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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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titkos ereje, kimondhatatlan hatása és ritka vonzalma, mely foglyul 
ejti az észt és a szivet egyaránt. Elmélkedve annak tartalma felett, 
Agy érezzük magánkat, mintha a mennyek országa nyílna meg előt-
tünk. Ez a par exellence könyv nem is könyv, hanem oly cselekvési 
erővel és hatalommal felruházott élő lény, mely mindent magával 
ragad, a mi az ő elterjedésének útjában áll . . . Az isteni akarat 
e csudamüvéböl megismerjük a világ teremtő igéjét s Krisztus leg-
nagyobb csudája a charitas birodalma, mely elszakíthatatlan össze-
kötő kapcsa a mennynek és a földnek. Mert mindazok, a kik való-
ban hisznek a Krisztusban, érzik e szeretet csudálatos, mindenható 
hatalmát . . . Mily nagy az ür az én mély nyomorúságom s ez őrök 
élő krisztusi szeretet birodalma között, a melyet szeretnek, imádnak 
és hirdetnek az egész világon". 

íme ilyen mély belátást nyert a modern időnek e valódi erő-
elméje az evangelium erejébe és forrásába! 

Az idegbajok okai különfélék. Olykor öröklődő természetűek. 
A legtöbbnek oka a rossz nevelés, a hiányos táplálkozás, sőt a tál-
terhelés. Növeli e bajokat a pesszimista világfelfogás s a leányok-
nál a rossz bázasaág vagy boldogtalan szerelem. A fokozott igények, 
az anyagi gondok s a mai világ túlságos szorgalmatoskodása az 
anyagiakban hasonlóan terjesztik az idegességet. Valamennyinek 
közös jellemvonása az isten nélküli élet. Az Istenben vetett hit 
egyik leglényegesebb feltétele az idegesség gyógyításának. A mai 
orvosi gyakorlatnak azt még meg kell tanulnia, hogy az idegbajok 
nem tisztán testi és természettudományi, hanem kiválóan lelki ter-
mészetűek 8 innen gyógyíthatók meg alaposan. A személyes meg-
győződésben gyökerező vallás nélkül müveit társadalom fönn nem 
állhat. Csakis a keresztyénség hü követése hoz boldogságot az 
egyesnek s a népeknek, míg annak ellentéte, mint a franczia forra-
dalomban s a mai Oroszországban, barbárságot szül az egész vona-
lon. Á keresztyénség egyszerű tanai s azok követése oly gyógyító 
erőket foglalnak magukban, a melyeket másutt hiába keresnénk. 
E végből meg kell gyógyulnunk a materialista vagy monista világ-
felfogástól alaposan. Az emberi tapasztalás 8 az élet igazolja, hogy 
egy személyes Istenben vetett valódi hittel jobban viseljük el az 
élet terheit, mint a nélkül. w Ilyen hit nélkül" — mondja helyesen 
a szerző — „egy napig sem élnék e földön*. Egyedül az ád ke-
délyi nyugalmat, lelki békét s a jövőre nézve reményt. 

Az ideggyengeség érzete közönségesen fáradt lábakkal, el-
gyöngült hátgerinczczel és főfájással kezdődik, a minek eredménye 
a teljes benső nyugtalanság. Érzékeink természetellenes módon meg-
élénkülnek, minden zaj vagy erősebb fény bántólag hat, azt követi 
az álmatlanság, az étvágyban való hiány 8 a belső vigasztalhatat-
lanság s kész az idegbaj, mely meg nem felelő kezelés mellett 
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tartóssá is válhatik. Olykor az idegesség csak ideiglenes természetű 
s okainak elhárításával könnyebben gyógyítható. Mai kultoréletünk, 
mint azt Schumann, Lenan és Nietzsche példája is igazolja, kivá-
lóan disponálva van az idegességre. Rousseau és Tolstoi is egyik 
typusok. 

A jobb emberek életmódja mellett is előfordulhat az ideges-
ség. Az életerő fejlesztése ily esetekben a feladat. Jó szolgálatot 
tehet ily pillanatokban a biblia, pl. egy Jezsaiás 35. 8—10, 55. 7, 
Micha 7, 7—9, Máté 11, 28—30. János 15, 7. verse, a 25. zsol-
tár vagy egy megfelelő egyházi vigaszéneknek az elolvasása. A 
legrosszabb a felületes vagy közönyös emberekkel való érintkezési 
8 a legjobb a meggyógyult neurasthenikusokkal való társalgás. 
Kezdeteiben minden idegbaj gyógyítható. Sajnos, a mai világ alap-
hangulata idegesnek mondható, a melylyel szemben a léleknek csakis 
az istenben vetett bizalom és remény s korántsem a pesszimista, 
szkeptikus vagy agnosztikus világfelfogás segíthet. S aztán gyöke-
resen szakítani kell a mai orvosok egyoldalú természettudományi 
kiképzésével az egyéniség behatóbb megismerése javára. 

A mi az idegbajok fizikai gyógymódjait illeti, úgy a világ-
aggodalom elhárítása s a belső békének és nyugalomnak helyre-
állítása a fődolog. Ezzel a békével kezdődik minden gyógyulás. A 
félelem érzetét ki kell űznünk a lélekből, mivel ez az ő gyógyu-
lárának első sikeres feltétele. Bizonyos aggodalmaskodó gyávaság 
jellemzi a mai modern embert, a melyen csak az életerő érzete 
segíthet. Az idegbajokat gyógyító külső eszközök között szerepel az 
egészséges szabályszerű éjjeli alvás s nappal a munka. Az unalom 
itt is nagy baj és pedig a férfiaknál és a nőknél egyaránt. E nél-
kül életörömről szó sem lehet. Aztán felette enyhíti a bajt a kellő 
ápolás jó emberek részéről, hogy „más embert formáljanak az 
idegbetegből". „Az alkohol és a dohányzás főleg délelőtt feltétle-
nül elvetendő". Cum grano ealis házi eszközök is alkalmazhatók. 
Főleg sokat használ a jó házirend s az étel- és italnemüek gondos 
megválasztása s az izgalmak kerülése. De a legjobb „hygiena" sem 
teszi egészségessé az embert. A valódi egészséges élet az Istenben 
való élet a materializmussal és atheismussal szemben s a lélek 
öröme és nyugodtsága. Ez a neurasthenia gyógyításának valódi 
titka, mivel a félelem annak forrása. Kerülnünk kell továbbá korunk 
Zola, Ibsen, Maeterlinck és Háckel-féle rossz irodalmát, ellenben 
gyógyitólag hat a biblia, főleg Jezsaiás s a német mystikusok olva-
sása. Egy Stirner vagy Nietzsche „d&moni szellemeM károsan hat 
a lélekre. Istennek kegyelmi ereje a Krisztusban az érzékiségtől is 
meg tisztítja az embert. A keresztyénség szabad meggyőződéséből 
való erős követése s az isteni szeretet egyéni tapasztalata itt is a 
valódi gyógyító erő. Ez a valódi vallás nem kátés tantétel, hanem 
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kegyelmi adomány s az igazság szellemének egyéni érzése, követése. 
Ez a keresztyénség a „beteges lelkek" egyetlen gyógyító ereje s 
korántsem Schopenhauer és Nietzsche vagy Darwin és H&ckel. Az 
embernek önmagán kell tapasztalnia azt, hogy egyedül az isten 
közelségének egyéni érzésében s a valódi keresztyénség követésé-
ben van az üdv és a boldogság forrása. Ez az az intensiv, élet-
adó és fejlesztő keresztyénség, a melyet Hilty „újabb leveleiben0 oly 
találóan és gyönyörűen jellemez. E keresztyénség hirdesse jobban a 
feltámadott, mint a megfeszített Krisztust. 

A mai emberek inkább lelkileg, mint testileg betegek. Vissza 
kell őket vezetnünk az egészség és az életerő forrásához, az isten-
hez. A jóhoz való bátorságra van szükségünk, mivel abból fakad 
az örök életre való és érdemes lélek éppsége és egészsége. E pon-
ton szerzőnk erősen ítéli meg a „chrislian sciencea amerikai moz-
galmát 

íme ilyen magvas és mélyen járó gondolatokat foglal magá-
ban Hilty tanár legújabb müve. Szerettünk volna még több sze-
melvényt is közölni belőle. Jól esik, hogy egy jogtanár jár ily mély 
nyomokon, a keresztyénség életerős útjain. 

8*. M. 




