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Y I L Á G I V É Z E T T A K 
A világnézeti tipuskutatás 

A világnézettan új tudomány alig 
száz éves. némi történelmi elözmény-
nyel. Nevét Dilthey aclta (Weltan-
schauungslehrel aki egyébként ezt 
a tudományt a »filozófia filozófiá-
jának« is nevezte. A modorn filozófia 
értékes vállalkozása, mely új prob-
léma újszerű meglátásából szü'etett. 
Célkitűzése: feltárni azokat a szel-
lemi törvényeket, amelyek az egyes 
v lágnéze.ek és így az egyes filozó-
fiák a akulását differenciálódását 
meghatározzák. Nem vizsgálja az 
egyes v i l á g n é e eket igazság artalmuk 
szerint, nem akar döntő bíró lenni 
a világnézetek között. Ezt kérdezi: 
miért vannak különböző világnézetek 
és filozófiai rendszerek? Hogyan osz-
tályozhatók e . e k ? Mik azoK a tör-
vények és erők, melyek az egyes 
rendszerek konkrét alakulását meg-
határozzak? A probléma kézenfekvő 
és jogos mert két.-égtelen. hogy egy 
világnézet vagy filozófiai rendszer 
kialakulását nemcsak a logikus gon-
dolkodás benső konzekvenciái ès a 
problémák tartalmi minősége hatá-
rozza meg hanem az egyes bölcselők 
egyénisége, eredetisége. történeti 
helyzete és esetleg má< erők L«. Ezek-
nek a tényezőknek szerepét cs mivol-
tát akarja meghatározni a világné-
zettan. 

A továbbiakban, vagyis a világné-
zettan jellegzetes képviselőinek és 
eredményeinek ismertetésénél Jáno-i 
József S. J. könyvére fogunk támasz-
kodni. amely »Világnézeti tipuskuta-
tás és filozófiai megalapozása« cím-
mel 1934-ben jelent meg a Pázmány 
Pé'.er Irodalmi Társaság kiadáában. 
Ennek a könyvnek ismertetése azért 
is igen haszno> le^z mert alig lehet 
hozzájutni. 

Jánosi sze'int a világnérettan alap-
ja és kiindulása csak egy lehet: az 
egyes történetileg adott rendszerek-

ből kell kiindulnia méghozzá előfel-
tevésmentesen, pontos ínalizissel 
törve azok struktúrájának, morfoló-
gájának megállapítására. (Tehát nem 
szabad konstruálnia s valamiféle elő-
feltéte'.ezett fejlődéselméletbe beszo-
rítania a rendszereket.) Persze ez a 
szigorúan történeti munka a világ-
nézettannak csak alapköveit hord-
hatja össze, s maga még nem tudo-
mány csak annak előfeltétele. Tu-
dománnyá csak akkor lesz, ha el 
tud jutni a világnére ek elméletéhez.. 
Arra kell felelnie: vannak-e olyan 
általános törvények, erők, amelyek 
az egyes filozófiai rendszerek mélyén 
rejlenek és akár mint statikus akár 
mint dinamikus irányt szabó ténye-
zők megmagyarázzák, okát adják 
ezeknek a szellemi jelenségeknek? 
Ha ezt meg tudná oldani és meg 
tudja találni azokat a dinamikus és 
strukturáló erőket amelyek a filozó-
fiának ennek a valóban misztikusan 
homályos értelmi, szellemi folyamat-
nak a méhében dolgoznak, akkor ér-
demli meg .Dilthey büszka e'nevezé-
sét: filozófia filozófiája ,vagyis az 
emberi szellem metafizikája. 

Innen érthető hogy a tudomány 
alapvető nehézsége abban van. ho-
gyan hidalja át azt a feszültsé-
get mely egy adott rendszer meg-
ismételhetetlen mivolta és a rend-
szerek soka:-ága között van? Ezt az 
áthidalást a világnézettan a tipolo-
gikus módszerrel gondolja elvégez-
h e t n e k . (épúgy, mint a lélektan, a 
társadalombölcselet, vagy vallá-bcl-
cselet.) 

Mi a típus és hogyan lelhető meg? 
Ha a rendszereket egyenkint anali-
záljuk és őket egymással ötsszevet-
jük, észrevesszük, hogy azok nem 
mindea tekintetben külcnbözre'v egy-
mástól sőt. sok szempontból érint-
keznek egymással. Kiragadva több 



ilye;i egyezési pontot a rendsrerek-
ből csoportokat alkothatunk. Ezek a 
csoportok a típusok. A módszer te-
hát figyelembe veszi az individuali-
tást. de át is töri ezt az egyedüli 
egyszeriséget és általános éiványü 
megállapításokat is tesz, eőt kutat-
hatja a típusokra jellemző törvény-
vényszerüségeket is. Persze ez a 
munka akkor lesz értékes, ha minél 
átfogóbb szempontokat tud felvet-
ői/, s ha Ineïn önkény de a tudomány 
benső mivoltából eredő szempontok 
vezetik. Elméletben tehát a tipo-
logikus módszer alkalmas arra, hogy 
a filozófia történe'.ériek értelmét meg-
világítsa, bár kétségtelen, hogy ava-
tatlan kezek, önkényes szempontok 
lelvetésével nevetséges eredményeket 
is érhetnek el vele. Jánosi sze-
rint a tudománynak már csak az 
is aktualitást ad. hogy a modern böl-
cselet erősen történeti érdeklődésű, 
s azt várja ettől a tudománytól, hogy 
ezen a kerülőn keresztül fog vissza-
kanyarodni a bölcselet a metafiziká-
hoz, mert a világnézettan csak arra 
képes, hogy világosságot vessen az 
ember történeti helyzetére, ameny-
nyiben ezt a szituációt történeti és 
lélektani erők is meghatározzák, de 
a lét végső kérdéseire nem tud fe-
leletet adni, mert a lét nem történe-
tiség és lélektan, hanem ezek a'apja. 
A világnézettan így fogja egyengetni 
az utat vissza a metafizikához, az 
abszolutértékü létmegismerés tudu-
inányához, amely u'.án a szomjúságot 
fel fogja vetni, de kielégíteni nem. 

Jánosi e könyvének célját ezek 
után abban jelöli meg, hogy ismer-
tesse a világnézeti tipuskutalás pro-
minens képviselőit, ezeket is csak 
azon metafizikai réteg feltárásával, 
amelyen véleménye szerint a tipolo-
grai kutatás nyugszik, s az ismerteté-
sen kivül meghatározza a filozófia 
mivoltát világnézeti vonatkozásban. 

Augusztinusz. 
A gondolkodási formák problema-

tikája új, mégis már másfélezer év 
vei ezelőtt felvetődött Augusztinusz-
bait a zseniális keresztyén bölcselő-
ben az a Ikérdési, hogy mi a b51cselet-
történet által feltünteteit sokirányú 
szellemi folyamat értelme? De mo-
dern a módszere is amennyiben típu-
sokat keres sőt a típust létrehozó 
erők észrevételében is modern, 
amennyiben a különböző világnéze-
teket, mint a bölcselők, vagy böl-

cseleti korok lelki életének kivetítő-
dését fogja fel. Keresi a bölcselők-
nek az é'ettel és a világgal szemben 
való beállítottságát. Négy típust ál-
lit fel. Legalsóbbrendünek tartja a 
világnézeti epikureusoknak, akik a 
test gyönyörei szerint akarnak élni, 
s innen materialista világnézetük. 
Egy fokkal fe'ettük állanak a sztoi-
kusok, akik már a szellem szerint 
akarnak élni, de csak emberi szelle-
met ismernek el. Ez a szellem a Lo-
gosz egyben a Kozmosz szelleme is. 
Kozmopoliták. Nem képesek az 
anyagi kozmoszon felül álló világ-
hoz feltörni és annak szemléletére 
eljutni. Erre a felsőbb fokra jutnak 
el a pliatonikusok, akik meglátják a 
világ lelett álló szellem, az ideák 
világát is, az eszméket is, s ehez ké-
pest alakul világszemlé'etük. De eze-
ket is felülmúlja a keresztyén böl-
cselő, aki ennél is magasabbra. Is-
tenig tud eljutni, nem kozmopolita 
többé, hanem a Civitas De' polgára. 
E földön csak vándor, s ehez ala-
kul világszemléle e. (De Civita'e Dei 
XIV. rész.) Ezek a típusok azonban 
Augusztinusz szerint sohasem érvé-
nyesülnek tisztán hanem minc'en em-
berben keverednek. Innen a tipusok 
elmosódottsága. sőt innen az egyén 
belső feszült küzdelme is az igazi 
világnézetért. Ő tehát csaknem ezt 
mondja ki: amilyen az ember, olyan 
a világnézete. 

A modern tipológiai kutatásoknak 
voltaképeni megindítója a híres Aris-
toteles- kutató. 

Adolf Trendenburg 
volt. »Über die letzten Unterschied 
der Philosophischen Systeme« c. mű-
vében (1847.) azt a problémát igyek-
szik megoldani, hogy található-e va-
lami magyarázat a fi lozófia történe-
tében előttünk álló nagy rendszer-
különbözőségekre? Abból indul ki, 
hogy a világnézetek különbözőségé-
nek mélyén alapvető, e'emi külön-
bözőségeknek kell rejtőzniök, s a 
különböző világnézetek alapvető ki-
indulási eszmék logikus kiépítéséből 
jönnek létre. Ezzel a megállapítással 
Trende'enburg megvetette az alapját 
a világnézettannak, s anrak tudomá-
nyos módszerét is jórészt, kijelölte. 
Az alapvető elemek megta'álása sze-
rinte két úton remélhető.. Történeti 
úton sorra vizsgálni és elemezni a 
világnézeteket úgy, amint azok a 
történet folyamán megjelentek, s azok 



hasonlóságának és különbözőségének 
e l emzése közben eljutunk az uto l só 
különbözőséghez . A másik kínálkozó 
út pedig a logikai út: konstruálni 
kell az alapvető foga lmakat deduk-
tív u ton, vagy i s keresni a b ö l o e l e t i rend-
szerek p lméle t i l f e l ehe t séges őselemeit . 
Trendelenburg ezt az útat választja, 
histee'rt ő a KIX. sz . e lején, a speku-
láció korszakában él . Azt vallja, hogy 
a fogalom szükségképeni viszonyban 
á l l a létte l . Az ősi fogalmi el lentétek 
is tehát az emberi létben vannak 
megalapozva . S mivel a létünk maga 
polárisán e l l enté tes formában épült 
fel , azért megál lapítja , hogy egyet -
len ilyen a (létünkben gyöke ezö sark-
pontosan' e l l enté tes gondo.atpárt kell 
felvennünk, e z p e d i g az anyagnak 
é s a szel lemnek el lentétpárja, mivel 
létünk legmélyebb mivolta a vak erő, 
(anyag) é s a tiszta gondolat (szel-
iem) feszül tségében mutatkozik. Ez 
az el lentétpár pedig szerinte nem-
csak az emberi létnek, de az összes 
l ehetséges bölcselet i rendszereknek is 
a lapel lenté le . Eszerint három lehet-
séges iendszer-kombináció lehetséges 
a vi lágnézetek területén: 

1. Demokritosi f i lozóf iák: a gon- 1 

dolkodó a vak erőnek adja az első-
séget . (anyage'vü f i lozóf iák . ) 

2. Platói f i l ozó f iák: a gondolkodó 
a szel lemnek adja az e lsőség«t . (ide-
alista f i lozófiák.) 

3. Spinozista f i lozóf iák: a gondol -
kodó a két el enté et e g y harmadik, 
fe lsőbb egységben azonosítja, (misz-
tikus filozofiák.* A harmadik típus-
ban mindig b izonyos túlsúly alakul 
ki az e l ső , v a g y a második tipus 
le!é, mert a létel lentét sohasem 
egyez te the tő e g é s z e n össze . 

Trendelenburg tehát ezze l az év-
ezredes vi lágnézeti harc belső okát 
az erő é s gondolat , az anyag é s szel-
lem el lentétpárjában jelöli meg. 

Wilhelm Dilthey 
azonban az a gondolkodó, aki a 
kérdés e g é s z problematikáját e lőször 
ragadja m e g igazi é lességge l . »Ge-
sammelte Schriften« 1924. c. mun-
kájának különösen V. kötete (»Die 
Geistige W e l t . Einlei ung in d e Phi-
losophie des Lebens«) áll előttünk 
ebből a szempontbó l , ö szerzi a tu-
dományszak nevét is; Wel tanschau-
ungslehre, v i lágnézet tan. A szüksé-
ges sze l l emtudományos módszer ke-
resése közben megállapítja, hogy lo-
gikával nem 4ehet e ldönteni a világ-

nézeti harcot. A racionális f i lozóf iá-
val szemben s z k e p t i k u s Szerinte a 
vi lágnézetek mögöt t a r e n d s ; e ek al-
kotóinak az é le thez va ió viszonyu-
lásai rejlenek. Tehát nem a meta-
fizikából, de a történekemből ke'.l ki-
indulni. Ö már a hisztorizmus kor-
szakában él. 

Milyen erők hozták létre a böl-
cse le t tör íénet által fe lmutatott vi-
lágnézet i csoportokat? Hangoztatja, 
hogy az e g y e s bölcselők egyéni adot t -
sáfga^ s azok az irracionális tényezők, 
mint pl. a korszel lem, nemzet i szel -
lem, egyén i ség , önkény, stb. mind 
számba jönnek. S különösen számol-
ni kell a »Kern der Person*, va^y 
»Kern der Menschennatur« szerepé-
vel, me ly a személy i ség mélyéből su-
gárzik. A fő v i lágnézetalaki tó té-
nyező szerinte »pszichikai egészünk 
struktúrája«. A f i lozófiai nagy vál-
tozások az ember i ség é le térzetének 
n a j y változásai . Egy vi iágnézet fe l-
építésének ér te lme olyan gondolat i 
össze függések foglalata, melynek mé-
lyén e g y v i lágkép van. Ebből a vi-
lágképből kiindulva vetették fe l a 
világ je lentésének és ér ie mének kér-
dését s erre támaszkodva alkották 
meg életünk számára az eszméket , 
a l eg főbb e'veke". 

Tehát Dilthey szerint a f i lozóf ia 
a f i lozofá ló egyénből ered. Három 
alaptípust jelöl m e g : 

1. Materializmus, s ennek termé-
szetes f e j lődé -e a pozit ivizmus. 

2. Objektiv idealizmus, (stoa. Sc i -
noza, Leibnitz. Shaftesbury. Gcethe 
Schell ing, Hegel.) 

3. Szabadság idealizmusa. (Platon, 
a görög-római é le tbölcse le t , a ke-
resztyénség f i lozóf iája , Kant. Fichte. 
Carlyle,) 

1. Minden bölcse lkedés a termé-
szet tanulmányozá ából indul ki, mert 
itt találunk törvényszerű rendet. Itt 
pedig a kauzalitás törvényei uralkod-
nak. Ha áz okság e lvének egyo lda lú 
szerepet juttatunk, s kizárjuk a cél 
é s érték fogalmát , akkor kapjuk a 
material ista tipust. 

2. Ha az okság e lvéhez ragaszko-
dó racionális túlsúly helyett a gon-
dolkodóban az érze lem jut előtérbe, , 
akkor alakul ki az objektív idealiz-
mus. Fő problémája, h o g y mi az 
élet ér téke? A valóság nem m á s , 
mint a belső é let ki fejezése . 

3. Ha pedig az akarat az e lhatá-
rozó je lentőségű, akkor jön létre a 
szabadság idealizmu-a. Ebben a sze l -
lem függet len az anyagtól , sőt uralja 



azt. és transzcendálja. kivetíti a vi-
lágmindenségbe. Itt képződnek o'.yan 
fogalmai, mint személyiség. Isten 
személyisége, stb. 

Karl Gross 
ugvpncsak önállóan műveli tovább a 
Trende'enburg által felvetett problé-
mát. »Der Aufbau der systeme < c. 
munkája 1924-ben jelent meg. Előd-
jéhez hasonlóan az ontologiailag adott 
ellen étpárokban keresi a ví'ágnézet-
típusok legmélyebben fekvő okát. Ezt 
meglátva azt keresi, hogy lesz ebből 
az ellentétpárból a filozófus mun-
kája közben egy újabb tipusa a vi-
lágnézetnek? Megfigyeli azt, hogy 
a filozófusban munkája közben tu-
lajdonképen két rendszer építő erő 
működik: egyik, hogy igyekszik fel-
állítani ezeket az ellentétpárokat, má-
sik, hogy igyekszik ezt az ellentétet 
felolda/zi. A feszültség feloldásának 
mikéntjében van a filozófusnak, s 
ezen keresztül a világnézetnek ti-
pusa. Három ilyen típust figyel meg: 

1. Radikális feloldás tipusa. A fi-
lozófus az ellentétkettősség egyik 
tagját radikálisan, teljesen kikapcsol-
ja, s a másikat elégnek tartja a va-
lóság megragadásához. Ebből a ra-
dikálizmusbol születik a spiritualiz-
mus és a materializmus is.. 

2. Interponáló, közbeiktató felol-
dás tipusa. Az ellentétpár közé be-
iktat egy áthidaló belső tagot, mely 
a végle'.ek közti szakadékot áthidal-
ja. Idetartoznak szerinte a legtermé-
kenyebb filozófiák. A plátói is. 

3. Monisztikus feloldás tipusa. Az 
ellentétpár mindkét tagját fenntartja, 
de megjelöl fe'ettük egy magasab-
ban álló egységet, amelybe.. ezek 
egyesülhetnek, (pl. Spinoza egyetlen 
Substanciája.) 

Tehát mig Trendelenburg és Dil-
they inkább a filozófia tartalmából, 
addig Gross inkább a filozofáló egyén 
gondolkodási módszeréből akarja 
megalkotni a világnézetek típusait. 

Karl Jaspers 
a világnézettan lélektani problemati-
káját tárja fel.. Erősen Hegel meta-
fizikájának hatása alatt ál. Hangsú-
lyozza, hogy ő a témát lélektani 
szempontból akarja megközelíteni, 
anélkül azonban, hogy lekötné ma-
gát ama nézet mellett, amely sze-
rint a világnézettannak csak lélek-
tani oldala van. 

Három tényezőt vesz figye'embe, 
s ezek irányában végzi kutatásait. 
(Psychologie der Weltanschauungen. 
1925) 1. Alanyi szempontból milyen a 
filozófus beállítottsága? (Einstellung) 
2. A tárgy oldaláról tekintve veszi 
azt a hatáb'a^ amely a világképekben 
jut kifejezésre. (Weltbilden) 3. Te-
kintetbe veszi a szellemi életet. 
(Geistesleben.) Ennek a három vi-
lágnézetet alakító tényezőnek a típu-
sait kutatja és állítja fel Jaspers. 

1. Milyen típusai lehetnek a beál-
lítottságnak, mely a világnézetet ala-
kító filozófus személyéből ered? 
Lehet valaki tárgyi beállítottságú. 
Magát alárendeli a gondolkodás tár-
gyának, s azt cíe'e .vően vajy el-
elmélkedve, vagy rajongva akarja 
szolgálni. Lehet valaki cnrragára 
visszahajló (Selbstreflektierend) be-
állítottságú is. Ezen be'ül is lehet 
cselekvő, vagy aszkéta típus. Es le-
het valaki misztikus beállítottságú. 

2. A világnézetet alakítja az a 
világkép is, ami tárgyi módon él az 
emberben. A világképen Jaspers azt 
általános világképet érti, ami tárgyi 
eredetű és benne 'él a lélek mélyen 
az emberben. Típusai: a) érzékelhető, 
térbeli világkép. Olyanoké, akik min-
dent mechanikus, képszerű módon, 
vagy hisztorikusan, v a g / teihnikai 
módon, vagy mithikusan látnak, b) 
Lelki-kulturális világkép. Ezek ala-
kító tényezői a kulturák és az emberi 
személyiség. Egyoldalú megjelenései 
a hisztorizmus és a p,szycho.ogizmus. 
ĉ  » Metafizikai világkép. Olyanoké, 
akik nem maradnak meg a konkrét 
szemléletnél, mint az első két tipus 
képviseioi, hanem az abszolutumra. 
a totalitásra, az egészre, a végső mó-
don érvényesre törnek. Ezek típusai 
is osztályokba sorolhatók, aszerint 
hogy az ember hol találja meg helyét 
az abszolutumban? Lehetnek csak 
evilágot valló vagy a túlvilágot is 
elfogadó tipusok. (mythologikusak. dé-
monikusak. filozófikusak.) 

b. Világnézetek megítélésénél te-
kintetbe veendő harmadik tényezőn, 
a szellemi élet tényezőjén pedip Jas-
pers azokat az erőket érti , amelyek 
az első két tényezőt, a személyes 
beál l í tot tságot és a filozófus tárgyi 
világképét egybefoglal ják, s ezeket 
elvontságukból kimozdít ják a filozó-
fusban, benne dinnamikussá, szemé-
l y e s i g a fi lozufus személyét mozgató 
belső erővé, é l e t e lwé teszik. 

De Jaspers figyel ezen a három 
világnézetalakító tényezőn kívül még 



másra is. Goncio-an osztályozza pl. 
a f i lozófusokat a gondolkodási típu-
sok szerinr. Megf igye l olyan gondol-
kodókat, akik szemlélőnek nevezhe-
tők. Vagy olyanokat, akik logikai 
megokolásokat keresne't, é - o yano-
kat, akik formál is típusnak, v a g y 
olyanokat, akik rendező, be fogadó tí-
pusnak nevezhetők. 

De osztályozza Jasper- a gondol -
kodási technikák szerint is a m a g a 
típusait. A gondolkodási technika 
szempontjából háromfé e t ípus lehe. -
séges . Skolsztikus, amit a fogalmak 
piramisszerü fe lépí té -e je l lemez. A 
fogalmak mindig magasabb foga l -
makba foglaltatnak, melye .et l eg fe -
lül az önmagában való létezőnek 
csúcsforgalma zár le. (pl. Isten fo -
galma.) Kísérletező típus. Mlnaig az 
életet kérdezi m e j , szel lemtudományi 
területen ideális típusokat ál.i l fel 
egzakt tudományok területén pedig 
e lméie teket . Dialektikus tipus. Az 
el lentéteket nem választja szét , ha-
nem a tétel é s el lentétel e l lentéte i t 
e g y magasabb szintézisben ejgye iti. 

Jaspers -zerlnt v i lágnézeíünnben a 
személyes beál l í tottság és a vi lágkép 
elvontnak megmaradható tényezőit a 
szellemi é'et erői teszik bennünk é lő-
vé és egésszé . Azok az erők, amelyek 
a beál l í tottság és a vi 'ágkép e lvont 
képle.eit bennünk é e mozgató világ-
nézetté teszik, nem egyebek az érte-
keléseknél . Mi a dolgokat , je lensé-
geket értéke.jük, vagy i s szel lemi é le-
tünkben bizonyos értékekkel dolgo-
zunk, amelyeket magunk e'ött látunk. 
Ezeknek az értékeknek persze rang-
sorunkban folcozatai vannak. Vannak 
pl. relatív értékek, ame'yek csak va-
lamilyen más értékhez viszonyulva 
nevezhetők értéknek. (pl. hazaf iság) . 
De lehetnek abszolút értékek is, ame-
lyen önmagukban teletét'enül meg-
állnak. (pl. Istenhit). Ezek a külön-
böző fokozatú értékek gyakorlati éle-
tünkben igen sokszor kollizicban, 
összeütközésben vannak. Ezek a z ö s z -
szeütközések hoznak létre bennünk 
bizonyos, »határhe'.yze e' ei«, (Grenz-
situationen). A határhe'yze ek hoz-
zák létre é.e;ünk antinómiáit, s ezek 
következménye a szenvedés , mely az 
ember é le tére és v i .ágnázetére nézve 
is l egje l lemzőbb életérzet . Világné-
zetünk kialakulása szempontjából 
legfontosabb ilye.i h3tárhelyze .ekei 
így sorolja fe l Jasper- : az életharc, 
a halál, a kiszámíthatatlan vélet len 
é s a bűntudat. Az élet e?ekke a ha-
tárhe'yzetekl.el é s un inomiákkal 

szemben ál lásfoglalásra kényszerít i 
az embert. Az embernek >megállj«-t,_ 
>Halt«-ot parancsol, s e z a »Halt«, 
ez az á l lás fogla lás határozza m e g 
v é g s ő fokon a szel lemtipusokat , va-
vagyis a vi lágnézetek tartalmát és 
fe lép í tésé t is. 

Ezek a szel lemi ipusok, Jaspers 
szerint igen gyakorlat a? módon há-
rom osztá ;yba oszthatók: 

1. A vi lágnézet i szkepticizmus és 
nihilizmus embere, aki mindig, min-
den^ minden értékét ké t séges -é t e - z 
é e . é t e n . Kéte l l . e iő , á lbolcselkedö. 
vagy épen cse lekvő nihilista. 

2. Olyan ember, aki magának »há-
zikót« (Gehäuse) épít, s a nihiliz-
mustól úgy akar menekülni, hogy 
dogmákat épít magának .A raciona-
l izmus szel lemtipusa ez . 

3. »Halt im Unendlichen« típusa, 
aki az élet vég le te i közt él anélkül» 
hogy akár nihilizmusba sül lyedne , 
akár dogmás házikót építene magá-
nak. Itt Jaspers e lhagyja a lélektan 
területét é s kitör a metafizikába. 
Kierkegaard egzisztenciál is gondolko-
dásának hatása alatt á l l s s e z alatt a 
végte lenben való á l lásfogla lás t ipusa 
alatt beszél a romantikusról és a 
szentről . 

Jaspers hatalmas rendszeréből igen 
sokat lehet megérteni a vi lágnézeti 
rendszerek nagy káoszából . Szinte 
alkalmas arra, hogy kiki saját vi lág-
nézetét é s gondolkodásmódját is e l-
he lyezhesse skatulyáiban. 

Eduard Spranger 
»Lebensformen« c. müve 1927-bon 
jelent meg. Dilthey vi lágnézettanát 
az é letformák oldaláról kuta va egé -
szíti ki. Kiindulása az az eiv^ hogy 
a személyes v i lágnézet meghatáro-
zója mindig az elméletnek bizonyos 
értékelése vagy érte lmezése . Ebből 
az alapelvből kiindulva feláll ítja a 
maga hat ideális alaptípusát: a teo-
retikus, az ökonomikus az esztét iku- . 
a szociális, a hatalmi (politikus) es 
a val lásos tipust.. Ezek persze min-
dig csak alapirányzatok, tisztán ma-
gukban nem érvényesülnek, hanem 
keverednek, mindenesetre a hat do-
mináns tipus valamelyikének túl-u-
lyával. A vi lágnézettan szempontjá-
ból a leg jelentő: .ebb t ipas a teoreti-
kus, hiszen a vi lágnézet el-Ő-orban 
mindig értelmi kérdés. Minket azon-
ban más is érdekel , mint épen a szo-
rosan vett vi lágnézettan, s nem rész-
letezve Sprai^ernek a teoretikusi a 



vonatkozó sok fejtegetését, csak ar-
ra mutatunk rá, hogy Spranger ez-
zel a típussal kapcsolatban érdekes 
gondolatmenetben szól arról, hogy 
a teoretikus típusnak nem a prakti-
kus tipus az ellentéte, mint a köztu-
dat tartja, hanem a szkeptikus. A 
szkeptikus tagadja a tudományt és 
pedig tudományos alapon. Lelki 
struktúrájának mélyén épen tudomá-

n y o s csalódás van, mert felfokozott 
tudományos várakozásait és igényeit 
gyakran a legerősebb kritikával köti 
össze. (Pl. Hume.) Spranger ebben 
a gondolatmenetben pl. azt állítja, 
hogy bizonyos atheisták a legvallá-
sosabb emberek, akik épen azért let-
tek atheistákká, mert erős vallási 
ösztönüket nem elégíthette ki az, 
amit az eszük nyújthatott Istenről. 

De milyenek Spranger többi vi-
lágnézeti típusai? Az ökonomikus ti-
pus szolgáltatja az utilitarista, prag-
matista rendszereKe;. Ha-zno-ságra, 
racionalista okságra épített rendsze-
rek. Az esztétikus tipus általában tu-
dományellenes, re'ativista rendszere-
ket épít, főkép a szellemtudomá-
nyokat műveli, gondolkodási szerve 
pedig a logika helyett a sejtő intui-
tio. A szociális tipus főmotivuma a 
szeretet, irtózik a hideg tárgyilagos-
ságítóíl,, s közüle kerülnek ki »a mes-
ter szavára esküdő epigonok«. A ha-
talmi ember, a politikus tipus szá-
mára az ismeret csupán eszköz a ha-
talomhoz. Jellemző formája a pozitiv-
izmus. Más szellemi irányokat erő-
szakkal akar legyőzni, 'tárgyilagos-
ság és ténytiszteiet elleasége, leg-
többre becsüli a retorikát, de nem 
meggyőzni akar, hanem rábeszélni. 
De szóljunk külön Spranger vallásos 
típusáról. 

A vallásos tipus sem vonhatja ki 
magát az ismeret nyújtotta eredmé-
nyek hatása alól, de sohasem a tu-
dásnak adja át az utolsó szót a dön-
téseinél. hanem a hitnek. í gy a val-
lásos típusnak a megismeréshez va-
ló viszonya nagyon is komplikálttá 
lesz. A hit és tudás örök világnézeti 
kérdése ez, mely a filozófus be-
állítottságánál fogva sokféle formá-
ban keresheti a feloldást a keltő fe-
szültségéből. Vagy elnyomja a íudást 
egy vallásosan kialakított szkepszis-
sel, ez a kierkegaardi vagy hume-i 
docta ignoratia. vagy pedig »kettős 
könyvvitelt vezet«, egyiket a vallási 
másikat a világi tudásról, s igy el-
választja a két világot egymástól. 
Így gondolkozik Kant is, vagy pl. 

a ,protestáns riebschl-i theologiai 
irányzat. De harmadik megoldási le-
hetőség is kínálkozik számára: az 
alsóbbrendű tudás felett egy fel-
sőbbrendű tudást tételez fel, mely 
meg tudja nyugtatni a vallásos élet-
érzést. Ez a misztika megoldása, 
mely az alsóbbrendű tudás fájdal-
mas feszültségeit győzelme s aka-
rattal feloldja, hogy így a végtelen-
hez férjen. Az alsóbbrendű tudás 
természetéből folyó végesség érzé-
sét a természete^ logika feláldozá-
sával is felcseréli egy spekulativ lo-
gikával. 

A. A. Grünbaum 
azzal a problémával foglalkozik, 
hogy miért tudnak olyan világnézetek 
széles körben elterjedni, amelyeknek 
nyilvánvaló logikai gyengéik vannak? 
»Herrschen und Lieben als Grund-
motive der Philosophischen Weltan-
schauungen« (1925.)h c. munkájában 
példaképen a monizmus két alapfor-
máját teszi v i z s g á i t tárgyává. Sze-
rinte a bölcselet értelme nem abban 
mutatkozik meg, hogy milyen biztos 
kategóriákban szolgálja az abszolút 
létmegismerést. de abban hogy 
mennyire szolgálja ki az embert ab-
ba>n a vágyában, hogy életének irány-
zatát az abszolútnak és a jövendő-
nek szempontja alá helyezze. Az 
ember cselekvően bele akar avatkozni 
életének irányításába, s a filozófiá-
ban tulaj donképen önmagját fejezi ki 
dinamikusan. A világnézetek néme-
lyikének széles elterjedését tehát 
nem logikai minősége magyarázza, 
nem az, hogy milyen sok tényt tud 
megmagyarázni, dé sokszor, épen ir-
racionális mivolta. Ilyen tulajdonsá-
gok pl.: alkalmas arra, hogy a lét és 
kötelesség követelményei között fenn-
álló feszültséget feloldja. Vagy tá-
maszpontot tud nyújtani a szemé-
lyiségnek az anyagga!, a tár .a ia lom-
tudja helyezni, hogy a látható vilá-
mal való harcában. Vagy kilátásba 
got a látha'atlsnnai összhangba hoz-
za. Ezek a szempontok Grünbaum 
szerint nem mindig alacsonyabbak a 
logikaiaknál, s lazt vallja, hogy ami-
kor egy filozófiát meg akarunk ér-
teni, akkor a logikaiakon -kívül meg 
kell kísérelnünk megérteni azt a 
mélyből törő emberi vágyat is, ami 
azt a f i lozófiát felindította. A mate-
rializmus pl. mindig újra megbukott, 
mint világnézet, mert nyilván lehe-
tett rábizonyí ani a Jogikai ellentmon-
dásokat. s bizonyos tények elhall-



gatását. Mégis, mint világnézet egy-
idős a filozófiával. A paradox je-
lenségnek az a magyarázata, hogy 
az emberi lélek mélyen él az a vágy, 
hogy uralkodni tudjon a világon, 
mégpedig nem elméleti, de egészen 
praktikus módon. Ami a lélekből ez 
alá az uralom alá hajtható, azt el-
fogadja. de egyben kinevezi anyag-
nak. Ami pedig ennek ellenáll, azt 
egyszerűen tagadásba ve-zi. De 
ugyanebből az uralomvágyból szár-
mazik ellenkező előjellel az ideel z-
mus is. Minden létezőt maradék nél-
kül meg akar ragadn1, a szellem erő-
ivel. Tagadásba veszi, hogy valami 
is létezhetik a szellemen kivü1. vagy 
attól függetlenül. A dolgok sokféle-
ségét e y . z e ü jelen éggé degradálja 
s ami a jeientégek mögött van, te-
hát a valóság, azt betömi az egy-
ségbe, a tökéletes azonosságba, s 
ebben a végül is »minden-egy< világ 
ban megvalósítja tökéie'es uralmát 
a mindenségen, az elmélet síkján. 
Ezek a világnézetripusok a maguk 
féligazságaival pedig örök életűek 
lesznek, mert mindig meg lesznek az 
emberek, nkik ösztönösen szolgáltat-
ják azok alapmotívumát. 

Hans Leisegang 

sajátságos világnézet tani irányzat 
mestere. »Denkformen« című művé-
ben (1925). abból indul ki, hogy ál-
talános érvényű gondolkodási törvé-
nyek ninc;e .e'.{. A mi »európai«, vagy 
»nyugati« logikánk pl. csak a lehet-
séges logikák egyik e~ete. Rajta 
kivül számtalan logikai forma, te-
hát logika lehetséges. Az jut a vi-
lágnéze ek megértésének nyitjára, 
aki a gondolkodás formáinak lehet-
séges e eteit meg tudja ragadni és 
feltárja. Leisegang arra utal, hogy 
minden gondolkodás amennyiben az 
valóban értelmes gondolatrendszer, 
szemléletes módon kifejezhető. Er-
re a megállapításra jogot ad a sok 
szokványos kifejezés, melyek mint pl. 
gondolatkör, fejlődésvonal, f o g a l m i -
piramis világkép. diametrális el-
lentét, lépcsőze esen egymá^fölé he-
lyezett fogalmak, stb. a gondolkodás 
szemléletes-égéről áiulkoönak. Lei-
seigang ezután körülményes fejtege-
tésekbe kezd és feltárja a gondolko-
dás ma ismerhető fonnáit ,-zemlé-
letességükben. 

Óvakodnunk kell azonban, hogy 
Leisegang álláspont á> eifoga Íjuk a 
logika i különbözőségéről. Ez a f e l - . 

fogás ugyanis -úlyos következmény-
nyel jár. Mérhetetlen szkepszisnek 
nyit ajtót. Mert ha különböző lehet-
séges logikák léteznének, akkor ho-
gyan különbözteihetjük meg a logi-
gikust az alogikustól? Akkcr el fogad-
juk azt a lehetőséget , hogy az értel-
metlenség is értelmes lehet egy má-
sik logika rendjében, vagy fordítva, 
az értelmes is értelmetlenné válha-
tik egy másik logikában? Mi lenne a 
kritériuma akkor az igazságnak, az 
értelmesnek, a logikusnak? Ha a lo-
gikának végtelen lehetősége állana 
fenn, akkor hogyan lehetne mégis 
beszélni az emberek egymásközti va-
lamiféle megértési lehetőségéről? 
Vagy hogyan vállalkozhatnék akkor 
egyáltalán valaki arra, mondjuk pl. 
Le.se^ang, hogy a különböző logikák 
természetét felkutas-a? Azt is észre 
kell vennünk, hogy az állítólagosán 
a hagyományos logikától különböző 
logikák is ugyanazokat a fogalma-
kat ítéleteket, meghatározásokat 
'iasználiák mint emez. Es a fökér-

[ dés: hogyan lehetne megmagyarázni^, 
hogy épen ez a hagyományos logika 
diadalmaskodni tudott a többi felett? 
Nem volna ez érthető, ha nem az 
volna az igazság, hogy ra mi filozó-
fiánk által használt logika az egyet-
len lehetséges logika. 

Vélemények a világnézeti 
tipuskntatásról. 

A világnézettan ha'almas terüle-
tének ilyen vázlatos áttekintése után 
érdekelhet bennünket sok egyéb mel-
lett épen az a kérdés is. hogy mi vár-
ható ettől a tudománytól? Nem mond-
hatjuk, hogy a tudomány belső ne-
hézségei ne vezetnének kételkedésre 
sokakat. Jánosi Józ,-ef pl. idézi Lei-
se^angot aki aggodalmait gyönyö-
rűen szólaltatja meg: 

»Má»1 az: a l ény , hogy a t ipuskeiesö 
kísérletet oly erős eltéréseket tün-
tetnek fel. az egész vállalkozás ké-

! tesértékü voltát bizonyítja; azt a 
gyanút kelti fel, hogy az egész do-
lognak nagyon gyenge és ónkénye-

I sen választott alapon kell nyugodnia. 
I Az ember egy khaotikus, zavarba-

ejtő sokféleség elé van állítva, s 
hamarosan lel ke 1 adnia a reményt, 
hogy ebbál a ziláltságból és egymás 

, mel.ett elszaladó rendszerte'enségfcöl 
1 járható kiutat találjon. Főképen akkor 

rémül el az ember, mikor látja, hogy 
e jek a sze l leme; és szel leme.söget 

i csak úgy onto kombinátorok mily 



"könnyen veszik feladatukat. Ritkán 
érezzük, hogy teóriájuk fe lépítését 
m e g e l ő z t e volna a megfe le lő forrá-
sok pontos é s le lki ismeretes tanul-
mányozása. Ki vizsgálja ma ki, váj-
jon azok a tételek, amelyeket a köz-
tudat általában PJátonnnak, Aristo-
telesnek, Kantnak. Fichtenek. v a g y 
Hegelnek tulajdonit, az illető böl-
cselők szel lemi gyermekei-e a való-
ságban is? Süppedő talajon épülnek 
fe l ezek a f é n y e s paloták. Herkulesi 
munkát vallalna magára, aki a mo-
dern világnézeti t ipo.ogiáról írt köny-
veket minden részletében kritika tár-
gyává akarná tenni. Először alapos 
t iszt ító munkát kellene v é g e z n i e a 
magukat r é g befészkel t e lőí té letek, 
önkényesen, vagy majmolva e l foga-
dott állitások tömkelegében.« Kell 
éreznünk ezeknek a keserű szavak-
nak a jogosultságát . Felületes kor-
ban élünk és a tudományunk s e m 
becsületesebb mint korunk általában. 
És ha a vi lágnézetalkotás és az ar-
ról szóló t ipuskereső tudomány fe-
lületes, képzeljük el. milyen fe lülete-
sek a vi lágnézetek követő i ! 

De idézzük a vi lágnézettudomá-
nyokra vonatkozólag az előbbinél 
biztatóbb nyilatkozatot is. M a x Sche-
Ler írja: >Hogy a vi lágnézettannak 

ez az új tudományága önmagában 
értékes, arról e sorok írója meg van 
győződve , sőt állítom, hogy ez a 
problémakitüzés korunk egyik legfon-
tosabb vívmánya, s erősen vallom, 
h o g y erre a diszciplínára, mely a 
régiek e lőt t teljesen ismeretlen volt . 
(kivéve Pascalt , Hegelt é s talán még 
egyeseket . ) m é g nagy és eredmények-
ben gazdag jövő vár.« 

A tudomány nehézségei. 
Jánosi József könyve második fe-

lében elméleti részt közöl, melvben 
több vonatkozásban tária fe l a t ioo-
logiai kutatás metafizikai' hátterét, 
foglalkozik a bölcselet mivoltának 
kérdésével , bírálja a világnézeti ti-
puskeresés módszereit , bőven taglalja 
az itt fe l lépő psychologizmus és re-
lativizmus vesze le lme i t , s végső meg-
állapításként azt vallja, h o g y a világ-
nézettan eddigi s ikertelenségének oka 
a relativizmus: »Mert e g y tudomány 
önmagát oldja fel é s teszi lehetet-
lenné. ha cs3k arra a végeredményre 
képes eljutni, hogy abszolút értékű 
vi lágnézet lehetetlen. Bár a mi 
időnkben a vi lágnézet i smerete el-
méleti megalapozása sokkal nehezébb 

fe ladat mint volt a mult korokban, 
még i s jogosulatlan a Dilthey hatása 
alatt nagyra riőtt pessz imizmus ál-
láspontja. Szerinte ugyanis a vi lág-
nézettan egyet len eredménye csak az, 
h o g y felmutat több-kevesebb világ-
nézeti típust, melyek minden ellent-
mondásuk mel le t t is teljesen egyen-
rangúak és egyforma el ismerésre 
tarthatnak igényt. Mindegyik egyfor-
mán igaz, azaz egyformán hamis«.. 
És könyvét reménykedő sorokkal 
zárja: »A helyesen f e l fogot t vi lág-
nézettan segí tségével sokkal köze-
lebb juthatnánk ma, mint bármikor a 
múltban, ép az abszolút igazság meg-
ismeréséhez. Mert a tipologiai ku-
tatással elérhető ama kiindulási té-
nyezők feltárása és szabatos megha-
tározása, amelyek a különböző rend-
szerek legmélyén rejlenek. E ténye-
zők ismerete pedig odasegithet ben-
nünket., hogy bizonyos gondolatme-
netek jogosulat lan voltát sokkal é le-
sebben meg tudja ragadni, mint ed-
dig tehettük. í g y fog ia a vi lágnézet-
tan megoldani azt a fe'adatot, h o g y 
mindig közelebb visz és hozzásegít 
az igazi világnézethez.« 

Néhány megjegyzés. 
Nem n é z h e t ő k izga lom nélkül ;t 

a vi lágnézettannak ezt a harcá1 ön-
magával annak érdekében, hogy tul 
tudjon jutni a psychologizmus rela-
tivizmusán. A világnézettannak át 
kell lendülnie ezen a szkepticizmuson. 
Ez a kérdés egyálta'án nem csak 
néhány e tudomány körében dolgozó 
szaktudós kérdése. Va'ójában m ; nd-
annyiunkat közelről, ége tően érde-
kel. A vi lágnézetekkel kapcso latos 
szkepszis ugyanis, vagyis a kételke-
dés abban, h o g y érvényes é s abszo-
lút igazságtartalommal jelentkező vi-
lágnézet lehetséges , a legszélesebb 
néprétegeinkei: átjárta. Ma tulajdon-
képen csak kétféle ember1 él kőztünk. 
Az egyik, aki valamely vi lágnézet-
nek vak katonája, s a másik, aki a 
leghangosabb vi lágnézetekkel szem-
ben azon az állásponton áll, hogy 
egyik olyan hazugság, mint a másik. 

Itt különösen a keresztyénség van 
kényes helyzetben. Ma az emberek 
csak a politikai v i lágnézeteket veszik 
tekintetbe*, s azt hiszik sokan, hogy 
a vi lágnézet egyben politika. Van is 
benne igazság, de az is kialakít ma-
gának valamilyen vi lágnézetet , aki 
nem politizál, s ezzel tulajdonképen 
bizonyos politikához nyitja meg az 



ajtót. Itt nincs helye az elegáns 
szemlélődésnek. A passzív szemlélő-
dés tulajdonképen larthatatlan is. 
Megvalósíthatatlan álláspont. A világ-
nézeti harcban persze nem a politikai 
síkon kell résztvennünk, de kétség-
telenül részt kell vennünk filozófiai 
síkon. 

Igenis keresnünk kell a világné-
zeti igazságot. A keresztyén ember 
nem vallja azt_ hogy ez a földön au-
szolut értelemben megtalálható, mert 
itt rész szerint van bennünk az isme-
re t . s a prófétálás is. de az utána 
való vágyódás és törekvés a legembe-, 
ribb, sőt az egyedül emberi maga-
tartás. 

Sokan hiszik azt is, hogy a keresz-
tyénség maga világnézet. De végjük 
mégis komolyan azt hogy nem csak 
ez, hanem sokkal több ennél. A vi-
lágnézet csak vetülete, valamiféle 
megnyilatkozása a keresztyén hitnek. 
A hit pedig az ember rendezett vi-
szonya Istennel. 

Itt kell szólnunk arról, hogy az igaz 
világnézet odáig kell kiteljesedjen, | 
afial a keresztyénség ált al v vagyis Is-
ten által felvetett örök kérdések fel-
vetődnek. Kezdve attól, hogy: »Ádám 
hol vagy?« A világnézet persze nem 
vallás. Es jaj, ha vallássá válik, de 
nem lehet vallásellenes sem, mert 
akkor rögtön le is mondott az igaz-
ság megközelítésének lehetőségéről is. 
A filozófia ezt érzi akkor, amikor 
komoly képviselői követelik a világ-
nézet ine atizikai megalapozását. Me-
tafizikátlan világnézet olyan, mint a 
fából vaskarika. Mert nézni akar egy 
világot, amely kinyilatkoztatás nélkül 
teljességéből éri hetetlen. Legfeljebb 
figyelhető. De érihetetlen. Megjegy-
zem azt is, hogy a metafizika taga-
dása is magától értetődő módon egy 
válfaja a metafizikának. 

Nem tudunk fékte'enül hódolni az 
emberi tudománynak, s benne a fi-
lozófiának sem. Valaki nagyon szem-
léletesen azt mondta az ember tudo-
mányáról, vagyis mindarról, amit az 
ember tudhat, hogy az egy különben 
egészen szépen felépített ház, amit 
azonban az emberiség kitart a sem-
mibe. Sem alapja, sem teteje, s a 
legizgatóbb összefüggései n'ncse-
nek kiderítve. Nincs a apja, mert még 
legegzaktabb részleteiben is egysze-
rűen csak használatba vesz olyan je-
lenségeket, amelyeke! nem .én. (pl. 
villamosság, nehézkedés törvénye. 

stb.) És nincs teleje, mert lényegében 
véve nem értjük, mit érünk mindez-
zel? Még az élet értelmét mindez 
nem adja meg. Sokat tréfálkoznak 
a hindu regén, amely szerint a föl-
det egy elefánt tartja, amely viszont 
egy teknősbéka hátán áll. A sor 
azonbon a regében nem folytatódik 
lefelé. Min áll a teknősbéka? Ennél 
bölcsebbet pedig a legképzettebb tu-
dós sem tud mondani. Egy ponton 
meg kell állanunk, — mondta már 
Ar.stoteles. Az ember legyen aláza-
tos, — mondja a keresztyénség. Es 
nincs nagyobb bűn. — ez az alap-
bűn, — ha az ember bölcsebb akar 
lenni Istennél. De a világ mégis ágy 
van adva számunkra, min' a dio. 
A diót Isten teremtette számunkra, 
azért hogy megegyük. De nem törte 
fel. Es senki számára nem töri fel. 
Nekünk kell feltörnünk. És persze 
nem minden diót lehet feltörni fog-
gal. vagy puszta kézzel. Szerszám 
kell hozzá, hogy bele ne törjön a 
fogunk. A világnézeti diónak pedig 
(hogy t. i. megérthessük, mivégre 
is vagyunk ezen a földön,), a feltö-
réséhez egyetlen eszköz a filozófia. 
S az is csak akkor, ha felveszi a 
legmerészebb metafizikai kérdéseket 
magába, s tusakodik azok megoldá-
sán, vagyis csak akkor, ha beengedi 
rendszerébe az ismeretlen előtti alá-
zatot. s a kinyilatkoztatást is a vi-
lágról, az egyetlen kinyilatkoztatást 
az ember világáról, amit Isten közöl 
számunkra a Szentírásban és a 
Szentlélek által. 

A tömegek »meg tudnak lenni« 
filozófusok nélkül, de csak egy eset-
ben. ha t. i. valakik mégis elvégzik 
helyetlük a filozófia munkáját. Jó 
lenne, ha a filozófusok és a 'filozó-
fiai erőfeszítések iránt épen azok 
lennének a legtöbb tisztelettel eltel-
ve. akiknek legtöbb okuk lenne a 
Tilozófia lebecsülésére; — az Isten-
nel kapcsolatot tartó, hívő keresztyé-

I nek. Mert igaz. hogy ők tudhatnak 
i legtöbbet a mi gyarló, véges, rész 
• szerínt való életünkről és lehető-

ségeinkről. tehát nem fojják tulbe-
• csülni az emberi munkát önmaga 

megértése érdekében, de ők fogják 
mégis legjobban megérteni a filozó-
fia erőfeszítéseit. mint olyanok, akik 
az életüket felelősségük tudatában 
akarják élni. A filozófia ugyanis az 
önnön felelősségét érző ember élsö 
rendű életműködése. 

Dnzs'}ry Lá rsié. 



Nygren professzor előadása: 
vallástetei az igazságról a világ zűrzavarában. 

Nygren (ejtsd Nügrén) Anders 
Theodor Sámuel svéd theologus (szül. 
1890.), 1924 óta a rendszeres theolo-
gia professzora Lundban. Különös-
képpen »Eros és agapé« c. munkája 
tette ismertté az evangélikus theo-
logiában. Külföldi úton jár mostan. 
Ez év márciusában vártuk öt Magyar-
országra is. Utja másként alakult, 
de réménységünk van arra, hogy ju-
nius havában mégis ellátogat hazánk-
ba. A soproni hittudományi kar több 
világhírű skandináv és amerikai püs-
pökkei, vezető-férfiúval együtt " ha-
marosan díszdoktorai sorába kívánja 
fogadni. 

Nemrég kaptuk meg Svájcból 
Nygrén professzornak egy előadá-
sát. me'y az 1948-ban Amsterdamban 
rendezendő világgyülés egyik téte-
lét dolgozza fel: Vailástéíet az igaz-
ságról a világ zűrzavarában. Ennek 
tartalmát közöljük az alábbiakban. 

Luther 95 tételének egyike, a 62-
ik így szól: »Az egyház igazi kincse 
az Isten dicsőségének és kegyelmi-
nek szent evangéliuma.« Ez az evan-
gélikus egyház vezércsillaga. Ez az 
az igazság, melyről vallást kell ten-
nünk a zűrzavarba süilyedt világban.. 

I. Aß evangélium, me.'i/ Istennek 
a KrtsziwSban való müvéről szól. 

A mi nemzedékünk átélte: miként 
megy tönkre az Istentől elfordult 
emberiség. Eb'ae a bűnös emberiség-
be mindnyájan beletartozunk mi is. 
De nemcsak ebbe hanem bele.artozunk 
mint Krisztus tagjai, az eljövendő 
világba is a hit által. 

Az evangélium híradás Istennek 
arról a müvéről, melyet Jézus Krsz-
tusban cselekedett. Totálisan újat 
hozott vele a világba. Ennek hirde-
tése tette elevennné az Újszövetség 
és a reformáció igehirdetését. Hogy 
a keresztyén igehirdetés ma erötelen, 
annak oka a szekularizáció; csak 
ez a j<eien ivaló világ realitás az em-
berek számára. A jövendő világgal 
nem vetnek ma számot és ebből 
kettő következik: egyrészt a keresz-
tyén igehirdetés megüresitése. más-
részt az, hogy a világi életet olyan-
nak tekintik, mint amelyhez Isten-
nek semmi köze. Eze,n a hamis alapon 
elferdültek a világi életről való lu-
theri felfogásnak egyes vonásai is. 

Ilyen elferdülés pl. a világi élet ön-
törvényszerüségéről szóló teória, vagy 
a szekularizált hivatás-gondolat,, 
vagy a Teremtő Isten »rendjeinek« 
hamis magyarázata, vagy éppen Lu-
thernek! a két birodalomról szóló ta-
nítása. mintha bizony az az állam 
öndicsőségét szentesítené. 

A reformáció tanítása szerint Is-
ten a Krisztusban valósággal bele-
nyúlt az emberi életbe. Az evangéli-
kus egyháznak ma feladata ezt újra 
hirdetni a szekularizáció által meg-
zavarodott világban. 

II. Az ige, a szentségek, az egy-
ház. 

A.) Az ige. 
Az egyház igehirdetésének egyet-

len normája a szentírás. A teljes 
szentírás Krisztusról tanúskodik. De 
úgy, hogy ez a tanúság maga is Is-

afen müve, folytatása Isten alapvető 
müvének, melyet a Krisztusbeçn cse-
lekedett. Ha tehát az ige hirdettetik, 
akkor Isten az ő müvét viszi bennünk 
végbe. 

Az evangélikus egyház mindig őr-
ködött a »tiszta tanítás« felett. Nem 
intellektuális okból, hanem azért, 
mert az evangélium számunkra va-
lóban jelentős üzenet és ügyelnünk 
kell arra. hogy meg ne rontsuk. 
Ezért oly fontos az írás helyes ma-
gyarázata. Mi valliuk az írás egysé-
gét és világosságát (perspicuitas 
scripturae). Az i_gének egyszerű és 
világos értelmét keressük. A szent-
írás saját magát magyarázza, (scrip-
tura scripturae interpres). Voltak, 
akik valami mélyebb értelmet keres-
tek és a Lé'ekre hivatkoztak igazolá-
sul. Csakhogy éppen abban az üze-
netben. mely az igéből szól. találkoz-
hatunk a Lélekkel! Az a Lélek, 
mely az ige mellett van és nem az 
igén nyugszik, nem is az Isten Lelke. 

Isten igéje két alakban lép elénk : 
a törvényben és az evangéliumban. 

Az egyház igazi kincse az evangé-
lium. Az egyház sajátos feladata az 
evangélium hirdetése, vagyis a Krisz-
tus országáról, a bünbocsánatról, 
szóló híradás. Az evangélium hitet 
követel, hittel kell fogadnunk. De 
mihelyt belép ebbe a bűnös világba, 
számtalan hitetlenségbe ütközik. A 
keresztyéneknél is. 



Mivelhogy ennyire , valóság a bűn 
ebben a világban, azért lép elénk 
az ige másik alakjában is: a tör-
vényben. Az egyháznak hirdetnie kell 
a törvény igéjét is. A törvény ugyan 
nem teszi egyházzá az egyházat, azzá 
csak az evangélium teszi. De mig a 
régi világ fennáll, addig a világol 
a törvény kormányozza. Éppen ha 
a törvényt komolyan vesszük, mint 
amely Isten parancsolata a világi és 
társadalmi életre nézve, akkor ismer-
jük fel igazán a bűnt és ez visz a 
a Krisztushoz. Aki hisz az új világ-
nak a valói-ágában, az sohasem gon-
dolhat arra. hogy a földön vannak 
Isten hatalma alól kivonható terü-
letek. Sokszor vélték, hogy az escha-
tologikus hit megszünteti a világ iránt 
való érdeklődésünket. Pedig az új 
világnak eleven hirdetése direkt rá-
vezet a törvény prédikálására ebben 
a régi, bűnös világban. 

Az evangélium üzenete hirvivőkre 
vár. Az ige, hogy ige legyen, meg-
kívánja az ig3 hivatalát. Ezt a hiva-
talt nem a gyülekezet legitimálja. 
Hasonlóképpen nem biztosítja a 
successio sem, hogy valóban az evan-
gélium hirdettetik. A hivatalnak a 
legitimációja maga az üzenet. Ezért 
az ige hirdetője, hogyha az üzenetet 
tisztán és világosan hirdeti, azzal te-
heti, hogy maga Isten és Krisztus 
szól általa. 

B.) A szentségek. 
Isten az evangéliumot nemcsak az 

igehirdetés által de a szantségek 
által is közli. A szentség — sacra-
mentum, rempedig sacritieium. vagy-
is Krisztus munkája rajtunk, nern-
pedig a mi munkánk, áldozatunk. A 
szentségeket Krisztus szerezte. Ál-
taluk Krisztusba plán!á!tatunk és 
élő tagok leszünk az ö testén, az 
egyházban. 

A Krisztusba való alapveiö be-
plántá'ás a keresztség által történik. 
Születésünkkel a bün és halál ha-
talma alá kerülünk. A keresztség ál-
tal az új emberiségnek leszünk tag-
jává, melynek feje a Krisztus. A 
Corpus Christi tagjai vagyunk. Reá-
lisan beplántálta'unk Krisztusba, még-
pedig h a l á á i a és teltámadásába. Be-
leoltatunk, összenövünk ővele. A ke-
resztség nemcsak pillanatnyi aktus. 
Az egész életünket átfogja, szünte-
len meg kell halnunk a Krisztussal 
é s feltámadnunk ővele. 

Az Úrvacsora avégett ada.ott,hogy 
mindig újra felépülhessünk a Krisz-

tussal és egymáshoz, mirit lagok az 
ő testén, mindig újra közelebb juthas-
sunk. Az úrvacsorában Kr sztus tes-
tével, vérével maga van jelen. így 
építi az ö testét. A kereszlyén ember 
közvetlen kapcsolatba jut az Urva-
csorában az ő élő Urával. 

Az az életközösség, me'yet Krisz-
tus nekünk a szentségekben ád, vég-
ső soron — titok. Mihelyt megma-
gyarázni próbá'ták az egyházban, el-
tévelyedtek. El kell utasítanunk mind 
a mágikus, mind a spirituális tévely-
géseket. 

Ha Krisztus a keresztség által 
minket az ő éle'.ébe beleplántá', ak-
kor nem megy végbe valamely át-
változás csodája, mintha a víz meg-
szűnnék viz lenni. Sőt Isten éppen 
ezzel a természe, es eszközzel — igé-
jének ereje által — akar felen lenni 
és cselekedni. De az is megüresitése 
a keresztségnek, ha úgy vélik, hogy 
nem ád valóban kegyelmet, hanem 
arról csak tanúskodik. Reális kapcso-
latot teremt Krisztus és a megke-

; resztelt közt! 
Hasonlóképpen elutasítjuk az Úr-

vacsoránál is a római katolikus tani-
nitást az átváltozásról. Nem ezen a 
ponton lelünk az evangélium titkára. 
Az úrvacsoránál éppenúgy áll a do-
log, mint az igénél. Mikor az Isten 
az evangéliumban velünk beszélni 
akar. akkor ezt egyszerű világos em-
beri szavak által teszi. Ezek közön-
séges emberi szavak, nem változnak 
át mássá, csak éppen Isten fe hasz-
nálja őket. Viszont az is megüresitése 
az úrvacsorának, ha Krisztus reális 
jelenlétét tagadják, mintha az elemek 
csak jeleznék az ö testét, vérét. 
Krisztus maga van jelen itt anélkül, 
hogy a dolgok másba változnának át 
mint amik. Az úrvacsora titka nem 
más titok, csak ami az evangélium 
titka is: Isten e halál világába bele-
helyezte az élet fejedelmét és mi 
őbenne az ö életében részesülünk. 

C. ) A2 eqyhóz. 
Krisztus és az ő egyháza szétsza-

kitha'atlanul fgybe artoznak. Krisz-
tus az ige és a szentségek által épiti 
az egyházat. Ahol Krisztus, ott az 
egyház. Alapvető jelentőségű az egy-
ház tevékenységére nézve az Isten-
rendelte hivatal, mely az evangéliu-
mot hirdeti és a szentségeket kiszol-
gáltatja. Az evangélikus egyhá? nem 
hiába hangsúlyozta ezt mindig. De 
az egyház lunkciói mégsem merülnek 
ki ebben. Ahol az ige hat. ott az 



igét követik a cselekedetek. Az egy-
ház ismertető jele a szolgáló szere-
tet. Az egyház mai feladata, hogy 
méltó helyet teremtsen a diakóniá-
nak. Ha az állam nagyjából átvette 
is a humanitárius és filantrópikus 
feladatokat, az egyház azért még nem 
teheti félre a maga szeretetszolgála-
tát, sem nem tekintheti azt pusztán 
esetleges függeléknek. Miként Krisz-
tusnál. úgy az egyházban is össze-
tartoznak az ige és a cselekedetek. 

Az egyház egy test. Kiterjeszke-
dik az egész világra. A keresztyén-
ségnek azonban egyetlen része sem 
mondhatja, hogy ö az egész gazdag-
ságát birja. Az egyházaknak tanul-
niok kell egymástól. Az evangélikus 
egyház a reformáció által az evangé-
lium forrásához jutott el (hit által 
való megigazulás). A más egyházak-
kal való egységre törekvésben azon-
ban nem áldozza fel azt az igazsá-
got, amely néki adotott. 

Az egyház igazi kincse az evangé-
lium. Ez által jött el valóban az új 
világ. De a régi világba jött e U 
"mely még fennáll. És Isten ezt is 
kormányozni akarja, Meg akarja aka-
dályozni azt^ hogy a gonosz hatal- I 
mak munkájától a kaoszba ne süly-
lyedjen. Ezért kormányozza törvény-

nyel és a világi hatalom által. Ez a. 
két birodalomról, a lelki és világi 
kormányzásról szóló lutheri tanitás 
igazi értelme. Kifejezi, hogy a két 
világ egymásba nyúlik. De a két bi-
rodalmat nem szabad összekevernünk,. 
mert a régi világban más feltételek 
alatt áll az élet, mint az újban. 
Rajongás, ha valaki azt véli. hogy 
az új világ már teljes dicsőségében 
itt van, vagy hogy erőlködéseinkkel 
elhozható. De viszont téves az is, ha 
azt vélik, hogy Istennek csak az egy-
házzal, csak a lelki kormányzással 
van dolga, a világ és az állam pe-
dig öntörvényei alapján, Isten akara--i 
tától függetlenül élhet. Az életnek 
nincsen politikai és szociális öntör-
vényszerüsége ! A világi kormányzás 
is alája van vetve .Isten akaratának. 
Az egyház ugyan a lelki hivatalt 
gyakorolja csupán: hirdeti az evangé-
liumot és a törvényt; világi dolgok-
ban pedig nem kormányoz. Ez azon-
ban nem jelentheti azt, hogy az egy-
háznak semmi köze a társadalmi és 
az állami élethez. Az egyház feladata 
e tekintetben az, hogy a politikai 
életet mindenestül az igének isteni 

! világosságába helyezze. Vagyis le-
I gyen az állam lelkiismerete. 
) Scho'.z Lászlód 

K Ö Z L E M É N Y E K 
E számunk (4. körlevél! cikkirói: 

Dr. Karner Károly egyet, tanár Sop-
ron. Felsőlövér-u. 28.; Dr. Kiss Jenő 
egyet, tanár. Sopron, Gebhardt-út 1. ; 
Dezséry László egyetemi lelkész. Bu-
dapest. XI. Fehérvári-ut 15.; Scholz 
László Bpest-zuglói lelkész. Bpest, 
XIV. Bosnyák-tér 31.264 2 hrsz. 

A MELE (Magyarhoni Evangé-
likus Lelkészek Egyesületei 1947. évi 
április 24-én, három és fél évi kény-
szerű szünet után közgyűlést tartót1 

Budapesten. Tárgysorozatán szere-
pelt a tisztújítás is, mivel D. Raffay 
Sándor püspök az elnökségről, Né-
meth Károly és Kemény Lajos espe-
resek az alelnöki tisztségekről le-
mondtak. A közgyűlés egyhangúlag 
a következő tisztikart választotta : 
Elnöke Scholz László Bpest-zuglói lel-
kész. alelnöke Dr. Wiczián ' Dezső 
egyet, tanár. Sopron, ügyvezető al-
elnöke Veöreös Imre egyh. ker. lel-

kész, Győr. titkára Joób Olivér nyír-
egyházi lelkész, főjegyzője Welt ler 
Jenő hegyeshalmi lelkész, jegyzői 
Botta István budapesti vt. lelkész és 
Káldy Zoltán pécsi lelkész, pénztár-
noka Danhauser László budahegyvi-
déki lelkész, ellenőre Blatniczky Je-
nő cinkotai lelkész, számvizsgáló bi-
zottság: Rimár Jenő bpest-angval-
földi lelkész. Görög Tibor tordasi és 
Kósa Pál rákoskeresztúri lelkész. A 
választmányba egyházkerületenkint 3 
—3 tag választatott meg. Az évi tag-
díjat a közgyűlés 12 forintban állapí-
totta meg. 

A Meie nyáron két konferenciát 
rendez." Az egyiket a Hittudományi 
Fakultással közösen Sopronban július 
havának első felében. Mégpedig júl. 
1-től 14-ig kéthetes Lelké zi Tovább-
képző Szeminárium tarlatik. A szemi-
náriumot proíesszorok és gyakorló lel-

készek vezetik. Reménységünk van 


