich der Geist da ist; denn wenn einer von beiden fehlte, könnte sie 
unmöglich als Einheit, d. h. als Seele, gegenwärtig sein.” Schelling, F. W. J. (1989): 46.
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lemet.12 Így épül fel az ember a három alkotórészből, s ha az egyik alkotó kilép a 
körből, a többi is megszűnik.

Ezek alapján sokan úgy vélik, hogy a halál olyan fordulat, melynek hatására a 
szellem vagy a lélek elválik a testtől. Az elbeszélő szerint azonban a lélek új testbe 
költözik, miközben nem veszíti el személyiségét (Persönlichkeit).13 A halál így lehet 
pozitív életesemény, átmenet (positiver Übergang) egy szellemi állapotba.

Az embert alkotó három elem közül a lélek az igazi személyiség, az „emberi az 
emberben” (das Menschliche im Menschen). A szellemibe való beleolvadás során is 
megmarad az egész ember (der ganze Mensch), nem hagyjuk el a három alkotóelem 
egyikét sem.

Ez a gondolat további kérdéseket vet fel. Hogyan lehetséges, hogy a test is a 
szellemibe olvadjon? Hogyan történik a szellemibe való átmenet? Schelling szerint 
ez az „ébredésből alvásba” és az „alvásból ébredésbe” (vom Wachen zum Schlafen und 
umgekehrt) való átmenethez hasonlóan történik, ahogyan alvás közben sem áll meg 
az élet körforgása, csupán áthelyeződik. De mégis hogyan helyeződik át az emlí-
tett körforgás anélkül, hogy az egyik világból a másikba emelkedne?14 Az elbeszélő 
szerint úgy, hogy a jelenlegi lélek testi lélek, mely a halál fordulatával szellemi lélekké 
magasztosul.15

Így arra a következtetésre jutunk, hogy a testi lélek nem egyszerűen szellemi-
vé válik, hanem a benne lévő „szellemi,” mely jelenlegi életünkben le van kötve, 
felszabadul, és uralkodik a többi alkotón.16 Nem is a lélek kétoldalú tehát, hanem 
maga a test. A test nem válik a magasabb szinteken szellemivé, hanem a szellemi 
oldala kerül előtérbe.

Hogy ezt jobban megértsük, gondoljunk úgy a testre, mint külső (das Außere) és 
belső (das Innere) egységére. A test szellemi oldala a test belsőjében van, s amikor 
a test formája szétesik, a belső felemészti és legyőzi a külsőt. Ekkor szabadul ki a 
test szellemi oldala (die geistige Seite des Leibes), egyébként csak részlegesen, különleges 
esetekben tud megmutatkozni. A halál olyan esemény tehát, mely „felszabadulást,” 
„átmenetet”17 jelent, és a testinek a szellemiben való felolvadásaként definiálható.

12 „Die Seele also wäre doch das Vornehmste unter den dreien, weil sie allein die beiden andern in sich 
schließt.” Uo. 47.

13 Itt nem pszichológiai terminus. Schellingnél a személyiséget ember és szellem kapcsolata alkotja (vö. 
Az emberi szabadság lényegéről).

14 Gondolhatunk itt arra, hogy kívülről csak az észlelhető egy személy halálakor, hogy lelke távozik a 
testből. A test ebben a világban marad, míg a lélek átlép egy másik síkra – ám Schelling szerint ez nem 
egészen így történik. 

15 „Die Seele im Tode zur geistigen Seele erhoben [...].” Schelling, F. W. J. (1989): 52.
16 „Das Geistige, das schon in ihr ist, und das hier mehr gebunden erscheint, werde befreit und 

vorherrschend über den andern Theil.” Uo. 53.
„Die geistige Seite des Leibes, welche hier die verborgene und die untergeordnete war, dort die offenbare 

und herrschende werde.” Uo. 53.
17 „Der Tod vorgestellt wird als ein positiver Übergang in einen geistegen Zustand, und nicht bloß als 

Aufhören eines gegenwärtigen.” Uo. 50.
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Külső és belső, létező és létezés

Első ránézésre külső és belső között értékbeli vagy szintbeli eltérés van. Ha azon-
ban a külsőre a belső létezéseként (Sein), a belsőre pedig a külsőben lévő létezőként 
(Seiendes) tekintünk, akkor más következtetésre juthatunk. Schelling szerint ugyan-
is a létező (a belső) a meghatározás meghatározója (das Setzende jenes Setzens), a meg-
ismerés–felismerés (Erkennen) alapja. Schelling abból indul ki, hogy a létező ismeri 
fel (erkennen) a létezést és nem fordítva. Minden felismerés egyben meghatározás 
(Setzen) is, így maga a létezés is egy meghatározás. Mivel ez a meghatározás, a lé-
tezés nem képes felismerni magát, ezért csak a létező lehet képes rá. A külsőt any-
nyira áthatja a belső, hogy magában hordozza a megismerőt (Erkennende) és a meg-
ismertet is (Erkannte), és fordítva. A létező tulajdonképpen azonos a megismerővel, 
a létezés pedig egy megismert dolog. A megismerő meghatároz egy adott dolgot, 
„ad” magából valamit – magában hordozza a megismert dolgot. A felismert – a 
meghatározott – ehhez hasonlóan magában foglalja a megismerőt, meghatározót. 
Következésképp megszűnik a kettő közötti eltérés, és a külső tartalmazza a belsőt.18 

Mi bizonyíthatja, hogy a belső is tartalmazza a külsőt? Erre a kérdésre a megis-
merés folyamatán keresztül kaphatjuk meg a választ. Ismereteinket tanulás útján 
szerezzük, s ennek megfelelően a belső kezdetben nincs jelen, hanem folyamatosan 
növekszik bennünk: az ismeretszerzés során növekszik a külső belsővé tétele, bel-
sőként való magunkba helyezése. E folyamat során a belső kerül előtérbe, a test az 
ő alárendeltjévé válik, s lehetőségünk van „szabad akarat” formálására.

Esetleg már jelenlegi életünkben is lehetséges a külső alárendelődése a belső-
nek, és emellett megőrizhetjük testünket is, így jelenlegi életünk előnyben (Vorzug) 
lenne a jövendőbelivel szemben. Az elbeszélő azonban felhívja a figyelmet arra, 
hogy az elsőbbséget élvező dolgok nem okvetlenül értékesebbek is. Schelling sze-
rint azzal, hogy már evilági életünkben is magunkban hordozzuk és ápoljuk a „ma-
got” vagy „csírát” (Keim), részesülhetünk a későbbi élet szentségéből, boldogságá-
ból (Seligkeit).

Környezetünkben a külső hatalmas túlerővel rendelkezik, ami miatt nem jöhet 
létre a tökéletes belső. A tökéletes belső eléréséhez ezért szükséges, hogy elhagyjuk 
környezetünket, és egy magasabba lépjünk át. A halál tehát nem csupán arról szól, 
hogy a belső fog uralkodni a külsőn, hanem egy magasabb potenciába, egy másik 
világba való átmenetet is jelent.

18 „Wenn, sagte ich, das Aeußere so ganz von dem Inneren durchdrungen wäre, daß es in sich selbst 
das Erkennende sammt dem Erkannten hätte, und hinwiederum das Innere so das Aeußere in sich 
gesetzt hätte, daß das Erkennende auch das Erkannte in sich enthielte, und dieses beides zumal 
wäre, ein solches Aeußeres sammt einem solchen Inneren, so wäre dieß ja Wohl das allerseligste und 
vollkommenste Leben zu nennen, und zwischen Aeußerem und Innerem kein Unterschied mehr, 
weil in beiden das Nämliche enthalten wäre.” Uo. 58-59.
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A legmagasabb állapot – a halál fogalma

Schelling ezután felveti, hogy halált talán nem is elalvásként, hanem ébredésként 
kellene értelmeznünk. Létezik az alvásnak egy magasabb formája, mely hasonlít a 
halálhoz közeli állapotra. Ezen állapotban a személy szebbnek, fiatalabbnak tű-
nik, mint valaha, a hangja is megváltozik. Nem érzi az addigi fájdalmakat, nyuga-
lom járja át a szívét, érzékei kiélesednek, és mennyei rajongásban, elragadtatásban 
(himmlische Entzückung) van része. Ehhez hasonló állapotot említ Schelling Caroline 
halálával kapcsolatban a már idézett levélben, melyet Luise Gotterhez írt.19 Ez az 
állapot azonban nem a „legmagasabb” állapot, mivel külső dolgokból származik.  
A legmagasabb rendű állapothoz ezzel szemben az érzéki világtól való teljes elszaka-
dásra van szükség, és az embernek ilyenkor csak a „befolyásolón,” „hatásgyakorlón” 
(der Einwirkende) keresztül van kapcsolata a külvilág dolgaival. Ebben az állapotban 
az ember teljesen halott a külvilág számára, s megvalósul a tisztánlátása (Hellsehen). 
Megjelenik a legmagasabb rendű „belső élet,” melyben minden kinyilatkoztatásra ke-
rül a „legbelsőbb tudat” (das innigste Bewußtsein) számára. Ez a megvilágosodás olyan, 
mintha az ember lénye a múlt, a jelen és a jövő egyesült fókuszpontjába kerülne.

A filozófus szerint szellemi lényünk vélhetően teljesen szabad lesz a halál után az 
érzékektől és más „életkötelékektől” (Lebensbande). Így válhat a sok jelenség, melyet 
életünk során a lélekből vagy a testből származtatunk, jelenlegi életünk „hitelesítő-
jévé”, „bizonyítékává.”20

Schelling megkérdőjelezi, hogy Isten létezhet-e a földi életünk során tőlünk el-
szakadva. Feltételezi, hogy sem életünkben, sem halálunk után nem vagyunk el-
választva Istentől. Ezt a gondolatmenetét az „Isten elé járulni” kifejezésből bontja 
ki. Ez a kifejezés szerinte arra enged következtetni, hogy életünk bizonyos részét 
Istentől elválasztva éljük. Ennek oka nem a valódi, tökéletes létező (das Seiende), 
hanem a tökéletlen létező (das falsche Seiende), azaz a saját tökéletlenségünk. Bár a mi 
oldalunkról tekintve a tökéletlenség elválaszt minket Istentől, Isten ott lehet a ben-
nünk lévő tökéletességben. Isten tehát megakadályozza, hogy életünk egy részét 
Tőle elválasztva éljük. Tökéletlenségünknek el kell tűnnie vagy átalakulnia, hogy 
a magasabb hordozójává váljon. Ahogyan a sötétség a fény hordozója, úgy lehet a 
tökéletlenség a tökéletesség hordozója.

Az átváltozás végén „Isten színe elé járulunk,” és eltűnünk benne – ahogyan 
az elbeszélő mondja: „nevezetesen úgy, ahogy a lélek Istenben, mint egy csepp az 
óceánban vagy mint egy fénysugár a Napban”.21 

19 „Am letzten Abend fühlte sie sich leicht und froh; die ganze Schönheit ihrer liebevollen Seele that 
sich noch einmal auf; die immer schönen Töne ihrer Sprache wurden zu Musik; der Geist schien 
gleichsam schon frei von dem Körper.” Schelling levele Lousie Gotterhez, Stuttgart, 1809. szeptem-
ber 24. In Plitt: i. m. 174.

20 „Eine Menge Erscheinungen während des Lebens, die wir weder aus der Seele noch aus dem Leib als 
solchem ableiten können, bezeugen die Gegenwart jenes Wesens.” Schelling, F. W. J. (1989): 67.

21 „Wie nämlich die Seele dann in Gott, wie ein Tropfen im Ocean oder wie ein Lichtstrahl in der 
Sonne”. Uo. 72.
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Isten, az emberi egyéniség és a természet kapcsolata

Azt mondtuk, hogy a halál után is marad bennünk valami fizikai, amit magunk-
kal viszünk. Clara karaktere azonban úgyvéli, hogy semmiféle fizikai nem kö-
vethet minket a halál utáni életbe, még a sötét „magok” sem, melyek magukban 
hordozzák a változás lehetőségét. A dialógus ezzel szemben kiemeli, hogy a hoz-
zánk tartozó dolgok még nem egyenlők velünk.22 A belőlünk fejlődő szellemi lény 
így a jövő egy szerve (Organ), életünk hűséges vezetője, míg testünk a vágyak és 
a szenvedés bölcsője (Sitz der Begierde und Leidenschaft), de egyik sem egyenlő ma-
gunkkal. Ugyanígy az Istenhez tartozó dolgok, maga a természet (die Natur) sem 
lehet egyenlő Istennel, nem lehet az Ő valódi lényege, hanem csak egy másfajta 
lényege, mely vonatkozásban van az Ő belső lényével. Visszaemlékezve a külső és a 
belső viszonyára – a belső a külsőben lévő létező, a külső pedig a belső létezése –, 
így vetíthetjük rá ezt az összefüggést Isten és természet kapcsolatára: „Isten a ter-
mészetben lévő Létező, ám a természet Isten létezése”.23 

Schelling szerint a halál után Istentől elragadtatott állapotba kerülünk, mely-
ben Ő úgy hat ránk, mint a mágnes. Nem tudunk másra tekinteni, mert hatással 
van ránk: benne látunk, érzékelünk és akarunk. Sajátosságainkat megőrizzük, s bár 
minden egyéb dolog számára halottak vagyunk, az Üdvözítő (Heiland) számára 
a legnagyobb mértékben élők és fogékonyak vagyunk. Nem azt bizonyítja-e ez, 
hogy magasabb bensőségességbe emelkedtünk ahelyett, hogy lényünk teljesen 
megszűnne? 

A halál után tehát elmélyülve, elmerülve a „szellemi boldogságban” (Geisterwonne), 
és befolyásolva az isteni jelenléttől (göttliche Gegenwart) a szellemvilágban, marad 
bennünk valami, ami különbözik Istentől. E megkülönböztető jegy bennünk pi-
hen, és örökre bennünk marad, mint az első lehetőség, hogy Istentől, mint létezőtől 
elválasszon bennünket, illetve hogy „önállóként” (selbständig) létezzen benne.

A „velünk született sötétség” teljes átszellemülésével, megdicsőülésével (mit 
gänzlicher Verklärung des angeborenen Dunkeln) „felemelkedik” bennünk személyünk 
és helyzetünk legtisztább és legbelsőbb tudata – nemcsak a jelenlegi, de a múltbeli 
is. Ezáltal tökéletes tudattá válik, melyhez viszonyítva a tudattalanság által folyvást 
elhomályosított és korlátozott jelen csupán álomnak, szürkületnek (Dämmerung) 
tűnik.

22 „Vieles zu uns gehört, das deßwegen doch nicht wir selbst ist; ja manches auch in uns, wenn wir im 
Ganzen und Weiten von uns reden, was doch zu unserem eigentlichen Selbst nicht gehört.” Uo. 74.

23 „Gott sey in der Natur das Seyende, die Natur aber von Gott nur das Seyn.” Uo. 75.

Orpheus Noster 2016 3 új.indd   95 2016.07.31.   12:20:11



VIII. évf. 2016/3.

96

A szellemtesti mivolt

Számtalan köztes réteg van jó és rossz, szellemi és nem szellemi között.24 Ugyan-
így jelenlegi testi (Körperlichkeit) és szellemi (Geistigkeit) mivoltunk között olyan sok 
közbülső fokozat van, hogy halálunkkor az azoktól való elszakadás során sem me-
gyünk teljesen át a szellemibe, és nem veszítjük el az egész testi világunkat. Minden, 
amiben az előrehaladás jó „csírája” megtalálható, fokozatosan válhat csak szellemi-
vé. Azon dolgok azonban, melyekben gonosz szándék, akarat (Willkür) mozog, a 
test elhagyása után heves vágyakozással vissza akarnak térni a testhez. Közöttük 
különösen a szellemtestű (geist-körperlich) lények reagálnak így, melyek számára ter-
mészetes volt, hogy megtartják az alulról (unterher) vagy a testtől érkező benyomá-
sokat, de nem rendeltetnek alá a léleknek. Ezen szellemtestű lények megmaradnak, 
és a lélek „súlyaként” (Gewicht an der Seele) állandóan a testihez való visszahúzódás-
ra törekednek. E jelenség szükségességét bizonyítják a népek egybehangzó mondái 
a lelkek sírkőnél való megjelenéseiről.

A lélek sorsa a halál után

Ezen a ponton az elbeszélő hosszasan fejti ki véleményét a túlvilági életről és a lelkek 
sorsáról. Szerinte az emberek lelkét a halál után fogva tartja egyfajta alvás, és elme-
rülnek egy álomhoz hasonló gondolat-viharban (traumähnlicher Ideensturm). Azok 
számára, akik már földi életükben inkább bensőséges (mehr innerlich als äußerlich)
életet éltek, a Hellsehen a legszentebb, bensőségessége és a puszta külsőből való 
felszabadulás miatt. Azoknak pedig, akik csak a testtel és a külsődleges dolgokkal 
foglalkoztak, csak kín lenne a benső (Innigkeit), és minden erejükkel küzdenének 
ellene, hogy az istenit hallgatásra bírják – mert külsővé akarnának válni. Ha pedig 
a külső dolgokat kedvelő, a belső dolgai ellen küzdő lények olyan helyre kerülnek, 
ahol semmi „külső” nincs, akkor lét és nem-lét között (zwischen Sein und Nichtsein) 
rekednek. Mivel nem tudnak létezővé válni, a halál által elválasztva a nemlétezés-
ben ragadnak. Mindent megtesznek, hogy fájdalmukat és szenvedésüket enyhítsék, 
de valahányszor fel akarnak emelkedni, visszasüllyednek. A képzelet segítségével 
belépnek e világba, de rájönnek, hogy itt nincs számukra semmi. Ekkor szerencsés 
esetben felső segítség, egy korábban megboldogult személy hívása (Hülfe oder der 
Ruf eines vorangegangenen Seligen) mutatja meg nekik a helyes utat: ez az állapot a lélek 
megtisztulása (Seelenreinigung).

Haláluk után csak azon kevesek nyernek felmentést azonnal, akik mérhetetlenül 
tiszták, és a földi dolgok iránti szeretettől mentesek voltak. Rajtuk kívül mindenki 

24 „Denn wenn ich nur von dem äußersten Gegenteil jenes guten Zustandes reden wollte, dem, welcher 
die ganz und volkommen Bösen erwartet, so wäre es leicht; wie aber in diesem Leben unzählige 
Mittelstufen zwischen Gut und Schelcht vorkommen, so wohl auch in jenem Leben zwischen Seligkeit 
und Unseligkeit, und nicht so einfach als viele denken , sondern gar wunderbar mannichfaltig muß es 
dort aussehen im unsichtbaren Reich.” Uo. 77.
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másnak sokáig tisztulnia kell. Ez a megtisztulás fájdalmas, mert a lény görbesége 
(Krümme) ellentétbe kerül az egyenletességgel (die Gleichheit), amelyet át kell ven-
nie. Ezen kívül a lélek hétköznapias, átlagos jellege (angewontliche Beschaffenheit) is 
összeférhetetlen Isten feddhetetlenségének fényével (das Licht der Lauterkeit Gottes).

A tiszta és a tisztátalan transzcendens-élménye

Az eddigiek alapján úgy tűnik tehát, hogy a tiszta, illetve tisztátalan személy (der 
Reine und Unreine) más és más helyre kerül. Halálunk után láthatatlan birodalomba 
lépünk, melyben több egyéni birodalom és világ található.25 Azonban nem csak 
abban van eltérés, hogy melyik lélek hová kerül, hanem a módok között is, ahogyan 
ki-ki felszabadul. Nem minden lélek szabadul fel ugyanis rögtön a Földről, hanem 
lépésenkénti spiritualizáción, átszellemülésen – stufenweise Vergeistigung – keresztül 
éri el az „érzékfelettit” (das Übersinnliche). Ez a transzcendens szférája.

Azokat, akik a külső természet törvényeit követve bátran és megfontoltan él-
tek, egy béke-világ (Welt des Friedens) fogadja be, a megboldogultak szigete (Eiland 
der Seligen). Minden valószínűség szerint mindenki a maga hite szerint éli meg ezt 
a pillanatot. Akik például Istenre vágyakozva halnak meg, vagy Istenért kiálta-
nak – mert csak Ő gyógyíthatja meg őket –, haláluk után Istenükhöz térnek. Más 
történik azokkal, akik addig a külső természettel voltak közösségben, és Istentől 
elrugaszkodott, nyomorult (gottvergessen) életet éltek. Ők a nyugalom földjére ke-
rülnek (in einem Land der Stille aufbehalten), s itt egy fájdalom nélküli, árnyékszerű 
(schattenähnlich) életet élnek, míg fel nem ébred bennük egy magasabb lét iránti 
vágy.

Az elbeszélő tehát úgy tekint a halálra, mint olyan hatalomra, erőre (Gewalt), 
melyet az ember emelt valósággá akkor, amikor „visszaesett a külső természetbe.” 
Ez a valósággá emelt erő a teremtmények hordozója, amely fogva tartja őket a halál-
ban azok kivételével, akiket Isten elvett tőle. A foglyok akkor fognak kiszabadulni, 
amikor Isten meghajol a mulandó, lesüllyedt és halandó természet előtt, hogy köte-
lék legyen a szellemi és a természeti élet között. A mennyország – az igazi szellem-
világ – még egyszer kinyílik mindenki előtt, majd másodjára is elszakad a föld és a 
menny közötti kapcsolat.26

25 „In dem unsichtbaren Reich, in das wir nach dem Tode eintreten, viele einzelne Reiche und ganz 
verschiedenartige Welten  sich befinden können, deren jede der Aufenthaltsort eines oder gewisser 
Geschlechter sein kann.” Uo. 186.

26 „Da wurde der Himmel, die wahre Geisterwelt, aufs neue allen geöffnet, und zum zweitenmal der 
Bund zwischen Erde und Himmel geschlossen.” Uo. 85.
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A mennyországról

A következő beszélgetésben Clara felteszi utolsó kérdését az elbeszélőhöz: képes 
egy szellem egy helyen lenni?27 Kérdését azzal indokolja, hogy az elbeszélő hosszan 
értekezett a láthatatlan különböző területeiről és vidékeiről. Szó esett olyan kö-
zépső helyekről is, melyek a számunkra látható, illetve a teljesen láthatatlan világ 
között találhatóak, és egy még nemesebb helyről is, ahová rögtön haláluk után csak 
nagyon kevesek kerülnek. A mennyországról azonban eddig nem sok szó esett.

Az elbeszélő úgy próbálja alátámasztani a menny létezését és szükségességét, 
hogy nem tartja lehetségesnek a teremtmények – köztük az ember – önmagában 
vett halhatatlanságát. Érvelése szerint mindenki csak valamely más dolgon – még-
hozzá Istenen – belül lehet halhatatlan. Istenről pedig azt szokás mondani, hogy Ő 
maga a menny.28 Biztosat azonban csak nehezen állíthatunk a mennyről, mert nem 
tudjuk, meddig tart a látható világ. A szellemvilág ennek ellenére legalább annyira 
reális, mint a földi világ, hiszen halálunk után szellemünket valami fizikai is követi 
a másik világba. Mindezek alapján nem tekinthetjük ugyan ellentétesnek a két vilá-
got, mégis fontos a közöttük húzódó határ megtalálása.

A két világ kapcsolata 

A két világ nem volt kezdetektől elválasztva egymástól. Elkülönülésükhöz az erő el-
választása volt szükséges az isteni káosztól, valamint az erő felosztása. Így kialakult 
az univerzum két fele, s ha az egyik oldalon a föld „durvasága” eléri maximumát, 
akkor a másik oldalon a tiszta démoninak, szelleminek (das rein Dämonische, Geistige) 
kell uralkodnia. Utóbbi is elér egy rendkívüli fokot, és megvalósítja az átmenetet a 
tiszta szellemibe.

Schelling feltételezi azonban, hogy az univerzumból egy későbbi romlás során 
leszakadt egy rész, amely nem süllyedt le teljesen, hanem magasabb célra használ-
ható anyaggá vált. E leszakadt rész új fejlődésbe kezdett, miáltal a züllött elemből 
(verdorbenes Element) is lehet mennyei gyümölcs (himmlische Früchte).

A két világ tehát az isteni rendeltetést követve ismét eggyé válik, és ebbe az egye-
sült tiszta világba – a mennybe – a halálon keresztül jutunk el. A menny áthatol 
mindenen, és mindenütt jelenlévő (allgegenwärtig). Mind a föld, mind a menny em-
lékezik hajdani egységükre, ezért egymást keresik. Az elbeszélő szerint a szellem-
világ sokban különbözik a fizikai világtól, ugyanakkor sokban hasonlít is rá, ezért a 
kettő talán nem egészen ellentétes. 

A mennyben harmónia van, mivel a külső a belsőnek alá van vetve. Ebben a vi-
lágban minden, immár örök és isteni szeretet megtalálja a szeretettjét, nemcsak azt, 

27 „Können Geister auch in einem Ort sein?” Uo. 93.
28 „Wie ja viele auch gesagt, Gott selbst sei der Himmel und Ort der Geister, oder seine Herrlichkeit sei 

es.” Uo.
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akit a földön megismert, hanem az ismeretlent is, aki után egy szeretetteljes lélek 
igazán vágyhat.

A dialógus e pontján felmerül a kérdés, hogy miért nyílik meg olyan nehezen 
az emberi belső, ha egyszer jelen van benne egy állandó kapcsolat a magasabb vi-
lággal.29 Az elbeszélő szerint ez olyan ajándék, amit csak azok kaphatnak meg, akik 
nem is keresik, és türelmes, jámbor lelkűek. Ezért lehet jobb, ha egyáltalán nem 
is akarunk kapcsolatba lépni a szellemekkel, még ha a velük való találkozás vágya 
túl intenzív is. Schelling szerint azonban az elhunytak talán sokkal bensőségesebb 
kapcsolatban vannak velünk, mint hinnénk, és gyászunk nyugtalanítja őket. Ez 
azért lehetséges, mert halálunk után együttérzés marad bennünk a földiek iránt, és 
az elválás érzését is megőrizzük.

Konklúzió: Schelling filozófiai álláspontja a halálról

Schelling lépésről-lépésre építi fel filozófiai gondolatmenetét a Clarában. Meghatá-
rozza az embert felépítő test – szellem – lélek hármast, kifejti a közöttük lévő össze-
tett kapcsolatot. A mű legfontosabb kérdése tulajdonképpen az, hogy a halottak ha-
tással vannak-e az élőkre, illetve hogy nem szakadnak-e el tőlük. E kérdésekre csak 
a mű vége felé kapunk választ, előtte alapvető elméleti problémákkal kapcsolatban 
foglal állást a szerző. Megszületik a halál pozitív értelmezése, a szellemi világba 
való, lépésenkénti átmenet elgondolása. Emellett a halál, mint a testinek a szelle-
miben való feloldódása definiálódik. Ebben a feloldódásban az ember szellemének 
kettősége, és ezáltal a test kettősége játszik fontos szerepet. A halál kapcsán tehát 
nem egyszerűen a test szellemivé válásáról van szó, hanem a test szellemi oldalának 
előtérbe kerüléséről. Schelling a testet külső és belső egységének tekinti, és míg a 
halálban a külső szétesik, amennyiben felemésztődik a belsőben, a belső – a test 
szellemi oldala – kiszabadul.

A külső, a testi feloldódása ellenére a lélek megőrzi személyiségét – éppen ezért 
lehet a halál pozitív átmenet. A szellemibe való beleolvadás során az ember megőrzi 
önmagát, és három alkotóeleme közül egy sem vész el.

Miután Schelling bizonyította, hogy szeretteink a halál után is megőrzik szemé-
lyiségüket, rátér a fő kérdés megválaszolására. Szerinte az elhunytak nem hagyják 
el teljesen az élőket, hanem érzik, amit ők éreznek, a gyász és az érzések megérintik 
őket.

Összegzésképpen azt mondhatjuk, hogy Schelling sikeresen hidalja át azt a sza-
kadékot, melyet a halál teremtett közte és Caroline között. Sikerül önmaga számára 
is alátámasztania, hogy szerette emlékszik rá halála után is, és hogy találkozhat majd 
vele. Az újbóli találkozás, a jövőbeli egyesülés reménye megnyugtató lehetett számá-

29 „Warum aber geschieht es so selten, sagte Clara, und scheint so schwer zu sein, daß dem Menschen 
sein inneres eröffnet werde, wodurch er doch in beständiger Beziehung mit einer höheren Welt 
steht?” Uo. 105.
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ra, és az lehet minden gyászoló számára. Schelling vélhetően elér gyászfolyamatának 
végére, képes elbúcsúzni és „továbbélni,” gyásza beteljesül.30 

Abstract

Among the topics of freedom, nature, transcendency and soul the topic of death is in the centre 
of Schelling’s philosophy.We can read about the latter in a less known, fragmental work of his, 
with the title Über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt. This work was 
written probably after the death of his wife, Caroline. Several parts of the plot is connected to 
Schelling’s life, and the memories of Caroline. Presumably, the maintance of the philosophical 
thread has the purpose to get closer to the lost wife. The dialogic plot is not merely a way of 
thinking about death, but is a kind of mourning process as well. The philosopher aimed to 
build connections between life and death, meanwhile he took a stand on different questions 
connected to the topic. 

30 „A gyász az az érzelem, amellyel búcsút veszünk, feldolgozhatjuk egy derékba tört kapcsolat prob-
lémáit, s amelynek segítségével a kapcsolatból, valamint partnerünk tulajdonságaiból a lehető leg-
többet a magunkévá tehetünk, hogy megújhodott identitástudatunkkal és világlátásunkkal képesek 
legyünk a továbbélésre.” Kast, Verena: A gyász: egy lelki folyamat stádiumai és esélyei, ford. Mérei Vera, 
Budapest, Park Könyvkiadó, 2009, 10.
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