
N A P K E L E T 

A BENSŐ EMBER F Ö L F E D E Z É S E 
(A RÓMAI STOIKUSOK) 

AKÜLSŐ ember a világban, a dolgok között él s a benső ember 
az, aki fölébe tud emelkedni a világnak, ki tud szaba-
dulni a dolgok fojtogató öleléséből. S az elsőtől ehhez a 

másodikhoz eljutni nem könnyű feladat. Danténak meg kellett 
járnia a poklot és a purgatóriumot, hogy a paradicsom fényét 
megláthassa s minden ember az önismeret pokoljárásán keresztül 
juthat el ahhoz a benső emberhez, akit a maga jobb részének, 
igazi énjének nevezhet. 

Életünk és történetünk a külső emberre való eszméléssel kez-
dődik, aki rabságban él, mert a sorsnak és a természetnek súlya 
nehezedik rá. Európában a görög filozófia kísérelte meg első ízben, 
hogy felszabadítsa az embert ebből a szolgaságból és megízleltesse 
vele a benső, lelki szabadság ízét. A görögök ugyanis nem eléged-
tek meg azzal a kérdéssel, hogy micsoda a világ, hanem ennél még 
jobban érdekelte őket az a másik kérdés : micsoda az ember, aki 
szemben áll a világgal és megismeri és alakítja azt? S akkor ráesz-
méltek, hogy a megismerő és cselekvő ember nagyobb, mint a 
világ, mert hiszen a megismerés átfogja és a cselekvés az ember 
tervei szerint átalakítja a világot. De ez az ember már nem is az, 
aki elvész a dolgok tömkelegében, nem a külső ember, akire 
ránehezedik a természet vastörvénye, hanem egy másik lény : az 
a belső ember, akit esze és eszes akarata kiemel a világból, hogy 
az istenek rokonává tegye. A görög bölcselkedés lényegében 
hatalmas küzdelem, hogy elfeledtesse velünk ama külső, termé-
szeti ember nyomorúságát és kicsinységét s ráébresszen bennünket 
arra a nagyszerű és fenséges szabad lényre, aki az ész révén ben-
nünk lakozik. Amannak a sorsa a földhöz kötöttség, emez azonban 
a gondolat szabadságával, az eszmék napfényes csúcsán tölti éle-
tét, ahol nincs köd és nincs sötétség, hanem csupa déli verő, örökös 
fény és világosság. A filozófia a görög életben valóban kinyitotta 
a szemet, hogy lássa azt is, ami több, mint a test, mert gondolat 
s megtanította híveit rá, hogy félelem nélkül, felszabadult lélekkel 
járhassák a gondolat országútját. Ő tanította Sophoklést, mikor 
az «Antigoné» kardalai közt elragadtatott ódát zeng róla, hogy 
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mily sok nagy dolog van a világon, de egy sincs oly nagyszerű, 
mint az ember, aki nagyobb és hatalmasabb a világ minden dol-
gánál. Ezek után könnyű megértenünk, miért mondotta az egyik 
görög bölcselkedő, Antisthenés, mikor azt kérdezték tőle : mi 
haszna van a filozófiának? — az, hogy képessé tesz az önmagunk-
kal való találkozásra ! 

Tagadhatatlan, hogy a görög szellemnek igen nagy érdeme 
van a gondolkodó ember benső szabadságának megszerzésében, 
de egyúttal vannak korlátai is. Annyira szerelmese volt az eszmé-
nek és az egyetemesnek, hogy miatta kész volt az egyesnek és a 
különösnek feláldozására. Platon pl. az egyén életének célját abban 
látja, hogy olvadjon fel, semmisüljön meg a közösségben. Az 
ideális élet szerinte csupa szolgálat, csupa önfeláldozás, mikor az 
eszméért élek s nem önmagamért. Aristotelés pedig azt tanítja, 
hogy a tudomány útja az egyestől az általános felé vezet, mert 
a törvény érdekli, vagyis az, ami sok egyes esetnek közös vonása. 
Éppen ezért a görög filozófus szemében az egyes nem érdekes : 
nincs érzéke az iránt, ami különös és egyedülvaló a világban, — 
ennek a szemléletétől az egyetemes szférája felé törekszik. 

Egy más kornak és más szellemű népnek kellett a görög filo-
zófia formáival találkoznia, hogy észrevegye és megbecsülje azt, 
ami páratlan és egyedüli a világ valóságában. S ez volt a római 
nép és a római szellem. Unos untig szoktuk emlegetni azt az igaz-
ságot, hogy a meghódított Görögország végül mégis győzedelmes-
kedett, mert meghódította Róma szellemét. Ez a hódítás azonban 
mindvégig felszínes maradt, mert magát Róma lelkét nem tudta 
megváltoztatni. A görög formákon át Róma lelke szólt s ez a lélek 
sokban egészen más volt, mint a görögöké. A görög ugyanis nem 
cselekvő, hanem gondolkodó, elmélkedő faj volt, aki nagyobb volt 
a tudományban és művészetben, mint a cselekvésben. Róma pedig 
az akarat embereit nevelte a világ számára. Athén a gondolat 
ideálistáit, Róma a tett realistáit emelte piedesztálra. S aki cselek-
szik, az nem lehet vak és idegen a valóság egyéni vonásai iránt, 
mert nem általános szkémákkal, hanem eleven, a térben és időben 
csak egyszer előforduló lényekkel és helyzetekkel van dolga. 

Rómának ebből a gyakorlati szelleméből fakadt az a megér-
zése, hogy az egyéniség valami egészen sajátos, pótolhatatlan 
érték, mely ha eltűnik a világból, másikkal maradék nélkül soha 
többé nem helyettesíthető s hogy az ember nem az az elvont ész-
lény, akit a görög filozófusok kerestek benne, hanem konkrét tör-
téneti valóság, aki csupán a maga egyszeriségében tud élni és 
gondolkodni, valamint cselekedni. A görög általános ész helyett 
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Róma az egyéni lelket vette észre és becsülte meg az emberben, 
azt a lelket, amely éppen a maga egyszeriségében és mindenki más-
tól való különbözőségében jelent értéket. 

Róma ezzel a felfogással valójában hűtlen lett a görög filo-
zófiához, mert fontosabbnak látta az egyéni lélek sorsát, mint az 
általános eszmék megismerését. Lényegében a filozófiai látást a 
vallási látással cserélte föl, melynek jellemzője a lélek sorsa felől 
táplált gond és aggodalom. Még pedig nem a világiélek, vagy más 
ilyen egyetemesség, hanem a magam személyes lelkének léte és 
megmaradása felől táplált gond. Igy érthető csak, hogy Róma 
védőszárnyai alatt a filozófia elhajlik a vallás felé és a hatalmas 
birodalom melegágya lesz azoknak a messze keleti vallásoknak, 
amelyek szabadulást és örök életet igérnek ennek az egyéni 
léleknek. 

Hosszú volt az út, míg a világban élő ember ki tudta magát 
szakítani ebből a világból és odafordulhatott a felé a benső ember 
felé, aki a világ fölött él. A stoikus filozófiának római követői 
végezték el e feladat java részét, akik időszámításunk első száza-
daiban felfedezték, hogy az ember értékét nem a rangja, nem is a 
vagyona, vagy a hivatala adja meg, hanem egy sokkal nagyobb 
valaki, az, akit a magunk személyiségének érzünk. A személy az 
a benső ember, aki az állandó énünk. Aki velünk marad a szeren-
csében és a szerencsétlenségben egyaránt s aki úgy tudja nézni a 
szerencse változásait, mint tőle teljesen idegen dolgokat, amelyek 
az ő igazi valóját nem érintik. A görögök szívesen állították oda 
az emberrel szembe a világot, a változóval a változatlant és az 
egyessel az egyetemest, a római stoikus azonban nem hagyta ezek 
fényében elhalványulni az embert, akinek van szerepe és jelentő-
sége még ezekkel a nagy realitásokkal szemben is. Ezért arra törek-
szik, hogy a világgal szemben körülbástyázza magát, hogy szigo-
rúan elkülönítse, mi vagyok én, mi az enyém s mi a világ ruhája 
rajtam. A dolgok nem az enyémek, de enyémek róluk alkotott gon-
dolataim. Én sem vagyok dolog s a dolog sem lehet az én énemé. 
Én én vagyok s csak az az enyém, ami ehhez az énemhez tartozik. 

Érthető tehát, ha a filozófia Rómában többet foglalkozik az 
emberrel, mint a dolgok világával: kevésbbé érdeklik a világ-
egyetem titkai, mint az igaz emberinek vonásai. Ennek az új élet-
érzésnek csakhamar megfelelő irodalmi formát is keres és meg-
találja azt abban az elemzésben, hogy mi tartozik hozzám és mi 
tartozik a világhoz. Végső formáját pedig a lelki önarcképben leli 
föl, mely egy lélekben fölszabadult személyiségnek rajza önma-
gáról. 

13* 
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Valóban szabad ez a személyiség, mert a dolgok világa nem 
az én világom. A dolgok ugyanis nem léphetnek be az én lelkembe : 
kívül maradnak rajtam. Csak úgy hathatnak rám, ha gondolato-
kat keltenek bennem. A gondolataim azonban már az én hatal-
mamban vannak : részei az én szellemi világomnak. ítéletet tart-
hatok felettük, összehasonlíthatom őket, egyiket a másik fölé 
rendelhetem, figyelhetek rájuk vagy el is felejthetem. A dolgok 
kisiklanak a hatalmamból, de a gondolataim fölött úrrá tudok 
lenni. Ebből levonják ezek a rómaiak azt a következményt, hogy 
ha a magam ura akarok maradni, akkor távol kell magamat tar-
tani a dolgoktól és a gondolataimmal foglalkozni, amelyek való-
ban az enyémek. Minden egyénnek megvan tehát a maga világa, 
ahol úr és otthon van, de ha túllép ezen, idegen területre téved 
s ahelyett, hogy úr lenne, egy tőle idegen hatalom szolgájává, a 
dolgok játéklabdájává lesz. 

Az enyém és a másé, a parancsolás és az engedelmesség, az 
uralom és a szolgálat azok a kategóriák, melyek szemszögéből 
nézik az egész mindenséget ezek a római stoikusok. Más szóval 
jogi szempontokat alkalmaznak mindenre s így nőtt e filozófia 
nyomán naggyá a római jog, mely a jogosnak és jogtalannak mér-
téke lett aztán Európa népeinek szemében. 

Ha most már megkérdezzük ezeket a gondolkodókat, akik 
ily élesen elválasztották egymástól az ember benső énjét és a külső 
világot, afelől, hogy micsoda az emberi élet legnagyobb feladata, 
egész természetes lesz az a válasz, hogy legjobb, ha az ember béké-
ben él önmagával. Ha szavai és cselekedetei nem jutnak ellentétbe 
azzal a tudattal, melyet kiki önmagáról alkot magának. S ez a 
tudat igen magas volt. A stoikus bölcs büszke volt arra, hogy éle-
tében a saját elvei uralkodnak s nem a benyomások zűrzavara. 
A következetesség és acélos jellem volt az ideálja. Életét önmaga 
korlátozta a saját tudatvilágára s önként vonult vissza a külső 
világ elől. Amabban úr volt, emezt pedig elviselte, eltűrte. Nem 
védekezhetett az öregség, a betegség és a halál támadásai ellen, 
de módját kereste, hogyan lehet mindezzel közömbös mosollyal 
szembe nézni. A filozófiát jó tanítónak és vigasztalónak vélte a 
betegség és halál keserűségei ellen s büszke volt rá, ha szinte isteni 
fenséggel tudta hordozni a betegséget és ha a fájadalom érzése 
nélkül lelki nyugalommal tudott meghalni. 

Talán rideg és túlságosan egyszerű léleknek látszik előttünk 
az ilyen ember, de a jellem ereje tiszteletet parancsol vele szemben. 
A római császárság története tele van ezeknek az erős jellemeknek 
példáival, akik rendesen a császárok ellenzéke sorában foglaltak 
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helyet. Egyszer Vespasianus császár arra kérte Helvidius Priscust, 
hogy ne jelenjék meg a szenátus ülésén, mert fél a felszólalásától. 
«Megteheted, hogy ne engedj be, — felelt neki Priscus, — de 
amíg én tagja vagyok a szenátusnak, nekem meg kell ott jelen-
nem.» — Jól van, menj oda, de ne szólalj föl ! — «Ne kérdezd a 
véleményemet és én hallgatni fogok.» — De ezt nem tehetem, 
mondta a császár, aki egyúttal a szenátusnak is elnöke volt hiva-
tala szerint, meg kell, hogy kérdezzelek. — «Akkor pedig kell, hogy 
én feleljek neked és azt mondjam, amit helyesnek és igazságosnak 
látok !» Mily egyszerűek Helvidius Priscus válaszai. Nyoma sincs 
bennük a hősi póznak, mégis érezzük belőlük a hősi jellemet. Meg-
kapó benne az a tudat, hogy az embernek egyetlen kötelessége 
viselni annak a szerepnek feladatait, melyet sorsunk ura jelölt ki 
számunkra s ettől sem fenyegetés, sem a halál rettenései sem 
szabad, hogy eltéríthessenek bennünket. 

A jellemnek ezen a magaslatán lehull az emberről minden 
földi ékesség, de lehull a koldus condrája is. Gazdag és szegény, 
császár és rabszolga, fényes udvaronc és a mindennapi gondokkal 
küszködő polgár találkoznak a közös emberség színvonalán. A lélek, 
mely bennük él, fölfedezi a többi emberrel való testvériségét, s a 
szeretetben meglátja azt a kapcsot, mely embert emberrel össze-
fűz, tekintet nélkül arra, hogy trónon ül talán az egyik és szegényes 
viskóban éhezik a másik. A történelemnek egyik nagy fordulója 
volt, mikor a bölcselet a szerep mögött észrevétette az embert. 
Azt az embert, aki a maga puszta emberségében él igazán és min-
den más emberben testvérét pillantja meg. Nagy dolog ez abban 
a világban, ahol a társadalom léte úgyszólván a rabszolgaság 
intézményén nyugszik, mely ember és ember között oly mélyre-
ható különbséget tesz. Az, akinek lelkét átjárta a római stoikus 
bölcselet szelleme, nem állott idegenül a kereszténység eszméivel 
szemben, hanem a szeretet vallásában a maga eszméinek betelje-
sedését látta. Ha azt keressük, hogyan hódíthatta meg az Evan-
gélium oly rohamosan a római birodalom lakosságát, nem szabad 
megfeledkeznünk ezekről a filozófusokról, akik megmunkálták 
a pogány talajt a kereszténység igazságainak befogadására. 

S ne higyjük, hogy a pogány stoikus azért, mert annyira 
hangsúlyozta énjének és a világnak egymástól való különbözését, 
sőt a világnak rá nézve abszolút közömbös voltát, valami olyan 
önző életet élt volna, mely kiszakította őt a nagy emberi közös-
ségekből. Ennek éppen az ellenkezője igaz. Az egyes ember a maga 
életével tartozik belesimulni a nagy egésznek, az egyetemes emberi 
közösségnek és a világegyetemnek életébe. A boldogtalan éppen 
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az az ember, aki nem tud harmóniában élni a maga benső valójával 
és más akar lenni, mint aminek lennie kell. Ilyen az esztelen ember, 
aki nem ismeri föl a maga igazi helyzetét, de a bölcs éppen azért, 
mert tisztában van a maga világi szerepével, nem lázadozik ellene 
és megnyugvásának s bölcseségének jutalma a boldogság. A bölcs 
élete tehát könnyen gördül a maga útján, míg az esztelené tele van 
zökkenőkkel, kisiklásokkal. Ennek a stoikus életfelfogásnak találó 
rajzát adja Plotinos, az ókor nagy misztikusa, mikor azt mondja, 
hogy az egyetemes Ész kinek-kinek adott egy szerepet a világban 
s e szerep az egyén testére van szabva. Tőle függ, hogy mit tud 
kihozni belőle. A gonosz és esztelen ember olyan, mint a rossz 
színész : nem törődik a szerepével s játékával rossz hírbe keveri a 
rendezőt is, meg önmagát is, miközben tönkreteszi a darabot. 
A jó és bölcs ember ellenben lelkiismeretesen tanulmányozza a 
szerző szándékát s úgy játssza szerepét, mintha a saját lelkéből 
fakadna a nézők szeme láttára. A más darabjában is önmagát 
tudja adni s ezzel kitünteti magát is, meg a darabot is. 

A stoikus bölcseség az összeomló antik világnak igazi nevelője 
volt. Megtanította híveit, hogyan állhatnak meg bátran és fér-
fiasan, mikor minden inog körülöttük. S különösen három bölcs 
férfiú az, akinek ezen a téren hervadhatatlan érdemeik vannak : 
Seneca, Epictetus és Marcus Aurelius. Igen különböző egyéniségek, 
de mind a három élő tanítónk ma is. Róluk igazán elmondható 
egyiküknek az a mondása, hogy a «nagy emberek emlékezete époly 
épületes hatású, mint a személyes jelenlétük». 

Seneca időszámításunk első századában élt. Nero császár 
nevelője, majd bizalmas udvaronca volt, de kegyvesztetten csá-
szári tanítványa küldte őt halálba. Gyakorlati szellem, akinek 
szemében a bölcselet se egyéb, mint a helyes élet és cselekvés 
tanítója. írásai még ma is vonzó olvasmányok, mert őszinte 
ethikai-vallásos érzése magával tud ragadni. Általában tanulságos 
a gondolkodása azért, mert érdekesen olvad egybe nála vallás és 
filozófia : láthatjuk, hogyan hatalmasodik el e kor embereinek 
lelkén a vallás és miképen szorítja háttérbe a logikus elmélkedés 
útján járó bölcselkedést. A világegyetem magyarázatában is azo-
kat a mozzanatokat hangsúlyozza, melyekben a vallásos vigaszt 
kereső lélek megnyugvást találhat. Az ő szemében Isten már 
szinte az a személyes lény, aki atyai gondoskodással fordul a világ 
és az ember felé. Ezzel a pogány filozófia a keresztény hit közelébe 
jut. Bizonyosan ez a közelség volt forrása annak a hagyománynak, 
mely kapcsolatot keresett Seneca és Pál apostol között s az ókor-
ban egy levelezés is forgott közkézen, melyet állítólag e két férfiú 
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váltott egymással. A test Seneca szemében a lélek börtöne s a halál 
a szebb és jobb örökélet kezdete. Bizonyosan ez a meggyőződés a 
forrása annak a szelídségnek és emberszeretetnek, mely tanításá-
ból kiárad. A szeretetet és odaadást sokkal határozottabban érté-
keli, mint ahogy ez a régebbi filozófusoknál szokásos. Az emberi 
nem egységének és testvériségének meglepően meleg kifejezést 
tudott adni. Tőle származik az a keresztény léleknek is ékességére 
váló mondás : másnak kell élned, ha a magad életét akarod élni. 

Seneca számára a bölcselkedés főleg vigasztaló az élet bajai 
közepette, de Epictetus ajkán jellemformáló hatalom válik belőle. 
Ez a görög származású stoikus Nero egyik testőrének és kegyen-
cének volt felszabadított rabszolgája. Rómában csakhamar ismert 
filozófussá vált, akihez úgy fordultak tanácsért és vigaszért az 
emberek, mint lelkiatyához szokás. Domitianus császár meg is elé-
gelte a korabeli filozófusoknak ezt a szereplését s valamennyit 
elűzte Rómából. Igy került Epictetus egy epirusi ki. városba, ahol 
azonban tovább is igen sokan felkeresték őt a Rómából Görög-
országba utazó öregek és ifjak. Két témája van különösen: a 
benső, lelki szabadság és az Istennel való közösség. A bölcselet az 
ő felfogása szerint arra való, hogy felemelje azok fejét is, akiké le 
van hajtva és hogy szegényen és elnyomottan is szembenézhessünk 
a gazdagokkal és a zsarnokokkal. Ő hangsúlyozza leghatározot-
tabban, hogy benső, lelki életet kell élnünk, hogy ne fájjon nekünk 
a világ. Az embert valami nagy és fenséges lénynek tartja. Isten 
az ember atyja s az ember Isten szellemének részese és rokona. 
Éppen azért azt követeli, hogy életünk szakadatlan istentisztelet 
legyen s folyton Isten akaratát figyeljük, mert csak ez válik 
javunkra. 

Epictetust olvasva lehetetlen, hogy ne gondoljunk Tertul-
lianus mondására, mely szerint «a lélek természete szerint keresz-
tény» s így nem is szólhat valójában a kereszténységgel ellentétes 
módon. Valóban zavarban vagyunk itt, mert ez a pogány filozófus 
sok kereszténynél keresztényebb. Egészen természetesnek tűnik 
tehát föl, hogy e kor szellemének egy másik emléke : Marcus 
Aurelius császár Elmélkedései szintén a legmélyebben érintik lel-
künket. 

A császár naponkint való lelkiismereti vizsgálatait őrzik e kis 
könyv lapjai, melyről Taine azt mondja, hogy minden művelt 
ember ágyafejénél ott kellene lennie, hogy esténkint olvasgassunk 
belőle és jobbakká lehessünk általa. Renan Kempis Tamással 
hasonlítja össze és a legemberibb könyvnek tartja, amit valaha 
írtak. Stuart Mill szerint pedig Marcus Aurelius ugyan dogmatikus 
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értlemben nem keresztény, de lélekben és jellemben jobb keresz-
tény, mint az összes, kereszténységet valló fejedelmek, akik azóta 
uralkodtak. E magasztaló megállapítások igazságát a magyar 
olvasó könnyen ellenőrizheti, mert Huszti József fordításában 
magyarul is olvashatja a lelki önarcképnek ezt a megragadó pél-
dáját. 

Nem világmagyarázó elméletek ezek, hanem a gyakorlati 
életbölcseség gyöngyszemei. Minden darabjából a kötelességének 
élő nemes lélek vonásai tükröződnek. Az a megkapó benne, hogy 
írója nem akar színészkedni, hanem tartózkodás nélkül beszél 
önmagáról s akiről így szól, arról érdemes beszélni, mert jó és emel-
kedett lélek. Nem a császár, hanem az ember beszél hozzánk. Mint 
bölcselő sem ölti magára hatásos elvek királyi bíborát, hogy velük 
élete valóságát elleplezze, inkább az a célja, hogy magát igaz mivol-
tában megmutassa. Marcus Aurelius könyvéből nem a római csá-
szár palotájának, hanem a keresztény kolostoroknak a levegője 
áramlik felénk, — az udvari élet zaja helyett a szerzetesi élet 
csendje és elmélkedésben töltött békessége. Alaptémája : hogyan 
simulhat bele az egyén élete a világegyetem rendjébe, mert egyedül 
ebben van a lét értelme. «Ha az istenek nem törődnek is velem — 
úgymond —, tudom, hogy két hazám van : Róma, amennyiben 
Marcus Aurelius vagyok és a világegyetem, amennyiben ember 
vagyok. S az egyedüli jó az, mely hasznos mind a két hazámnak.» 
Ezen a nyomon elindulva keresi aztán, hogyan lehet jó császár és 
jó ember egyaránt. S a feleletet nem a világban, hanem önmagá-
ban találhatja meg erre a kérdésre. Befelé fordul tehát a lélek, a 
benső ember felé és elmenekül a világból. A Garam csöndes part-
ján még jobban rátalál önmagára, mint Róma zajában. Mert a 
lélekkel mindenütt lehet beszélgetni. «Lelkem — szól hozzá a 
filozófus császár —, mikor leszel végre jó, egyszerű, egységes, ken-
dőzetlen és átlátszóbb a téged körülburkoló testnél? Megízleled-e 
végre az emberszerető gyöngéd kedély adta boldogságot? Betelsz-e 
már egyszer, kiküszöbölöd-e szükségleteidet, hogy az élet örömei-
nek élvezéséhez semmit ne kívánj, semmit ne óhajts, sem élő, sem 
élettelen dolgot, sem továbbélvezésre szánt időt, sem más helyet, 
vagy vidéket, sem tisztább levegőt, sem barátságosabb emberek-
ből álló környezetet? Megelégszel-e már a dolgok jelen állapotával, 
örülsz-e mindannak, ami van, meggyőzöd-e végre magadat, hogy 
minden rendelkezésedre áll, hasznodra van és az istenektől szár-
mazik s mindaz a jövőben is hasznodra lesz, amit ők jónak látnak 
és amit ők ama legtökéletesebb lény, az élő természet, épsége 
érdekében néked juttatnak? Ez az élő természet jó, igazságos, szép, 
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mindent létrehoz, tartalmaz és magába foglalja azt is, ami fel-
oszlik abból a célból, hogy belőle más hasonló dolgok származzanak. 
Mikor jutsz el végre az istenekkel és az emberekkel való együtt-
élésben a tökéletességnek arra a fokára, hogy te sem teszel nekik 
szemrehányást, viszont arra sem adsz okot, hogy ők téged el-
ítéljenek.» 

Innen már csak egy lépés és szinte észrevétlenül jutunk át a 
pogány filozófiából a kereszténység világába. Seneca, Epictetus és 
Marcus Aurelius annak a bizonyságai, hogy a római császárság 
korabeli antik világ már belefáradt a lét zajába, örökös küzdel-
meibe és a külső világ helyett egy másikat, szebbet és jobbat kere-
sett. Fölfedezte a benső embert, de még inkább sejtette, mint világo-
san látta annak az igaz valóját. Ráeszmélt, hogy a személyes 
emberi létnek különös és pótolhatatlan értéke van a világegyetem-
ben s hogy bárki hiányoznék közülünk, császár vagy rabszolga, 
szegényebb lenne a világ. De a pogány bölcseség még abban fára-
dozott, hogyan lehetne ezt a személyt szinte eltüntetni a világ-
egyetemben, mert sorsát nem tudta tőle elválasztani. 

Mint a villám hasított bele ebbe a fáradt világba a keresztény 
tanítás, mely egyszerre megoldotta a kínzó kérdéseket is, melyek-
től ezek a pogány bölcsek nem tudtak szabadulni. Az egyéni lélek 
sorsa a világtörténet tengelye lett. Szent Ágoston már a Teremtő 
színe előtt tesz vallomást arról a lélekről, mellyel Marcus Aurelius 
még csak magányos beszélgetést folytatott. Rádöbbentette a 
hanyatló Róma embereit, hogy semmi sem oly fontos, mint hogy 
egy lélek megigazul-e, vagy elkárhozik, s hogy a világtörténet 
maga sem egyéb, mint a jóknak elkülönülése a gonoszoktól. 
Továbbá, hogy az egyház kebelében valósággá lett az emberi 
nemnek az a testvérisége, melyről a pogányság legnemesebb lelkei 
még csak álmodni mertek. «Ne tekintgess a külső világba, mert 
a benső emberben lakozik az igazság !» — hirdeti Szent Ágoston 
s ezzel tovább építi most már keresztény talajon azt a világfel-
fogást, melyhez egy-egy építő követ ezek a római stoikus bölcsek 
faragtak. De ez már egy más világ : a keresztény középkor s egy 
más lélek, mely azonban ősei közé sorolja Senecát, Epictetust és 
Marcus Aureliust is. Az a benső ember, akire ők figyelmeztették 
az emberiséget, eleven valóság ma is, mikor talán újra a kelleténél 
jobban elmerültünk a külső világ dolgaiban. 


