


Diss. 3. 4 J

PhÍ10E0'-:-ÍE-Í



с



Philosphiai doktori szigorlati dissertatió.

* A természeti és erkölcsi világrend összefüggése."

Bevezetés.
Nem csupán idomra és tömegben 
lő a természet;e templommal együtt
Az elme,lélek belszolgálata 

Szintén öregbdl. Shakespeare ! Hamlet I.

felv.3.jel.
Shakespearenek ezen szavait választom alaphangulatul.So-

at jelent e kiszakított mondat.A költőről azt,hogy olyan mély- 
égekijg látott,-a forditás sugárét-törése szerint is-ameddig ke- 
eseknek adatott látni;azt,hogy örök látásait oly átlókba marko- 

óan,lényegesen tudta kifejezni,olyan ecsetkezeléssel bir,mely
ellenállhatatlanul hatalmába ejt s kiformálja lelkűnkben a kivánt
rzület,gondolattartalmát,mint a tavasz bűbájos napsugáré,vagy az 
usztitó eget- földet megrázó orkán.De sokat mond e meglátás sze- 
élyre jellemző voltától eltekintve is.

A teljes tehetlenség,tudatlanság mélységes éjjelébe az ér
ékek ablakán át lassú fény szürődik.Miná jobban és jobban bonta- 

:ozik a valóság körvonala a gyermek előtt.A valóság,melyet önmaga 
létének belevetitéséfteí magyaráz....Mint álomvilágot éli világát 

íz ifjú,hol minden csodálatos,minden lehetséges,még az annyira 
rovárgott,bár nem érdemelt boldogság is.Minden fényes,minden bü- 
ájos.Szép az élet sz örömök-fáj dalinak káprázatos váltakozásában, 

lidŐB megrészegit a képzelet,a lélek friss rugalmas,növekvő ereje, 
lindenre elégséges alkata...Azután nyilvánvaló lesz az ember szer- 
res,ösztöni alkata,egysége,a világnak nem remélt megfelelősége,ar- 
*a valósága,céljaink elérésére alkalmas mivolta,hiányainkat pótló 
;reje,nagy anyag s erő rendszerében a formális lehetősége.Kiderül- 
ogy minden felett uralkodhatik az elme.Egyetemes világcélok léte

síthet ők, nemcskk utópiákban,de a valóságban is....Végül Önmagát 
páratlan tökéletességében,sokságbanvegységében szemlélheti a tes
ti természetében,mint templomban élő lélek.Megéli rejlő lehetősé
geit,megvalósít ja igaz önmagát.
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Szinte a természet kényszerűségével nő a fejlődött testtel 

a lélek szolgálata,mint a magból a csira-gyökér-törzs-levélzet 
után a virág,a pompa teljessége.Mintha valami ellenállhatatlan 
belső erő vinne a mélységből a tiszta látás magaslati« felé.Mint
ha naponkint és évenkint jobban úrrá lennénk önmagunk felett,mint 
hajnalpir a sötétség,mint tűz a száraz rŐzseköteg,mint napsugár 
a jégpáncél,a növekvő korallzátony az öt boritó tengerár felett.

És mégis e növekvés nem a természet kényszerű növekvése. 
Nem lesz minden idomra és tömegben nőtt természetben úrrá az elme, 
a lélek.Oly sok a gazság,a förtelem,az átok,vérző az önzés,fájó 
az igazak bukása,a bűn tombolása,a vérszopás,a betüimádás,a minden 
csak nem lélekuralom,hogy aligha tudunk a költőnek igazat adni 
nyilt szemmel nézve a világot.

Ám a lélek nem bilincsel,kényszerrel uralkodik.Nem erőszak
kal az erősebb jogán,de hivogat,megszólal mnit égi hang mibennünk- 
télj ességre hiv,szeliden mint azfédes anyánk.Minden emberben meg
nyilvánul a legtisztább percekben a maga egyedüli,emberré tevő ne
meségével.A lélek nő mi bennünk s mi sub poena non axistentide 
tehetünk csak ellene;úgy,ha önmagunk tördeljük le létünk legdrá
gább javait,legszentebb kincseit,értékeit.! lélek növekedik s mi 
vele állunk,élünk igazi életet,vagy nélküle hordoznunk kell az a- 
íxíkx® lacsonyság igáját,bűneink átkát.

A lélek növekedésével jut az ember a világ egyes adatának 
szemléletéből egységes élet-világ szemléletre,a végtelenség gon- 
doht^áig.Általa jut a természet szolgaságából a felette való nem 
álmodott diadalokig,a sötét félelemtől-sugárzó optimismusig,vad
állatokkal küzdés helyett önmaga kincseinek ujjongó megéléséig, 
örök lehetőségéinek mámoritő megvalósításáig.

I gondolat jeligének választása részemre/jelenti azt,hog;. 
zelöbb vagy utóbb,áldozatok,vértanuk,hitvallók sora után,a gonosz
ság bárminő tombolása ellenére - de a lélek hatalma lesz az igazi 
uralom,az örök,az egyedüli jogos uralom,mely mely megtolct nnj.de', 
teljessé teszi a létet.E lélek királyi utjának egy néhány mozza
natát igyekeztem előtárni.Tudom halovány e kép azon dicsőséghez 
képest.Érzem,hogy e dolgozatban még több a füst,mint a fény,de min

den fegyuló tűznek ez a velejárója.Megvallom nyilván,hogy az ol- '
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íárhoz anyagot nem egyedül én gyüjtöttem,sőt a legfénylőbb, 1 egrae 
¡.egitíbb hasából^, klaszikusokéi,egy Kant,Fichte,Schleiermacher, 
lunclt,főleg Bő hm Károlyéi,de enyém mégis az oltár,enyém a parázs
s a lólek fuvalma tiszta füsttel
fiaskódé s általam is gyarapitandó anyagot.

Az anyag beosztásban,mint egyedül célravezető módot a követ
kezőt követem :

I.Kiképen  alakult ki a világ és a rend fogalma a termé
szeti s erkölcsi életben.

II. Mit értünk természeti világrend alatt.
III. Mit értünk erkölcsi világrend alatt.
II. Mi ennek a kettőnek összefüggése,

ki által s miként létesül az.
I.Miként alakult ki a világ és a rend fogalma a természeti ős 

erkölcsi életben.
¿lelőtt a tulajdonképeni probléma megoldásához fognék,meg kell vizs
gálnom,hogy mit is kell értenünk világrend alatt.Meg kell vizsgál
junk mi is a mi világunk,mi hoz,mi teremt benne rendet4.Sőt azt is 
figyelembe kell vennünk,hogy nem is egy világ az,amelyben élünk.
1 tudós »művész, a magasabb gondolkodású, a du s gazdagja ab er más világ
án él,mint a porban verejtékező,a holnap gondjaival küzdő,

u. faluja határán túl nem járt ember.Az öregnek más a világa,mint 
gyermeké,a női/ más miit a férfié.Hány világ van hát,s miben kü

lönböznek,miben egyeznek meg e*világok*!
Világ alatt legáltalánosabban a rajtunk kivül lévő élő és

élettelen valóságok ösozeségét értjük.azt,ami nem Én.De mily mér
hetetlen különbség van mennyiségileg is»minőségileg is az összeség 
tartalmát illetőleg.Ott van a primitiv ember,az ösbarlang lakó,az 
elhaygctt szigeteken,kis völgykatlanjában,vagy a hegy teőn élő em
ber,a nagy pusztaságok nomádja,a kincsek sóvár keresője,a napvilág
tól elzárt i£ngíxx,a gépek rabja,a tenger halásza,a föld műveletlen 
robotosa,a barbár vadtörzsek sokasága s még száz más erőt megemész
tő,lelket elcsigázó foglalkozás nem űzője,de üzöttje - mi ezek lel
ki világának tartalma ?Egy tenyérnyi hely,kicsiny szemhatára e pa
rányi földnek,két hegy zárta kicsiny völgy tere»vagy annyi ut,amit 
házuktól a bányáig bejárnak,ameddig rabolni elkalandoznak,vagy a- 
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eddig elmegy az eltévedt jószág ? Mily kicsiny a világa gyermek
ek ,mig a szülői ház határolja a látókörét,egy pár ember képviseli 
másfél milliárdot,egynéhány élőlény a lények megszámlálhatatlan 

okaságát. Alig is tudjuk megérteni,hogy miként élhetett az emberi
ég évezredeken át a föld olyan kis darabján.Angliáétól- Elöindiág, 
ermániától-Egyyptom délebbi részéig a műveltség képviselői,a gö- 
ögök-rómaik által is elfogadott azon hitben,hogy a föld kicsiny 
észe az egész föld s ez a centruma a valósgának.Szinte nem is bir- 
uk elhinni,hogy a nagy keleti birodalmak világhódító zsarnokai, 
gondolkodó tudósai,látó papjai miként tudták izolálni földjüket, 
ülönös kultúrájukat a föld istene,a nemzeti isten védelme alatt, 
iogy is lehetett azt a szűkös,tenyérnyi világot démonok hitével, 
rdögök képzetével,varázslók közbenjárásával,áldozatok bemutatásáé 
al,naiv teremtési legendákkal megnyugvásra megmagyarázni.Nem tud- 
uk megérteni,miként tudta rendezni azt a megnem értett,félelmes 
filágojt a zsarnok,gyűlölködő,egymással harcoló istenek hite,az ö 
akon engedés ? ! Meg nem ismert világban legteljesebb-massivabb 
letafizika,csodahit,a kijelentéseknek engedelmeskedés adott szi- 
Ird bázist a lét titkát megoldani : törekvő emberek,ki megnyugo

dott abban,mi megnyugvást Ígért.A föld egy kisebb vagy nagyobb da
rabja - istenek igazgatása alatt,a csillgos égnek,mint időjelölő 
eszköznek szemlélése alkotta évezredeken át az ember világát s an- 
lak rendjét.Egy sáv a világ.Isten akarata a rend,mely akarat bár
kikor megváltoztathatja a jelenlegi/irendet,elváltoztathat ja a for
mákat,minőségeket.Nemcsak ő,hanem az istenek erejére(kegyével bí
ró emberek,a mágusok,sámánok,papok is.Mily sokára,mily nehezen, 
mennyire el nem fogadtatva állottak elő a görög természet filozó
fusok a világ létesülésének természetes magyarázatával,az anyag, 
íz atom elméletének csiráival.S még a gyönge kezdet hol van a vi- 
Lág szemléleti s értelmi alkatának megfejtéséhez,a rejtély kulcsá
nak az embernek megismerésétől ? !

A külső világ még nem is minden.A legkezdetlegesebb álla
potban is csak keret,eszköz az ember számára,ki nem a megismerésért 
él,hanem azáltal,mint eszköz által igyekszik minél teljesebben él
űi.Minden eszköz volt a maga létét fenntartani igyekvő,maga mivol
tát megvalósítani akaró ember számára.A küzdelem a legprimitívebb 



llapotban ugyan az embernek»mint élővalóságnak ösztöni önfenntar- 
ásáért folyt,de csakhamar előtűnnek a pillanatnyflétszükséglete- 
en felüli tevékenységek. A.z ös leleteken nyilvánvaló a művészi tő
éivé s. Legrégebbi nyomok a tudóst* szeínt ott van az egymás közötti 

iszonyt formáló s a szokásokban résszeriien megvalósult ethikai te- 
'ékenységja világról,létről számot adni akaró értelmi munka.Ezek 
:özül kétségtelenül legfontosabb az önmagát s világot értékelő 
■thikai funkció,melynek gyökere a vallásban ágazik szét akkor,mely 
íz egyes sorsainak,küzdelmeinek,belső, világának minden felmerülő 
^érdééére feleletet adott.A folytonos kijelentés volt a fejlődés 
‘ugója,az istenek az emberek ideáljai,az egyén sorsának irányitói, 
íz egyéni életszinezet formálói.Az ember vágyódott,szeretett,gyü- 
.ölt,könyörületet érzett,összeköttetést létesített társaival,érté
telt akkor is.Meg-meg villant lelkében a múlandóság,végesség hatal
ma s a megsemmisülés dermesztő érzésének kényszer-alatt egy vál
tozatlan, örökké való élet vigasza,midőn nem lesz többé hábo
rú, ínség,küzdelem,gyűlölet,halál s ő ösztönéletének zaklatásától 
’üggetlenül éli igazi életét.Meg vált már akkor is az egyéni ér
zékenység s visszaható erő foka szerint a férfinek-nönek a maga 
cülön világa s bizonyára más színezetű volt az egyenlítői,mint a 
sarki embernek,a természettől gazdagon megáldott s mostoha helyen, 
ü külső és belső tényezői akkor is sajátosan formálták az egyéni
ségek végtelen változatát.

világ az istenek köz- 
istenkép formálódott,

3.A  természeti épugy,mint az erkölcsi 
vetlen kormányázása alatt álott.Amennyire az 
annyira formálódott a két világról való felfogás s viszont.A való 
világ egy-egy eseménye,rendkivüli|éjelensége,az emberi élet egy-egy 
döntő változása a jelenséget magyarázni nemtudó istenkép corecti-
Djára vezetett.Ameddig az uj magyarázat kiállotta a próbát - jó 
volt,ha megmagyarázni már nem volt képes tovább a kínzó valót - 
uj isten felvételével magyarázott a megnyugvásra vágyó lélek.így 
alakult ki a szinte minden helyet,forgalmat,erőt lelkesítő mitho- 
lo^ia.De a két világnak megfelelöeleg más hatalmak által igazgatja 
képzelték ₽. két világot.J'tftnemcsak az iséenképet formálta teljese 

bé az ember.Saját maga is elváltozett az istenképpel együtt.Iste
nének akaratát^kívánalmait szem előtt air tartván,a démonhit,ani- 
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issmus,polyteismus fokán át a heno t he i sinus felé vesető utón több 
B több jutott a lélekben a benső,az erkölcsi érzület számára,az 
sten akarata hivő csodálására,cselekvésére.Gondoljunk csak a he
ss okra, a zsidó profétaság páratlan erkölcsi fejlöáésmenetére,iae- 
yek jellemző utat mutatnak az erkölcsi fejlődésben.

4. Az istenkép lassan átformálódott,az emberi lélek vele e- 
yütt nött.S midőn már a világot/tel jesebben ismerte az emberes a 
erdészeti folyamatok ismétlődésétömegártette,annak szükségszerü- 
égére,törvényszerűségére rájött - az héhek lesz úrrá a lélekben, 
ogy az isten nem is törődik a megteremtett világgal,hanem sorsíi- 
a hagyja azt,/görög szemlélet/Vagv legfennebb csak néha nyúl be- 
é annak örökre megállapított rendjébe csodákkal /keresztyén 
zemlélet/.De nemcsak a természetet/í^görög a maga mivoltában,ön- 

lagáből a természetből megérteni,hanem a polytheismus gyarlóságá
tól megcsömörölve-az emberből kezdi megmagyarázni az erkölcsi ée> 
et minden tényét is,magában találván meg minden mértékét.Isten 
izámüzve mindkét világból,e föld az ember küzdő tere lesz.Itt dől 
il az ember ideiglenes és örök sorsa e széppel dúsan tetézett föl 
tön.A természetfeletti magyarázet feloldásával alkalom nyilt volna 
i két világrend külön kiépitésére.Ám ehez még sok fogalom tisztá
zására volt szükség.Az ideák világának s aMlágnak^uaUs^usa 

iem oldotta meg a nehézségeket,sem az első mozgató transendentali- 
>ása,vagy a következő korok pantheismusa,hedonismusa.A lehetőség 
lár akkor meg volt a két világ külön-külön pdKi^iramokból megérté
sére s azutáni egyesitésére,de a későbbi kornak maradt e nagy fel
adat.

5.A természeti világ megismerésében a középkor a tekintélyek- 
lek ho'doltw, saját szeme kinyitása helyett.Az^középkor,mely vakon 
littaz anyag átalakulásában,emberek - állatok átváltozásában,ráol- 
rasásban,csillagjóslásban sth.többre áS^or vitte az ókori klaszi- 
tusok tanainál a természetismeretében.Uj kornak kellett jönni,a 
lágy felfedezések koráufc,hogy végre megismerje az ember a lakó- 
ielyét,a földet.A lolumbus éa társai felfedező utjai uj távlatokat 
lyitotlsk az emberiség előtt.A másik,csodálatos legendák,képzelgé

sek kor-a lejártba titkos kelet-nyugat ismeretlenségének fátyla 
AIÖld B/

Cellebbeut.AbíGopernicus.Ieppler-jalilei-Newton-Kant-Laplace világ- 
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‘endszer keretein belül elvesztette a maga centrális jelentőségét 
i mindenségien.A tökéletesedő eszközök /nagyitó-messzelátó,kísér
leti szerek/ s a csodás gazdaságra fejlődő felsőbb matematika uj 
látásokat visznek a természet világába. A föld kicsiny sávjának 
félig meseszerü ismereteX helyett a világmindenség végtelensége, 
gazdasága bontakozik ki az emberek előtt. Ma már az anyag szerke
zetének titkaiba kezd behatolni a földet,vizet,levegőt meghódító 
smber. A mai kor bámulatos felfedezései a rádiumot,röngten sugarat 
i fényképezés tökéletesítését illetőleg,mellyel már szabad szemmél 
sőt még távcső segítségével sem látható csillagok meglétéről érzé
keny lemezen felvétel által tudomást bírunk szerezni; a sejtek 
sítúrájának,organisinusainak csodálatos változatos világa a maga 
íhromo-és centrosomáinak rendező szerepével; a molekulák számáról 
elektromos töltésükről,a corpusculusnak atomban! mozgásáról való 
rizsgálatok; a mindenségnek mechanikai mozgás elméleten alapuló 
megértési törekvése,az élet és anyag határainak kutatása stb. uj 
irilágot tártak fel,íj nézőpontokat adtak. Kincs már rejtély,mely 
a természeten kívüli okból /Istené» démonokból/ nyerne’ magyarázatát. 

1 jelenségek megszakithatatlan okláncolat hálózatában nelyezkednek , 
el. A lebirhatatlan,megvesztegethetetlen kényszer uralkodik a ter
mészeti világon. Kincs csoda,nincs kivétel sem szent,sem jó száSÉ^ 
Pulajdonképen csak ez a kor valósítja meg a görög természetxilozo- 
Eusok kezdsményezését,a természet természetszerű értelmezését,

ő. A másik görög gondolat: az ember belső,erkölcsi világának 
az emberből való megfejtése,a világ értelmezése értékeiésebkorasz- 
tyénség transenden^bár,de örökérvényű megoldásának hatásán®csak a 
reneszánszban talál uj felevenuiést,majd az uj és legújabb kor fi
lozófiában talál befejeződést. Az élet minden java értéke újból és 
íjból a egál lap irtást nyer az elmélkedőkáltal; sjaiig a keresáyánség 

prték rendszere: Isten-Krisztus megváltott ember / az isteni-fia 
Ság birtokossá/emberi közössége^- természet;addig a filozófiáé: 

özellemé/ség,igaz-jó-szép,szabadság,jellem^emberi közöségek-esz- 
tözi rendszerekrA nehány családtagra,vagy fegyveres táafera terje
dő külsődleges erkölcsi kapocs az eg'ész emberiséget összekötáy 
belső kapocs,fonadék lesz,melynek kapcsoló szála amott az Isten- 
fiuság,emitt a szellemi szerkezet azonosága,páratlansága.

7
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7.¿természeti világ a végtelen világgá nőtteki magát, 

endje a oktörvény feltétlen érvényessége,Az erkölcsi világ az
¡gesz emberiséget,mindenságet összefoglalja. Rendje:as Én fokosa-

iehát közelebbről vizsgálnunk a természeti ,erkölcsi világrendet s
i közöttük az ember áial létésitett kapcsolatott, 

II, A természeti világrend.
l.A világ magábanfoglalja mind ezt,amit én megismerhetok,amad

dig elérhet érzékszervem önmagába
természeti világ lényeges jegye az,hogy csak tárgyul szolgálhat, 

alany r.em lehet,tárgyainak lényeges jegyei állandók,szobád kapcso-
okát nem létesíthetne^, anyagilag,er meghatározot t3k,

inden szemlélő előtt azonos structiMföit mutatnak,hatás fonataik 
ránya kiszámítható,alakjuk mérhető,Három határozott típusba sorol- 
atók a belétartoző létezőkiaz ásvány,-növény-s állat világba.

f

ozására.
A természet Í£te,keletkezése meg arázására számtalan hypo-

blmélet minden vallás lényeges része,De a probléma meddő.Oly vég
telen láncolat áll a kutató előtt,amenyire más légköri,dinamikus 
hatások,kozmikus erők működtek közre egykor,hogy azoknak kölcsön-
atását ma már az elváltozott geológiai feltételek mellett nem szí

tai thatjuk ki,annyival kevésbé,mivel ma sem ismerjük telieséggcl a 
föld valódi szerkezetét,miikődő erőrendsserét.A létet,keletkezést, 
előállást megfejteni senkinek sem adatott még meg,s nem is fog meg
adatni.Ha a hívőnek megoldás^ a teremtés hat napja/wgy az évmiliók 
alatti'Isten áltál-teremtés gondolata,begyen az ő hite^zerint,Fe 

a tudóst a Kant-Laplace féle elmélet megnyugtatja a mag*<nagy meg
oldhatatlanságaival /miből,honnan keletkezett az ősköd: a forró 
láva kihűlése után miként lépett fel az élet,mi$w az első prctc- 

plasB*át az öntudatos ir telHgenéia kiformálásáig,s a közbeeső peri
ódusok miért maradtak meg,bár csak sikertelen kísérletek a végső 
értékéhez képest stb./-ha elfogadhatj§. Jegyen hite szerint neki is.

tiMi csak annyit tehetünk,hogy ©elismerjük a létezőt a maga minősé- 
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eladatunk csak az lehet,hogy megismerjük a természetet a maga szí 

¡2 kimeríthetetlen gazdagságában.3 az éppen elég feladat.
S.ott vannak logvíkoőkül a vissza nem vezethető

z elektromos töltés által ősszetartotttarpuoculunok bizonyos
ért jeként.Vonások,cohoksiő jak foka ázorinti keménységükkel,atom- 
aljuk szerinti f o j su jrikkal,bámu 1 a t o sfi o ngl ome r á tn*ban,kristályos 
zerkezetben,fenséges erővel,néha elérhet etilen magasságban,sze- 
zélyes figuráeiőkal ,csodálatos 3zinekben,lenyűgöző némaságban, 
oghodolásra kényszerítő akadá^rké it .Majd változatlan romolhatatt- 

„an anyaguk tisztaságával ragadnak meg,majd tükröző felületük szin- 
»Oüipájával bűvölnek el,majd felhasználhatóságuk nagyszerűségével. 
>$33 belőlük palota,szobor,kőbalta,ékszer,stb.XX Az ásvány szilárd 
-alajX adat tank, termő Xőld^a növényzet,az álfát világ,az ember szá- 

lára.Lakő helye atfálfetnak ¿{közvetlen tápláléka,gyógyszere az 
élőlénynek.Határolja a Tizet,vissza-sugározza a hőt.A föld szilárd 

Íz inak,^ermájárak hordozója.A légkör e szilárd gömb körül helyez- 
’.edik el,felvéve annak formáját.A belőle álléfhatárezott ellip

tikus évi forgása,pályájának tengeréhez viszonyított ferdesége te- 
^?Lsi lehetővé a nappal,éjjel,évszakok változását.A sarkok s egyen- 

■11tő/állardő helyzete idézi elő e hőméreékíefcnégy különbséget s 
azok kiegyenlítődésre való törekvését,» szeleket.A hőmérséklet a 
rfövénj,állat,ember világ életfeltételeit döntőlog médősitja.Minden 
élőt feltételei között első az ásvány világ a maga állandó helyze
teivel , azonos, egyenes vonalú reactiöivel,jellegének megtartásával-, 
bonthatőságával,melyeket megismerve az ember báau lat csj&ombi nácink
ban használhat fel a maga céljóira.Gondoljunk csak a chéniára s a 
Uchnika káprázatos viviaányira. A s^lnk , kemény sí g,4iíly tömegforaii^ 
oiók,elemcsopcrtusnlá3ok néma világa a maga ritka,tiszta,páratlan 

t-ajd vegyült onlar^s ,végtelen egyfernaságu masszáiba 
proceezusban helyszkenék el minden nem- 
vegyértéküság mértéke szerint fejlási 
n^m fejtett vi lá«?z rétegező lésben reit-

»y

oól dánve iban.•4 V 3

m1ntha nagy,tökéie t ese dé s i
1 * í1 u végété len var iá o 16 i»/. & 
sorral.Az egész egy na írig 

hatalmas történetét.
3« A fejlödéstel en,növekedés nélküli, de önmagát azonosságban 

’.rorganikus világgal 8zenben fej- 
p»t,Ba«a«8al>te<nda felelőt kép,iseiXaléteZök világában 82 ««

-

1 vú:
I

töretlenül megtartani tüdő ásvány,&



Növényvilág.felvet a myxuthal 

ÍLazmti amyagátől,nely a aaga 
lexmíiködési fejt k.1, a ¡aosaa 
ínsége, a iegmostjhálb kóx\iy 
\z^£';^zfifiZüT^ huj-? Bővényvi 

; ö gaa as z i ó farga aAujsi 

jár; 'xtündíri lyaphae 
, ¿/Vallisnária spirális; 
el ; a szépség,bübáj tő'

c

::.?
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•i .? fi~fi -¡r« Hihi’t * t rl an
XV «■»» XV r <5 í rt !r i fr.ívjTriiA«—C..X | ÍÍU.VJ- | ¿•'.i'-'" — -*ij- jr
íz álni tudás.*?.,minden beborít» 

iengarvilág hataíaas^ajőkatji« 

örök hőnczökhatáro'^5v?.si gyo- 
vfadcTló porzóval termékenyü« 

i;tü1 szolgáló növények ez- 
: rózsák, 15Homok,kaméliák 
melyek mindegy tiozts,lé- 
fejlósl sort mutatnak.A 

l,fautázájs ki nes gondolhatja r bz 
poapájáI,párai 1 án?*ágét,ssUslenségét.gyökerek sIágázási 

szerini él a növény szinte -ocsk egy napos életet /a gombák 
ezred

. ia&a,a 
í öi?y c a )íf'»»■ c j ¿ü 
a rv4fi&s a vizen 

g£ ogyírül, fis z örül 
éle les remekel 

:á vitrin tok, tulipánok,gjöagyvirágck stb; 
Hes pompás világba vonzanak: megragadó 
teatő ecsetje ki nem fejezetheti 
(lC.íí, 
uodja 
baktériumok némelyike/ vagy a már a mérhetellenbe bele nyúló 

bvckci/a 
Lisnák 

ieánek le

*! r.' T.

másik növénybe gyökereznek, 
rögződnek s onnan ereszf

, <lical£pyfe»í/ A«.|tBcdiek 
a hatlamas iák törzsébe ,á^hónatjaiLa 

földre 1/,támasz gyökercikkc-l. A hó-virág laheletrzerü 
ssarátel í. tíz méteres kerület határain túl mozgó r.híut-tölgyig mí^ 

gazdag a xáltczat» a levelek zöld árnyalatának ki bcezélhctelién 
|soin, alakjának t tér jfedeliwnuk fórHája a kaktuszok né t érce. hosszú lé

ről a fű-szál/ fűrészelt leveleiig; az ezüst nyir levél bár- 
s tapintásáig,az üvegházi növények vörösen fölösei levél szí— 
s oálaa fák szárnyalt leveliéig ; c. virágtalon nö

vényektől a Sá^on rózsáig,a káráéi bíbor virágáig,az sgyenlitő 
szinpompáa szőnyegéig; a páfrány nigos^zarkezetü spnranginiuaétól 
a legizessebb gránát almáig,üli x 5 ^pálma^ll <5 lg, illat és sző 
megejtő gazdagság bontakozik kiíuem^KÉloa hosszasan időz 

laxrásánál>hcgy mily változatok vannak a táplálkozást,sz 
illetőleg a földön,vízben,sziklákon élő növények között;
választja 
vet ¡réget 
hőmérséklet

japorcdáet 
miképen 

ki a növény a.chóniailag rckon^nyagokat a talajbóljmint 
egy növény terjedéseinek a talaj vegyi összetételv z a 

: síiképpen bontakozik ki a ttaglől a C£ii’stsl cu^ok a 
kényszerű kifojlése a belső stwifctura-xoi^a-lőtrehozáuút,megvaló
sítását illet31eg;a oapilárie erő mlhí hajtja fel a fslvebt táplá
lékot s a chlorophi.tt mint áss

' -I

hegy mily változások vannak a táplálkozást

imilálja aztxmind ez még sok már kér 
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léssel együtt egy hatalmas anyaggal rendelkező tudomány,a növény
ián dolga.De azt látnunk kell,hogy mindenütt kényszerű kifejlés, 
iegvalósitása a fa jnak, alkalmazkodni tudása a/talajhoz,nedvességhez, 

hőmérséklethez alkalmazkodni nem tudás a helyhez kötöttség,moz-
ulaltlanság miatt.Már megjelenik az érzékenység halvány derengése
mimózánál,a nappal vagy éjjel szirmaikat össze csuk óknál, fényi' e- 

é törekvésnél.A fejlés,tökéletesedés soriba a szervek fejletségébe 
iélszerüségében,pompájában nyilván való.

4.Még a legtökéletesebb növény is képtelen a helyváltozta-
;ásra-ezt a legalacsonyabbrendű állat is megtudja tenni.A legérzé- 
tonyebb növény az érzékenységnek alacsonyabb fokán áll,mint a lega- 

it
acsonyabb rendű állat... Jjmozgásjérzékenység s ennek szervei a # 
¡sont-izom,illetve az idegrenszer az ön és még inkább a fajfentár- 
;ás szolgálatában állanak.A protoplazma, Coelenterata,Echiodermata, 
Ferme^,}folluszca,ÍÉpus^ok fokain az áLÉah e két szolgálatéin ki

ürül mást nem mutat.Felsőbb fokon élő állatokban már feltűnik,bár 
látókban a szabad erő,határozottan az emlékezet,sőt némely állat- 
ísmrő bizonysága,szerint a fantázia s az értelem is/A vadászkutya 
álmában vadászik. ArŐka ravaszsága;az állatok őrszemei/prédát el
eitő cselei,fogásai ;a kutya hüsége;a majom szeretete;a növények 

gyöngéd gondoskodása az utódokról;az állatok barátsága;a csoportok
nak a vezető him általi védelne;az állati társadalxHmcák bámulatos 
bgyüttmtíködése,épitkezése;az alkalmazkodási képe/ség stb^.-Az állat
világ is feljlési sort mutat,mint a másik kettő,még pedig az# érzé
kek kialakulása,reflexekre, mozdulatokra alkalmasság az alsóbb ren
dű lelki tevékenységek fellépése mértékében.Ezen össze függést az 
anatómiai,morphologiai sorok nem mutatják azzal a világossággal, 
mint azt az evolutionizmus következetes,bár nem mindig kellő képen 
magyarázó erejű 4 rendszere előadja a maga*létért való küzdelem, 
alkalmazkodás átörökítés,természetes kivállögatodás-vezér gondolatai 
val.

5. Az ás vány vi lágeré gső ala^ön-magára is elégséges,önmagánál 
töretlen fentartására nem szükséggel semmit.A földnek ezen állapota 
nem bontja meg állágában csak ét milliókon át,midőn a viz bomlasztó 
ereje elporlaszija a sziklád,a szél sodorja mélyebb helyre a por 
szemekj'a folyó a tengerbe hordja a nnálfadékot-de mindeq^átalakulás

dolga.De
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tgfennebb csak igen kis hányadát érinti a f Idnek.A legnagyobb 
h.z csonkithatatlan azonosságában tartja meg a q^litását,q^nttÉíi, 

Hyzeti s rejlő lehetőségeit..,! növényvilág önmagában meg nem // 
.Ihat.Telepesedési helye,tápláléka,védelme a föld.Létének condi.ifr 
Lus ;a non-joL,elterjedéseinek feltételei, lehetségeinek kibontako- 
ísai tere a különböző talaj.A sziklái bomlasztó,a tájat bársony
aid mohával s a virágok tündöklő ékkövével felékesitő növényvilág 
thalt alkotó elemeivel,egész anyagával az állazvilág prédája lesz, 
srt magát gén kevéssé tudja megvédeni a támadásokkal szemben, 
vételek némiképpen a tüskés,mérges növények/viszont az állrivi-

trágyával, a férgek, millióinak eledele,mi jd 

táplálélu^a húsevőnek jobb falat jut.Ez a természet 
által él és tartja fenn

lg szolgáltatja a növények fajfenntartó céljait a beporaással a 
srmés széthordozásával-j szórásával.! növényevő állat a húsevő zsák- 
nya lesz, az,f elváltával

: föld

gy körforgása.Egyik lény a másikból,másik
ját.

G.Ai ember a természet pazar,szindus
2^

élet,a csillag világok
zdödő-kihaló fényét figyelik.Messzelátója felbontja «Tejutat egyes 
illagokra,osztályozza fényesség,távolság szerint a bongókat.

naprendszer^összetartózását megállapítja. Kiszámítja a fény ter- 
dési sebességét, a vonzó erő okozta pályaeltóréseket a világűrben 

- yrojliberántia gázkilőveléseioek magasságát.Lerajzolja a hold 

aludt vulkánjait.Kideriti a föld középsürüségét.Feltárja azt,ami 
attunk,felet tünk,s melettünk van.Megállapítunk,osztályozunk,rend
erezzük ismereteinket,elskatulyázzuk,hogy alkalomadtán alkaliaz- 
k azt a valóságra s azt/hisszűk,hogy a mi ismeretünk ada^'b.t képe\ 
rideg,örök ugyanaz,rajtünk kívül álló valóságnakjhogy a mi képünk 

;íárt egyezik a másikéval s tárggyal,mert a tárgy,melyről készült 
ltozhatatlan,s mi mindig attól függünk képalkotásunkban.Azt hísz- 
ükjhogy a képcsarnokunk vera ima^«/mundi;hogy a szin,a mozgás,rend
őr,ok,lényeg, tér,idő mind a tárgyakban van s onnan kerül ismerő
ink közzé.Pedig az smerés structarájának alapos megvizsgálása, 
(értése egésszen mást mutat.

Honnan tudhatok én valamit a világról,miképen,állíthatok én 
:lamiről valamit,milyen feltételek alatt jő létre valaminek meg
törése
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ikemben:e kérdésekre csalk'fe akkor tudhatunk helyessen megfelelni, 
a a látjuk azt,hogy a mi ismeretünk tárgya sohasem lehet a tőlünk 
iggetlen valóság,hanem csupán a miáltalunk alkotott,a mi szellemi 
tructurának vonásaiból kialakult kép.A tárgy ugyanis önszemlélésen! 

Lszta terében jutván,annak hawegén azonosságába idegen elemként 
5r be.Szellemi szerkezetünk ezen önmagától idegen mozzanatot szél
sői képben vetiti vissza a hatás irányába,annak forrásáig s az a 

függetlenül nemtudom milyen rámható az én vetito/szerkezetem 
Ital érzékszerveim különböző kombinációja szerint sok féle vonás 
Dg mutatni,/látási,hallási,tapintási,szaglási,izlelési,hő,nyomás 
rzéki vonásokat/melyeknek egysége az alajs, a kép.Atárgy érzékeim 
Bgkerülésével #em juthat soha tudatomba.A tárgyban nincs más vo- 
is ami az én formális funkcióimon kivül volna.Legfennebb azon sej- 
elmes érzést kelti még,hogy e rám támadó valóságot megtudtam-e 
íjteni vagy nem.Az idegen való,mely most már az én jelentő,vetitő 
íszségem formáiban áll előttem érthetővé válik,mert hiszen én köz-» 
et jenül értem a látási,hallást,tapintási,stb. érzéki adatait,azok-I 

ik kombinációit. A ránk ható létező a többi képeinkből logikailag! 
llönbözvén azok melett helyezkedik el a térben faz reflexióimnak I 

Drában.az időben.Ha nem fejtene ki más hatást a tárgy ,ha további 
ivaré elemként nem hatna,mint,pld.egy képtár valamelyik képe,a I 
ivetités azonosítás után lelenne gy zve a támadása s £nn,envmeg- 
rugodna a zavaró momentumtól.De a tárgy nem csak egyszer hat rám, I 
nem mint pusztán kép akar szerepelni,nem a nyugodt kép alkotás 

ly agául akar szolgá-lni, hanem elváltozik,Cselekvésemben előttem 
.1 ha maga áthattlanságában,sebző erejével.Azzal,hogy a puszta 
5pet í;iegszerkeztettem,csak az első lépést tette^meg.Meg^ell magya- | 
íznom a kép elváltozásátis,miért és hogyan változik az.Á változás ; 

Ízben elmásult képeket ismét megalkotom kényszerűen s ismét után * 
ípezem azt,$dhogy miért változik el minek következtében azt is 

idnon kell.Az eredeti,az első és az elmásult kép közötti változás 
az én zavartalan azonosságanyugodt szemlélése,^pusztán 

semlélő tevékenysége nem szolgálhat,tehát a tárgyban,vagy egy másik 
írgyban van az okozó.Az elmásulást okozó ismerteién hatót erőnek 
svezem.Eredményeink,okozatának nagyságból tudok következtetni annak

momentumt%25c3%25b3l.De


bgy erőnekxx xx engedhessen,annak hatását átvehesse,a tágyban is 
ell erőnek lenni.A külső erő csupán indítás lehet,amire a tárgy 
magr sajátossága^szerint reagál,mint £u tulajdonképpen! ok,szülő 

t.Az ő átcsoportosult,elformálódott erőrendszere lesz az okozat. 
É szüle ok tehát az okozattal együtt egy tárgyon^jfoglaíjhelyet-a 
zemlélő alany vetítése szerint.A tárgy különféle,inkább csak 

¿több réseiéit szándékosan,tagy a maga kárán megtanult alany 
tárggyal tisztábajött,a tárgy kínzó kérdését megoldotta s ennek 

észéről sohasem éri váratlan támadás.Az ihjy megalkotott,fontos 
unióiban lehetőleg megismert kép a megértett tárgy.Ennek alkotó 

léméit most már nem csak egyes actióban tudja szemlélni az $n,va- 
em erővonalakat,actió hálózatott a többi tárgytól elvonatkozva is 
loidézBí képes.A centrális erő,qalitás,mint súlyt pont körül he- 
yezi el az egyes mozzanatokat s >a caÉ'soílis fonaléit rendezett egy- 
égben szegezvén a tárgy sb-ManÉicLlis megismerését is elvégezne.A
árgvakat tér-időben,oksorban,egységben megismervén 
váltózó képeket,a tüneményt,szemléletessége4/a mozgatói erőnek ál

ltja és a megvalósult eredményeiket - az okozatot megvalósítautóul 
élAl tűzi ki a zárt egységű tárgy,az öntét elé. Ezek szerint a \ 

,árgy minden egyes vonása az alanyból kerül ki,csupán a nem tuda- 
os első ingerlés az ismeretlen tárgyé.

épeim halmazává lesz minden.pEincs valóság,nincs tárgy csak Énál- 
f

apótok, önáiiositása,realizálása ? A tárgy semmi csak az Íín szabad, 
üggetlen teremtménye ?? A tárgy csak árny,látszat s mi állom vi- 
ágba élünk ?! De ennek ellent mond az a tény,hogy a tárgy mégis 
thatölhatatlan,merev,az Énnek nem engedelmeskedik bizonyos hatá- 
okon túl. Az emberek ugyanazon dologról való képeinek hasonlósága, 
zonossága mégis csak valamit jelent! A képek által jelzet tárgyak 
rős ellen álló valamik! A probléma megoldása mégsem semmisíti meg 

■* z egyik oldalt sem.A tárgy reálitása annyi,hogy a hatás a AÍeri-ÓB-

cm tudatos biztonsággal jön létre - a létesítő funkciók Áombiná-
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.ojában bele nem szólhatunk.Tehát az ingerlés foka,módja a tárgy-

1 én teremtménye,szellemiségének megvalősultsága.Aipit a tárgyia- 

lg,valószerüség biztosítására tehetünk az a$íyi,hogy a tárgyat min- 
il toljesebben,hosszabb ideig hatni engedjük magunkra. Minden ér
ékünkre, funkciókra való hatását egységes képbe foglaljuk.Térbeli- 
tőbeli hatásain^«» megmagyarázása végett kísérleteket kell telink, 

itásainak irányait,e mutató szálakat összegezvén következtetünk a- 
3nbs erőre,mely e szemlélteti alkatban megnyilvánul.Minién magya- 

í ázatunk úgyis kísérlet a tölünk idegen ható megfejtésére s a fel
evéseket a próba igazolja,vagy elveti, Az utóbbi esetben ami lé
inkben újra megtámadtatván újabb hypothe^el állitjuk helyre éle
ink nyugalmát,öntudatunk azonos tisztaságát.Egyik kort megelégitet 
í az,hogy a tárgyakat láthatatlan hatalmak igazgatjákja másikat 
s,hogy a tárgy is élő önmagát fenntartó létező; a harmadikat,hogy 
tárgy erőtől áthatott anyagi részecskék halmaza,melyet Isten böl- 

3en teremtett.Egyik az anyag tehetetlenségeivel s az erő változé- 
>nyságával oldja meg a problémát;! másik a végtelen íény egyik lé

gzési módját,megvalósulási formáját látja a világban,az egyes tir
pákban; ismét más gonosz démonok csinálmányainak nézi az anyag 
iatt alacsony rendű világot stb. < látott kép ugyanaz,a magyarázat 
í

¿fogadható magyarázatot nem adhatunk.Ismerő funkcióink nemtudatos 
Snyszerüséggel megalkotott képe a tárgy állandóságának alapja.! 
árgyak anyagárnak,kitér jelégének egyetlen magyarázata: a logikai 
i^ferencia miatt egymás mellé vetítés fflyan anyag nincs,ami a való

Ihatárolása okoía.A változások magyarázatául a tevékeny erőt állit 

uk mely át| meg át járja a szemléleti tárgyat,az erők egyensulyo- 
ott halmazát,hatásának nyilvánosságát. Az erő anyagi,az anyag erős
z erő anyagi a szemlélet,¡anyagi erős a magyarázat oldaláról nézve 
z erőrendszert sejtető, önmagát azonosan állító tárgyak,önté^oÁ egy 
ássál összefüggésben állanak,egymásra hatást gyakorolnak.E hatás 



teduényét mindig a ueginditott/meghatott tárgy természete szabja 
§, A napfény hatására a növény nÖvekedhetik,de nem adhat hangot, 
cóba dobott кб elmerül/het,de nem futhat. A hatás eredményét a 
ülő ok határosa meg,viszont az indítás az indító természetétől 
gg.Az ön-tétek kölcsön hatása as ok rendszer hálózatában szemlél- 
|tŐ,mely fel bonthatatlanul,ellenállhatatlanvl uralkodik r tárgyak 

n képeinkben.-Mivel minden tárgy bizonyos meghatározott tulajdon
got tartalmaz s e tulajdonságok meghatározott fokozatban vannak 
|g a tárgyakban-.: z 3n-££t állandóságánál fogva a vonások el nem 

isulhatnak. E megmérhető megszámlálható tulajdonságok hatás iránya 
у állandó,hogy előre megmondhatni,ki lehet következtetni az oko- 
Őot. lehet következtetnünk ezutánra - a jövendő исканаtokra,vagy 
nto^K^íba® ismert jelenből a megelőző mozzanatokra. üen változ- 

jtik meg egy por szem is az egész mindenség elváltozása nélkül.
a nap i/z6 anyagában csak egy p rány helyzete más lenne-egy újabb 

1 o t fih e re né iáná 1 má s lenne a feltörő á s vány i go z , Iá va hely z e t e - e i. ... el 
vetkezőében az összes bolygókon magasabb lenne a hőmérséklet hírt« 
n s hőguta,szárazság,éhínség,forradalom,miliők halála lenne a kc- 
tkezmény s a nap anyagának formációja le elmásulna előbb,vagy 
sőbb hülne ki»Egy szellő,egy bacilun,egy harmatcsepp más helyzete 
mindenség aás helyzetében volna csak lehetséges.Minden ami/szükség 
pen van,másaként nem lehetséges.

8. Az élettelen létezők hatalmas erőrendszere összefüggése 
ntho a végtelen variációja ^s-erő megkövült rendszere len.:e,aelj 
litative,óantitative differenciálódótt,hogy önmagát kifejtse.Minthi 
növény 2 állatvilág élete magas s adatai odúéban ugy^ezen Őshatallom 

indus életének szétvetődése volna,mely az anorganikus alapépitmúúj 
a saját minőségével millió színű kombinációját h zta látre.Ha

•ékezet nézem г terméézetet.fokosato/can kibontakozó erőt széniléki 
une;ha a létező milliárdjait nézem -ugyananazon erőnek sugártörő- 
t látos.Egységes törvényszerű életösszefüggécbenr?s anorganikus 
Tággal a növény s állatvilág. . oból-egjmás él s a mődosiíó 
tások szükségszerű eredményeket létecitenek.V®^on mi, emberek nem 
en és,megvalósulásrá törő erőnek vagyunk e a 

íMlMwU.'
, megváló—

láeniTVajjón mi nem egy lácszeuek vagyunk-e szintén a láncolatban!
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s. szemlélők,öntudatosak,a nagy erő rendszer felhasználói,diri- 

. insei,útformálói?!Iam is tagadhatjuk meg a közösséget a természet
indenség életével-fíiszen nem egy dolog * természetes* aai életünkig
születés,a növekedés,táplálkozás,nemsés,kiesÍnyéről gondoskodás, 

mozdulat,önfenntartás s a halál,Az ember olya^
ős kapcsolattal nőtt bele a mindeneég életébe,hogy atpélkül egy 
.llanatig sem élhetne./ Szüksége van az anorganikus világra hajlék 
zközül,a növény,állatvilágra táplálékul/S légkörre;^ növény-állát 
lág egymásra hatására,az anorganikus világhoz növésére.függünk 
természettől,annak feltételeitől nem csak a táplálék lősége$,hő- 
rsékletet illetőleg,hanem a testalkat és vérmérséklet dolgában 
s.A hegyes -v Igyes(erdő#,sivatagi,óceáni környezet lényegetsen
idosit.Az évszakok meghatároznák az időjárás közeleb-w

programunkat.Nemzetségünk,születésünk helyét,idejét nem mi álla-
.tjuk meg.Őseinktől ránk örökitett|késsségeket áldásul vagy átkul- 
J-ell fogadnunk.Kényszerülve vagyunk önmagunkat fenntartani s a

■ ij elementáris erejű kényszerének engedni.Lépten-nyoson máshoz
>11 alkalmazkodnunk a létért való küzdelemben.Ismerő kézségünk
>mtudatos kényszerűséggel működik,akaratun
Bion,érzelmeink,indulataink ellenálhatatlanul úrrá lesznek feli ét
ink, A világ,természet törvények rendszere semmiképen sem toki ti 

ni külön érdekeinket,úri mivoltunkat.á köszikla,évssázado3wfa 
jak az erő előtt hajol meg. A bacitLus megöl tudóst tudhatatlant.
tigris összetép jót-rosszat. A földrengés elpusztít minden alko- 

íst. A ^U^Lurrá lesa minedenen,a via elsodor mindent,ami útjába 

írül. A ínséges idő non nézi az érdemeket. Meg hal a jő-rosss 
gyaránt,.nincsen protekció,nincsen kibúvó. Az erősebb 
zükeég^képen hajtják igába/ a gyengéteket, majd még erősebbek nyo- 

ksára letűnnek a történelem nagy színpadairól.A testi erő lassan 

pgyatkozik. A túlságos szellemi erő-feszités csonevé^zé teszi kir
obban az emberiséget, A kultúra amenyire könnyebbé teszi az/ éle- 
pt,ugyanannyira,vagy még jobban fokoza az igényeket s növeli,raf
ináltabbá teszi a bűnt.-Az ember 
pk tartja magát,^int nyomorult,degenerált lény pusztul el egykor
¡zen kihaló sárgólyoról...Do még mindig van valami: öntudatunk,
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nemiségünk ! Az ön tudat a végtelen erő «á^Uert&tie'&l;. A szabad- 

J lehetetlen. A magasabb törekvések hiú kísérletek,c.gyrés^/tierő 

lodások.A lelkiismeret a siker,sikertelenség jelzője.A jutalon, 
^tetés természetes következmények. Szeretetünk,» faj ö<J^-szere te

hetünk: ámítás.-Csak egy világ van,a tények,törvények kényszerű 
[ága.Egy élet a végtelen szindus élete.Egy valóság,az öröktől 

rva létező/ világ Örök kör forgása. Bolygónk kihald e£F
talnas nap izzó anyagába szédül-azon kezdődik majd ismét as élet 
rforgása.

De mindez ellentmond önmagunknak,igaz valóiknak.Sem lehet 
az e sötét kép hez irtoziatő körforgás,» teljes meg semmisülés.- 
Íségbeestten menekülünk e sötét tükörképtől.Tudásunkal bejárjuk 

a és újra a mindenségit.Vizsgáljak életét nagyítón,mesz-
ö'láithv,kísérletekben; nincsen-e valant meg mentBnt titok,a két- 
gbe ejtő rabságbői kivezető ut,mentő csónak az örök halál occeán- 
ba^. bukás elöl ? Kincs ! A tudás nem ad menedéket,kíméletlenéül 
szolgáltatja az ánt a vak,irgalmatlan törvényeknek.kinek higyjok 

hát ? Érzéseimnek,mely minezeknek ellent mond,vagy a tudásnak; 
ly lever,meg semmisít,be börtönös* E földi térben,szól^ég irány* 
n nincsen oltalom,irgalom. Szárnyra kelnék,de mivel,bggyOM/ ! Mi 
it a létea,mi küzdelmeimnek célja. Mi az értelme e hatalmas min- 
nségnekj öncél vagy eszköz.7 S mi a legkiválóbb állatok vagyunk,

MíU?
ugyan a legkiválóbbak ? Hol a magyarázat,az irány|Wfc,a rcjtély- 

ik titka. Ha nem e világban,úgy akkor bennem,elrejtve mélyen.pere
ik hát a másik,a /gaga^ágba vezető utat - nem a természeti de p? 

rkölcsi világban.
líI. Az erkölcsi világrend.

1. Az ember a legprimitívebb kokon is többnek érezte magát 
világ mechanika* láncolatáhak egyik tagjául. A szükség gyötörte 

a természet félelmetes hatalmai,lényei rettegéssel tölteték ?1. 
Íte folytonos bizonytalaaság,valíban izzó küzdelem.De nem adta meg 

gát,a létét fenyegető hatalmaknak feléje emelkedni tőre), .deíri ,í 
ivei azonban erre elég erőt nem érzőt önmagdban-ysegltséget az Ts- 
entől kért.Hogy miként keletkezett,vagy kclletkezhetett e hit z 
mberi lélekben;hogy vájjon előbb volt e a miíhosz,a természet meg

k%25c3%25bczdelem.De


ezazerint fői 
ennek minden 
sajátos ter- 
cselekvésji- 
átformálásárt

fává,kitől jő minden indítás,ki
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resitő magyarázata,midőn a tárgyakba a maga életét objektiváita 
bmber-s csak későbben a vallás az embernél nagyobb,magasabb ren- 
iatalom elismerésével,imádásával:az itt nem lehet vita tárgya, 
yi azonban bizonyos,hogy az ember a világot kezdetben nem a£akt 
toságu képekben,hanem mint ráhatokat- élőknek fogta fel,mint a 
rmek^rá^hatok legnagyobbjait,sorsának intézői gyanánt imádta s 
ük várt felemeljte^ést,áldást. Próbálta őket külső cselekmények- 
,áldozatokkal a maga számára megnyerni.^üythos,mely szerintem 

pás a világmagyaráző tevékenység forrnája^meginditója az intelliei 
ális hiány a maga különböző formáiban^átfogta az ember egész vi- 
át,ennek pedig uralkodó eleme az Istenség. Az istenek a természet 
,i,az emberek ideáljai. A kínzó#, gyötrö/t,űzött,de többre hivatott
ját érző ember,a halál megrendítő hatalmát át meg át szenvedte# 
!ek,a természet minden tagjánál magát lényeg szerinti különbségbei 
jmlélő lény-váltság után sóvárgott s megváltatás^a vallásbanélte 
|.Az egész valóját eltöltő függéB-érzetben,legyen ez bár a halot

tról, szellemektől waló félelem,vagy a nap,tenger,eső,földáldásai- 
: elmaradásáért való ^godalom,az ember egy magasabb hatalom kezé- 
tudta életét. Világ képe erkölcsi eszményei,akarata 

\odtak. Egy egységes képe volt a primitív embernek s 
íása vallásos szankció alatt álott. Az erkölcsi élet 
Bzete: az értékelés,az ideális,a teljes létből foylő 
íyok előre meghatározása az egyéni és szociális élet 
intén egy darabját képezte a vallásos szemléleteknek.A vallás és 
Kolos egymásba wan szinte elvállaszthatatlanttt. E szoros
ység,-melyben erkölcsi ideájL"képek jóban-rósszban az istenek s tö-

♦

k ered minden irányítás az élet átformálására >s - nagyon lassan 
tinik meg.A fokozato/san tisztuló,emelkedő vallás-erkölcsi élet 
szbeni lecsapódása,a miről ma már alig hiíok Jizta szokás/jog,- 

okás,a későöbi tétteles jog alapja.A mythologia Isten képei lassai 
azhXik természeti mivoltukat,/istenek képében az erkölcsi vénások 
sznek uralkodókká. Majd még távolabb derülnek az istenek az ember- 
1,kinek ideáljai a herosok,a h^tte - vér szerinti emberi alakok lesz 
k. Még tovább az erkölcsi tulajdonságok isteniftetnek,a fejlődés 
ucsán pedig az egy,mindenható,szentségei Isten lesz az imádat tár

szent s séget , tökéletességet kíván:



t

gyedek ezért ti íb tökéletesek,miként a ti mennyei Atkátok to- 
letes /’lété ev/ang. 5 r. 48 vers/ Hosszú ez az ut melynek kiépi- 
sén az ember a reflexiód,önlényegének sejtelmes megismerése mun- 
bt. Azok a görög filozófusok,kik a mythologia egyes tészJrin 

felemelkedve/az eskü őrében az esküszegöt,az istenek at./k 
magukban már leküzdött érzéki ösztönök kalakos uralmát,az isten 
lúgban a féltékenység,gyülolség,irigység méltatlan indulatait és 
trak voltak e zrgyva képzelet-világ mérgének elutasításáért a 
reg poharat vagy száműzetést és twtt lelkűk belső bizonyságára 
Igatva^kik egy ideális világ képével s egy uj szellemi vallással 

k a lélek,« a társadalom akik az erkölcsi
elekvés mozzanatait megvilágították; az ész uralmát állitoták az 

’ iber vezetőjéül: felmérhetetlen szolgálatokat teítek az emberiség
ek. De azok a próféták sem kisebb értékük,kik, egy érzéki,haszon
.eső nép kebelében mindig magasabb és magasabb belső,erkölcrt kö- 
telnéhyeikkel álléttrk elő. A külsőleges áldozatok,fogadalmak me- 
etü az özvegyek árvák megsegítéséi /Ésaiás l.r,17.v./a szívnek 
igtisztitását /Jeremiás 4.B.14.V./ a jónak öncélü/K cselekvését 
mos S.r.lá.v./ feleberáti szeretetett, hirdetnek /III.Mozés 19.r. 
£.v/ Istenben pedig a tökéletesség,szentség,igazság vonását emelik
.,hogy ideálul állíthassák az emberek elé /III.Mózes 19.r.2.v./
; erkölcsi világ a ma a teljelégében csupán/^onotheismus szellem' 

•kölcsi magaslatain bontakozik ki,-addig csak tétova,imbolygó ki- 
írletezésről beszélhetünk csupán.ű|fert nézzük csak mi is az erköl- 
;í világ,mi az a rend,ami csak benne valósul meg !

Az erkölcsi Világ a legáltalánosabban az emberi szabad cse- 
jkvések világa. Ki van zárva belőle mind az,ami az erősebb kény- 
ierén alapul,vagy ami pusztán reflex-mozdulat/sohasem volt öntu- 
itoZ az akarat elhatározás eredménye... Akarat alatt pedig a lelki
.etnek nem valami külön tehetségét,végre hajtő hatalmát értjük,ha- 

bq állandó lelki elemek azonos combinációJAv folyamata az.Elemei ; 
'nem tudatos kényszerűséggel elő álló hiányérzet,ennek tudomásul 
Stele; a lekötöttség fájdalmas érzése,a pótlőkép keresése,szegzése 
s utána való vágy - a hián^potlőkép értékelése /érdemes-e utána 
irekedni/ az önállitásza indító motivimuk harca,egyiknek elfoga
ssa,az én önnfirmáció ja,meteorikus idegek UHMIA,vagy eszközök ál-
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Li végrehajtás-meggyarapodás,az önáM^ás^ ikerének vagy sikerte- 
iségének érzése,tudata. Tehát a teljes leki élet benne lüktet az 

jirat szó alatt jelzett leki procesusban. Bem hiába foglaltak 14 
pt egyes filozófusok az akarat pri^tusa mellett,mert ezen értei-' 
sésbon a gondolkodás,érzés csupán egy mozzanata a forró/közvetlen 
3tr.ek,a folytonos önállitásnak,önmegvalflKsnak. Az élet ugyanis

hden pillanatban újabb és újabb ingerrel hat ránk s nekünk,hogy
¡tünk fenntarthassuk,ellene kell áldanunk a különböző támadásoknak 
g kell oldanunk az értelem hiányait a magyarázat megtalálásával, 

■j^jtápláló,mozgató,nemi s társas ösztönök kifogyhatalanul özönlő s
Itlás után kiáltó oszt önzéseiben -egész rejtelmének megoldása kü-

h szenvedések,küzdelmek forrása.A léi egyenletes támadásévl szem 
p,csak egyetemes,állandó ön^itással;xx«kK> lehet,kell védekezni 
jy tény van segítségünkre s ez az,hogy a hiányok bizonyos csopor- 
kba oszthatók s azonos kielégülést nyernek rendszeressel,ez által
£n tudatossága is világosodik,s a végrehajtó mozdulatok beedződ- 

n a gyakorlás által erősbődnek.ösztöneink:a tápláló,mozgató,nemző 
a társas ösztönök hiány! nagyrészben automatikus mozdulatokban

érnék kielégítést.Aj elöntő ösztön adatai is ismétlődők lesznek 
zonyos idő múltán.Eluntén a természet adatainak kombinációja,a 
rsas hátásfonatok,Énom rejtélye soha nem ismétlődő változatban
jp‘ fel s mindig uj,eredeti megoldást kíván.

Vajon az Én önfenntartása mutat-e bizonyos állandóságot, az 
bér világban találhatok-e közös típusok az Önfenntartást,megválá

sok ¡iáét illetŐlegTTalálhatók!A primitív ember,a gyermek s nagyon 
bér haláláig az önmagát érzéki mivoltában fenntartani törekvő

jztönök uralma alatt áll.Küzd az élelméért,magához veszi azt s a 
Jrődzéshc< hasonló emésztési élveinek engedi át magát,a teljes tót 
jneégnek,hogy az éhség kínjaira ismét zsákmány szerzésre induljon. 

Jtságtelenül ez a legalacsonyabb állapot,amit ember élhet.Egyedüli 
iolgálata az ilyen embernek az,hogy önkéntelenül is szolgálja a
íjt,mely ha bennük nem is nyer,az utódaikban megvalósOhát az em- 
iri lényeg.A vegetatív életnél kétségtelenül magasabb rendű az az 
let,mely minden érzéki sztönt megvalósít s szereti funcÍÓit,ha 
Indjárt a belőlük eredő gyönyörért is.A táplákozás ínycsiklandozó, 
nemző ösztön,sommás éltóá^nozdulatokban rejlő finomság,célszerű 



■, szépség keresése,a hadakozásban az erő-ügyesség győzelmes meg- 
sö'.a hős kor jellemzője.Az ösztönök ezen naiv kiélése,a kritikát- 
természetes élet,az esen felül nem emelkedés.az igazi hedonistát 

apota.
Am az ember önmagára nem elég,önmagába nem állhat meg sckdlg. 

ásí:,halász területére,gyümölcsösért,jószágának legelőért ui.. v. - 
* is jogot formált,Családja közösséggé lesz.Mielőbb állást kell 
fialnia társaiba! szemben.Az érzéki,természetes ösztöneit éle e- 
tnt a közösség korlátozó
soportját legyőző hódító kezébe.A köz vagy/bármilyen formában 

.lépők vezére,vagy az isteni akarat közvetítője szabja meg as e- 
in cselekvődének fő irányát.Azon elül,vagy inkább azon kivel / 
xeti meg csupán a magdéletét.A köz|fenntartás^érdeke lösz mindenik 
Lnek.A hatalmon levőnek érdeke szolgáinak jóléte.A félelem karja
in levőnek élete biztosítása az engedelmesség által,vagy uj,for- 
tott viszonyulj közösség létesítése,hol ö lesz majd az ur.Az előbb

en,majd később /nagyon soká csak a XVIII.-XIX.sz.bar/egyen-
jogu közösség egy uj typust fejlesztet ki,a haszonra törő uti- 

sta typusát,a történeti hatalmakat elismerő és szolgáló Énbj^Égycn 

mféle e közösség szervezete,előállása,mai formációja,de bármilyen 
rmájában sem tagadja meg a hodpnizmuson felül álló emberi vonások 
alakulását s érvényesülését.Az elhagyottak,özvegyek,árvák nyomo
kok el nem tipra>|a,sőt védelme.Az istenekben az emberi ideálok 
emlélete ,/z irgalom,szeretet,jóság,önfeláldozás nagyrabecsülése, 
sökben tisztelése,dicsőítése,s azoknak igazi emberi vonáséként 
mintásé. Az értelemnek nagy megbecsülése. A nemzet boldogítók, 
g-mentők iránti hodolat.lz önkény--uralom megszűntével mindenkinél.

emberi mivoltához szükséges eszközökhöz /minnél nagyobb boldog- 
ghoz/ való segitésejmind olyan vonások,amelyekkel,a közWgi álla- 

t messze fölülmúlja az egyéni' élv, pusztító élvezésének állapotát 
lég ha hozzá vészük a köznek nevelő-oktató tevékenységét is,amely, 
rel túl akarja segíteni a nevelendőt számtalan útvesztőn,hiába va- 
' fáradságon,s a mindenkori kultúra magaslatára emelvén köpéssé e£- 
írja tenni hasonló,vagy magasabb rendű kultúr javak produkálására 
nemzet,*kŐz(tökéletesitésére. A közösség; élet sziveden lát minden
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jan törekvést,amely kultúr -javak/pro dukál,akár a tudományban,a-

• a művészetben,akár az érzület nemesítése által. E fokon^vezér- 
akarat^vagy érzéki,önző,s akor ¿/of orrnál ja a lekeket, él e tünktfgé- 

ísé teszi; vagy a köz jót tartja elsőrangúnak,-akkor szol-
Latába állít minden erőt,s a lelkek szabadon kifejtet erői a szó
lj jog, tudomány, vallásban megvalósítják énük való lényegét, a szel 
kiséget a nekik adott mérték szerint,4/’u*\í’Qa/

As érzéki Én - bői a fajfentartáson kívül minden értékesség 
ányzik. Az/ utilista,történeti Én a maga megismert ösztönrondsze-
tiak eszközéül rendezi be az erő,anyag schémája szerint okilag/jí 
gisnert világit.Értékei: A haladás f olytonásogának biztosítása,a 
©nemiségnek,mint az ember lényegének bizonyos fokú elismerése, 
^olgálata.A koz,az állam,a társadalom azonban csak lassan emelte
ik,csak a hasznoságot,szolgálatot nézi,mindent kalmármérlegére 
sz^önmagán felül nem ismer el magasabb rendű értékesebb valót, az 
szolgál/O&wfelül más érdemesebbnek szolgálatát.Az egyén,a köz ön 

mntartása azonban csak akkor értékes,ha abban valami önértékü is 
igvalósul.A puszta önfenntartás cireulus vitiusus. Az egyén szól
alja a közt /hasznáért/,a köz az egvénf/önmaga fenntartásáért/.
iill lenni valami értékesnek mely értéket adjon mind kettőnek,mely a
meséssé tegye azokat^ Hol találjuk meg honnan nyerjük az érték e-
>n vonását? Érzéki ösztöneink csupán az önfenntartás eszközlői,

íkessé^ kotrását találjuk.

íhát nem lehetséges,hogy az érték belőlük származék. Az értelem, 
jelentő ösztön^az önfenntartás vezére,tehát szint eszköz! ér- 

fkü. Az "Én* minden mástól megkülönböztető vonásaiban kell az ér- 
Skessé^ kotrását találjuk. Páratlan természete,amelyek minden i- 

egen elem távol tart magátói,magában visszacsukodik; tisztasága; 
zabadsága,önmaga és más szeretésére való képesége; világfölé emel- 
edni tudó ereje; világot formáló hatalma; önmagát a maga tiszta
ságában megvalósítani tudó,akaró természetében rejlik az érték,az 
M érték,melynek sugara rávetődik az egész#*! elősegítő,ki bontó, 
ogismert világra. A tiszta,nemes, *Én* érvényesülése,az ember i-
azi lényegének érvényesülése,a fejlődés legmagasabb foka,ideális 
llapota ,a végcél.

4. A hed&ismis,utílismus,ideálismus az emberi erkölcsi élet



- 2*.-

15*1

rom fő fázisa, a megfelelő átmenet W&Mv Miért éppen e háton, 
az összefüggés a három között ? E fokok megfelelnek egyrészt 
emberi öntét fiziológiai fejlésnek,tartaiij,reflexi# fo

nok, a mérték megválogatásának-ezzel együtt az értékelés fokának, 
■enn áll a szükségképpeniség:I.az érzéki centrumok,az érző Én, 
.ledcnisztikus értékelés, az egyszerű észxjfevét, a sike-
ssége és a kéjérték között;2. az értelmi certruBck, az értő fx.-, 

utilismus,áfca^salis felfogása,a i/WÍUtltf egyetemes élete és r 
zon érték között;3 végre e legfőbb centrumok,az absz^l«ut,Én 
ideálistis önbecslés,tömörítő in^uitió,szubtartiálitás és az öv

ék között;’/Börnh E-í/Xiológia 241 p./Szükségképpeni fejlési sor 
A gyermek, a primitív ember nem mérhet a legmagasabb mértékkel.

séki adatai uralkodnak.! dolgok nem érti\, önmagát
ak homályosé»» kedvérzettel különbözteti meg a tárgyaktól,ösz- 
nci,hiányai felett nem tud lebegni szabad erővel,azok mindenes- 
1 fogva elborítják.Amit megérem,miről tudomást szerez: a siker 
X ólv,visszaveretés-fájdalom.Mi sem természetesebb,mint az,hogy 
élvet, a sikert az örömtől keresi,mi az ín felemelkedésével, 

tágulásával, a diadal boldog érmésével jár,s azt szereti ami a 
gnagyobb intenzitású önmegelégedéssel jár. 2 teljes szívvel hedo- 

itstának az a jó,mi ezen állapotát elősegíti,rósz ami ebben gátolj 
t.A tárgyakból csak annyit ért, am/ennyi önfentartására mulhatat- 
|nul szüséges. azt is ösztönösen, Az élvés kin,mint index nélkü- 
zhotetlen iránytű,vezető akkor,midőn a tárgyaké átértéEy^e nem 

ipes a fejletlen lélek.Ám amilyen jogosult figyelmeztető,irányító 
az éltitó^ egy ideig,époly veszedelmes volna tovább e 

erejében,midőn már nem csak passzióaz Én szerepe az ingerek neg- 
ásványok felhas zná1á sá/bax

I
I

*
serepe vanJ

nógatásában,mint a növényé a kínálkozó
kz önmagát funcióiban s azok eredményében,s erőiben megélő Én szüi
ágképpen lesz utilista,a pillanatnyi élv feláldozója az élet egé

re kedvéért.Bem teheti az - e fokra jutott ember,hogy ne lássa 
hiány4pólék egymást kiegészítő voltát,a világot ne lássa önmaga 

antartásáhak eszközéül,ne szöjje meg a világ hálózatát,mint létéi 
Bntartó eszközök hálózatát,hol minden a másikra utal,egymástól,
gymás által él.Ahogy magát nézi ai ember úgy nézi világát is. 
igát
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át egy cél,az őnfentartás biztosítására pompásan összemüködő 
'tönrendszernek nézi/ a világ adtai is elbírják/ a teleológikue 
'yarásatoi,nem mondanak azonnal,mereven. ellene,tehát a látás nem 
l.A világ azonban a ni önzésünknek nem hűsége szolgája,a*
utilistikus törekvéseinknfek nem engedelmes eszköze,vagy ha úgy 
■szik/nem sokáig örülhetünk neki.A világ csak Ön .agá t adhatja,

. r

/ .il lényege -az ideiglenes,változat,érzékit,s az élethez kap- 
Ita a. halált.Mi pedag a létnél többre,máé létre vágyunk.Nem e- 
szünk meg a föld hideg,poros levegőjévei,az ösztönök vad vihar
ával. Egy benső,tiszta hang hív tovább—tovább,magasabbra .s én 
érzem,mig ennek engedek létem kitágul,nem álmodott látásokat 

ok,a lehetőségek ködös végtelensége/ feltárul előttem,világom 
rkezete szinte láthatóvá lesz s úgy érzem,hogy a megismert vi
hari egy feladatom van,megkell valósítanom önmagam,befejezettség- 
kéK segítenem. a lét alkotmányát a szellemiség szolgálatába állít 
. azt.Magunk megismert,zárt egysége minden igegen elemtől elvál-
ott áll a aindenség páratlan értékeként s csodás gazdaságától 

eső szivvelnézzük,szeretjük önmagunkat s mind azt, ami zárt egy- 
:et,önállitő erőt,nemes q&litást tud felmutathi.Sub poBna non/

t

' stentia^erre a szemléletre kell eljutnánk.II a nem-binünk és 
tetősünk az ösztön! élet sajtolt ága,ostorcsapásai.A lét tárn

áit érzi a benső javakkal megtelitett ember is,de nem engedi a- 
lat magán úrrá lenni,magát általuk lényének sze(£é^5ből kimozdi- 

ni.Az ideálismus magaslatain látnunk kell azt,hogy nem értünk, 
:éki nző,halandó énekért,van e világ,hanem velünk együtt,őrök, 
|n/t célja van:a szellemiséget szolgálni.A küld&bség csak az,hogy 

örvendezők vagyunk e szolgálatban,szerétjük magunkat,mint
J tudóját,megvalósítására képes mivoltunkat,nig a tárgyak lények 
íatlanul hordozzák az eszme szolgálatát.Én c cél szolgálatában 
í. * *“ ‘Mbelefonom életem az örök élet szövedékébe-vagy rajta kívül pusz
iok el az örök áramlásból kicsapódott viztócsa,pocso^aként.Az ö- 

f hivatás érzet megérzésé®^Áhe^eslő,helytelenítő szavam!ekiisme- 
I szava.Az a tövis,fullánk mibenünk,mely kiméleltlenül mérget önt 

fnyörüségünk poharába,magunk ímádásának habzó serlegébe,megkérné- 
Hett szivünkbe.Ez nem hagy békét a gyilkos sötét'lelkének,kínoz- 



int unalom, üresség, semnisógórzet a kéjenceket, tölti meg keserü- 
21 a pínzhajhás sok rideg elméidét,hogy bár mindenük van,mégis 
r a/ életük,nincs igasí kincsük.A lalkiismoret^elött leplozget-

■ önzésünket»hanyagságainkat,mart érezzük,hogy máséban ennek mér- 
mé c meg bennünket.Az előbb é/vbe elmerült,majd önző,hasznot - 

áa-zó,külső sikerért,kitüntetésért dolgosé ember oda fejlődik, 
önmagáért a jóért akarja s teszi a jót,keresi az igazat ,ha 

ene rajta vész is,gyönyörködik megértett világában,mert ennél
yönyörnél drágább,a gyönvörforrásániíl,3zellemiségénél értékesebl 
átbb nincs semmi a világon.Nem mérjük töb^é a másik ember be- 
ú a nekünk okozott élvvel,haszonnal,nem azért teszek jőt,hogy 
¡éretett nyerjek,nem azért kerülöm a rosszat,hogy meg)nelvesszenek | 
io közösítsenek,hanem lebecsülöm embertársamat,mint ugyanarra 
írok célra elhivatott,velem lényegazonos lény;szeretem benne a
.lemet,előmozdítom benne ennek megvalósulását s úgy bánnak vele, 

s ha még eddig nem ébredt fel,-felébred benne is az 
,ki-»gyog*lénye törvényének öntudatossal 

engedő emberben a szellemiség a maga dicsőséges arcul iá
egyetemes hatása,s s

lenarc fel túriul .sát,A kínzó hiányösztönös támadása—az Én szülő- 
»■formáló készülékem át a szempontból fs legszalaaabb
Ilitásj^megvelósitósjll álltal*ozÉn világban! megvalósulását fog- 
szolgálni,¥int a rádium sugárzáW/ teszi a körülötte levő tárgya- 
-ugy sugárzik a rejtelmes fény a tiszta Én minden szaván,téttén, 

Hte^j₽iü..8^^^i.Ar^yá válik »In-
E fokon nincs/ váratlan ess-

; ilyennel,
srméltóság k^rályiélménnye 
nmei
.¿fvilág gyet emes hatása,s

dicsőséges arcul
annak feldolgozása lehtővéfteszi ez

dulatán,ecsetvonáeán,
hatásárayvTpera»kigyó-büvöfonek,..

-aj,
n n "t- n f!»

y/minden szükségszerű s mégis minden szabad,mert az én önként 
reá a lét törvényeinek és ö ereszkedik le a. valóság tarka tömke- 
ébe királyi othonáből,nem a zsibegó tömeg hi^a le oda.Együtt do- 

r a szive a mindenséggeJ,s halad a me síit ott megdicsőülés! proces. 

ror.mert ez a rend,mert ez a cél.I ’ * T
5. Az erkölcs igazi világa,amek^látá sárnak érvényesítése a 

n.d,a •kell’-Znek elismerése a rendnek lelke.¿kár külső?akár belső 
Üt ás az ön lényeg szabad megvalósulását eredményezi a töredékes, 
Fza?eé]-iát még el nem ért valóságban,mely várja a Szellem fiainak



jelenését.-Mindezt talán ábrándnak mindhatná valaki.Tűndéri álon 
Ütő képzelet I? Be nem az ! ¿sért haltak meg Kri£&us,Sokrates, 

la vértanuk százai. Hzért éltek az emberiség legnagyobbjai 

<5n,Jngus tinue, firaimus, in ther, Kálvin, Kant, xlchiíi, Schleiertincher, 
el,33hm,ha talán nem is egyformán fejezték kí / magukat.Egyik 
án képben,a másik fogalomnál.- Csak élnünk kell ez életet és víi- 
ágá lesz szánunkra,ami. lehetőség szerinti.Az érzékeinkre haté 
er kényszere nen erősebb,mint annak belső indítása,hogy legyünk 
tok emberi sivoltunkra. Vagyonunk elvesztése nem fájdalmassabb 
t az az érzés,hogy ^eszcnyeztük,megtagadtuk a "szent* Lelket 

púikban. £ szemlélet fokán a válág nem/a tudás vÁlága többé,hanem 

elkilsseret az int;ftkió,a hit világa,amit fichte mondja:’\ir ver- 
l allé im Clubén geboren,wer da blind ist ,folgt séhend;und glaub 

11 er^gl?/ró^rv vrill /Fichte:Bie Bcstlmmnng des Üenschen 91.p./A 

> való lényegünk alkcut elemezlek kann daher dér Beftlitát,dle ele
rjWlfí?ren,de^C-lauben nicht ver^sagen, ohne gleichyalls síelne 
stimmung zu verlejignen. / I.m.95,p./Első-nem a teoretikus,de a 
iktikus ész,mely rendeltetést szab s egy más,jobb világot vetít 
m,melynek megvalósításához való alkalmaság kölcsönöz értéket e 
len való világnak.

I legvégsőbb fosu szemlélet határa,rokonja vallásos szemlélet 
1,csakhogy mig a vallás—Hegel pompás gondolatat szerint-a képzet, 
iig a philozofia a fogalom nyelvén fejezi ki azt,hogy mi a cég
ien Szellem
-aztább, a legmagasabb fokon mi sugározzuk vissza öt,mirt ö képére 
já született aegigazult lények. Innen indmnak ki a világot át- 
riaálő rendező tevékenységek minden irányban, S én e tevékenységek 
(üítója semmiért másért nem vagyok felelő^ csak azért az érzüle- 
rt (Szerecetért ame^yel ennek a szellemi világnak tartozom,ameny- 

ire azt reaziálni törekszem. A siker,eredmény nem az én erőmtől, 
Fekvésemtől függ. A foltétien jóakarat minden irányban - ez az én 
feleségem.aem a természet uralma lesz a fontos vagy a technika 
koré,hanem az,hogy a szellem uralma növekedjék a földön,az a szel 
n amely a rosszból jót varázsol,háborúból békét( halandó iááyből 
’ökkévaló lelket. Így lesz a földi élet az örökké valóság iskolá
vá és valósul meg az,hogy akik kötelezettségüket szeretik,azoknak
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idén javukra szolgál.Lehet,no£y egyik ember lassú fejlődéssel,
idolkodással nő bele ezen életszemlélésbe,a másik mélységes lei
katasztrófán át jut oda; mirigy,csak nyugodjék meg a lélek s 

*emje az örökélet gyümölcseit.Jól tudom,hogy’meine ganze voll- 
indige Bestimmung begreife ich nieh;was ich werde^oll,undwas ich 

in werde,übersteigt alles meinDenken.Ein <eil dieser ^estimf 
lg ist,mir selbst verborgen-nur einem,dem Vater der feister, 
shfbar, detbsie anvertratt ist.Ich IFeis^nur,das»sie mir sicher, 

11 dasi-sie ewig und herrlich ist,¿Vier selbstX*/I.m.l95.p./ Az sem 

lit meg,hogy ma még távol vagyunk a céltól s a gonosz,a szeny, 
rossz hatalmassal uralkodik,mert hiszen az én feladatom nem lehet 
ról holnapira uj világot teremteni,csak a magamét kell megtennem 
|szivemből,teljes lelkemből,minden erőmből.! lélek diadalmas 
'haladása,kivirágzása sem ment fel feladatom alól.Kekem szivem-
1 éBzüléiemmel elkeli szakadnom ettől a világtól s élni az uni- 
i’sum egységes életáramlástv életét.Lehámlik lassan/Sinden ami föl 

;A halál a dicsőséges kapujavle^sz$.A világ leple majd feltárul 
y m g fennségesebb rejtett életről,ahol a hit,remény csirája nem 

aodott dús életé fejlődik.wSo lebe und so binich,sojtin ich unve- 

nderlich,fest und follendet für allé Bwigk£>t;denn disesfeein 
t kein^ron aus£e<v angenonmenfe,|ist mein eingnes,einiges 1^/yvvvPV 
in und Websen./I.m.155.p./

IV.A természeti és erkölcsi világrend összefüggése.
Ha természeti világrend a szükségesség világa szabadságnól- 

l,az erkölcsi világrend a szabadság világa a természeti világ 
jnden felülj ía a természeti világrend szerint*-természet^ halandó 

érméké vagyok,az erkölcsi világrend szerint halhatatlan |élek 
én mind két magyarázatot elfogadom^akkor végzetes ^ttalismns ural 

j alá jutottam, melyből nincs szabadulás,! két világ ugylátszik 
¡zárja egymást,nekem pedig csak egy életem van,két fele nem élhe- 
ik.Választanom kell:vagy-vagy.De mégsemtMeg kell vizsgálnom újra 
i két világ jogosultságáét,hátha egyik tényleg kizárja,logikailag 

ihetettlennek mutatja a másikat,mert egy és ugyanazon dologról sa 
I két ellentétes állitás konzul az egyik mennem állhat.Vagy mégis 
ín meg békélés még eddig nem vizsgált,nem sejtett módónéi tej -

vagy.De
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szeti világ nem foglalhatja mag'ban az erkölcsi^hiszen bénánkét
pán ingerekkel lát el,melyeket mi képben kivetítve az indítás 

a változást/erőígondolati pótlékával

^y arázzuk meg.Kép alkőtó érzéki funkciónkból nem kerül a ■ árg- ak 
,?ébe az erkölcsiség egye\tlen vonása sem.Az értelmi magyarázat 
.tléka, az ok ,nem/erkölcsi világrend specifikus fogalma,! képek 
i-lag rendezett összesége Xg? létező!zárt egységben való Öntőt
nt szemlélete nem nevezhető az erkölcs világának semmikép en.B 
lág a természet világa:"van*,l"kell* erkölcsi világát az In fej .
ki magából.létre jövetelt nem a szegző szemlélet,hanem önmagunk 

jlő kincsének megélése által történik.Az Énönmagába fordulása, 
íztönei felé kerekedére az erkölcsi világ első feltétele.! hedo- 
smus élvbe elmerülő állapota az erkölcsiség alatt áll,amoralis 

¡lapot.A magát a tárgyaktól,mint Réménektől elkülönítő,önmagát 
en elkülönítésbe^megérző,funkcióinak irányát,eredményeit,erőit 
gismerő,önmagét,ipint önfentártásra képes, erős érzékű,ügyes, 
ős lényt szerető utilista már erkölcsileg cselekezik-formaliter, 
rt szabadon cselekszik.Ó hiányt-pótlékot az önfentartás,nint 
legfőbb értékhez méri s nem a tárgy,hiápy uralkodik raj a,hanem 
azon.A valódi erkölcsi cselekvés azonban csak akkor jön létre, 
dón a kényszerűen jelentkező hiányt-pótlékot nem az önfentartás- 

Iz mérílfla/,hanem Énemnek intMijtióval megérzett,lelkiismeretien 

lentkező szellemiségéhez jakkor ha*kell*-hez,örök rendeltetésem- 
>z,a világ mindenség nagy összefüggéséhez húzom meg az összekötő
I

sutákat,h sub spéciéi 4-ejbernitatis cselekszemjha magam mint pír t
m,örök szellemiséget szeretem s mint ilyenről 
^.elhatározással valósítom meg az igy szignált,ellenjegyzet aka- 
Jiti tartalmat.Ami ezenkívül kan azt án retrográd szemlélettel 

^orálisnak,vagy imaóráiisnak mondhatom.Beszélhetek bűnökről,pe- 
ig csak egy bűn van:az előbb jellemzett magaslatot el/nem érni, 
Pg nem tartani.Meg nem akadályozhatom a hiány fellépését,a pótló 
5p jelentkezését,a hiány érzésének fájdalmait a vágynak megelégíi- 
ssre hivó szavát,de megakadályozhatom a hiány kielégítését,megvá
rathatom az elismerés által erővel felruházott motívumaimat 
érték renszereei! résszerü megvalósulását/,visszautasíthatom az 
pengő vágyat;ha az méltattla^a szellemiség s^alaktalanságához.
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t

ellemidég megvalósulási síkjának,az
az Énnek
m. A két
¡rmészeti

yalósulás.______ __________ ________________
i/-^^i,kii dulás^ameÍvben ér végett az Ész érzék^bt

t az erkölcsi világrend tégla lővén belső bizonyságon elutasít- 
tlan szavára hulgatva fellette állok a természeti világnak.Se 
lülomelkedés jelentáAMAk a természet megtagad't.Sőt' ! Azt 

önkifejlésére ösztönző
rokon öntétek összegének,a formáló Esz on^^WlAAATVfeí.'k 

vil g így nem lehet ellcntétes7sőt egymást kiegészíti, 
világon magában céltalan,erkölcsi világ önmagában, 
nélkül gyönyörű,de terméketlen világ.A való világ,a

L létele , 
múló tevékenysége. Az akarat nagy proiytesausának első tagjai 

“'ha természeti világrendből valók az érté— 
tatig szem— 
neginditó-

i<ab
'‘•vakkal fejezi ki Schillermacher/Grtfttódss dér philo^ophistisck

■ t. _ . ■ ■ ' ....................................................... .. _ . .

Lnditó : hiány-pótlék
5s /atiszta/ Énnel ös
st,az eszközökben vei
sk ideje,modja:mind az erkölcsi világrendből való elementunok. 
entrumból a belülről kiáramló erő a természeti világrendbe jut

1 mindjárt magamat akarom/formálni,mert öntétem látható rlkata 
a természeti világrendbe való/ E világ-rend törvényei felhesz- 

ásával/de sohasem ellenére/ megy végbe a cselekvés.A természeti 
.ágból jő az indítás,/oda tér vissza az akció persze nem. törel- 
■ül.Az erkölcsi világrend tulajdonképen azon akciók összesége 
’.yeket a természeti világ indítására kell cselekednünk önmagunk 
¡nemiségének megvalósítására,a világ megdicsőitésére.Ugy kell

■plcksinünk-sondja Kant §|*alsob durch unseren Willen /fcuglei
• íe haturorln-ngMitsprigen müste/*Kant:Kritik des prakt.Vernun^t 

p./*Alles ethiaehe Wissen ist Aus es ismer schon angefan-
er 4íie vollendeten Saturwerdehs dér 7ernunft,kijyxX* ty/lW

.cn 
hik 14 p.81.Satz./az ethikai tevékenység irányát.E feladatnak 
ért átkeli hatni az egész embert a./megismerésében

b. /érzése-értékelésében
c. /akaratában.

a./A  megismerés,mint az erkölcsi világrend megválósulásáuhkl 
eszköze.

l.Az  erkölcsi világrendnek a természetire való hatása fel- 
telezi a természet megismerését.Ezen megismerés nélkül mindenbe

vil%25c3%25a1gnak.Se
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;hiába vesztegetjük el erőink legjavát:még sem tuduh

ind semmit.Atermészetet csak sejtét természetének ismerte ál
lehet áthatni,eszközül használni.ózonban amit mi természetnek 

.Künk,az a ni nemtudatos kényszerrel kivetített s utánképzetb 
link összesége.Aki tehát a tárgyal minél teljesebben akarja is
i,annak az Én t teljesebben kell átérteni,mert az ín önneg-

!sóvei emelkedik a tárgy megismerése.A
A hedonizmus álláspontjai állé ember a tárgyakról minél 

ebbet tud,mivei önmagáról is legfenneb csak ^íyit,l jy 9 ná

j a tárgyak*Az ember eléggé biztosítottnak látja létét a tárgy 
élv-vagy kint okosé vonásainak ismeretével*Szén ismeret azon- 

j legkevésbé sem alkalmas a világ valóságainak átértéséreTAz or- 
.zuus föjlettségével,iAMjfcA2f$£»at öAérzéki képek állandó ismét- 
ísévej.,a hiány-pótlék állandóságával,a funkciók adta emlékképek 
islmazódúsával a reflexív erő izmosodásával az ín áttekintheti 
bő villgát.ííár nem csak ösztönös a tárgyaktól elkülönültsége z

¿igában is meglátja a tagoltságot,az egyes funciók közös célra 
alvásét az élet egységes fentartására való összaaüködéstk fent- 
tásban való fontosság szerint reüdezi funkcióit,a tárgyakban 
az élv vonását keresi már,hanem azon képességet,amely szerint 

‘ stes ösztöneit pótolni bírják.Az élv helyett a rendező értelem 
gs us ur.I-'z rendezi a megismert pótló képekéi egymáshoz ti relé
it s magyarázna az erő okozta elváltozásokat.Az erő tövényéül 
lg annak megmaradását átalakulását,szükségszerű hatást-vissza- 
ást formájául pedig az okláncolatot állitja.Az erő-anyag egy
éül szereplő tárgyi világban az értelem valósul meg tartalmi 

*raai egészben.A világot e fokon megismertük állít jukX"ha<myagi 

erőbeli tekintetben ismerjük,2.okilag kapcsoltuk s a két oldal 
’Ött megfelelőséget találtünk,3.ha mindhez nem csak szubjektív 

aem obj.relatiífc is valóságul bizonyodott mag "/Bühm K.i.m. 13.

lotét Lényeges vonásuk mint súlypontúk körül elhelyezkedett erő-

halakként terülnek el a vonásaik.A felszabadult,teljes egységet 
őrt Én a tárgy deiktikus szálainak,hatásfonalainak irányában
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^figyelt vonásaiból megalkotja ennek lehető Hkstiiobjectiv ké- 

;.,Az igy megismert tárgy a természeti világ lehető teljesen m 
gismert tárgya,ezen túl más megismerés nincs.Ez szolgálhat s os
ligái igazán az erk lesi világrend átfo

Azonban nem csak az egyes tárgy,hanem az egész mindenség 
nnga él.ttelen;növény-s állat- világának minden mozzanátában, 
ég s föld minden titka nyilván való kell,hogy ¿egyen.rende- 
formáló erőnek tudnia kell a lehető összes szükségleteket,erők 

rrásokat az átcsoportosítás,egymásra hatás érdekében. így jutunl 
a,hogy a természeti világ megismerését éfcpen az ethika követeli 
a maga erejével munkálja is.Az erkölcsi világ,mely a létnek egy 
gasabb rendű magyarázatát,értelmezését adja,elengedethetettlenü 
»11.hogy a természet világát átértse.hogy maid a szellem megváló 
ilásának eszközévéts tehesse.E <Fehuszertelen halmaz,
részletekben nem vesztó el a rendező elemek uralma.Ezen adathat 

tz piramidóli^can helyez-edik előlapja a földön ,csu0csa»tiszt 
igas ágokban^a tudományok kierarciája szerint.A kategóriák,vég- 
5 bizonyosságok pillérein nyugszik a hiphotézisek merész beltivc 
3 egésznek pedig teteje,koronája a filozófia,mint a világ minden 
pg átfogó egye itő je,a*.’eltweisheit*lesz,a 4nakrokosmosnak a rnlk- 
okosmoson általi magyarázója.Az egymással ma még kellő kapcsolat 
a nem jutott tudományok általa egységet nyernek-egy közös törek
és hatja át általa a kutatókat,hogy a több világosságért,ab szel 
en önmegvalósításának céljaiért küzdjenek.Ez uj erő^lendületet, 
ávlatot k lesönöz s a munka értékét emeli,bár milyen kicsiny, 
agy látszólag nem fontos is az a terület...

2.Az egyes személyek létátértő munkásságának eredményei 
- szellemi struktura/schéna/azonossága s a gondolatokat kifejező 
elek közössége alapján más tudat kincsévé is tehetők.Mindenki p 
'edig megmaradhat az egység gondolatának s a másik kutatása ered- 
lényeinek kritikai,vagy kritikátlan elfogadása melett a maga sajá 
os területén. A tudást csak egy,egységessen rendezett világ 
•épcsarnokban valósul meg,mert az egész világ,mint ilyen egy,az 
egységet tehát lehetővé teszi /a szemlélt képekben/;a kép-alkotó 
szint én egy egységes,más nem lehet.E két momentum a világegységé- 
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xranciája.Midö'h ezen egységes világ,,mint tagolt egység megké- 
;az Én bóldcg gyönyörűséggel éli át műalkotása remekeit,szere- 
1 merül azok szemléletébe,éli át újra és újra e létesítés,alko- 
mennyei gyönyöreit s kedvet érez a legkiválóbbak uj megalkotá- 
megérzékiiésére,a műalkotásra Írásban,képben,márványban.Az 1- 
jelentés megérzékitése,a müvészet-az ismerés befejezettségének, 

tságána'k jele.
b./Az  értékelés,érzés,mint az erkölcsi világrend megvalósí

tásának eszköze,módja.
es rendezettsége,átértése 
lleaiség megvalósulását.

^ismerés mindenkivel közös lehetőség,közölhetősége az emberi 
.tó,után képző funkciók azonoságán nyugszik.Emberi,kétség-kivül 
vető fontoságu tevékenység,de csak mint emoeri különbözteti meg 
ndenség többi lényétől. Azonban mi nem általános,egyforma,egy- 
á^tszabott gyári munkák vagyunk. -Közelebbi meghatározó vonásain! 
annak.Egymástól megkülönböztethető lelki arculatunkban.A proicií 
égtelen Szellem életének,milliárd lehetőségének egy-egy
.árnyalata,a szivárvány diadal-ivének határozott elhelyezésű cse]

vagyunk. Belőle ered úgy,az azoncy^ág, amint a differenciálódás

ilta.Sajátos,mástól megkülönböztető egyéni életűik,Égnünk lénye- 
az érzékenység s a reakció fokában rejlik.A lélektan ezen itt 
Bletezni nem kivánt,velünkszületett adottságát,szinte mondhatáám 
ij sajátosan formált önfenntartási módját: temperament unnak ne- 
í... Ez Énünk ös csirája,melynek meg kell nemesednie,átfkell ethizá- 

nia,ithtodnia*lélekSel.örökségfez,melyet meg mérhetetlen,kiszámit- 
atlan tényezők formáltak s épolyan nem tudatos kényszerűséggel 
tál hennünk,mint a kép-kivetitő funkció. E sajátos érzékenység, 
szahatás megnyilvánul már a gyermeki élet hajnalán.Ez jelentke- 
bizonyos dolgok tevékenységek szeretésében,másoktól irtózásban, 

az a valamire hajlamosság.Egyéní sajátosságnak az a velünk-szü- 
ett tehetség,rátermetség,talentum,lángész.Beszélünk arról,hogy 
aki eltalálta pályáját,vagy nem oda való,pályatévesztett stb.A 
y bármiként nézzük is a dolgokat az: hogy miként közös szellemi 
rkezetünk van ős,kimagyarázhatatlan adótt/ságként/bár mennyiség- 
eg itt is különbség van/épen ilyen adottság az érzékenységben, 
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izahatásban megnyilvánuló különbözőség,páratlanság.

A világ ingerlésének,felfogása,a visszahatás lefolyása,az 

-sk önállitása,magyarázatok sikeressége,vagy nem sikerülte,min- 
• funkciónk működése,a lelki élet minden megmozdulása valamilyen 
5st kelt,érzelmi hangulatban tükröződik.Ez az érzés kellemes X 

sarkot színezi a funkciónk cfilitása.Más a
1
y kellemetlen.E két

;?.som sikerességének érzelmi velejárója,ismét más akaratom sike-
végrehajtása
,hűlIázásának 
írgyakról nem

•i képén kívül
yen befolyással van létünkre az adott pillanatban.A 

. J-'’*? k ev’KW-
J J;

■

>
i

1

feletti öröm.Az érzés mint minden lelki mozzanat
indexe egyúttal vezérlőnk is bizonyos ideig.Midőn 
vagyunk képeseek felfogni semmit a nemtudatos ér- 

,az érzés a momentán X legfontosabbat jelzi:a tárgy 
z élvokosó

áresése,a kint okozó kerülése tartja fend^az emberi létet 
óig s nem csodálkozhatunk)hajteljesen egynek tudiMk/az élvvel az 
^agát-e helyzet sokáig nem módosul.-A momentán szükségeAzsarnck 
Ima alól felszabadult léleknek csak az az elve lesz értékes, 
у ?,2 önfentarás egységének biztos fennmaradását,érvényesülését 
enti.-Ая önfentnrtás eszköz! jelentőségű lévén,a létnek igazi

- ásr jutott Én számára osupám azon élv lesz kívánatossá, mely 
Én tisztaságának,szabadságának,töretlen mivoltának,sikeres cnil- 
ásának jelzője;AzÉn tömörségi fokainak,mértékeinek megfelelőiem 
:tozik az elv értéke,tehát az élv magasabbfuku realitásra utal. 
1 ékességét g mindenkori Én értékességétől nyeri.Az Éltért éke pe- 

1 önmagában rejlik:az önmagát élvsző;egyes funkcióit sikerrel i 
Jitó;egységét fentartani képes;világ képet alko berendezni tudó; 
Jső relációit felderíteni bíró;önmagára visszahajtó;Öntudatos sza-

?A&IhMa. л ПАЛаЛчДХлл/

ö2we^való3itáSu^mínT~bIy annak szeretető,más értéke felé lie|e '•- 
boláóg önmegalégédése,mint az önállitás sikerei jelző élv mag

2.Az ember az élv szaváéra érzi meg önállitása sikerességét, 
állitőtt ösztön természete szerint nüanszirozott s az önszeretei 
hgul'atában fokozedott ezen érzelmi tömeg az Én mindenkori X'i'té- 

vérkézijt^ennek eredménye újabb kedv érzetben nyer kifejezést, 
(lenes vagy kellemetlenben.A legfelső mértékkeli összehasonlítás 

Ezen mérték szerinti leszünk lel-

él-

In fellépő ér.’-sészzuLelkiiomeret

, / 
z /
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meretlen /hedonista/,tág lelkiismeretűig /a csak önérvényesi- 
e törö mással nem törödö azt könyŐrteleimül feláldozd utilis- 
1/s lelkiismoreíK^. emberről/ki a legmagasabb mértéknek hodcl/. 

!n mindenkori értékmérőjének megfelelő cselekedeteit pedig jé;
bntét'4pGdigrossz cselekedetnek nevezzük.'Jó és rossz tulajdon-, 

m Cselekvés maga,a végrehajtás,az eredmény,hanem a szándék,az 
ilet,a mérték,az /n maga/í.Amilyen a fa olya$ a gyümölcse.Jó fa 

: jó gyümölcsöket teres,rossz fe csak rossz gyümölcsöket.A jó 
iem teremhet rőssz gyümölcsöket,sem a rossz fá\jÓ gyümölcsöket. 

,5 tehát csak az Én lehet,a cselekedet forrása. Átvitel képes 
séd tehát e Jelzőt a cselekvésre,aHralisazni. Ami az Én mindenkori 
skénflísét előmozdít ja,-megélését elősegíti, az mondható jó/e;
cözi értelemben. így első fokon az élv jő,mert abban éli meg/xic- 
ista létének teljességét,a legmagassabb irttazitásu élv létének 

>öbb pillanatja,a legnagyobb jó.Második fokon jó az önfenntar- 
nyugodt állapota s minden ezt előmozdító eszköz, tevékenység.

ogfenső fokon jő a tiszta minden ezt előmozdító eszköz,tevékery- 
*A legfenső fokon jó a tisztaság,szabadság;szellemiséget megvá
ltani segítő minden eszköz.A magasabb fokW mindig mértéke az 
csonyabbnak,haszon az élvnek,a neneség az élvnek,haszonnak. A 
assabb rendű az alacsonyabbat mint mozzanatot magába foglalja, 
aszón megtartja az élv-inedmxet. A nemesség az’ élvindexet^az ön- 
ntartást. hossz miádáz,ami az ín értékmegéléeét akadályozza,le-
etlené teszi,ami akadályozza a teljesség,a szellemiség megváló- 
ását s rossz még ennek hiánya, Az úgynevezett természeti rossz,
ekünk nem kedves,érthetetlen sokszor csupán proíciáló gazdagsági 

lifejjztálja.
A jó kérdésével szoros összefüggésben áll a legfőbb jó kér- 

Íe,annak előállítása,megvalósulása.A filozófia történőiénél’ ta- 

ága szerint sokféle formában merül fel e kérdéskénnek felsőre— 
•4t mellőzve röviden igyekszem rámutatni az által m végsőnek te:?, 
tt megoldások Ha jő csupán az &i lehet a maga értékességé1 ?. s

t élő állapotában,önnállitő szabadságában,akkor a fegföbb 
bálié formát megélő,legszabadabb önállitással birő Én tol
letea¿hiánytalan állapota lehet.Az ideális tartalamat önmogőr:.
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,tió,az ^n minden mozzanatának,lehetőségének elképzelése,megi- 

nyujtja. Az üi/állitás maximális erejének elgondolása a legföb 
, valósítási formája. Az az állapot tehát,midőn én töretlenül 

s megvalósitom szellemi mivoltomat: a legfőbb jót.Ez az 
?ot,mint a legfőbb jó megvalósulása önmagában birja értékét/é 
szorul mankóra,kelletédre , Sem tűri meg azt,hogy az érzés!
ogság Illúziójával csalogassuk felé az embereket létesülte ei 
mint azt a vallások teszik a földi s mennyei boldogság igére-

1. Пет ;АЛЛод1 МАЛА sem,hogy léte? itése esetén megnyerjük mé-

^mus. Az egyháziak épp ugy[e e bűnben leledzenek,mint Kant. A 
ísség kötelez/ s csak egyedül a lét törvényének öntudatos,sze- 

mttelíes követelése, A/kell alázatos felismerése létesítheti ez « 7 '
jpotot,melyet elérve nem tudunk mások lenni. Itt állunk,másként 
tehünk,ez a legfőbb jót hivő megdönthetetlen bizonyosságnak 

ra. önmagéban van áldása,jutalma,ha tetszik boldogsága ezen ái- 
otnak,melyben érezzük tetteink örök szancti<rját.

Az erkölcsi világrend akkor lesz csak diadalmas Bibeimünk, 
nem a temparementum követelte önfenntartást,fajfentartást sür- 
•5 érzéseink,értékelési állapot,hanem az ezek fellett élhelyez-

nek ki eeavainkból,mint telitő felhangok,sugárzik áradnak va- 
tkből, mint a bűbájos rozsátför. az egymásra feáui szirmokból, 

;ársik mint a sötét tenger a Soctilucák foszforeszkálásából. 
Lülemelkedés,érzület változás nem csak,hogy leheteéges de kell..

c./Az  akarat,mint az erkölcsi világrend megvalósítója 
A telí tsen megismert világban önlényegét megérző tiszta

nem marad merő szemlélőnek,saját kincsei puszta csodájának, 
nem lelkiismeretének kényszere alatt hozzá lát világa átfornálá- 
hoz.4- világ mindenkori átformálásának eszköze,az ánállitáe,önné; 

/lósitás, az akarat.Az ín fejlésének háton ^ázi/sa szerint az a< 
rat tartamlmi elemei is eltérők,bővülők.Első fokon:a/ hiány in- 
lzussa-uAép megtalálása-megragadására tett mozdulattU-neggyara- 
dás a processus lefolyása.A pillanatnyi szükség sürgetése ellen 
Ihatatlan.Vezérlő elv a kin támadását elhárítani nielŐbbrjf- felei 

dás az élv állapotában töríéXnik,nely a vesztes ösztön restaurá- 



cl értesít.a iá sodik fokon:a h^hy pótképe csak azon esetlen 
kielégülést,ha a?, önfentatrás érdeke azt megkívánja.A sor te-
iápy-pótlókép-önfentartás egységéhes mérő értelem/a rábiró- 
atartó notivimok küzdelme-a cél eléréséhez szükséges eszközük
J. ogat £xa/rmozdulat-moggyarnpodás~ély.Harmadik fokon:hiány-pót- 
íz Én rök tervéne beleillesztés-legmegfelelőbb eszközök mcgca- 
sa-szabad cseleksés-mGggyarapodás-élv.A sor tehát o pótlókép 
régrehajtó mozdulat között bővülerkölcsi világrend érvénye-

bének arányában.Minden fokon azt valósítják meg belső kényoze- 
*jgel,amit értékesnek találtunk.Amíg az érzéki Énnek nincs továl 
kendője a hiány kielégítése után,ad lg az utili# mus/az iűea- 
is fokán álló Énnek megvan a maga világát formáló programja, 
tilismus programja az önfentartás egyetemes biztosítása a. világ 
g,erőrendszerében.HaBznossági sorozata:Az alkotó intézmények

fáinak alapul /vadászatTállat—tenyésztés,földművelés,ipar,ke- 
delem/;s házassági intézmények a fajfentártását célozzákja 
jlő intézmények a testi-lelki ápolást végzik.E kialakult intéz

teket védik a jógi,katonai|#tézsények.A köz az egyén fentartásá- 
■an s az egyén a kofért.Az egyén funciőinak értéksora a fclszál- 
íaszon tekint etében" physikai ható t táplálkozz
Imi ösztön,4.mozgató ösztön.5.érzékek.6.érzékenység.7.értelem.

». A leszálló sor:l.Én,2.reactiók,3.értelem,4.érzés,5.érzékel
Izgás,7.nemi ösztön,8.táplálkozás/Böhm KjAxiológíai 171.p./A me- 
pnfentartás értékelésén felüli ideális értékelés uj értéktáblát 
^t,ujra át-értékeli az értékeket,a világot.Hemes,értékes egyelői 
ínteligentia a maga tisztaságában,öntudtosságában^szabadségában. 
Ken a tiszta Énnel szembe kerülő tárgy ezen mérték alá essik s 
Ital értékelve fajsulya szerint helyezkedik el az Én világában, 

bgfelől kerülnek az igaz,jó és szép,mit az í> .crmészetének lég. 
b jellemvonásai és ezek között is elsőZ a

^az igaz jelentéseAteljes megvalóqul^át ,kialakulását tétele-
L a végső lényeg,: jóság /¿de.szellemiség/ megvalósítására.Az 

s önmagában is megállhat ugyan s a jó a jelentés nélkül nem,de 
’tünk nem szemlélődő,hanem tevékeny élet,innen a jó prioritása, 
sép a megismert igaz,jó jelentésed ismét érzékitése.Célja önmagá- 

■ van,de mégis köti a inte^Ligentia lényege,actiiitása s így csak



leális világ és élet szemlélet kialakulása után beszélgetünk 
ín művészetről.Az Én legfőbb értékének,a szellemiség egyetemes 

| >.ló sülősének, a természeti világrendzéetetözésőnck útja,melyre
szerény jelenítő erőmmel rá mutatok ez: az anorganiima világ 

jelnek teljes felismerésére, felmérésére, Az ember,á/it és nö- 
Irilág szempontjából felhasználható kincsek takarékos felh£S:'r.á< 
fa. Az Én tisztaságával rokon kincseket a művészet anyagául 
hí. A növényvilág,ember-állatvilág számára felhasználható kin- 
* tervszerűen sokasitani/a finom .tiszta példányokat a művész1' 
délés anyagául megmenteni;az árat világ emberszámára eszközi
kü példányai!sokasitani,nemesiteni,az összes példányokat a vál
tosság gazdagságáéiba elkülönítve is,de fentartanijaz egyes 
r egyéni vonásait a charaktert erkölcsi egységéheX foglalván 
gísmerő,érző,akaró,mint egységes élet-áramlati részfunkciokat 
essé térni; A közt mint alkotó,fajfentartó,nevelő,jogi katonai 

; síié nyék Összességét a nemzeti sajátosság szolgálatán,munkálásái’ 
z egyetemes emberi közösség egységébe iktatni s ezen egyetemes 
¡riségében /a pnáeiálő Szellem részszerü megvalósulását látván/ 
nteligentia hatályosságát,egyddül valóságát,feltétlen értéküsé-
ttrrá tenni szerető szolgálattá. Minden akaraton át,a t ormós ;re- 
rilág minden indítására egy^megvalósítandó:hcgy a szellem legyei;
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Végszó.

Tudom•.gyarló kísérlet volt ez örök probléma megoldására 
dolgozat. lagyobb terjedelművé is tehettem volna:a termé-

udományi anyag bővítésével,a vonatkozó történeti anyag rész- . j
) bedolgozásával*a különböző felfogások közötti összehasonli-

VMO*nem adtokat,magamat szerettem volna adni, 
’)met feltárni,gondolkodás módomat nyilvánvalóvá tenni.Talán 
Tűit. Sokat nem idéztem,de érzem,hogy mennyit köszön* 
1 nagy mestereknek s azoknak,kiknek eredményeit már egészen
>mbe tartozó lényeges alkatrésznek tudom. Forrásaim közül felez 
t a régebben olvasottakat is^fyomuk érzem megmaradt.

Az olvasott,felhasznált müvek jegyzéke:
Bartók György:

• •
• «

uch:
Böhm Károly:

• •

^Fichte :

nt:

Az akarat szabadság problémája.
A philoso-f$ia lényege.
Az erkölcsi érték phylos offeája. 
Bthik.
Az ember és világa I.-IV. 
összegyűjtött ifjúkori müvei. I.

Die Bestimmung des Menochen.
Kritik der praktischen Vernunft.

. w

•
Grundlegung Zur Metaphisik der Bitten.

;chleiermacher; 
lindelband:

Grundiss der philósopH^Öhen Bthik.

Lehrbuch der Geschischte der Philosophie,
lundt: Bthik I.II.
t József: Bölcsészettörténet.
leken /ford:Schöpflin A/Az élet értelme és értéke.
• Die Philosofie des grossen Denken.

ráth József: Bölcsészettörténet. I.
fnjrder: Modern természettudomány.
B - Zöckler: A theol és termésuettudomány visszonya
otttrfttgx: A tudomány és vallás.
tern: Vorgedínken Zűr Weltanschauftog.


