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fogható igazi drámája. Az egységes 
társaidalmi léleknek e hiányán vér-
zettek el az utolsó emberöltők nagy 
drámaíró tehetségei. Ez a kor 
sokkal inkább kedvezett a lírai meg-
nyilatkozásnak és a regényszerű 
ábrázolásnak, mint a drámainak. 

A legutóbbi esztendőkben, a vi-
lágháború és a forradalmak után 
azonban mintha egy újabb, egy tö-
retlenebb akaratú, egy átfogóbb, 
egységesítőbb erejű szellem kezdené 
szárnyát bontogatni. Hogy kifejlő-
dik-e és mikor, azt a jövő mutatja 
meg, addig azonban, amíg egész 
erejével és határozottságával meg 
nem jelent, meddő marad minden 
efféle grandiózitásra törekvő szín-
házi reform, minden afféle törekvés, 
amely nagy, igen nagy tömegeket 
akar megrázó drámai hatásban 
egyesíteni. Galamb Sándor. 

Kant és Swedenborg, a „szel-
lemlátó". A XVIII-ik század 60-as 
éveiben két férfiú élt fenn észa-
kon : az egyik Stockholmban, a 
másik Königsbergben; az előbbi 
látomásaival és jövendöléseivel ej-
tette bámulatba a világot, a má-
sik, később, mélyenjáró gondola-
taival. Amaz már agg és nagyhírű 
tudós volt, ez még ifjúsága erejében 
és a hírnév kezdetén állott; amaz 
bizalmasan érintkezett a szellemek-
kel, emez csak a saját elméjét kér-
dezte meg; amaz egyforma ottho-
nossággal mozgott a látható és lát-
hatatlan világban, emez ellenben 
áthághatatlan árkot ásott a két 
világ közé, — amellett mind a ketten 
egyformán megvetették a tudákos 
metafizikát és mind a ketten egy-
formán lelkesedtek a természet-
tudományokért. E két férfiú: Swe-
denborg és Kant egy pillanatra 
érintkezésbe, összeköttetésbe került 
egymással, hogy aztán útjaik örökre 
elváljanak egymástól s kiki halad-
jon tovább a maga pályáján. 

Kantot, a königsbergi filozófust, 
az újkor legnagyobb gondolkozóját, 
jól ismerjük, hisz éppen most, e 
tavaszon ünnepelte születésének 200 
eves fordulóját a művelt világ. Ki 
volt Swedenborg? 

Swedenborg Emanuel 1688-ban 
született Stockholmban előkelő papi 
családból. Atyja a felvilágosult és 
kevéssé orthodox pietizmus eszméi-
ben nevelte őt. Az upsalai egyete-
men előbb irodalmi, majd természet-
tudományi tanulmányokkal foglal-

kozott és mint bányamérnök nyert 
XII . Károly svéd királytól alkal-
mazást. Ez állásában részint mecha-
nikai találmányokkal, részint az 
ásványokra, fémekre és érmekre vo-
natkozó dolgozataival tekintélyes 
hírnevet szerzett magának. 1723-ban 
az upsalai egyetem matematikai 
tanszékére hívták meg, de e meg-
hívást nem fogadta el, 1729-ben az 
upsalai, 1734-ben a szentpétervári 
tudományos Akadémia választja 
tagjává. 1734-től kezdve természet-
és vallásbölcsészeti műveket ad ki 
(pl. a végtelenről, a teremtés vég-
céljáról, a test és lélek kapcsolatá-
ról); ezek teszik az átmenetet misz-
tikus vagy mágikus korszakához 
(1747—1772). Már 55 éves mult, ami-
kor első látomásai támadtak (Krisz-
tus jelent meg neki). „E naptól 
fogva, úgymond, lemondottam min-
den világi dologról, hogy ezentúl 
csupán szellemi dolgokkal foglala-
toskodjam." Első látomását több 
más követte s Swedenborg érint-
kezni kezdett a halottakkal, médium 
szerepét kezdette játszani, s másfél 
év múlva már képes volt a szellemek 
világáról híreket adni azoknak, akik 
ez iránt hozzá fordultak. 

Tisztelői és követői — mert las-
sankint követői támadtak, akik idő-
vel gyülekezetet vagv szektát alkot-
tak — különféle, bámulatos jeleket, 
csodákat, jövendöléseket és távolba-
látásokat beszéltek róla; szerintök 
Swedenborg látnok és próféta volt 
egy személyben, aki felülről nyert, 
mint Istennek kiválasztott edénye, 
különös megvilágosítást. Az elköl-
tözött lelkek országa is tárva áll 
előtte, fel tudja idézni a holtakat és 
úgy érintkezik lelkükkel, mint az 
élőkkel és azok mindennemű felvilá-
gosításokkal szolgálnak, olyan dol-
gokat elbeszélnek neki, amiket csak 
ok tudhatnak. 

Különösen három ilyen látomásá-
nak futott híre nemcsak Svédország-
ban, hanem egész Európában, s ezek 
Kant figyelmét is nagy mértékben 
magokra vonták. 

Az első az volt, hogy midőn Swe-
denborg 1759 július 19-én délután, 
Angolországból érkezve, Gothen-
burgban (amely több, mint 50 mér-
föld távolságra fekszik Stockholm-
tól) partraszállott, és egy Castel 
William nevű kereskedő vendége 
volt, este hat órakor kimegy s kí-
vülről sápadtan és zavartan tér 
vissza és azt mondja: e pillanatban 
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nagy tűz ütött ki Stockholmban a 
Südermalmon s a tűz az ő háza felé 
terjed. Nagy nyugtalansággal az est 
folyamán több ízben is kimegy az 
udvarra s jelenti, hogy egyik barát-
jának a háza már elhamvadt s az 
övé is nagy veszedelemben forog; 
nyolc órakor, egy újabb kimenetele 
alkalmával, örömmel hozza hírül: 
Hála Istennek, a tűz az enyém előtt 
a harmadik háznál kialudt! Még az 
este értesítették a dologról a kor-
mányzót is, aki másnap magához 
hivatta Swedenborgot és kikérdezte 
látomása felől. Harmadnap este 
megérkezett Gothenburgba egy lo-
vas-posta, amelyet a stockholmi ke-
reskedők éppen a tűzvész idején 
indítottak útnak s leveleikben a tűz-
vészt pontosan akképen írták le, 
amint azt Swedenborg elbeszélte. 
Negyednap reggel királyi futár ér-
kezett a kormányzóhoz, annak a 
jelentése is teljesen egyezett Swe-
denborg előadásával. 

A Swedenborgnak tulajdonított 
második csodás esemény egy el-
veszett és általa megtalált nyugtára 
vonatkozik. Marfevillené, a stock-
holmi holland követ özvegye, nem-
sokára férje halála (1760 április 25) 
után felszólítást kapott Kroon ék-
szerésztől, hogy fizesse ki egy ezüst 
evőkészlet árát, amelyet férje nála 
készíttetett. Az özvegy meg volt 
győződve, hogy férje kifizette volt 
a tartozást, de a nyugtát nem 
tudta előteremteni. Zavarában Swe-
denborghoz fordult s megkérte, 
kérdezze meg férjétől, vajjon jogo-
sult-e az ezüstmíves követelése? Há-
rom nap múlva, mikor éppen társa-
ság volt az özvegynél, Swedenborg 
megjelent s hidegvérűen azt mondta 
neki, hogy beszélt a férjével, aki azt 
felelte, hogy az illető adósságot hét 
hóval halála előtt kifizette és a 
nyugtát a felső szobában, a szekrény 
baloldali fiókjának egy titkos rejtek-
helyén — ahol kormányával való 
titkos levelezését is szokta tartani — 
találhatja meg. Az özvegy a társa-
sággal együtt fölmegy a felső szo-
bába, a szekrényben egy deszka el-
mozdítása után megtalálják az eddig 
nem ismert rejtekhelyet s benne a 
jelzett papirok közt a keresett nyug-
tát. Képzelni lehet az egész társa-
ság megdöbbenését. 

E két esetet maga Kant is bőveb-
ben ismerteti, míg a harmadikat, a 
svéd királyné esetét, több forrásból 
ismerjük, nevezetesen Tuxen dán 

generálistól, akinek azt maga Swe-
denborg beszélte el; továbbá egy dán 
tiszttől, aki Dietrichstein kopen-
hágai osztrák követ asztalánál maga 
is olvasta báró Lützow mecklen-
burgi követ levelét, melyben ez, 
mint szemtanu, jelentést tesz a do-
logról; végül Thiébault-tól, a berlini 
Akadémia tagjától, aki azt egyene-
sen magától a királynétól hallotta. 
Louise Ulrike svéd királyné, Nagy 
Frigyes nővére, 1761 végén magához 
hivatta Swedenborgot s megkérdezte 
tőle: igaz-e, hogy szellemekkel érint-
kezik?, mire ez igennel válaszolt. 
Erre megkérte, legyen szíves nem-
rég elhúnyt testvére részére egy 
megbízást közvetíteni. Szívesen, vi-
szonzá ez. Erre a királyné, férje és 
kamarása kíséretében az ablakmé-
lyedésbe vonulva egy oly titkot 
közölt vele, amelyre egy élő sem lett 
volna képes feleletet adni. Néhány 
nap múlva Swedenborg, a szkeptikus 
gondolkozású királyné legnagyobb 
csodálatára megjelent a királyi pa-
lotában. „Elvégezte-e a megbízáso-
mat?" kérdé tőle. „El!" feleié ez s 
mikor közölte vele az eredményt, a 
királyné heves felindulásba jött s 
egészen rosszul lett. Magához térve 
e szavakat mondá: „Erre a válaszra 
egyetlen halandó sem lett volna ké-
pes!" 

Kant, akihez az esetek híre el-
hatott, nagyon érdeklődött Sweden-
borg és viselt dolgai iránt, s isme-
rőseitől, akik külföldön vele érint-
keztek, vagy róla biztos hírt adhat-
tak, mindenfelől igyekezett felvilá-
gosítást szerezni, azonkívül, hogy 
műveit is (köztük a nyolckötetes 
Arcana coelestia-t) megszerezte és 
tanulmányozta, — sőt a föntemlített 
dán tiszt tanácsára egyenesen ma-
gához Swedenborghoz is fordult, 
hogy ez esetek közelebbi részleteit 
megismerje. Kantnak Swedenborg-
hoz intézett levele nem maradt fenn, 
de megvan egy Knobloch Sarolta 
kisasszonyhoz írt levele, amelyben 
részletesen számot ad az előbbiről s 
amely mutatja, mily érdeket keltett 
a svéd vizionárius a königsbergi 
bölcselőben. Knobloch kisasszony 
ugyanis felvilágosítást kért tőle az 
iránt, hogy mit kelljen az esemé-
nyekről tartania s Kant 1763 augusz-
tus 10-én válaszol neki. Levelében a 
fönt leírt eseményeket még számos, 
megbízható tanuval igazoltaknak 
tartja. Írt a nevezett dán tisztnek, 
aki megerősítette, hogy a dolog az 
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osztrák követnél teljesen úgy folyt 
le, amint Kant arról Schlegel pro-
fesszor útján értesült; egy angol 
barátja útján részletesen utána já-
ratott a dolognak mind Stockholm-
ban, mind Gothenburgban; az illető 
magát Swedenborgot is megláto-
gatta és az eredmény kedvező volt 
Swedenborgra nézve. Midőn az angol 
Kantnak e tárgyban Swedenborg-
hoz intézett leveléről is említést tett, 
ez utóbbi úgy nyilatkozott, hogy azt 
megkapta s már válaszolt volna is 
reá, ha föl nem tette volna magá-
ban, hogy az egész rendkívüli ügyet 
egy nemsokára Londonban meg-
jelenő könyvében a nyilvánosság elé 
tárja; — de ígéretét nem teljesítette. 

Kant a Knobloch kisasszonyhoz 
intézett levelében e csodatörténetek 
forrásszerű előadására szorítkozik, 
lehetőleg tartózkodva az ítéletmon-
dástól. Ilyen kényes kérdésben nem 
akar ítéletet mondani, egészben 
véve az efféle dolgokkal szemben in-
kább skeptikusan és a józanész sza-
bályai szerint tagadólag viselkedik; 
ott, ahol bizonyos jelenségek lehető-
ségét nem tudja megmagyarázni, 
azok lehetetlenségét sem akarja ál-
lítani; a csalásnak itt mindenesetre 
tág tere nyílik. Ami Swedenborgot 
illeti, az elbeszélt tények annyira 
igazoltaknak látszanak, hogy nehéz 
bennök kételkedni, de ő nincs eléggé 
informálva felőlök s informátora 
nem ért eléggé hozzá, hogy azt kér-
dezné ki, ami ez ügyre legtöbb vilá-
gosságot deríthetne. „Sóvárogva vá-
rom a könyvet, amit Swedenborg 
Londonban ki akar adni. Minden in-
tézkedést megtettem, hogy azt, mi-
helyt a sajtót elhagyja, megkaphas-
sam." De hasztalan várta, a könyv, 
mint említettük, nem jelent meg. 

Az ezután következő időben bizo-
nyára nagyon sokan fordulhattak 
Kanthoz, hogy tőle Swedenborg cso-
dás műveletei felől felvilágosítást 
kérjenek, s miután időközben a 
kérdés fölött sokat elmélkedett, ta-
lán olyan adatokat is kapott, ame-
lyek őt skeptikus viselkedésében 
megerősíthették, a kérdezősködések-
re válaszul 1766-ban egy mélyenjáró 
munkával felelt: Träume eines Gei-
stersehers, erläutert durch Träume 
der Metaphysik (Egy szellemlátó 
álmai, megmagyarázva a metafizika 
álmai által), amely ugyan névtele-
nül jelent meg, de az a körülmény, 
hogy ő osztogatta barátainak, a 
belső vonatkozásokról nem is szólva, 

azt kétségtelenül Kant művének bi-
zonyítja. Míg Knobloch kisasszony-
hoz írt levelében ítéletében s kifeje-
zéseiben tartózkodó volt, e művében 
már nem kíméli a szellemlátót, ha-
nem gúnnyal és lenézéssel szól róla 
s közönséges mesék és mendemon-
dák gyanánt tárgyalja azokat az 
eseteket, amelyeket levelében hi-
telreméltó forrásokból kapott té-
nyek gyanánt ismertetett, anélkül, 
hogy maga is elfogadná azokat. 

Művében kijelenti, hogy a látha-
tatlan világ szellemeit, miként az 
elköltözöttek lelkeit, nem lehet észre-
vennünk, azok nekünk érzékileg 
nem jelenhetnek meg, nem láthat-
juk és hallhatjuk őket, ennélfogva 
a szellemmegjelenések és szellem-
látások nem a valóságban, hanem 
csak a képzelődésben léteznek. Mi-
kor a fantázia alkotásait rajtunk 
kívül levő dolgoknak tartjuk, pa-
thológiai zavarban vagyunk és a 
fantázia alkotása kisértetté válik. 
Nem csupán éber állapotban, ha-
nem éber külső érzékekkel álmodni: 
ez a szellemlátók tulajdonsága. Ha 
a fantázia képletei látomásokká, a 
belső észrevételek külsőkké változ-
nak: az érzet álmodik. Az a csalóka 
képzelődés, amely egy agyrémet ér-
zékileg észrevehető jelenséggé vál-
toztat, legkönnyeben beteges agy-
zavarként magyarázható meg. „Ezért 
ne vegyék tőlem rossz néven, ha én 
a szellemlátókkal, ahelyett, hogy a 
másvilág félpolgárainak tekinteném 
őket, mint az elmegyógyintézet kan-
didátusaival bánok s ezáltal minden 
további utánjárás alól fölmentem 
magam." Az összes szellemlátók közt 
Swedenborg a. főszellemlátó, az ösz-
szes fantaszták közt a főfantaszta. 
Csodahistóriáiban — amelyeket itt 
Kant mégegyszer, részletesebben és 
pontosabban, mint leveleiben, előad 
— van egy és más, amit nem lehet 
büntetlenül kétségbevonni s viszont 
több olyas, amit nem lehet elhinni, 
ha az ember nem akar nevetségessé 
válni. Ez utóbbiak közé tartoznak 
a csodák. Ha nincs jobb dolgunk, 
keljünk útra, hogy e históriáknak 
utánajárjunk és ténylegességüket ki-
fürkésszük. Máskülönben a mende-
mondák idővel igazi bizonyítékokká 
fognak érni s akkor egy második 
Philostrates Swedenborgot egy má-
sodik Tyanai Apolloniussá fogja 
emelni. Az Arcana coelestia nem 
egyebek, mint a legdühösebb rajon-
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gónak legvadabb agyrémei, egy ra-
jongó exstatikus utazásai a szellem-
világban. 

Kantnak a filozófiai vizsgálódás 
eszközeivel megalapozott skeptikus, 
mereven elutasító magatartását a 
Swedenborg csodáival szemben ez 
eseteknek későbbi, a X I X . század-
ban bekövetkezett utánvizsgálása 
megerősítette, jogosultnak bizonyí-
totta. A második históriára nézve 
teljes bizonyossággal megállapít-
hatjuk, mily távol állott itt a le-
genda a valóságtól. A Martevillené 
nyugtájának történetét ma az ő 
második férjének (E . . . tábornok-
nak) elbeszélése nyomán jól ismer-
jük. Martevillené, aki az ezüstmű-
ves követelése miatt nyugtalanko-
dott és a nyugtát nem tudta elő-
adni, csakugyan meglátogatta Swe-
denborgot és megkérdezte tőle, is-
merte-e Martevillet? Amire az azt 
felelte, hogy nem ismerhette őt; 
ámde a nyugtáról egyáltalában nem 
esett köztük szó. Egy hét mulva 
Marteville megjelent feleségének 
álmában s megjelölte neki — egy 
angol stílusú szekrényben — azt a 
helyet, ahol nemcsak a nyugtát, ha-
nem egy nyolc brilliánsos hajtűt is 
megtalálhat, amelyet hasonlóképen 
elveszettnek tartott. Ez hajnali két 
óra tájban lehetett. Az özvegy nagy 
örvendezések közt fölkél és mindent 
a megjelölt helyen talál; azután 
visszafekszik és nyugodtan tovább 
alszik. Délelőtt 11 óra felé megjelent 
Swedenborg és elmondta, hogy a 
mult éjjel több szellemet látott, kö-
zöttük Marteviliét is; ő szeretett 
volna vele beszélgetni, de ez azt 
hozva fel okul, hogy feleségéhez 
kell sietnie és neki fontos fölfede-
zést tennie, nem volt erre hajlandó. 
Mint látjuk, ebben az elbeszélésben 
Swedenborg csodás szereplése na-
gyon összezsugorodott; nem ő leli 
meg, hanem az özvegy a nyugtát, és 
pedig nem szellemlátás, hanem a 
tudattalan emlékezés jól ismert, gya-
kori ténye révén. Ami Swedenborg 
álmát és az elhunyt szellemének ki-
jelentését illeti, hogy t. i. feleségét 
kell meglátogatnia, ez oly kicsinyes 
és gyermekes részlet, hogy lehetet-
len valami csalásra nem gondol-
nunk, s talán valami mélyebb után-
járás kideríthette volna, hogy Swe-
denborg valami úton-módon már 
értesült a Martevillené álmáról és a 
nyugta megtalálásáról. Még ha el-

fogadjuk is azt teljes igazságnak, 
nem marad egyéb belőle, mint az 
álmok csodálatos összetalálkozása, 
amit a hosszú, egyirányú gondolko-
zás és töprengés eléggé megmagya-
ráz. 

Ami a királyné esetét illeti, ennél 
nem áll módunkban a dolognak oly 
pontosan utánajárni, de először is 
meg kell jegyeznük, hogy maga a 
királyné, aki az esetet többeknek el-
beszélte, sohasem akart a szellemek 
megjelenésében hinni, tehát azt 
gondolta, hogy titkát valamiképen, 
anélkül, hogy csak sejtené is, ho-
gyan, elrabolták; azonkívül meg 
három előkelő svéd udvari ember 
közölte a párisi svéd követség lel-
készével (Gambs), hogy Swedenborg 
gr. Bréhétől, az államtanács elnöké-
től a királynénak testvérével, a po-
rosz herceggel való titkos levelezé-
séről értesült s így a királynénak 
könnyen elárulhatott oly titkot, 
amelynek megismeréséhez esetleg a 
bizalmi ember megvásárlásával ju-
tott. Ezek az adatok Swedenborg 
őszinteségét kissé kétes színben tün-
tetik föl s legalább is óvatosságra 
intenek bennünket a csodatételeiben 
való naiv hittel szemben. 

Ami a stockholmi tűzvészt illeti, 
itt minden további felvilágosítás, 
amely Swedenborg távolbalátását 
megerősítené vagy meggyöngítené, 
hiányzik; ha az eset teljesen igaz, 
itt csak a telepáthia egyik esetéről 
van szó; de valószínű, hogy ha a 
forrás mélyére tekinthetnénk, az 
eredeti ténynek vagy valami új 
változatát találnók, amely azt jelen-
tősen lefokozza, mint a Martevillené 
esetében, vagy egyes gyanús körül-
ményekre bukkannánk, mint a ki-
rályné esetében. Lehet, hogy utóbb 
Kant maga is ilyennek találta az 
esetet, mert könyvében már csak 
mint mende-mondákról tesz az 
esetre vonatkozó hírekről említést, 
amelyek eredetét nem lehet igazolni. 

Az előadott esetek mutatják, mily 
könnyen válnak kisebbszerű, látszó-
lag csodálatos események, a hiszé-
keny fantázia által kiszínezve, meg-
nagyítva, csodahistóriákká, legen-
dákká ! Rácz Lajos 

Giovanni Gentile közoktatási re-
formja. Az olasz folyóiratokat né-
hány hónap óta élénken foglalkoz-
tatják a fascista kormány volt kul-
tuszminiszterének újításai az isko-
lák tantervére vonatkozólag. Gen-
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