
b) Külföldi irodalom. 

Kirn 0., Materialistische und christliche Weltansehau 
míg. Dresden (Heinrich C.) 1906. 63 1. Ára ? 

A lipcsei tudományegyetem nagyhírű rendszeres theolognsá-
nak, Luthardt tanszéke örökösének egyik nagyobb irodalomtörténeti 
oldaláról bővített ama előadásával van itt dolgunk, a melyet szerző 
Dresdában tartott a sociális tanfolyamon. Bölcseleti részét tekintve 
a legnagyobb tekintélyek: egy Sigwart, Wundt, Eucken, Paulsen, 
Busse, Adickes, Ostwald, Reinke, Ottó és mások nyomán halad. 
Igen tartalmas és tanulságos főbb gondolatai a következő: 

Világnézetnek nevezi „szellemi birtokunknak egységes össze-
foglalását, összes ismereteinknek és meggyőződésűnknek összfogal-
mát". Az ember világnézete „az ő szellemi háztartása" a tudomá-
nyos, politikai, művészi és egyházi mozgalmak megítélése tekinte-
tében. „Szellemi tőke44 az, mely biztonságot ád az emberi életnek 
és boldogulásnak 8 a melyen egész életmunkásságunk czélja, sikere 
és tervszerűsége alapul. Az ember egész életére és törékvéseíre 
vonatkozó nagy fontosságánál fogva e világnézet forrása nem lehet 
a tudás vagy az ismeret, mert hiszen a legélesebb elméjű kutatók 
is az utolsó kérdésekben bizonyos tartózkodást ajánlanak s külön-
böző feleletet adnak a világnézet kérdéseire. Nagyobb befolyása 
van arra az ember jellemének és egész kedélyállapotának, sőt az 
ember vüágnézete bizonyos tekintetben az ő jellemének hü tükör-
képe. Az ész embere bizonyítékokat kíván s a kedély embere pót-
lásokat eszközöl az ő világnézetéhez, míg az akaratban erős egyé-
niség reményteljes optimizmussal küzd, a gyenge ellenben elernyed 
az élet bajaival és küzdelmeivel szemben. A jellem pedig a neve-
lés müve, a melynek alapelvei a vallásból és az erkölcsiségből 
valók. A történelem tanúbizonysága szerint a keresztyénség a leg-
maradandóbb befolyással volt a népek és nemzetek világnézetére. 
A mi nem sikerült Platón merész gondolatainak, Aristoteles formás 
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élesértelmüségének B a stoikus iskola erkölcsi páthoszának, mindaz 
sikerült, sőt teljességre emelte az evangelium. Emelte az em-
beriség életerejét, megaczélozta az ő törekvéseit s új czélokat és 
ideálokat állitott fel az új kultúra számára. És pedig nem új világ-
felfogással vazy új törvényhozással eszközölte azt, hanem a könyö-
rülő isten bűnbocsátó kegyelmének és megváltó szeretetének hirde-
tésével. A ker. vallás a jellemfejlesztésnek s egész világnézetünk-
nek egyik legmaradandóbb alapja, a melynek iránytűje a lelkiismeret 
és horgonya a hit. 

Honnan a nagy ellentét a világnézetek között? Ismerjük azt 
a személyes beszélgetésekből, a napisajtóból, az irodalomból, a 
politikai szónoklatokból s a közélet más jellenségeiből. Legnagyobb 
és legközönségesebb, csaknem mindennapi az ellentét a materializ-
mus és a keresztyénség között. 

A materializmus az a világnézet, a melynek felfogása szerint 
az anyag, a testi lét alapja minden valóságnak s a melynek a lélek 
és a szellem nem való alakja. Tndatunk világa csak testi változás, 
érzéseink mechanikus, kémiai vagy elektrikus folyamatok, gondol-
kozásunk az agy működése, sőt Moleschott, Vogt és mások szerint, 
a gondolatok minősége a táplálkozás minősége által van befolyá-
solva. Alkalmilag ezt úgy fejezték k i : „Der Mensch igt, was er 
isstu. Ennek folyománya egész világfelfogásuknak egyszerűsítése. 
Hogy minden, a mi vaJó, anyagi, érzéki, az a materializmus alap-
vető dogmája s hogy minden átalakulás mechanikus mozgás, az az 
ő általános módszere. Az ember érzésé, gondolkozása és cselekvő-
sége csupa érzéki mechanikus hatás.' Maga az élet egy nagy mecha-
nizmus 8 az ember, Lamettrie szerint, „masina". Nincs halhatatlan 
lélek, nincsenek az embert 8 az emberi társadalmat általánosan 
kötelező jogi vagy erkölcsi törvények s nincs Isten, mint személyes 
szellemi hatalom. A modern materializmus végeredményében atheista, 
mivel maga mellett más hatalmat, pláne személyes szellemi hatal-
mat nem ismer. 

Nos ez az elméleti materializmus az egyszerűbb természet-
magyarázat végett állíttatott fel, de igen súlyosak annak gyakorlati 
folyományai. Evés, ivás az ember legfőbb dolga s az életélvezetek 
fokozása az emberi társadalom legfőbb feladata. A legfőbb instan-
tia tehát a természetes ösztönök hatalma 8 az anyagi javak meg-
szerzése. Ez a felfogás folyik az ő dogmájából, mig a másik ama 
módszeréből, a mely szerint az ember erkölcsi cselekvősége ösztö-
neinek mechanikája által van befolyásolva. Szó sincsen akaratról 
vagy annak eszményi motívumairól s az ember egész élete és jel 
lemfejlődése minden felelősség kizárásával a természeti törvény 
befolyása alatt áll. Ennek folyománya a társadalom mechanikája, a 
Marx-Engela-féle történeti materializmus, a szellem- és lelkiismeret-
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nélküli psycbologia, a szívtelen ethika s az ököljogot hirdető és 
alkalmazó társadalom elmélete. Az ökonomiai szempontok mindenben 
a döntők. A szellemnek nyoma sincsen az anyagiban, értelem nem 
uralkodik a történelemben, szeretet nem hatja át a rideg valót s 
atyai kéz nem viseli gondját az egyesnek s az összességnek. Az 
emberi gondolkozás igazi csődje, valódi szegénysége a materializ-
mus. Mint tudományos világnézet a materializmus eljátszotta a sze-
repét, a mint hogy H&ckel is restelkedve monizmusnak, világepy-
ségnek mondja az ő világnézetét. Eljátszotta pedig azért, mivel a 
szellem és a tudat világának physikai értelmezése lehetetlen 8 az 
anyag fogalma nála a köd homályában vész el. Érezte már azt 
Leibniz is a tudattalan természetről s a tulajdonság nélküli testi-
ségről, mint nagyon problematikus valamiről szóló fejtegetéseivel az 
ő monadologiájában. És tényleg, az anyagnak állítólagos világos 
fogalma az emberi tudomány leghomályosabb és legbizonytalanabb 
fogalma, a mint hogy Ostwald is, a nagy lipcsei természettudós 
„Die Oberwindung des wissenschaftlichen Materialismus" czimü 
természetbölcseleti felolvasásaiban (1902) az anyag fogalmát az 
energiával cserélte föl. A materialista világnézetnek még H&ckel-
féle fejlődési elméletében is hiányzik a szolid alapja, terméketlen 
a tudományra és az életre s vigasztalan a kedélyre nézve. Annak 
az embernek lehet, csak a világnézete, ki magasabb rendeltetéséről 
és nemességéről megfelejtkezve, beéri a gép vagy a magasabban 
kifejlett állat szerepével. 

Ezzel szemben a keresztyén világnézet ellenkező irányban 
belülről kifelé indul ki s a szellemi személyiség életéről megy át 
a természetre s mindkettőnek legfelsőbb alapjára. Arra tanit meg, 
hogy nem vagyunk olyanok, a minőknek lennünk kellene, a miről 
éppen a mi lelkiismeretünk teszen bizonyságot. Ez állásponton a 
természet a valóságnak csak alsóbb alapja, a mely fölött egy sze-
mélyes szellemi hatalomnak erkölcsi világrendje él és uralkodik. 
Csakis egy személyes szellemi istenség, a kinek akarata nem vak 
önkény vagy kényszerűség, hanem erkölcsi akarat lehet a mi világ-
nézetünk sarkalatos pontja és alapja. Ily keresztyén vüágnézetről 
nem szólhatunk a bün és a megváltás megnevezése nélkül. Á bűn-
nek beismerésében rejlik a keresztyén világnézetnek pesszimista s 
a megváltás hitében annak optimista íze és jellege, a mi egyrészt 
mély komolyságot, másrészt igen nagy bizodalmat feltételez. Ez a 
személyes szent Isten ura a történetnek és a természetnek egyaránt. 
Utolsó ereje és hatalma minden valóságnak. Bölcseségét, hatalmát 
ós jóságát a történelem mellett a természet is mutatja, mely hason-
lóan az ő műve és alkotása, s a melynek rendje és törvényszerű-
sége is az istentől való. Az ő jósága hatja át a természetet és a 
történetet egyaránt. Épp azért a keresztyén világnézet teljességéhez 
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a tökéletesség birodalma, a túlvilág is hozzá tartozik, a melynek 
fényénél és világánál van valódi értéke a jelen világnak is. Ez oldalról 
a keresztyénség dualista, mivel kétfelé választja a valóságot és az 
ideált, a természeti ösztönt és az erkölcsi törvényt, s a testet és a 
szellemet. Az ezeket összezavaró monizmus az akaratot megbénító 
igaztalan világnézet. Más oldalról azonban a keresztyén világnézet 
az idealista, monizmus világnézete, a melyben a világ egységes az 
isten akaratában s a természet a szellemi és erkölcsi világnak szól. 
Egy a szellem által áthatott természetet s a szeretet által áthatott 
társadalmat tanít a keresztyénség. így hát a keresztyén világnézet 
összeköti az empirikus dualismust az ideális monizmussal s érről az 
oldalról a leggazdagabb s erkölcsileg legmélyebb és legkielégitftbb 
világnézet a földön. A materializmusnak „éjjeli homályával" szem-
ben „nappali fényu az minden izében, a melynek világánál érde-
mes élni és dolgozni e földön. 

Hilty, Kranke Seelen. Psychopathísche Betrachtungen. 
Leipzig (Hinrichs) 1907. 92 lap. Ára kötve 3 márka. 

Hilty, nagyhírű berni jogtanár „Glück" és „Levelek" czimü 
klasszikus müveit bemutattuk olvasó közönségünknek. Az érzelmi 
élet mélysége, bensősége és közvetlensége tekintetében a bibliára, 
Kempisi Tamásra s a német mystikusokra emlékeztetik az olvasót. 
Méltó társuk a „beteg lelkek "-ről szóló müve. 

A beteg lelkek természetéről ós gyógykezeléséről szóló elmél-
kedések találhatók e műben. E beteg lelkek főleg az idegbetegek, 
kik egyéni bánásmódot és alapos ismeretet igényelnek. Az idegbaj 
„sajátságos szövevényö testi és lelki baj", mely azonban az elmekór 
vagy a teljes erkölcsi züllöttség fokozataitól eltekintve szerzőnk, szerint 
észszerű kezeléssel teljesen gyógyítható vagy legalább is enyhíthető. 
Még egy Nietzsche is, a modern neuropathusok ez a klasszikus 
typusa meggyógyítható lett volna, ha valaki idejekorán túlcsapongó 
képzelmi állapotával és hiú önmagasztalásával szemben a szabály-
szerű hivatási életre figyelmezteti. S szerzőnk is azt vallja, hogy 
az összes idegbetegek többé-kevésbbé beteg lelkek s igy a lélekből 
kiindulva kell azok gyógykezeléséhez fogni. Mert egy épp lélek 
magát a testet is egészségessé teheti, míg a beteg lélek a test 
nyavalyáinak is a forrása. 

Erőre, s csakis erőre van szüksége, a mai túltengő kultúrájá-
ban elpuhult nemzetségünknek. Intelligentia, felvilágosodás vagy 
élvezet nem erőforrás, hanem pazarlás. De ez az erő nem fakad 
Nietzsche esztelen erő- és hatalom-mániájából, hanem csakis az 
evangéliomból. Találóan bevallotta azt világuralma végén Szent-Ilona 
szigetén I. Napoleon ekképpen: „Az evangéliomnak megvan az a 
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