
Hartmann Ede vallásbölcselete.1) 

Hartmann néhány kisebb critikai jellegű művel lépett 
a vallásbölcselet terére. A tételes keresztyénséggel akart 
mindenek előtt leszámolni, különösen annak protestáns for-
májával. Mivel az álnév alatt megjelent első mű (F. A.i 
Müllers Briefe über die christliche Religion 1870.) visszhang 
nélkül maradt, csak akkor szólalt meg ismét, miután Strauss: 
„Der alte und der neue Glaube" cz. műve (1872) élénk moz-
galmat váltott volt ki. Hartmann mintegy folytatja és betetőzi 
Strauss törekvését. ,.Die Selbstzersetzung des Christentums 
und die Religion der Zukunft" Berlin 1874, valamint „Die 
Krisis des Christentums in der modernen Theologie" 
Berlin 1880 cz. műveivel, melyek már visszhangot is kelteltek. 

F. A. Müller levelei és Strauss munkája szöges ellen-
tétet állapítottak meg a keresztyénség között, melyre a mai 
nemzedék hivatkozik és a modern világnézet között, mely 
szerint a mai nemzedék él. Strauss tehát tagadásba vette, 
hogy még keresztyenek lehetnénk és a keresztyénséget az 
új világnézettel, azaz a természettudományi inaterialismussal 
akarta pótolni. Ezt az indítványát azonban egyhangúlag 
visszautasították ós vele szemben sokan különösen arra hivat-
koztak, hogy a keresztyénség fejlődése rég túlhaladt nemcsak 
az új testamentomon, hanem a symbolikus könyveken is és 
hogy kivált az ú. n. liberális protestantismusban modern 
és mégis igazi keresztyén szellemi tartalom foglaltatik. Ε 
pontnál lép Hartmann sorompóba, midőn ép a liberális pro-
testantismust veszi bonczkése alá. A modern liberális Pro-
testantismus — mondja Hartmann (Die Selbstersetzung 
cz. művében) csak szükséges következése a reformatióban 
uralomra jutott protestáns elvnek. Az egyház csalhatatlan-
sága elleni tiltakozás kényszerűséggel maga után vonja a 
szentírás csalhatatlanságába vetett hit megrendülését, a 
szabad kutatás követelése pedig oda vezet, hogy a 
keresztyénség positiv tartalma mindjobban megcsappan. 

') Tudtunkkal ez az első részletesebb ismertetése H. vallásbölcseielének 
magyar nyelven, mert Kovács Ödön érdemes műve 1878-ben jelenvén meg 
H. főművét nem méltathatta. Kovács : A vallásbölcselet kézikönyve. II. 
2G9-272. 
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A keresztyénség lényege az őskeresztyén időkben és a 
középkorban kimerült, végleges elvilágiasodását és követ-
kezéskép elfajulását a protestáns elv tette lehetővé. A 
reformatio óta bekövetkezett culturális haladás kizárólag 
a protestantismus vállain nyugszik ugyan, de amellett sírásója 
a keresztyónségnek, bár ez utóbbi már halálra volt szánva, 
mielőtt a reformatio megnyilvánult. A protestantismus ily-
kép semmi egyéb mint átmenet az elhalt igazi keresztyén-
sógtől a modern cultureszmókhez, melyek a keresztyén elv-
vel a legfőbb pontokban diametrálisan ellenkeznek. A keresz-
tyénség tartalma a liberális protestantismusban annyira 
összezsugorodott, hogy csak a czím maradt meg, mely alá 
minden foglalható. De a liberális protestantismus nemcsak 
keresztyéntelen, de vallástalan is. Nincs szilárd metaphysiká.ja 
és ezért vallásos ethikája sincs. A régi theistikus világnézet 
tényleg összeférhetetlenné lett a modern tudattal, melynek 
választás van engedve egy Strauss-fóle materialistikus natu-
ralismus és a spiritualistikus monismus vagy pantheisinus 
között. . . . Ez lesz a jövő vallása, mely egyszersmind a/, ind 
és zsidó-keresztyén vallásos fejlődést is egyesíti magában. 
— A liberális protestantismus ezen critikájával szemben 
azonban még mindig lehetett a speculativ protestantismusra 
hivatkozni, így kivált Biedermann, Β. A. Lipsius és Ο. Pflei-
derer műveinek positiv vallásos tartalmára. Hartmannak 
tehát ezekkel szemben is ki kellett fejtenie az álláspontját. 
Tette ezt Die Kr is is des Christentums stb. cz. művében. Itt 
kiemeli, hogy a keresztyén vallás középponti dogmája a 
Jézus Krisztus által történt megváltás. De a christologiai 
dogma története — úgymond — ennek critikája is. Az egyházi 
christologiának a tengelye a megváltást minden emberben esz-
közlő elvnek az azonossága Jézus Krisztus személyével, a 
christologia története pedig ép ez identitás critikai felbom-
lási folyamata. Mivelhogy az objectiv üdvtény lehetősége 
megszűnik, a subjectiv üdvfolyamat vagy pusztán erkölcsi 
tisztulásra kénytelen szorítkozni, vagy oly megváltó elvhez 
folyamodik, mely nem lehet többé egy harmadik személlyel 
azonos, nem függ többé történeti tényektől, hanem csak az 
ember saját szellemében lehet immanens. Az első útat, mely 
a keresztyénség előtti törvényvallásba esik vissza, a közön-
séges liberalismus jár ja , a másik útat a speculativ protes-
tantismus választja, mely a speculativ vallásphilosophia 
immanens megváltó elvét (Hegel) a gyakorlati vallásosság 
számára értékesíti és a keresztyónséggel való folytonosságot, 
nem a megváltó elvnek a keresztyénség alapítójával való 
közvetlen azonosítása által igyekszik fenntartani, hanem e 
kettőnek csak indirect összekapcsolása által. így aztán benne 
a christologia két tanná zsugorodik össze. Egyfelől paedagógiai 
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szempontból ajánlja a Krisztusképhez való ragaszkodást 
(csakhogy ez az „ideális" Krisztus nem azonos a történeti 
Krisztussal), másfelől történeti kegyeletet kiván meg a 
keresztyénség megalapítójával szemben, holott (Hartmann 
szerint !) nem is Krisztus, hanem Pál apostol a keresztyénség 
megalapítója. A közvetítés tehát sehogy sem sikerül, ami 
természetes is, mert a speculativ protestantismusban tkp. 
egy a keresztyénséggel ellentétes immanens vallásos elv 
jelenik meg, látszólag még keresztyén formákban. Az igazi 
vallás a speculativ protestantismus értelmében csakis az 
immanentia vallása, azaz a concrét monismus lehet, mely 
szerint Isten lénye az emberben bentrejlő, vagyis az ember 
egylényegű az Istennel. Biedermann, Pfleiderer és a neokan-
tianus Lipsius tehát felette értékes előmunkálatokat szolgál-
tatnak egy autosoterikus váltságvalláshoz, mely a vallásos 
tudat új és magasabb fejlődési foka lesz (i. m. főleg 30, 59 
és 115). Nem szólva arról, hogy Hartmann a keresztyénség 
jellemzésében erősen Schopenhauer hatása alatt áll és hogy 
helyenként nagy dilettantismust árul el a keresztyénség 
történeti traditióinak a lebecsülésében, nem szólva arról, hogy 
a liberális theologia tudatosan fenntart ja a Jézussal való 
történeti kapcsolatot, mivel meggyőződéssel vallja, hogy az 
általa képviselt ideál felülmúlhatatlan1) — mindezt mondom 
ezúttal mellőznünk kell, azonban kiemeljük Hartmannnak 
már a két ismertetett művében nyilvánuló oly fogyatkozását, 
mely aztán egész vallásphilosophiáján végig kiséri. Ε két 
hiba pedig, hogy történeti fejtegetései czélzatosak. amennyi-
ben velők végső elemzésben elvtársakat toboroz concrót 
monismusa számára és hogy egy philosophiai rendszert m. p. 
sa já t rendszerét akar ja a tényleges vallás helyére állítani, 
mintha a vallás theoria volna ós semmi egyéb ! Ettől elte-
kintve ezen két első művében is sok becses megjegyzést 
találunk és mindkettő komolyan figyelmeztet arra, hogy ne 
csak valljuk a keresztyén ideált, hanem legyen is bátorságunk 
azt az állami és társadalmi élet minden terén képviselni. 

Említett művei után jelent meg nagyszabású vallás-
philosophiai műve („Reiigionsphilosophie") két részben: I. Das 
religiöse Bewusstsein der Menschheit (vagyis a vallásphilo-
sophia történeti-critikai része; 2-ik kiadásban 627 lap) II. 
Die Religion des Geistes (vagyis a vallásphilosophia rend-
szeres része, 328 lap.) 

') Hartmannnak eddig felsorolt 3 műve minden hibája mellett meg-
érdemli a bővebb ismertetést Hartmann theologiája czímmel. Megjegyzendő, 
hogy a legelső műve újabb kiadásban jelent meg e czímmel: Das Christentum 
des neuen Testamentes. Zweite umgearbeitete Auflage der rBriefe über die 
christliche Religion. Bad Sachsa 1905. 
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Bevezetésül megjegyezzük, hogy ezen (1881—1882-ben) 
megjelent műve ma is megérdemli az érdeklődést. Igaz ugyan, 
hogy az első rész még nem él a mai napság közkeletű 
történeti módszerrel és nem támaszkodik mindenben biztos 
néppsychologiai, ethnographiai ós philologiai eredményekre, 
de így is az egyes vallások jellemzésénél sok finom, sokszor 
mélyreható megjegyzése van. Jóval becsesebb azonban a 
2-dik rósz, mely ma is számottevő vallásbölcseleti rendszert 
mutat be, miért is eléggé sajnálatos, hogy oly kevés meg-
becsülésben részesül. 

I. Az előszóban Hartmann kijelenti, hogy vallásphilo-
sophiája első részét a történetileg adott vallásformák critikai 
elemzésének szánta, a második rész pedig az első kísérlet a 
vallás lényeges tartalmát egy adott vallásra való minden 
tekintet nélkül tisztán a vallásos tudatból levezetni. Tilta-
kozik azon ráfogás ellen, mintha ezen vallástudományi mű-
vével új vallás alapítását tervezné, mert érzi, hogy nem 
rendelkezik a vallásalapítónál szükséges jellemtulajdonságok-
kal és tudja azt is, hogy több emberöltőnek kell eltelnie, 
mielőtt a nép új vallásos alakulat számára megérett. (Látni 
fogjuk, hogy e pontban Hartmann mégis öncsalódásban volt, 
hogy mégis alkalmasnak t a r to t t a a concrót monismust arra. 
hogy a keresztyénség helyébe lépjen, amint leglelkesebb 
követője Drews Arthur is ilyen irányban fáradozik !) Az első 
probléma, mely felmerül a vallásos tudat ébredése. Itt 
Hartmann fölveti azt a furcsának tetsző kérdést, hogy van-e 
az állatoknak vallásuk? A felelet természetesen tagadó. 
Az állatoknál már a vallásos tárgyak szerzésének első elő-
feltétele hiányzik, t. i. az érdeknélküli megfigyelő képesség. 
Legfeljebb az ember az, aki az állatokban a vallásos tudatot 
fölkelti, de csakis a magasabb szellemi életre jutott ember. 
Máskép áll a dolog az embernél, kinek a világ, a természet 
számos olyan tárgyat nyújt, mellyel vallásos viszonyba léphet. 
Az őskorban ugyan az ember megfigyelése sem érdeknélküli. 
De az értelem már ekkor is túl halad az ismert okozati 
összefüggéseken is, ehhez járul a fenséges iránti érzék. Ε 
kettőnek a combinatiójából áll elő az érdeknélküli meg-
figyelés. Az ember csakhamar élettel ruházza fel a termé-
szeti jelenségeket. Eljárása az. hogy először istent a termé-
szeti jelenséggel azonosítja, majd pedig zoormorph és anthro-
pomorph módon érzékíti meg az isteneket. Az ég, nap, hold, 
zivatar stb. azok a jelenségek, amelyek a vallásos viszony 
kötésére legtöbb alkalmat nyújtanak. Így állnak elő a leg-
elterjedtebb istenkörök, melyek egymást sokszorosan át meg 
á that ják . A természetes ember a számos vallásos tárgyban 
az egész és osztatlan istenséget tiszteli és az éppen tisztelt 
tárgyra ruházza rá a legfőbb isten praedicatumait. (Hartmann 
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tehát tkp. az ősmonotheismus hypothesisét vallja, bár Müller 
Μ. után henothei.sniusnak nevezi.) A vallásos viszony kezdet-
ben az egoismuson alapszik, az ember ugyanis boldog akar 
lenni és azért igyekszik az isteneket minden módon meg-
nyerni ima és áldozat árán. A primitiv vallásfokozat a maga 
hamisítatlan tisztaságában tűnteti fel a vallásos eudämonis-
must, mely azonban a vallás legfelsőbb alakzataiban is elő-
kerül. Miután röviden láttuk, mikép ju t el az ember vallásos 
tárgyakhoz és a vallásos viszonyhoz, vázlatosan bemutatjuk 
a vallásos tudat továbbfejlődését. Az első (I.) fokozat az 
eddigiek szerint a naturalismus. Ennek keretén belül a követ-
kező fejlődési fokozatok különböztethetők meg : 

1. A naturalistikus henotheismus. Ezt már ismerjük. 
Lényege szerint a természeti istenségek alapját képező azon 
identitásban áll, mely lehetővé teszi minden istenben magát 
az istent, az istenit mint olyant imádni. A henotheismus az 
abstract monismus, polytheismus és monotheismus közös 
forrása. Benne a később nagy szerephez jutó ellentétek 
(theismus, pantheismus, személyes vagy személytelen, véges 
vagy végtelen) közömbösek. A vallásos viszony aztán hová-
tovább moralizálódik, megszületik a jog és igazság és isteni 
sanctiót nyer. Tartalma szerint a természetvallás még tiszta 
eudämonismus, de heteronom alakot ölt. A cultus is eltérő 
jelentést kap. Az áldozat eredeti jelentése az volt, hogy istent 
tápláló és megörvendeztető adomány, most jogi jelentőségűvé 
válik: a büntetés megvásárlása. A henotheismust önellen-
mondása azonban fordulóhoz viszi. A benne rejlő ellent-
mondást, hogy az ember mindenkor az egyes istent tekinti 
az istennek és a többitől az isteni voltot mintegy megtagadja, 
a polytheismus győzi le, melyben az istenek egysegének a 
gondolata már megszűnt. Ez tehát a henotheismus elfajulá-
sának az első foka, melyhez mint második a daemonismus 
és őscultus, mint harmadik pedig a fetisismus járul. Ameny-
nyiben ezek a henotheismust megelőzőleg is előfordulnak, 
úgy ez a vallásnak amolyan előfoka, mert a vallás csak a 
mennyei istenek tiszteletével kezdődik. De azért a heno-
theismus továbbképzése is lehetséges naturalistikus básison. 
Ez 2. a henotheismus anthropoid megszellemesitése. Három 
formája : a) Aestetikai finomítása a helléneknél, b) Utilitaris-
ticus elvilágiasitása a rómaiaknál, c) Tragikus-ethikai el-
mélyítése a germánoknál. (A germán ősvallásnak ily magas 
piedestálra való helyezése a vallástörténelem mai álláspont-
járól már túlhaladott nézetnek tekinthető.) Természetes, hogy 
ez a fejlődés a henotheismus polytheistikus oldalát fejleszti, 
de a henotheismus továbbképzése más úton is lehetséges, 
oly módon t. i. hogy az istenek összetartozása ós kölcsönös 
viszonya rendszeres theologiai speculatio tárgyává lesz, ami 
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ott lehetséges, ahol a papirend a műveltség egyedüli hordo-
zója. így tehát a harmadik fok a henotheismas theologiai 
rendszerezése még pedig a) naturalistikus monismus alakjában 
az egyptomiaknál, b) a seminaturalismus alakjában a perzsák-
nál. Azonban mind e kísérletek végső elemeiben hiábavalók, 
naturalistikus alapon a vallásos tudat ki nem elégíthető ; a 
kudarcz legmélyebb oka abban van. hogy magában szellem-
nélküli és személytelen természeti hatalmat szellemi és 
személyes istennek kell tekinteni. így tehát a supranaturalismus-
hoz (II.) kell fordulni, mert a világsubstantiának természetfeletti 
lényként való felfogása a vallásos tudat postulatuma. Ez a 
fordulat pedig ismét két úton válik lehetségessé: 1. az ab-
stract monismus vagy idealistikus váltságvallás útján, (a) 
akosmismus = brahmánok; b) absolut I l l u s i o n i s m u s = budd-
hismus) ós 2. a theismus (monotheismus) útján. Ennek fő-
formái a) a primitiv monotheismus. (A régi lsráel ós a 
próféták); b) a törvényvallás vagy a heteronoinia vallása 
(mosaismus,zsidóság; reformkísérletek : Hillel, essäismus, zsidó 
kereszténység: Keresztelt) János és Jézus, izlám.) c) a realisti-
kus váltságvallás(o) a heterosoterikus Krisztusvallás, Pál apos-
tol. β) a fiú vallása és a szellemvallása. A keresztyén isten-
fogalom haladása a zsidóval szemben Hartmann szerint abban 
áll. hogy a zsidó immanentia elvét egyenlőrangú tényezőkónt 
ikta t ja az atya transcendentiája mellé és Wogy az istenfiúság 
zsidógondolata az istenember vallásos fogalmává lesz. Hátra 
van, hogy a vallásos tudat az atya vallásától (zsidóvallás) 
a fiú vallásán át (keresztyénség) a szellem vallásához jusson. 
Ennek elve az absolut személytelen szellem, mely közvetet-
lenül biztosítja a subjectiv üdvfolyamatot, míg az egyházi 
tan ugyanezt csak állítja a felmagasztalt Krisztusról és az 
atya kegyelméről, holott itt is szigorúan véve az immanens 
szellem (a szent lélek) végzi a feladatot. A Krisztus által 
történt megváltás tehát helyet ad az immanens szellem által 
történendő megváltásnak. A szellem vallása sem nem keresz-
tyénség, sem nem theismus. Helyes elnevezése „concrét 
monismus", monismus, mert az istenség mint absolut szellem 
egyetlenegy; concrét. mert nem áll meg az abstract monismus 
Absolutumának meghatározhatatlan ürességénél és nem nyil-
vánítja látszattá a világot ós egyéneket, hanem azt vallja, 
hogy az Egy absolut szellem a concrét, isten-emberi egyedek 
végtelen gazdagságában sa já t „concrescentiáját" keresi és 
találja meg. Így tehát a concrét monismus az a magasabb 
harmadik, melyben az abst ract monismus valamint a theismus 
összes formái kibékülnek, egy szóval, ez a vallásos tudat 
fejlődésének végső lezáró phasisa. (i. m. 626.) Ε befejezés 
nagyon is szembetűnően igazolja, hogy a vallásos tudat be-
mutatott fejlődésmenete csak arra jó, hogy a concrét monis-
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must állíthassa oda a supranaturalistikus vallás legtökéle-
tesebb és legutolsó formájául, ami nemcsak Hartmannnak 
az előszóban hangoztatott nézetével, hanem a tényekkel is 
ellenkezik. A zsidóság és keresztyénség viszonyáról, a Jézus-
ról ós Pálról szóló fejtegetésekben sok a ferde beállítás, csak 
azért, hogy a „szellem vallása" csak annál fényesebben 
ragyogjon. — Műve 2-ik részében Hartmann tüzetesen is be-
mutatja a vallásos tudat emez állítólagosán legmagasabb 
fejlődési fokát. 

II. r. Már rendszerének a beosztása is nagyon figyelemre-
méltó. Három főrésze 1. a valláspsychológia, mely a vallásos 
functióval a) mint egyoldalú emberi, b) mint kétoldalú: 
isteni és emberi functióval foglalkozik. 2. vallásmetaphysika, 
a) a vallásos tárgy (theologia), b) a vallásos alany 
metaphysikája (anthropologia). 3. vallásethika, a) a subjectiv, 
b) az objectiv üdvfolyamat. Bizonyára nagy érdeméül tudhat-
juk be Hartmannak. hogy a manapság túltengő valláspsycholó-
giai iránnyal szemben határozottan kiemeli a vallásos functio 
kettős oldalát és hogy a valláspsycliológiát a metaphysikával 
kiegészíti, amiről a mai valiásphilosophusok megfeledkezni 
szeretnek.1) Csak az ismeretelméleti és értékelmóleti szem-
pont az; melyet rendszerében igen kevéssé karol fel, de 
tudjuk azt is, hogy az ezen kérdésekre irányuló vizsgálódások 
újabb keletűek. 

Áttérve a 1. valláspsychológiára, már az első fejezetek 
meggyőznek arról, hogy philosophusunk a vallásban mint 
psychikai jelenségben helyesen méltatja az értelem, érzelem 
és akarat együttes működését, csak az a kár, hogy az el-
méjében uralkodó logikai reflextió és critikai eszmélés vég-
eredményben mégis az intellectualismus felé sodorja, bár 
váltig tiltakozik ellene. Helyesen fejtegeti, hogy a vallásos 
jelenség csak úgy jő létre, ha a functiót hordozó alanyon 
kívül a tárgy is adva van, melyre a vallásos jelenség vonat-
kozik. Bármely vallásos functió tárgya pedig: isten. Nincs-
vallás istenképzet nélkül, az istenkópzet minden vallásos 
functió tudatos kiinduló pontja. A képzeteket pedig igazság 
illeti meg transcendentális értelemben. „Ha a vallásos tárgy 
képzete pusztán immanens tudattartalom volna vonatkozás 
nélkül a képzet transcendentális-reális correlatumára és 
egy ilyen transcendens correlatum igazi létezéséről szóló 
meggyőződés nélkül, akkor alkalmatlan volna a vallásos 
viszony megállapítására". (i. m. II. 6.) ,.A transcendentális 
idealismus dogmája lényegileg megszünteti a vallást és csak 
mint puszta, az értelemtől folyton lerontott képzeleti illúziót 
hagyja meg, egészen addig, míg a psychikai organisatio 

') Lásd Szelényi: Modern vallástudomány, 17-ik lap. 
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módosult alkalmazkodásával a vallás mint illusio is meg-
szűnik" (i. h. 7.). Ki kell emelnünk e helyen Hartmann-nak 
azon philosophiatörténeti érdemét, hogy egy túlnyomólag 
rationalista és skeptikus korban visszatért a német Idealismus 
hagyományaihoz, hogy kibontotta egy új metaphysikának a 
zászlaját, és az δ transcendentális realismusában rámutatot t 
az immanens philosophia. transcendentális idealismus és 
,.positi visinus·' gyengéire. Tehát csak következetes magához, 
ha ezen müvében kijelenti, hogy a transcendentális idea-
lismus talaján vallásphilosophiai rendszer nem teremhet. 
Hasonlókép — folytatja Hartmann — a theoretikus skepti-
cismus is gyökerétől fosztja meg a vallást, midőn áthidal-
hatatlan ürt nyit meg a vallásos képzetek és theoretikus 
megismerés között. Ε kettőt pedig nem lehet egymástól 
mereven elválasztani, hanem arra kell törekedni, hogy a 
vallásos tudat képzettartalmát a megismerő tudat a fődolog-
ban igazolja és verificálja, mert a két oldal, a vallásos és 
theoretikus világnézet magvának okvetlenül meg kell 
egyeznie, (i. m. 9.) Ez bizonyára oly vélemény, amelyet mi is 
elfogadhatunk. Minden vallásos világnézet magában zárt 
egész, melyből egy követ nem lehet kimozdítani. Innen van 
az. hogy valamely vallás virágkora a legvadabb intolerantia 
ós vallásos üldözéssel esik össze. Vallás és tolerantia csak 
úgy egyesíthetők, ha elismerjük minden meghatározott 
vallásos világnézetnek pusztán relativ igazságát. Különben 
is a vallás nem tévesztendő össze a vallásos világnézettel 
—_ amint nagy tévedés az a gondolat is, hogy a philosophia 
pótolhatná a vallást.1) — A vallásos világnézet nélkülözhetetlen 
része a vallásos életnek, de az annak kialakítására irányuló 
intellectuális functiók csak közvetve vallásos functiók, 
tnelyek főrendeltetóse, hogy a közvetetten vallásos functiókat 
előmozdítsák. A vallásos alapfunctió pedig az érzelem. 
melyből egyfelől a vallásos kópzetalkotó, másfelől a vallásos 
akarattevékenysóg kisugárzik. A maga elkülönítésében 
tekintve azonban az érzelem sem nem igaz, sem nem hamis, 
sem nem jó, sem nem rossz. Ezért az érzelem magában véve 
még nem vallásos, hanem csak azáltal lesz azzá, hogy oly 
képzetre vonatkozik, mely alkalmas egy vallásos viszony 
tárgyává lenni. Igazi vallásos érzelem csak az, melyet objectiv 
(noha csak relativ) igazságú képzetek keltenek. Elszakítva 
egy meghatározott vallásos világnézet talajától a vallásos 
érzelmi élet köddé foszlik szót. Az önállósult vallásos érzelem 
háromféle irányban fejlődhetik: érzéki, aesthetikai és mysticus 
irányban. Az asthethikailag vallásos érzelmek „dienen als ein 
propädeutisches Hilfsmittel zur religiösen Propaganda". 

' j Legfeljebb a vallásphilosophia a dogmatikát (i. m. 27.) 
Tbeol. Szaklap. XIII. évf. Ϊ8 
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(i. m. 37.) De ismét nem szabad a vallást a művészettel 
összezavarni. A vallás komoly élet a legreálisabb érzelmek-
ben, a műélvezet vidám játék ideális érzelmi képekkel. Ezért 
a vallásos művészet önálló ápolása helyeselendő, a vallásos 
műápolás az istentisztelet keretében azonban mindenkép el-
vetendő. Az igazi vallásos érzelem azonban a mysticus, ez 
minden vallásosság éltető forrása, melyből a vallásos élet 
mindig újból megifjodik. A mysticus érzelem reális belső 
életfolyamat, ez az igazi teremtő elem a vallásban, ebből 
merített erőt minden vallásos genius. Óvakodni kell azonban 
a mysticismustól, mely hallani sem akar a megismerő Pro-
cessus eredményéről. De a megismerés mellett a vallásos 
érzelemnek még egy másik kiegészítésre van szüksége és 
ez az akarat. A vallásos aka ra t minden vallás «-ja és w-ja. 
mint tudattalan akarat első alapja, mint tudatos pedig a 
végső czélja. A vallásos képzetek ós érzelmek értéke attól 
függ, hogy milyen vallásos akarat já r a nyomukban, azaz 
hogy mily mértékben szentelik meg az embert, (i. in. 56.) 
Mindazonáltal a vallásos functió az ember egységes vallásos 
hajlamának a képzet, érzelem és akarat egységes actusában 
való megnyilatkozása. A vallásos functió eme potentiális és 
functionális egységében hitnek neveztetik. Ez a vallásos 
viszonynak emberi oldala, melynek egységes isteni functió 
felel meg: a kegyelem. (Ezt talán helyesebben ,,kinyilatkoz-
tatásnak1, nevezhetnők). A hitnek specziális functiókra való 
oszlása (képzet, érzelem, akarat ) megkívánja az isteni vallásos 
functió hasonló tagozódását. Az intellectuális hitnek meg-
felel a kinyilatkoztatási kegyelem (a megvilágosítás), a 
kedélyhitnek a megváltó, a practicus hitnek pedig a meg-
szentelő kegyelem. A kegyelem ilyetén részletezését nem 
tar t juk szerencsésnek ós azért közelebbi megismertetését el-
hagyjuk. Hartmann hangsúlyozza, hogy csak a hit és kegyelem 
a maga egységében képezik a teljes vallásos functiót és 
hozzáteszi, hogy úgy a hit mint a kegyelem, illetőleg azok 
specziális functiói összeesnek, amennyiben ugyanaz az actu-
ális viszony, mely isteni oldaláról tekintve kegyelem, emberi 
oldaláról nézve hit. (!) Valamint a vallásos akarat a képzet 
és érzelem végző czélja, úgy a megszentelés is tkp. csak 
végső czélja a kinyilatkoztatás és megváltásnak. Hartmann 
e fejtegetésekben sokat kénytelen átvenni a keresztyén 
hittanból (akárcsak a Haeckel-féle monisták erkölcsi el-
veikben a keresztyén ethikából!), csakhogy czéljához képest 
a hittani alapfogalmakat sokszor máskép értelmezi. Erre 
vonatkozó fejtegetését a következőkben foglaljuk össze. A 
kegyelem feltételezi, hogy az ember rá van szorulva a meg-
váltásra, így lesz a kegyelem megváltássá tehát a pessimismus, 
vagyis a lét nyomorúságának is természetes eszközökkel 
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való gyógyíthatatlanságának a tudata minden váltságvallás 
föltétele. Amitől az ember pedig megváltandó, az a baj és 
bűn, melyek csak a világtól való függés folyományai. A bajtól 
való megváltás idealiter abban áll, hogy az ember meg-
szabadul az eudaemonistikus elv uralmától, mely a saját 
boldogságát tekinti életczélnak, a világot pedig az annak 
elérésére szolgáló eszköznek. A bűntől való megváltás is 
ezen az úton keresendő, csakhogy itt már nem a világtól 
való függés ideális legyőzéséről van szó, hanem a világi 
motivatio teljesen reális legyőzéséről. A megváltás tehát abban 
áll, hogy az ember tudatára jut az istentől való czentrális, 
metaphysikai függésének, ezzel a világtól való phaenomenalis 
függés fölé emelkedik és az absolut világoktól való függé-
sében egyúttal a szabadság azon érzelmét nyeri meg, melyet 
saját énjének a világtól való phaenomenalis függése elleni 
küzdelmében hiába keresett, (i. in. 98.) De a megváltás csak 
ott igazi, ahol elválhatatlan egységbe olvad a megszenteléssel 
ós valójában csak az embernek újjászületését jelenti, (i. m. 108.) 

2. A vallásos metaphysika feladata a valláspsycholó-
giában bemutatott vallásos viszony nélkülözhetetlen metaphy-
sikai feltóteleit kifejteni. Míg a theoretikus metaphpysika a 
tudományos inductió út ján halad, addig a vallásos metaphy-
sika csak a vallásos tudat postulatumainak a következményeit 
vonja le. Tudományos szempontból tekintve a dolgot a vallás-
metaphysikának a vallásos tudat tényeiből való levezetése 
szintén inductió és így a ν a llásm e taρ hysika, a metaphysika 
része, illetőleg annak igazolása a vallásos tudat tényei segít-
ségével. 

A vallásos tudat a vallásos viszonyban bírván az istent, 
nem szorul bizonyítékokra annak létezése mellett, de igenis 
tisztába akar jönni azzal, milyennek kell lennie isten lényé-
nek, hogy ama működéseket elvégezhesse, melyekben a 
vallásos viszony actualisálása áll. (i. m. 114.). Az isteni 
lényeg különböző oldalainak kifejtéséből erednek az isten 
léte melletti bizonyítékok vallásos párhuzamai. Mindenik az 
isteni lényeg meghatározott oldalát tár ja fel. A vallásos tudat 
alapténye az, hogy istenben keresi a világtól való függés 
legyőzését, ami involválja a világnak istentől való absolut 
függését, vagyis isten létét mint absolut világokét, (ontologiai 
és kosmologiai bizonyíték). Az Absolutum') tehát nem azonos 

l) Az absolutum levezetése (115 s. k.) eszünkbe jut ta t ja Spencer hasonló 
levezetését (v. o. Spencer·. Alapvető elvek ford. Jónás János Budapest 1909. 
95. lap) csak, hogy Spencemél az absolutum tisztán negativ fogalom, az, 
amit meg nem ismerhetünk, Hartmannnál ellenben tudó és akaró lény. 
Egyébiránt Spencer is odajut , hogy a philosophiára nézve vallás és philosophia 
tkp. összeesik. A vallás fejlődése szerinte is abban áll, hogy a megismerés 
segítségével mindinkább belátja, hogy istenről határozott állítás nem tehető, 
(i. m. II. és III. fejezet). 

18* 
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az Universummal, vagyis Hartmann visszautasít ja a spino-
sismust és a modern mechanistikus világszemléletet. Az 
ontologiai bizonyíték azonban a vallásos tárgynak csak az 
absolutságát állapította meg, a kosmologiai pedig a természet-
és világfelelti sphaerába helyezte és a világ és annak törvény-
szerű természeti rendje végső okául tette meg; a teieologiai 
bizonyíték végül egy egységes teieologiai világrendként, azaz 
mind immanens teieologiai észt állította oda. A három bizo-
nyíték pedig tkp. csak egyazon gondolat három oldala, hogy 
istennek olyannak kell lenni, aki engem a világtól való 
függéstől megmenthet (i. m. 120.). Az absolutságból követ-
kezik a substantialitás és önmagával való identitás. Mint 
végső oknak az istennek felette kell állni a téren időn és a 
materialitáson, de csak lényege nem pedig működése szerint, 
megilleti továbbá a mindenhatóság. Végül ha isten az imma-
nens teieologiai világrend oka, akkor egyetemes bölcseség 
(Allweisheit) a tulajdonsága. — A bizonyítékok második 
csoportja istent mint azon momentumot postulálja, mely a 
világtól való relativ függést megszünteti és helyébe az ember 
absolut függését állítja, közelebbről az ismeretelméleti-idea-
listikus bizonyíték fölismeri az embernek objectiv függését 
(az istentől) — mert hiszen a világ összes behatásaival isten-
től rendelt ideális erők complexuma (i. m. 135); a psychologiai 
az ember subjectiv függését, tünteti fel. amint az a vallásos 
viszonyban kifejezésre jut , mely csak úgy érthető, ha isten 
a saját tudatos szellemi személyiségünknek állandóan actuális 
alapja; végül az azonossági philosophiából merített bizonyíték 
megérteti velünk, hogy a lét (világ) és tudat csak párhuzamos 
megnyilvánulás módjai ugyanazon transcendens alapnak. Az 
idealistikus bizonyítékból következik, hogy „az actuális világ-
állapot az absolut akarat által realizált actuális eszme" és, 
hogy a világfolyamat az actuális eszmének az absolut akarat 
által realisált megváltozása. A psychologiai bizonyíték istent 
lényegileg szelleminek tüntet i fel az emberi szellem analógiá-
jára, csak kihagyja belőle mindazt, ami organikus-physiologiai 
alapokon nyugszik (emlékezet, jellem, kedély.)') Az isteni 
szellem lényegileg csak képzetből és akaratból áll. (i. in. 155) 
Az identitás-philosophiai bizonyíték ehhez hozzáteszi, hogy 
isten eredettől fogva tudattalan szellem, csak így lehet a 
tudatnak ós az anyagi létnek oka. Azonban csak akkor ha 
az istentől való függés mint activitás objectiv czélok szolgá-
latában nyilvánul meg, üt el lényegesen a relativ világfüggós-
től. Mivel az isten csak az emberben lesz személyiséggé, 
azért az emberi cselekvés isteni determinatiója egyszersmind 

*) Nem tartozik Hartmann szerint a szellem lényegéhez s tudat, ön-
tudat, személyiség sem. i. m. 148. 
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az ember autonomiája, vagyis valláserkölcsi szabadsága. Az 
ember mindaddig a maga szabadságát nem találja meg, míg 
a maga énjét az istentől való különbözőségben szereti, csak 
az istennel való reális egység biztosítja úgy az absolut függést, 
mint a szabadságot. Hogy isten a szabadságot megalapíthassa, 
oly czélokat kell kitííznie, melyek az emberek egoistikus 
czóljain túlmennek. A teleologiai világrendnek az emberre 
vonatkozó részét nevezzük erkölcsi világrendnek. Ennek három 
formáját vehetjük fel és így ismét három bizonyítékot kapunk. 
Az objectiv erkölcsi világrendből isten igazságosságára a 
subjectiv (lelkiismeretemben) világrendből az ő szentségére 
(immanenter Heiligungsgeist) következtetünk, a harmadik 
bizonyítók pedig a vallásos tudat fejlődósmenete alapján 
(absolut világrend) istent mint kijelentő szellemet postulálja. 
(i. m. 168.) Ε hosszas fejtegetések a metaphysika ,.theolo-
giáját" adják, utána a vallásos anthropologia következik, 
vagyis a vallásos alany metaphysikája. Ennek alaptétele, 
hogy a pessimismus a vallásos-erkölcsi tudat elengedhetetlen 
postulatuma, mert csak ez biztosítja az ember váltságra 
szorulását, azt pedig már tudjuk, hogy az ember a bűn és 
bajtól akar megváltatni. A gonosz létezésének a felvétele a 
felelősség és beszámítás fejtegetésére ad alkalmat. Erkölcsi 
felelősség, — mondja Hartmann csak akkor lehetséges, 
ha az erkölcstelenek mellett erkölcsös cselekvések is lehet-
ségesek, amikor tehát a radicális gonosz mellett még jó elv 
is van. (i. m. 20δ.) Ε fundamentális erkölcsös akara t ethikai 
érzületnek nevezhető és ha ez uralomra jut, akkor az ember 
meg van váltva. Csakhogy az ethikai érzület (lényege a 
subjectiv czólok megtagadása) diadalmaskodásának conditio 
sine qua non-ja az emberben bent rejlő kegyelem (i. m. 216.) 
A concret monismus tehát érvényben hagyja az isten és 
ember között fennálló különbséget, mert szerinte 1. az egyes 
ember csak parányi része isten functionális manifestatiójának 
2. mint organikus-psychikai egyén nem isten, hanem csak 
objectiv megjelenése istennek, tehát csak a kegyelem sphaerá-
jában található isten és ember reális egysége (i. m 230.) — 
A vallásos anthropologiához járul még a vallásos kosmologia, 
mely arra a kérdésre van hivatva felelni, milyennek kell 
lenni a világnak, hogy istenhez absolut függésben álljon ós 
másreszt mégis reális is legyen ? A felelet, hogy a világ csak 
az isteni substantiának létformája, az isteni hatalom és 
bölcsesóg létformája, az isteni lény objectiv megjelenése. A 
világ az melytől minden egyesnek meg kell váltódnia, de egy úttal 
a világ a megváltást kereső egyének összege, tehát az, ami-
nek meg kell váltódnia: vagyis a világot önmagától kell 
megváltani (i. m. 255.). Csak a tragikumnak a kosmos életére 
való átvétele álta! érhető el Hartmann szerint a bajtól való 
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végleges megváltás, míg az alsóbb rendű lényeknek meg-
váltása a halál által az Universumra nézve csak könnyítés, de 
nem a bajtól való megszabadulás. De mivel a világ nem 
egyéb mint isten jelensége, a világ megváltása, egyben isten 
megváltása a maga immanentiájától, melynek folytán ő mint 
az összes korlátozott alanyokban azonos absolut alany a 
világ szenvedését hordozza. Az egyetemes megváltás tehát 
nem egyéb mint a térbeli és időbeli jelenségnek visszavétele 
az örök lényegbe (i. in. 257 ). Istennek és a világnak ezen 
megváltása a világfolyamat végczélja. Mint megváltásra 
szánt a világ, a míg fönnáll, teli van bajjal, vagyis eudaemo-
nistikus értéke negativ, de mint megváltásra képes, mégis 
jónak kell lennie a czél betöltésére ós ezáltal positiv teleologiai 
ér téke is van. Az eudaemonologikus pessimismus és teleologiai 
Optimismus ily szerencsés (?) kibékítését Hartmann meg-
győződése szerint megint csak az ő concret monismusa 
nyújt ja, mely az abstract monismus ós a theismus magasabb 
synthesise (i. m. 263.) Istent akaratának megindulása helyezte 
oly állapotba, melyet csak a világfolyamat közvetítésével 
tudot t érvényteleníteni. Isten megváltása pedig abban rejlik, 
hogy az akarat az actualitás állapotából visszatér a potenti-
alitás állapotába, (i. m. 266.) Philosophusunk vallásbölcseletének 
harmadik része a vallásosethika.Tárgya az üdvfolyamat ismer-
tetése. mely subjectiv vagy objectiv aszerint , amint az absolut 
alanyt mint egyénileg korlátozott alanyt vagy egyetemesen im-
manens istent vesszük szemügyre. Az üdvfolyamat a restitutio 
in integrum folyamata: ..die Aufhebung des nichtseinsollenden 
oder Abnormen und die Herstellung des Seinsollenden oder 
des normalen Zustandes" Negativ tekintetben e folyamat 
gyógyulás, positive megszentelés. Mivel a kegyelem magában 
véve az igazi vallásos üdvelv, azért a subjectiv üdvfolyamat 
fokozatai ezek: a kegyelem fölkeltése, kifejiése (bűntudat és 
ós érzületmegújulás) és annak gyümölcsei, melyek alatt a 
javulás ( = az önzés elnyomása és a jó hajlamok erősítése) 
és az objectiv culturfolyamatban való részvétel értendő. Ez 
utóbbi pont élesen elválasztja Hartmann pessimismusát a 
Schopenhauerétói, mely quietismust hirdet. Az objectiv üdv-
Solyaniat a teleologiai világfolyamat mint a megszentelésen át 
az egyetemes megváltáshoz vezető folyamat, (i. m. 307.) 
Valamint az erkölcsi világrend a teleologiai világrendnek az 
embert megillető metszete, úgy a történelem, különösen a 
vallásos szempontból tárgyalt culturtörténelem az objectiv 
üdvfolyamat szellemi extractuma. Az objectiv erkölcsi világ-
rend nagyszámú socziál is ethikai intézményeket foglal magában: 
társadalom, állam, egyház. Ez utóbbi kiválólag van a vallásos 
élet fenntartására és öregbítésére hivatva. Eszközei az ige-
hirdetés, („Dienst am Wort") cultus és fegyelem, (i. m. 313) 
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Hartmann szerint az egyházi fegyelem, egyházi szervezet, 
aesthetikai cultus. áldozat, ima, szentség tulajdonkép mind 
fölösleges dolog, az igazi istentisztelet az objectiv üdvfolya-
matban való részvétel, (i. m. 324.) 

Csak a „Dienst am Wort" maradhat meg, mert czélja 
a subjectiv üdvfolyamat megindítása élőszóval és írásban 
való tanítás által, de lehetőleg szónoklati eszközök felhasz-
nálásával is. Csakhogy „an Stelle der Predigt des heteronomen 
Gesetzes und des heterosoterischen Evangeliums hat die 
Predigt des autonomen Gesetzes und des autosoterischen, 
neuen Evangeliums zu treten, welche nur die Religion des 
immanenten Geistes zu bieten hat." (i. m. 326.) — Hát bizony 
ez az új „hit vagy cultusközsóg" igen keveset nyúj t a vallásos 
kedélynek ós gazdagság tekintetében nem állja ki a versenyt 
a Comte-féle· „humanitas"-vallás cultusával. 

Bevezető szavainkban már utaltunk Hartmann vallás-
philosophiájának általános jelentőségére. Kiemelték ennek 
sok becses oldalát kiváló theologusok is Biedermann,1) Happel2) 
Pfleiderer.3) De az olyan túlzásokat, aminőkbe leghívebb 
követője Drews esik, mégis erélyesen vissza kell utasítanunk. 
Ezt mondja: „In Hartmann erhebt sich der germanische Geist 
zum völligen Bewusstsein seiner s e l b s t . . . zu einer Welt-
anschauung, welche nicht blos die Grundgedanken der alten 
germanischen Mythologie wieder erneuert, (?) sondern durch 
Anknüpfung an das Judentum die erhabensten Gedanken aus 
dem tiefsten Schachte der gemeinsamen arischen Denkweise 
selbst heraufholt." (Dr. A. Drews: E. v. Hartmanns philoso-
phisches Sytem im Grundriss. Heidelberg 1902. 598). Ez a 
panegyris nem illeti meg Hartmannt, de nincs is szüksége 
reá. Egyes szép, talpraesett fejtegetéseit vagy megjegyzéseit 
mi is kiemeltük és itt-ott utaltunk egyes tévedéseire és 
fogyatékaira is. Részletes bírálattól helyszűke miatt tartóz-
kodunk, csak futólag utalunk egyik legnagyobb hiányára, 
arra. hogy elő valóságórzéke nincs, azért törli el egy toll-
vonással a történeti elemeket és nem képes a tételes vallások 
alapvető tényeinek és személyiségeinek helyes értékelésére. 
Legnagyobb hiánya azonban istenfogalma. Legélesebb táma-
dásait ő azért intézi a theismus ellen, mert az az istent személyi-
ségnek fogja fel, ő pedig az unalomig ismétli, hogy ép ez a 
tulajdonság nem illetheti meg az istent, mert személyiség és 
absolutság egymást kizáró fogalmak. Az ő istene természet-

') A. E. Biedermann: Hartmanns Religionsphilosophie. Prot. Kirchen-
zeitung 1882. 

") J. Happel: H. Religion des Geistes nach ihren Verdiensten und 
Schwächen gewürdigt. Jahrbücher für prot. Theologie 1884. 

3) t). Pfleiderer: Geschichte der Religionsphilosophie. Berlin 1893. 
522 544. 
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feletti, absolut, tudattalan és személytelen szellem. Ε 
tekintetben előszeretettel Biedermann dogmatikájára hivat-
kozik, pedig ez a jeles theologus, noha az isten személyiségét 
nem vallja, rendszerének mégis a theismus nevét vindicálja, 
míg Hartmanné szerinte (B szerint) pantheismus. Biedermann 
idevágó levezetése ma is figyelemre méltó') Isten — úgymond 
— absolut szellem, de nem absolut személyiség, mert „die 
Persönlichkeit ist vielmehr die specifische Subsistenzform des 
menschlichen Geistes als endlichenAbsolut személyiséget 
elképzelni annyit tesz, mint ezt a véges momentumot „in 
infinitum" kibővíteni, anélkül, hogy lényegileg (essentiell) 
lehánthatnék. De azért megengedi Biedermann is, hogy istent 
személyiségnek képzeljük és oly kifejezésekben beszéljünk 
róla, melyek az emberi személyiségről kölcsönözvék. A 
szigorú gondolkodás kötelessége azonban ezt a képzetet 
az „absolut szellem"-be mint az istennel egyedül adaequat 
fogalomba átvinni. Hartmann nézete azért pantheistikns, 
mert Isten ós az ember subsistentiális egységét vallja, el-
hanyagolván a köztük fennálló reális különbséget, amennyiben 
a különbséget csak mint egyazon substantia lényege és meg-
jelenése közti különbséget tűnteti fel. Biedermann szerint 
ellenben Isten és ember egysége nem substantiális, hanem 
csak subsistentiális, vagyis Isten és ember lényegileg külön-
böznek egymástól: az ember mint véges lény, mint tér és 
időbeli egyes lény realiter létezik, isten tér és idő felett létén 
kívül. (Prot. Kirchenzeitung 1189.) Bizonyos azonban, hogy 
Hartmann az ilyenféle theismushoz közel áll. — Még nagyobb 
baj azonban Hartmann istenfogalmában az eszme és akarat, 
panlogismus és pantheismus szerencsétlen összeházasítása 
és a schopeiihaueri pessimismussal való átitatása, ami a vallás 
lényegét gyökerében elvágja. 

Hogyan lehetséges ugyanis az ember és a világ meg-
váltása, ha minden baj és boldogtalan forrása maga az isten, 
aki csak azért hozta létre a világot a maga teremtményeivel, 
hogy ezek ön megsemmisítésük által elősegítsék az isten 
megváltását! Az meg képtelen kívánság, hogy az emberek 
csak azért tevékenykedjenek, hogy a világfolyamat véget 
érjen és minden semmivé váljék! Az erkölcsi törekvés is 
csak a világfolyamat megrövidítésére szolgál! Tehát azzal a 
kilátással hasson, alkosson, gyarapítson az ember, hogy 
minden a semmiségbe vesszen: Igazán lehetetlen ideál, 

Lásd i. m. 1191 és Christliche Dogmatik II, Berlin 1885, 537 547. 
Istennek, mint élő személyiségnek tanulságos bár sajátszerű levezetését 
adja Rocholl: Der christliche Gottesbegriff. Göttingen 1900. Főleg 67- 96. 
A philosophusok közül L o t z e említendő. Mikrokosmus III. 569 s. k. 
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melynél sokkal következetesebb a Schopenhauer nitilismusa.1) 
Egyébként van érdeme Hartmann pessimismusának is, midőn 
a felületes optimismussal ellentétben a lét rémes oldalait 
kiemeli és tudatossá teszi, hogy a világnézet kialakításához 
a létező baj és szenvedés is számbaveendő. Csakhogy az δ 
pessimismusa is eudaemonistikus alapon nyugszik és így nem 
igen alkalmas arra, hogy az eudaeinonismust legyőzze és az 
erkölcsi törekvést lehetővé tegye. (Píleiderer).2) Az is két-
ségtelen, hogy Hartmann jóval közelebb áll a theismushoz, 
(v. ö. i. m. 226.) mint a hogy beismeri, polémiája onnan ered, 
hogy a maga concret monismusának elsőbbségét és jövendő 
diadalmaskodását kimutassa. így aztán sok egyezés van 
közte és Eucken között is, (Isten nem létező lét, hanem levés, 
nem transcendens de immanens stb.) csakhogy ez utóbbi a 
szellemi életnél helyesen hangsúlyozza a személyi vonást. 
Hartmannnak meg kellett volna tennie a lépést a tudattalan 
Absolutumtól a tudatos Absolutuinhoz és le kellett volna 
győznie a tanában meglévő dualismust az észnélküli akarat 
és passiv ész között, akkor a vallás lényegéről és alkotó-
részeiről hangoztatott sok mély és világos nézete sokkal 
jobban érvényesülhetett volna és hathatósabban termékenyít-
hetné meg a jelenkori vallásbölcseletet.3) 

Dr. Szelényi Ödön. 

') Különben ebben is van bizonyos positivum. V. ö. Volkelt ·. A Scho-
penhauer, 3. 336. s. k. 

') A pessimismus mélyreható critikáját adja Alexander Β.: A XIX. 
század pessimismusa cz. tanulmányában. Budapest 1884. 

3) Itt emelítjük meg, hogy Hartmannnak egyéb művei és dolgozatait is 
kiaknázhatók vallásphilosophiai szempontból. így ennek körvonalai már a 
Philosophie des Unbewussten-ből is kiviláglanak. Továbbá Grundriss der 
Metaphysik 1908. Kisebb czikkek a Westermann's Monatshefte cz folyóiratban 
(1890), továbbá a Gesammelte Studien und Aufsätze cz. kötetben (Berlin. 
Düncker 1876.) Ein chinesischer Klassiker (Laotse) 166 — 189. stb. de a 
velejét mégis az általunk ismertetett főmű foglalja magában, különben is 
régebbi dolgozatait is ebbe dolgozta bele. 




