
Az élet értelme és értéke.* 
irta: Vári Albert. 

Alig lehet .szebb és tiszteletreméltóbb emberi törek-
vést elképzelni, mint azt, amellyel az ember a saját éle-
tét javítani, ncmesbíteni, emelni és gazdagabbá tenni 
igyekszik. Tula jdonképpen minden emberi »fáradságnak 
ez (kellene, hojgy a végső célja legyen. Maiga az élet nem 
cél. (Minden élet nem is egyformán értékes. Az üres, a léha, 
a Sbüniös létet értéktelen, amelyet akárhányszor maga az 
ember dob el magától. Értékessé azéletet a belső tartalom, 
a llelki igazidagság s az ebből származó jó cselekedetek 
teszik. Az :is szép és tiszteletreméltó munka, ha valaki 
keresi ia természet titkait, ha törvényeket állapít meg a 
jelenségek sorozatából, ha keresi a fiötid [geológiai alakulá-
sának (az útjait vagy tanúimányozizla az égitestek csodála-
tos rendszerét, ha újabb technikai vívmányokkal emeli a 
külső (kényelmet és jóllétet. De mindez csak azáltal válik 
az emberiség közkincsévé, csak azáltal lesz a haladás esz-
közévé, ilia közvetve vagy közvetlen az életet nemesíti s 
erkölcsi tar ta lmát gazdagabbá teszi. Szóval a tudomány 
csak [akikor igazi tudomány, h a nem mariad meg a fogal-
mak lés szillogizmusok üres keretében, ha nem végzi be 
hivatását (a törvények puszta ,és rideg megállapításánál , 
hanem igyekszik belekapcsolódni az életbe s ar ra emelő 
és lendítő hatást tud , gyakorol ni. Az a tudomány, mely 
a fogalmakat e lőbbre helyezi a lélekhél, a külső jelensé-
geket a belső tartalomnál, az ismereteiket az erkölcsnél, 
csak [kontárkodás, mely nem méltó a komoly tudomány 
elnevezésre. i 

Az élet értelme és értéke. Ir ta: Rudolf Eucken. A harmadik német 
kiadás után fordította Schöpflin Aladár. Budapest, 1915. Kultura és Tudomány 
203. 1. Ára 2 K. 
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így vagyunk a művészettel is. Az igazi művész az 
ihlet hatása alatt teremt nagyot és szépet. Műve, amely a 
gyönyör [érzését élbreiszti bennünk, egyben megterméke-
nyíti lelkünket, nemesbíti érzelmeinket. A valódi művés-
szel, (anélkül, hogiy az erkölcs gépies szolgálójává lenne,, 
a r ra mindig elmető és fejlesztő hatással van. Ellenben 
bármiként, igyekéizzék a művéiszi látszatot magára ölteni, 
mégis csak (szellemtelen mesterkedés az, amely tisztán 
az érzékeik igazgatását s az üzleti érdeket tar t ja szem előtt 
s Iminden erkölcsi tar talom nélkül alkot üres látványos-
ságokat. ( 

Természetes, hogy ezek után az erkölccsel szemben 
is van kívánni valónk. Az a puszta morál, mfeíly a lát-
szatnak iél, mely üres nagyképüsködésben merül ki, amely 
a szabályokat és parancsolatokat mindennél előbbre be-t 
lyezi, mely (a lelket a betűbe fo j t ja s a lelkiismeretet a 
paragrafusok lútvleísztőjéíbe temeti. Az nem igazi erkölcs. 
Az igazi erkölcs szárnyaikat ad a léleknek, derültté, vi-
dámmjá jés boldoggá tejszi az embert. 

Tudomány, (művészet és erkölcs, mint az igaz, szép és 
jó szentháromságának iá megtestesítői, csak1 akkor állnak 
hivatásuk magaslatán, ha egy 'szép harmóniába olvadva 
a Lélekben is összhangot tudnak! teremteni, ha nem egy-, 
más rovására akarnak' érvényesülni, hanem mindnyájan 
az életnek értelmet adinlaikj és értékét emellik. Ez nem uti-> 
litarizmus, hanem az élet joga, igényeinek kielégítése, a 
fejlődés jés haladás törvényének a megvalósulásja. Ez az 
a (szellemi kiválasztás, amely azt, ami rosisz s> a jobb és 
tökéletesebb élet kialakítására károsan hat, megsemmisíti, 
Lehetetlenné leszi, hogy a jó annál inkább érvényesülhessen. 

De hogy tudomány, művészet és erkölcs a maguk1 

különböző útjain is a közös célt sikerrel szolgálhassák, 
szükség, hogy mindig maguk előtt lássák a legtisztább ás 
legem elk edettebb iéleteszményt. Szükség; hogy ott világol-, 
jon (az a csillag,, amelly mutassa 'az útat a nagy cél felé. Az 
élet bonyolult szövevényeiben, csillogó {mázában, hamis 
frázisaiban, megtévesztő útjaiban, ezerféle kitéréseiben 
olyan iköinnyein »mellé!klvágányra« jut az ember. Ezek a 
mellékvágányok észrevétlenül olyan «irányokba terelik, 
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amelyeken (haladva az igazi céltól mind távolabbra esik 
s [az élet értelmét és értékét olyan dolgokban keresi, U I I K H 

lyekben taz nem található. Annyi apró érték jelenik meg 
előttünk az élet útain, annyiféle csábos szín ragyog' reánk1 

az élet fölszinéről, annyi kellemes hang hívogat, csalogat 
maga felé, hogy emiatt a legfőbb értéket, a hüvelybe rej-
tett (magolt s az élet igazi hangját meg sem halljuk. Az élet 
ezerféle (érdeke, az élvezetek vágya, a gazdagság szomja, 
a jólét és szerencse kinállkozásai mind könnyen elvonhat-
ják digyelmünlkiet az igazi életeszménytől. Sőt tovább 
menve, a különböző világnézetek, az egyoldalú isinereitek, 
a (nagy művészettel kiépített tudományos rendszerek, a 
különböző Ikloroknák divatszerű áramlatai szintén maguk-
kal [ragadhatnak s útvesztőbe vihetnek. 

Mi is hát az éleit értelme éis értéke? Ez a kérdés akkor 
kiált 'különösein égetően felénk', amikor a lélek és az őt 
környező 'világ között bizonyos meghasonlás és szaka-i 
dék (keletkezett, amikor a fejlődés törvényéinél fogva olyan 
vágyak, jreményelk1 és igények támadnak a lélekben, ame-
lyeket a 'világ többéi ki nem elégíthet. A létek és a világ 
között ilyenképpen megzavart harmóniát igen nehéz hely-> 
reáUítani. Azok a Ikisiérletek, amelyek az életnek egységes 
áttekintést (alkarnak adni, gyakran egymásnak is elleni-) 
mondanakf s a zaVart és diszharmóniát még fokozzák. Kü-
lönben ás itt magyarázatokkal, .fogalmakkal nem lehet 
boldogulni. Hiába írjuk körül a legszebb szavakkal is az 
élet Célját, hiába állítjuk előtérbe a legszebb életképet is. 
Az létet maga ejgy folyton változó folyamat. A ma képére 
rácáfol |a holnapi, annál is inkább, mert itt nem szilárd 
tényekkel (állunk szemben. A lélek és a világ kiözt keletke-
zett szakadékot csak 'egy mélyebb, gazdagabb és tartalma4 
sabb élet hidalhatja át, amely az ellentéteken felülemel-
kjedilk. 

Azonban jaz (élet ilyen irányú fejlesztéséhez és eme-, 
léséhez Imi is hozzájárulhatunk. Hozzájárulhatunk azál-* 
tal, Ihog'y a múlt és jelien ama törekvéseit, amelyek a lé-
lek lés világ kibékítésére igyekezték és igyekeznek, SZH 
gorú vizsgálat tárgyávíá tesszük, belőlük kihámozzuk az 
igazságokat, leszűrjük az élettapasztalatokat s ezek segít-
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scgével ;meigjelöljük az irányt, amely feléi az új és tökéle-
tese!)!) (életnek fejlődnie és hal adnia kell. Erre a szép és 
eléggé [nem méltányolható munkára vállalkozott Eucken, 
akinek fáradozása a legteljesebb rokonszenvet kell hogy 
ébresszen mindenkiben, aki az emberi élet szebbé, gaz* 
dagabbá lés tartalmasabbá váló fejlesztését a szívén bor-/ 

» dozza. 
Különösen a mai kor érzi hiányát annak az erőnek, 

amely az életnek újabb lendületet adhatna. A mi világunk 
végtelen gazdag ú j eszmékben, új irányzatokban. Ezek 
mindenike csábi tó tag integet a tétovázó ember felé. De 
egyiknek sincsen meg alz a fölényes, határozott vonzó 
ereje, jamely mágiával emelhetné az életeit. Bizonyos szel-
lemi (anarchia uralkodik a modern élet gazdagságában. 
Ilyen ínagy (bizonytalanságban a délek habozva töpreng. 
Keresi laz élet érteiméit és értékéit. Mivel nem találja, üres-t 
nek lérzi miagát. Ez a körülmény is igén rokonszenvessé 
teszi E ucken-{\\ék azt a törekvését, amellyel az életnek 
ú jabb mélységeit kívánja föltárni. ' 

Ebből a célból mindenekelőtt is merited s kritikai mél-> 
tatás tárgyávái tejszi azokat az életrendeket, amelyek eddig 
ladtak [értelmeit és értéket az életnek s azokat, amelyek 
újabban léptek fel hasonló igénnyel. Ilyen régebbi éleU 
rendek: »a viállásos életremh és mz Immanens idealizmus 
életrendjei. Ujabbak: m szociális és laz individuális kid1-
tura«. , ' 

A vallásos fleirend hosszú időn keresztül a legnagyobb 
hatást 'gyakorolta az emberre s hatása m a is kétségtelen. 
Eszerint »az élet egyetlen feladata az abszolút és tökéletes 
szellemhez való viszonyra van /konce!ntrálva«. Ez az élet-
rend, (amelynek legfőbb jellemvonása a bensőség, amely 
az életet a végtelen) isteni szeretetre alapítja s amely ko-
moly, ierfkíöÜesi irányt ír elő, az embert magasra emelte. 
Szerinte |az ember mint Isten képére teremtett lény, a 
mindenség [középpontjában iáII s az Isten országának tagja. 
Ebből kifolyólag az élet 'sokat vár tőle, nagy és súlyos fel-
adatok jelébe állítja, de a hit lés remény, mely lelkét egv 
s'zlebb jövőre irányíljia, megedzi az élet harcára. Ez az 
életrend ímegíiemesítve ,a kereszténység állal, olyan mély-
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séget i6s ibensőséigiet adott laz életnek, aminőt más helyen, 
el nem ért. 

Azonban \Eucken szerint ennek az életrendnek a ki-
zárólagossága [ellen mégis sok kifogás emelkedik. Az első 
az, hogy ez az életrend elhanyagolja a körülöttünk mozgó 
világolt s a HáJtható világ helyett a hit világa lett az emberi 
remény lés vágyakozjás tárgya. Amidőn aztán a modern 
kulin ra ^ismételten a látható viliájgi felé irányította a gon-
dolatot lés figyelmet, amidőn ebben olyan újabb értékeket 
fedezett fel, .amelyek a lelket magukhoz láncolták: meg-
indult |a [kételkedés áradata a vallással szemben, amely 
hajlaíndó |a vallást a iképzelődés munkájának s a merő 
illúziók birodalmának tekinteni. Ezért a vallás elveszí-
tette emelő, megerősítő, isteni és emberit egységesítő tar-
talmát [s föltétlenül nem ur alkodba lik az élelen. 

Másik régebbi életrend m.z immanens idealizmus 
életrendjei. A vallás szárnyai alatt nőtt fel, de sokszor 
dl Lene fordult. Ez is egy láthatatlan világba állítja az 
életet, de elkerüli a vallás dualizmusát. Mert szerinte 
ez a láthatatlan világ nincs elkülönítve az érzékű léttől, 
hanem janinak »oka és megelevenítő mélység|e«. Ez az 
ideálkultniia (az embert szorosan összekapcsolja a min-
detnsléggel, (de egyben attól eltérő állást tulajdonít neki. 
Mert (a mindenség öntudatlanul ét és követi a szükség-
szerűség [törvényét, mig! az embernek élményei vannak 
s az ő gondolatában emelkedik a világ »teljes világosságra 
és szab ad ságra«. Ez pedig1 az ember hozzájárulása nélkül 
nem történik, úgy, hogy a Világ haladását az ember moz-
dítja (elő. Itt az élet igazi tényezője a belső, láthatatlan 
világ, (amely magával kell hogy ragadja a külsőt is. így 
keletkezik egy szellemi tevékenység, amely |a szunnyadó 
természettel ísizemben megteremti a szellem birodalmát, 
amelynek segítségével az ember átéli a világ minden jgaz-
dagságlát. 'Itt az élet nem vágyik külső jutalomra. Ön-
maga [kifejtésében találja meg értelmét, örömét pedig a 
maga fszenilé lés ében. Ez az életrend a vallásétól lénye-
gesen eltérő életalakítást eredményez. 'Merít amíg1 a val-
lás (az életet egy pontra [koncentrálja, ez a lehetőleg tá-
gítja lés szélesíti; a vallás érzületre helyezi a fősúlyt,, 



3 3 4 A Z ÉLET É R T E L M E ES É R T É K E 

ez (a cselekvésre; a vallás az ember semmiségét és gyön-
geségét (állítja előtérbe, ez pedig erejét és nagyságát. 

Azonban \Euck\eii szerint az ideálkultura alapja is 
megrendült, (amely (különösen a görög élet tetőpontján 
élte fénykorát. Azóta ellenséges haltalmák felül kereked-
tek íés elűzték1 a léit középpontjából. Az emberiség csak 
egyes Ikiemelkedő korszakokban tudta megérteni azt, hogy 
a való ságinak van egy láthatatlan mélysége, amelybe az 
ember ia saját erejénél fogva belehelyeizk'edhetik. Ha 
nagy idők és nagy emberek összetalálkoztak, akkor ez az 
életrend imígy, és fenköilt eredményeikre vezetett, de az 
idők átlagiára nézve hatástalan maradt. Azonkívül a min-
denséginek (arról a láthatatlan mélységiéről, amelyet az 
ideálkultura (ájllit, csak a vallás segítségével tudott meg-
győződni !az ember. Ha a vallás helyzete gyengül, ak-
kor (az ideálkultura is elveszíti befolyását. Korunkban a 
külvilág íalz ex akt tudományok segítségével akkora önál-
lóságot (nyert, hogy íaizt többé egv belülről ható látha-
tatlan létet szolgálatába állítani alig lehet. Végül a mo-
dern (kutatás (ajz ember szellemi szervezetét megbatározott 
korlátok közé szorítja s olyan megkötöttséglét tanítja, 
amely mellett lehetetlen, hogy a mindenség éleiében részt 
vegyen. Mindezek az okok és körülmények az immanens 
idealizmus életrendjét is megrendítették. 

Miután ezeknek a régebbi élei rendeknek helyzete megí-
rendült, az ú j idők hatása következtében újabb életrendek 
.alakultak'. (Köztük első a vimturáliziitus életrendjemely 
az iembernek a természethez való viszonyát teszi az élet 
alapvető (viszonyává. Ennek legfőbb elve az, hogy a ter-
mészetet |a maga természetességében kell felfogni. A ter-
mészetben [nincs semmi belső tulajdonság1, leikies törek-
vés. A természet változhatatlan törvények szükségszerűsé-
génél (foglvia végzi a maga munkáját. A természet és ter-
mészettudomány akkora vonzó erőt gyakorolt az emberre, 
hogy íaz haj landó lett a természet látható birodalmát a 
valósággal azonosítani s egyben minden tudományt a 
természettudomány mód já ra átalakítani. Lassanként a 
természettudományi [világnézet lett az igazi világnézettéi. 
A természet elnyelte az emblert is. Azonban a természet-



A Z É L E T É R T E L M E E S É R L ' É K E 3 3 5 

rteík {régi mcchaniikaii felfogása mellett mindinkább ki-
tűnt [az ellentét az emberi lélek iéis a lelketlen természet 
közölt) Ezt iaz ellentétel a monizmus eloszlatta azáltal, 
hogy a természetet is lelki élettel ruházta fel. így az em-
bert is belekapcsolta a természet életébe. Következőleg az 
ember (teljesen a természet gyermeke. A lelki élet külön 
céljairól fszó sem lehet. A lélek 'is a természetes organi-
zációnak jegy darabja. A természet önmagán túl és kí-
vül más értéket nem ismer. Természetes, hogy ez a fel-
fogás az emberi életnek-más irányt adott s benne azok a 
vonások jutnak előtérbe, amelyek a korábbi életrendek 
mellett nem érvényesülhettek, sőt cél voltak nyomva. A 
lélek tevékenységét testi föltételek .szabják meg s így a 
természeti (ösztönök, az önfentartás és a létért való küz-
delem lesznek mozgató erői. így fejlődik ki a naturaliz-
mus hatása alatt egy különleges élettipus, mely a szellemi 
munkára !is az anyagi és testi élet bélyegét nyomja rá. 
Ez a felfogás harcol éís tiltakozást jelent minden ellen, 
ami a természeten túl van. A metafizika, a vallájs s az eze-
kem alapuló morál — szerinte — csak széttépi a való 
természetei s zűrzavart eredményez. Azért azokat gyöke-
restől el kell pusztítani. Az érzéki és materiális tényező-
ket (kell diadalra juttatni, mert ezek gazdagabbá, bizton-
ságosabbá;, [derültebbé és kitartóbbá teszik az életet. 

Bármiivein (szilárd talajon érzi magát ez az életfelfo-
gás, mégis Eucken szerint nagy ellentmondás van benne. 
Az ilyen naturalista éleit az embert a természethez vezeti 
vissza. De (ezt a munkát szel lemül eg végzi az okokon 
nyugvó gondolkozás segítségével. Lehetséges-e ez egy mef-
rőben természeti lényre nézve? 'Már maga a gondolko-
zás [ténye ellene mond a naturalizmusnak. De nem is 
eléggé jklöivetkezetes önmagához, mert olyan életjavakat 
veszen föl magába, amelyek éppen abból a lelki világ-
ból (valók, amelyet ő minden eszközzel ostromol. Hiszen, 
ha (az életlet merőben természeti ösztönökre í vezetni)k 
vissza, ihovia lennének akkor az élet igazi értékei, mint 
meggyőződés, [érzület, [személyiség és jellem? De ezen-
felül (karos is az életre a naturalizmus. Azt szűkíti és ösz-
szezsugorítja. {Mert ahol az ember is a természetnek egy 
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paránya s élete minden sértékét önmagában találja, hová 
lesz ott a részvét, a szeretet, a kölcsönös megértés? Hová 
lesznek ja nagy Célok és eszményi feladatok? Mire való 
a modern életnek sokféle bonyolultsága, ha nekünk is 
a legalsóbb rendű organizmussal egy 'a célunk s hivatás-
sunk? Ez az étet hátrálás fés nem haladás. Azért a natural-
lizmus, bá r fiöjlszinre hozott egyes eddig elhanyagolt tél-
ny ez őket is iaz embert a természettel közelebbi kapcso-
latba hozta, mégis hiányaji és korlátai annál inkább ki-
tűnnek, minél inkább jogot tart [arra, hogy az egész életet 
a maigla eszközeivel fölér je és 'meghatározza. 

Miután Isem a vallás, sem a természet egymalgában 
neini elégítette ki (az embert s mélletftülk bizonyos belső 
ürességet érzet t : lönmagához fordult s magában és em-
bertársaival való Viszonyában kereste az élet értelmét és 
értékét. így keletkezelt a szociális és individuális kul-
tura. Mind a kettő azt hiszi és hirdeti magáról, hogy az 
életet teljessé iteszi, ha korlátlan ura lomra juthat, pedig 
Euckpn szerint megszűkítenék az életei és értelmétől meg-
fosztanák. ' 

Mil is a k a r a szociális kultura? »Szüntelen munkát a 
társadalom jóllétéért, az emberi együttlét olyan állapo!-
táért, mely kevés fá jda lmat éjs sok! gyönyört tartalmaz, 
egy lehetőleg {kényelmes és élvezetekben gazdag életért és 
pedig az embereik lehető legnagyobb száma részére«. Bár 
sok új kötelességet és feladatot szab az ember elébe ez az 
irányzat, mégis egymagában nem elégséges az igazi élet 
alakítására. Vájjon |a társadalmi jólét követelheti-e, hogy 
érette magát az egyes ember feláldozza? Amidőn ez a kul-
tura az élet eszközeire fordít minden gondol, ugyanakkor 
nem hanyagolja-e |el magának az életinek a gondját? Hová 
lesz itt az egyéni atnblició és .törekvés, mely az átlagon fe-
lül kíván emelkedni? A kultura és a szocializmus értel-
mében Vett (boldogság jnem járnak egy úton. Azért jaz a 
szociális kultura, jmely ja boldogságot tűzi ki célul, »iires 
fantom«. De emellett [súlyos károk és hátrányok származ-
nak belőle ja magasabb élet szempontjából. A szellemi 
munkát, amely |a szabadság és függetlenség talajában fej-
lődik, a társadalmi boldogság eszközévé teszi s a hasznos-
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ság szempontja elé helyezi. így tehát ez a kultura egy-
magában sem |az egyesnek, sem az összesnek életét nem 
tudja érdemessé tenni. ; 

Nem különben vagyunk az individuális kultúrával ,is. 
Bár tagadhatatlan a (nyereség, mely belőle származik az-
által, hogy az életet szabaddá, függetlenné és lélekkel tel-
jessé teszi is ezáltal a művelődés különböző útjait nyit ja 
meg, inéig sem lehet az életnek egyetlen mozgatója. Mert 
mit jelent az individuum, »a (létnek egy darabja«, mely ma-
gán kivűl más (eszményi nem táplálhat, amely őt a ma-
gasba segítenél s így a saját állapotának emelésében kény-
telen .kimeríteni az (életet. Ez az élet kidomborít ja az 
egyéniséget, növeli ;az önérzetet lés az ön élvezést s gyö-
nyöre annál {nagyobb, mennél inkább különbözik mások-
tól. De milyen üres és hiányos lenne az élet, amely eb-
ben találná m i n d e n (értelmét és értékét. Ha az emberiség 
csak erős (egyéniségekből állana, még akkor is a folytonos 
önélvezés unottá |és üressé tenné az életet'; mert az ember 
nem lehet merő állapot s önmagában nem merülhet ki, 
hanem foglalkoznia kell a világ Végtelenségével s éreznie 
keli egy IkÖzös igazságnak s a másokhoz kötő szeretetnek 
is az erejét. Élete ezek nélkül szűkös és hiányos. Ha ez a 
kultura még az erős egyéniségek életét ,sem teheti leljessjé, 
hogyan elégíthetné ki az emberiség átlagiát, akik az egyé-
niség ki fej lesz lésében [igen csekély örömet találnak? Vagy 
miképpen érvéinyes ül lie lilének az ilyen gyöngébb egyéni-
ségek a mai fejlett társadalmi élet bonyolultsága mellett? 
Nem hogy kielégítené ez az irányzat az életet, hanem azt 
a kétségbeejtő tpesszimiznius örvényébe kergeti. 

örömmel fogadjuk íés Szívesen í r juk alá Eucken-nek 
a fentiekben röviden vázoll kritikái megjegyzéseit a kü-
lönböző életrendekre Vonatkozólag. Azok a megjegyzések 
nemcsak széleskörű ismeretről és helyes ítélő képességről 
tanúskodnak1, hanem ;kü. lön ö sen az élet igaz ismeretéről 
tesznek bizonyságot. jMi (is valljuk1, hogy a kultúrára, amely 
kizárólag az Isten szolgálatába szegődik, amely az Istenért 
elfeledkezik az emberről, bármilyen fellengős színekbe (öl-
tözzék s bármilyen kenettel jes hangon beszéljen, de ellen-
kezik az ember alaptermészetével s az élet igényeivel, 

Keresztény Magvető 1915. 2 2 
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éppen úgy. mint az a kultúra, amely tisztán és kizárólag 
az ember szolgálatára van alapítva s az emberért lemond 
a lélek felsőbb vágyairól és szükségleteiről. Valljuk, hogy 
az az életrend, mely az embernek minden figyelmét és 
gondolatát egy láthatatlan világ gyönyöreire irányítja, ép-
pen ügy üressé és hiányossá teszi az életet, mint az, amely 
teljesen a földhöz köt s a természethez láncol. Valljuk, 
hogy a szocializmus azon kívánsága, hogy mindent a 
mások és a köz javáért tegyünk, olyan kevéssé adhat értéket 
életünknek, mint az individualizmus amaz iránya, mely 
elszakít 'embertársainktól s a r ra készlet, hogv önmagun-
kat bálványozzuk'. -Valljuk, hogy mindenikben van valami, 
ami a helyes életalakításra nélkülözhetetlen, de egyik sem 
veheti ál az luralmat anélkül, hogy az életet magasabb cé-
lok helyett egy osztály, pá r t vagy felekezet szolgálatába ne 
állítaná. Az élet nem tűr i a szélsőségeket és végletekéit. 
Akármelyik irányzat, mennél jobban megtisztítja önma-
gát, mennél hívebben és következetesebbein ragaszkodik 
a saját alapelveihez, annál inkább láthatóvá teszi egyol-
dalúságát, hiányait s a helyes életalakításra való elégte-
lenségét. Viszont az is igaz, hogy az értelem látó szögiéből 
igen nehéz, sőt lehetetlen ezek között a sokszor egymás-
sal homlokegyenest ellenkező irányzatok között a belső 
harmóniát mégteremteni1; de az élet mint egy hatalmasan 
hömpölygő folyam, lesimítja az ellentéteket, leszűri a kár-
tékony anyagokat s a maga fejlesztésére használja fel azt, 
ami mindenikben értékes. Nem üres meghatározások, Inem 
külső fogalmaik tehát azok, amelyek a fenforgó ellentéte-
ket kibékítik, hanem maga az élet, mely azok fölébe emel-
kedik. Nekünk a további fejtegetésekkel csak vezető és 
irányító szerepünk lehet. Ilyen i rányú »Msérletet« tesz 
Euicken könyve második, építő részében. 

Vájjon miben áll a szellemi élet alaptermészete? 
Hogy erre a kérdésre megfelelhessünk, egy más kérdést 
kell feltennünk: Vájjon az emberi élet teljesen a ter-
mészeten belül folyik-e le, vagy vannak természeten felüli 
sajátosságai is? Eiichen szerint és szerintünk is vannak. 
Bár az ember a természet keretei között él, de lelki éle-
tének főbb nyilvánulásaibau: a megismerésben, az érzés-
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ben iés jakarásba|n játtöri a természet íkörlátjaijt s azzal ellen-
kező sajátosságokat inulaI. Az emberi gondolkozás nem 
csupán fokozlati [különbséget mutat az állati megismerés 
fölött Az utóbbi a külső benyomásokat és csakis ezeket 
összekapcsolja, de iá gondolkozás ennél sokkal magasabb-
rendű folyiama]t. A gondolkozó lény szembehelyezkedhe-
tik az egész [környezetével s minden 'kívülről vett benyo-
másokkal szemben megőrizheti függetlenségiét s emellett 
képes arra, hogy önmagából ú j erőkét hozzon felszínre. 
A gondolkozás [segítségévet iaz ember mintegy felül tud 
emelkedni ia (meglevő állapotokon s így önmagát mint-
egy kiszélesíti. [Mindezek mutatják, hogy a gondolkozás 
nem puszta képzietniechani zmus, hanem sokkal magasabb 
i ntetlektuális berendezkedést kíván. 

így emelkedhetik1 felül a természet korlátain az em-
beri érzés (is. Ez az érzés nem marad meg az érzékek1 ha-
talmában. Az emberi boldogság nem az élvezetek mennyi-
ségétől függ, sőt akárhányszor azzal ellenkezik. Zord idők-
ben is (találtak az emberek örömet s élvezetekkel teljes 
korok is ürejsen hagyják a lelket. Sőt az emberi érzelem 
felülemelkedik magán iaz egyénen s örömet meríthet a 
mások boldogSiájgjából Ivagy valamely szent ügy előrehala-
d'ásiálbió'l. így emeli az embert a saját érzése is önmaga 
fölébe. " i 

Ugyanezt (tapasztaljuk akarásunk és vágyain\k terü-
letén. Minket a vágy és akarat felülemel a természeti ösz-
tön kényszerén (s cselekvéseinknek önállóságot kölcsönöz 
a külső behatásokkal (szemben. Ez nem csupán az egyesnél, 
Jnanettn az emberi közösségnél is tapasztalható, ahol a 
kul tura mint önálló jelenség áll fenn szemben a termér-
s'zetíiel. Mert ja kullturánatk éppen az a sajátsága, hogy 
benne az ember ú j követe lésékét támaszt, magasabb cé-
lokat itűz (k(i is azokat mefg is valósítja. És amidőn arra 
törekszünk, hogy a legfőbb jót megállapítsuk, mindig va-
lami olyant keresünk', ami az élvezeten és hasznon felül 
emel, almi szubjektivitásunkat túlihaladja s belőlünk va-
lami nagyobbat és [gazdagabbat csinál, mint amik termé-
szet iszerint [vajgyunk. 

Ezek szerint az emberi tevékenység mind a három 
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oldala azt mutatja, hogy a mi belső életünk önálló élet, 
hogy az nem a »természet tovább folytatása^ hanem »sza-
kítás« ja természel tel. hogy az élet természeti fokával szem-
ben egy új életet jelent. Uj életet jelent azért, inert a ter-
mészeti fokon (álló élet bármilyen gazdag legyen különben, 
az önfentarfás határai t ítúl nem haladja. De az emberi 
élet önmagában keresi a saját értékéit s a messze távol-
ban levő célokat tüz maga elébe. Ezeket a célokat szintén 
magasabb, szellemi tevékenységgel valósítja meg, amelyre 
nem elég az, hogy a tárgyakat kívülről szemléljük, ha-
nem eltelik ez ő leg (az objektumot belevonjuk az életfolya-
matba s [eiziáltal a szubjektum és objektum közötti ellenté-
tet a lélek talaján elenyészte! j ük. így keletkezik az önálló 
lelki élet, amely többé nem egy darabja a természetnek, 
hanem azon felül álló folyamat, amely külső korlátokat 
nem ismer ,s lalkalnias arra, hogv a végtelenségig fokoz-
tassék. 

Ez a szellemi munka azonban annyira ellenkezik az 
emberi haszonnal és jólliéttel, annyi áldozatot és önmegita-
gadást kíván, hogy itt valamely felsőbb erő hatását és 
közreműködését * kell föltételeznünk. Csak egy ilyen vég-
telen élethez Való ragaszkodás adhat az egyénnek jelentő-
séget, csak ezáltal alakulhat ki az emberek belső közös-
ségiéi s [csak ezáltal kapcsolódik bele az ember a mindenség 
életébe. A [nagy átalakító, szellemi mozgalmak, a vallási 
megújhodások nem úgy jelennek1 meg, mint az egyes indi-
viduum alkotásai, hanem mint egy magasabb hatalom köz-
lései és kijelentései- Azonban ez a magasabb közremű-
ködés korántsem alacsonyítja le az embert merő eszközzé. 
Szükség van itt az ember önéi határozására és tevékeny-
ségére is. Az a felsőbb hatalom csak a mi megiisnieré!sünkL 

nek, érzületünknek lés meggyőződésűinknek a hozzáfordu-
lásia által válhatik (életenergiává és teljes valósággá. Az 
isteni kegyelem jés emberi szabadság nem zárja ki egy-
mást, valamint jaz emberi képesség semmit sem von le az 
Isten nagyságából, hanem azt igazolja. Éppen így »a min-
denség1-élet« (nem oltja ki az individuumok életét, hanem 
azt emeli és meghemesíti, mert az egyesnetk kifejlődése az 
egésznek nyeresége. A vallásnak nagyfokú eltévelyedése 
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volt az, amikor az emberek iránti közönyt tette az Isten 
iránti szeretet bizonyítékává, holott éppen az Istenhez 
való kapcsolódás (által győzi le az ember természeti ösz-
töneit s ezáltal nyer erőt és tartalmat érzülete. 

Meg nem állhatjuk, hogy Euck en-w&k, az istenség felé 
emelkedő életnek eme szép leírása mellé ide ne iktassuk 
Prohászka Ottokár következő fejtegetéseit: »Semmire sincs 
a kűzlkiödő iembernek annyira szüksége, mint az eszményi 
világgal való kapcsolásra! Hiszen ez az eszményi világ 
tele 'Van csengéssel, jtele van fénnyel s meleggel s ez iga-
zítja el az életet az önmagában való igazság, jóság, szép-
ség, a végtelen valósiá|g', az Isten felé! Ez ideális valóság-
hoz (kell felemelkedni az embernek s az élet értelmét, a 
hlarcok s az áldozatok temper amentum át ez örökérvényű 
lelkiségből kell jmeríteni! Akik azt a biológia nyers ada-
taiból víagy épp lombikokhói akar ják magyarázni, azok 
az élet (értelmét lent keresik! s magyarázatát alulról kérik 
s tényleg úgy tesznek, mint ahogy azok tennének, kik a 
gyökér hajtásait, melyek levegőbe s napsúgáírba kiván-
kóznak, lekiöltnéjk s visszahajlítanák a gyökérbe, mondván: 
gyökérből valók: yagiytok, maradjatok liát lent, hisz földbe 
tartoztok. Pedig (dehogy is tartoznak e hajtások a földbe 
s hason lóképpen, (dehogy is tartoznak az eszmények a 
vérben.1 i í 

Az ilyen szellemi élet, amely Euckeii szerint legyőzi 
azt a látszólagos jellentétet, amely az ember és világ között 
fennáll s amely 'a szabadságot és a mindenséggel való 
együttműködést egyesíti magában, ú j lehetőségeket nyit 
meg előttünk s új, magas célokat tűz elénkbe. Ez az új 
élei megszabadít ja merő emberi üzelmek kicsinységétől 
s az én szűkösségéből. Oda viszi az embert a nagy egész 
folyamatába, nem [azért, hogy belevesszen, hanem azért, 
hogy annak munkás tényezője legjyen. így születnek a leg-
termékenyebb mozgalmak, melyekben az ember a min-
denséggel való kapcsolata folytán ú j erőt s bizonyos Szel-
lemi karaktert nyert, amellyel egy ú j szellemi kuliurának 
veti meg az alapját. 

1 A háború lelke. Élet kiadása. Budapest, 1915. 18. 1. 
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Természetes, hogy ennek az ú j szellemi életnek a meg-
valósulása elébe1 számtalan nehézségek és akadályok ál-
lanak. Euck\e\n ezekét sem hagyja figyelmen kívül. Há-
romféle szempontból tárgyalja azokat. 1. A szellemi élet 
viszonyából azokhoz |á természetes eszközökhöz és felté-
tetekhez, amelyekére íutalva van. 2. A szellemi élet ké-
szülctienségéből. 3. A szellemi élet látszólagos tehetetlen-
ségéből a mindenségiben, (valamint az ember körében. Min-
denütt, amidőn éles pillantással rámutat a nehézségekre, 
egyben megjelölii az útakat is, amelyekjen (azok leküzdhe-
tők. Végül Mö^e\t\k\ezte\1\ések\et von az egyén életére s a je-
len helyzetére. 

Ami az egyént illeti, őtet ez a szellemi, ú j élet felül-
emeli azokon az ellentmondásokon, amelyek a lermészeli 
embert lépten-nyomon (kétségbeejlik. Az a tudat, hogy 
élete nem pusztán a környezel éhez való viszonyban merül 
ki, hanem az, belső szellemi élet, meg kell hogy változ-
tassa az ember egész jellemét. Többéi nem a külső sikerek-
bén keresi célját és értelmiét, hanem abban, hogy »ön-
álló élet-centrum má«, ^szellemi energiáv!á« váljék. A szel-
lemi életnek (ez a belső fejlesztése legyőzi a külső termé-
szeti nehézségeket is. A fizikai i f júság hanyatlása nem 
vonja maga után a szellemi öregséget, mer t itt az élet nem 
egy megfelelő (tőkének ja flölemésztése, hanem folytonos 
tőkegyűjtés. Életünk többé nem 'kívülről várja és kapja 
az értéket (s ja tartalmat, hanem önmagunkban találja 
azt meg. Az ilyen élet soha sem tekinti magát elveszett-
nek. Bármilyen nagy tegyen a külső sötétsége, de belső vi-
lágossága legyőzi iazt. Mivel pedig ezeket csak egy felsőbb 
szellemi világgal Való kapcsolatban érheti el, semmi oka 
nincsen arra, hogy magát túlbecsülje. 

De a Ifelen helyzetére is fontos következtetéseket von 
Éneken, amelyek sok meddő harcnak és termékétlen vi-
tának vethetnek véget. Mindenekelőtt abban a nagy zűrza-
varban, mely korunkat jellemzi, melyet a pártok és fele-
kezetek egymás elleni küzdelme jellemez: ez az ú j szel-
lemi élet bizonyos (összhangot teremt s a széthasadozott 
életet újra egy egészbe kapcsolja össze. Amig a külön-
böző életrendek mindenike külön-külön az egészen ural-
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kod ni akar , amíg: mindenik azt igényli, hogy az életet egye-
dül önmagából képezze és alakítsa: addig a harc és ösz-
szeütkiözós elkerülhetetlen. De mihelyt az emberi szel-
lem belülről kifelé keresi a maga érvényesülését, azonnal 
javujl a íhicilyzielt s az félét Iminden tiokon egyenletes arányban 
fejlődik. Ezt la fejlődést a személyes élettapasztalatok is 
gazdagítják <s ezáltal* az élet egyénenként más irányt 
mutat, aszerint, amint ki-ki az élet súlypontját miben 
látja. De azért mindenki szabadon járhat a maga út ján 
anélkül, hogy másokban ellenségeket fátna. 

A szellemi életnek ez az ú j irányzata megszünteti azt 
az ellentétet is, amely az ember léis a világ közölt fennáll. 
Ma már túl vagyunk azon a régi irányzaton, amely a vi-
lágot az emberből kiindulva akarta megmagyarázni. ,Ma 
megfordítva, az embert a világból kell megérteni. Ez az 
eljárás nagyon lefokozza az ember értékelését addig, amíg 
az életnek puszta szemlélői vagyunk1, de magasra emeli, 
mihelyt az élet munkás tényezői közé vegyülünk. Korunk 
legnagyobb munkát s leglelkesebb törekvést éppen az 
ember érdekében fejt ki. Ha mi az embert úgy tekínte-
nők, mint a természetinek egy darabját, tudnánk-e érette 
lelkesedni és áldozatokaL hozni? De lelkesülünk és áldo-
zunk, mert érezzük, liogy több mint a természet s fölötte 
áll a természet szükségszerű rendeléseinek1, hogy életének 
nagy a méltósága és szép kilátások nyílnak1 meg előtte. 

IÁ szellemi életnek itt Vázolt alaprajza hivatva van 
továbbá korunknak egy nagyon kiélesedett másik függő 
kérdéséit is megszüntetni, t. i. a munka és lélek ellentétét. 
Korunk a hasznosság jelszavával a munkát óriási mér-
tékben megnövelte, de ezáltal azt elválasztotta az ember 
lelki állapotától is az embert merő géppé tette. Ezáltal a 
munka elveszítette (szellemi tartalmát s üres technikává 
lett. Igv az igazi kultura »eredményk!ulturáv!á« és »han-
gulatkulturiává« silányodott. Ezt a visszás helyzetet külső 
operációkkal megszüntetni nem lehet. Ezt csak egy be-
lülről ál foglaló élet kifejtésiével lehet áthidalni, ahol a 
szubjeíktuni és objektum ellentéte le van győzve s az 
étet puszta esemény helyett élménnyé válik. 

Ugyancsak a pesszimizmus és optimizmus között ver-
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gődő hangulat egy ilyemszerű életalakítás által találja 
meg a [maga határozóit medrét. Merít az önálló szellemi 
élet »magas [és mindent befoglaló célt« ad nekünk, mely 
minden fáradsiágol megérdemel s lépten-nyomon érezteti, 
hogy az élet ú j mélységei csak nehéz harcok1 árán nyíl-
nak meg. /Így (kivetkezik be laz a helyes él elhangol at, amely 
fölötte áll a pesszimizmus komor éleitagadásáuak, de tá-
vol áll lattól a túlzott optimizmustól, mely problémáikat is-
merni nem akar. 

Végül egy ilyen szellemi életalakítás leküzdi azt az el-
lentétet is, amely jelenleg a vallás és tudomány között 
fennáll. Mi szülte ezt az ellentétet? Eucken igen helyei 
sen mutat irá [itt arra a zavarra, amely a kultura fo-
galma körül fennáll. Azt mondja: »Nem tudunk a kul(-
tur fogai ómnak olyan mélységet adni, liogy az egész em-
ber t belsőleg megragadja és lényegesen lovábbképezze; 
ha azonban a felszínen marad, akkor egyáltalán nem le-
het elkerülni,, hogy a kul túrát túlnyomó lag mint a megf-
ismerés merő fokozását fogjuk fel, hogy olyan intellektuá;-
1 izmus harapózzon [eil, amely a körülöttünk levő világi-
nak észszerű felderítésiéből minden probléma megoldá-
sát, az (egész emberiség fölemelései és meguemépítését 
Várja, amely nem ismeri és nem tiszteli az életnek semmi 
mélységlét és titkát, amely tehát az életnek semmi belső 
tartalmat és egyúttal semmi szilárd támaszt nem tud 
adni«.2 És később hozzáteszi, hogy »az ilyen intellektuáy 
lizmus lesz a natural izmlusnak legjobb szövetséges társa«, 
amely a valósághoz való viszonyunkat kizárólag a tér-
ni észettudó-mányHa alapítja s ezíálltal az életet elviselhei-
tellenűl összezsugorítja. Eucken tiltakozik az ilyen egy-
oldalúság elleni, amely csak »részletkültur;át« eredményez. 
Az emberi lét a lényegkulturát keresi, amely sem a mű-
vészettel, sem a vallással összeütközésbe nem jön, mert 
mind a kettőt méltányolni tudja anélkül, hogy az egész 
életet valattielyiknelk alárendelné. Természetes, liogy ez 
a belső összhang csak akkor következik be, ha különbsé'-
íget t e s z ü n k |a vallásnak szellemi tar talma és történeti 
alakja között Is ha a fogalmakon túl keressük magát a 

4 I. m. 199. 1. 
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munkás életet. így készek vagyunk az elaggott és fonnyadt 
külsőt (kiválasztani belőle, hogy minden feat art ás nélkül 
os&zhangba jöj jön »a szellemi evolúció világtörténeti :ál-
lapotáVaÍ«. 

Meglehetős - rész let ess éggel ismertettük a fentiekben a 
jénai világhírű professzornak fejtegetéseit; mert úgy tet-
szik nekünk, hogy filozófiája minden méltánylást megér-
demel. Nem azért, mintha a kor különböző szellemi áram-
latait egy ú j rendszerttel gazdagította volna, hanem azért, 
hogy az egymás ellen harcoló irányzatoknak fölébe emel-
kedve, az élét érteimlét és értékét iis magasra emeli. Szinte 
jól esik, ha az egyoldalúság és türelmetlenség! áldatlan 
harcai közül olyan magaslatra juthatunk', ahol a lélek 
szabadsága kellő méltánylásban részesül, ahol az ember 
töEbbé nem magát tekinti a világ [középpontjának, hogy 
az életet a maga szűköis ós kicsinyes fogalmai közé zárja, 
hanem az élet különböző áramlatait a saját lelkén át-
szűrve, szellemi gyarapítására fordítja. Jól esik, ha a na-
turalizmusnak, inateriálizmusnalk, szocioiógizmusnak föld-
höz ragadt szűkösségéből f ölemelkedhetünk az objektív 
ideálizmusnak arra ;a szélsőségtől ment magaslatára, me-
lyet Euchen [képvisel, ahonnan a lehetőségeknek és ki-
látásoknak ú j tá jai ínyílnak meg előttünk. 

Egy másik igén lényegles haladás az Éneken filo'-
zófiájában az, hogy .szembeszáll kulturájuk amaz egyol-
dalú irányzatával, lamely mindent az intellektual izmus 
mérlegében kíván megmérni s az' ex akt tudással akar ja 
megmagyarázni az (élet minden titkát. Ennek a veszélyei 
léptem-nyomon kitűnnék (az jegyé'ni élet teljes elnyom ás ár-
b a n s a személyiségiek letörlésében. Mért, ahol az értelem 
a maga kis világlát úgy tekinti, mint a végtelen mindensér 
get, ahol (a léleknek érzelmekkel teljes mélységét fogal-
naklkal kívánj álk körülhatárolni: ott az önálló egyénisé-

gek kifejlődése a tehetetlenségek klözié tartozik. Eiicksn 
ezekkel .szemben (a belülről kiinduló élet jogait és igéi-
nyeit védelmezi, gondos kézzel eltakarít minden romot, 
ilimely fejlődésében lakadályúl szolgálna. Nem arra töt-
rekszik, hogy az igaz életet szép kifejezésekben körülírja, 
hanem azt követeli, hogy az élet maga emelkedjék fölébe 
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önmagának. Ok (nélkül (való mindéin fellengős életesz-
inény, ha maga az élet alant marad. Hogy pedig az élet az 
individualizmus veszélyeit is elkerülje, belekapcsol ja azt 
a mindenség életébe, hogy legyen annak erős és munkás 
tényezője, hogy arnig1 egyfelől érzi a maga önállóságát, 
addig másfelől érezze a nagy egésszel szemben való fe-
lelősségét is. Igly kapja meg maga az élet a vezető szere-
pet abban ;a szellemi anarchiában, amely korunkat jel-
lemzi. Ott pedig, ahol az élet beszél, minden hanginak el 
kell némulnia, ahol maga az eiréber követeli jogait, min-
den más érdeknek meg kell szűnnie. Az életnek ezt az igaz 
hangját megszól altatni. |az embert a természeten fel ül-
emelve, a maga valódi szellemi hivatására vezetni: ez az 
Eucken eléggé nem méltányolható célja. Az ő tanuimáj-
nyozása tisztítja látásunkat, megnyit ja előttünk a szel-
lemi fejlődés V é g t e l e n útjait s megtanít arra, hogy iaz 
egyoldalú és mesterkélt élet helyett, miként emelkedhetünk 
föl az élet nagy e g é s z é i h e z , ami azlán életünknek igaz ér-
telmet és (értéket ad. 



Isten háza és a mi tisztünk.* 
Irta: Józan Miklós. 
Alapíge: „Embernek fia, hirdessed az Izrael há-

zának ezt a házat és piruljanak meg az 
ő álnokságokért, esmérjék meg a tem-
plom példáját. — Hogyha megpirulnak 
mindenekről, amiket cselekedtek: e ház 
formáját és annak rendelésit, kijárásit 
és bémenésit, minden formáját és minden 
jegyzésit, minden irott képeit, és minden 
törvényit jelentsd meg nékik, és szemeik 
előtt ird meg; és tartsák meg annak 
minden formáját és minden jegyzésit, és 
azok szerint cselekedjenek. Ez a ház-
nak törvénye: A hegy tetején lészen: 
minden határa köröskörül tökéletes-
képpen való szentséges lészen ; imé, ez 
annak a háznak törvénye." 

Ezekiel XLI1I. 1 0 - 1 2 . 

Ü n n e p l ő G y ü l e k e z e t ! Kedves A t y á m f i a i ! — Izrael nagy p r ó -
fétái között mé l tó helyet foglal el Ezékiel , a f o g s á g p ró fé t á j a . 
M a g á n viseli ő is az igazi p ró fé t ák i smer te tő j e g y é t : a k ü l s ő 
n e m e s e g y s z e r ű s é g e t , amely s z a v a i b a n és te t te iben , gondo la tv i l á -
g á b a n és é r zü l e t ében s á l t a lában egész m a g a t a r t á s á n v i s s za tük rö -
ződ ik . Hozzá j á ru l ehhez a b e n s ő e lmélyedés , a m e l y bep i l l an tás t 
n y ú j t neki a t e r e m t ő Isten v i l á g k o r m á n y z ó t i t k a i b a ; úgy, h o g y 
„ m e g n y i l a t k o z n a k előtte az egek és lát isteni l á t ásoka t . " Ezeket az 
is teni lá tásokat o lyan találó k é p e k b e n és h a s o n l a t o k b a n , o lyan 
m e g g y ő z ő é r v e k b e n és dön tő e re jű f e j t ege t é sekben tár ja lelki s z e -
m e i n k elé, h o g y azok mintegy m e g e l e v e n e d n e k e lő t tünk, min t a 
m e z ő b e n szé t szór t csontok, amelyeket az Úr le lkének fuva l l a tá ra 
ő m a g a szerel föl hússal , bőr re l , ideghálóza t ta l , m indenek fö lö t t 

* Elmondatott az 1915. aug. 29-iki papszentelő Egyházi Főtanácson. 




