
Abaelardus Péter. 
(Harmadik közlemény.) 

Lehetetlen mégis, hogy most, midőn Abaelardus sajátos 
tanait megismertük s midőn felismertük azt az erőt is (intellek-
tuális irány), a mely e sajátos tanok kifejtésére őt képesíté s azt 
az erőt is, a melv lehetővé tette, hogy e tanokat hirdethette is 
— ne szóljunk arról a szenvedésről és pedig forrása és hatása 
szerint, a mely reá nehezedett, — hogy igy az ő, valamint korának 
képét a történeti hűség érdekében kiegészítsük. 

Ε szenvedések forrása bizony nemcsak a körülményekben, 
Abaelarduson kívül létező viszonyokban és tényezőkben, hanem 
magában Abaelardus személyében is keresendő. Az észre, a dia-
lectika erejére bizta önmagát s ez erőben diadalmaskodva — elbízta 
magát, mindenkit lekicsinyelt s végre Párisban, akkor, midőn 
mindenki, mindenképpen, a tanteremben, valamint az utcán — ujjal 
mutatva reá — ünnepelte (L. Heloise levelét Migne 185.) — az 
emberekben eszközt látott az öndicsőítésre. ő , a maga egyedi 
voltában — a cél s minden más csakis eszköz. Dicsősége igy le-
szállította őt az érzéki éniség álláspontjára s ő, ki eddig fegyel-
mezett, erkölcsi életet élt, átadta magát lascivus, erkölcstelen 
életnek. Meghatóan maga írja le éppen ily lélektani alapon erkölcsi, 
bukását. Mivel a szerencse mindig felfújja a balgákat és a világi 
dicsőség a szellemnek erejét gyöngíti és érzéki csábítások útján 
könnyen felbomlasztja: ezért is én, ki az előtt egészen önmeg-
tartóztatóan éltem — elkezdtem érzéki vágyaim zaboláit meg-; 
ereszteni; hisz immár önmagamban láttam az egyedüli philosophust, 
a ki még fennmaradt a világnak s kinek nincs mit tartani további 
alkalmatlankodástól. S minél továbbra haladtam a philosophiában 
és a theologiában, annál inkább távoztam el a pliilosophusoktól 
és a theologusoktól életem tisztátalanságát nézve. „Undorodtam 
attól, hogy a tanterembe menjek, ott időzzek; hogy ébren tartsam 
magamat egyformán éjjel a szerelemre, nappal a studiumra. Elő-
adásaimban akkor mindig lanyha és hanyag voltam, ugy hogy 
immár mitsem végeztem friss szellemi erővel, hanem csakis 
szokásszerűen, ismételve csakis azt, a mit régebben felleltem. 
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. . .Amennyiben mégis volt inventiom, az nem vonatkozott a 
philosophiai t i tkokra, hanem szerelmi dalokra," 

A tanító genialitásával, a szerelmesnek e dalaival') hódította 
meg végre az ő életére végzetessé váló Heloise szívét. Fulbert 
canonicusnak volt unoka buga, illetőleg leánya ez a nagyművelt-
ségű, Argenteuil zárdában felnevelt s tudományossága miatt 
Francia királyságában híressé vált Heloise. Fulbert Párisban az ő 
nevelését, tanítását, esetleg fegyelmezését is egészen Páris leg-
híresebb tanárára, Abaelardusra bizta. A latin mellett most már 
a görög, sőt a héber nyelvre is tanítá mestere s bevezette őt a 
dialectika művészetébe, a theologiai kérdések mélyébe. Heloise 
szívét Abaelardusa iránti szerelme teljesen eltölté.2) Mi sem állott 

!) Heloise évek múlva ezt ír ja az általa még mindig szeretett Abae-
lardusnak: „Bevallom, hogy kettő volt az, a minek különösen birtokában 
voltál, amivel a nők szerelmét azonnal megnyerhetted: a költészet és a 
dalnak adománya. Szerelmi metrumokban költött dalokat hagytál hátra, a 
melyek költészetükért dallamuk bájánál fogva gyakran ismételve — nevedet 
mindenkinek szájába adták." 

2) Évek után, elválásuk utáni 17-ik esztendőben, akkor, midőn 
Abaelardus szt. giídasi apát s Heloise a Parakletos-zárda apátnője, 
még akkor is Heloise szívében ez a szerelem uralkodik. Közelebb nem 
találkoztak azóta, Abaelardus csak a szószékről szólott mint pap a papnő-
höz, ha eljutott a Parakletos zárdába. De most, midőn Abaelardus megírja 
szerencsétlen életének rajzát s megemlíti azt, hogy életét ellenségei veszé-
lyeztetik: Heloise szívéből e szerelem kitör. Megírja néki, hogy csak ó't 
szereti, hogy fogadalmai kierőszakoltak, hogy szentsége ámítás, hogy éjjel 
nappal utána vágyódik. Ha már együtt nem lehetnek, kárpótolja őt levelei-
vel. Hogy és miképpen számítson ő bőkezűségére, ha szavaival, fukarkodik. 
A Parakletos-zárdát ő kezdeményezte, ám törődjön most vele. Élesen szidja 
Szt. Gildas szerzeteseit, mint idegen szőlővesszőket, mint ellenségeket, mint 
disznókat, a k ikre gyöngyeit pazarol ja ; az ezekre fecsérelt időből jut tasson 
valamit az apáca nővéreknek, akik őt imádják. Szentté avatott egyházi 
atyák is szellemi kölcsönhatásban voltak apácákkal, kegyes nőkkel. Ennyit 
csak ő is kívánhat attól, kinek áldozatul hozta egész életét. Mindannyian 
nem helyeslik Abaelardusnak irányában mutatott rideg viselkedését. (Hausr. 
128, 129.). — S midőn Abaelardus e szerelemtől izzó levélre a gyóntatónak 
hangján válaszol: eddigi hallgatását Heloise bölcseségével — (a melyről 
azt hitte, hogy az ő részéről jövő támogatásra nem szorul) — mentegetve 
őt most küldeményével, a zsoltárkönyvvel és tanácsával Istenhez, mint 
minden erő forrásához utalja; az ima, különösen a nő imájának erejére 
figyelmezteti s felkéri az apácákat, hogy érte, a folytonos életveszélyen 
levőért, mint halot tér t imádkozzanak, de arra is, hogy halála esetén testét 
a Parakletos zárdájában, e legbiztosabb és legiidvösebb helyen, temessék el. 
Heloise érzelmei a veszély, a halál gondolatától felrázva, ú j ra kitörnek. 
Második levelében: „nem viseli el az életet, ha magára hagyja; miképpen 
is rendelhet imát halála esetére? Csakis simának de imádkozásra képtele-
nek lennének, csak követelhetnék, de eltemetni őt — nem tudnák." 
Kimúlásának már csak gondolata is — az ő halála; miért is szükség 
nélkül erről ne beszéljen. Bevallja különben, hogy Isten útait nem érti, 
aki megkímélte őket , amikor a törvény ellenére éltek, ellenben kegyet-
lenül sújt ja őket, mióta viszonyukat a házasság megszentelte; s nem 
mind a kettőt, hanem csakis Abaelardot bünteti. Ezóta nem olvashatja 
a szentírást anélkül, hogy oly helyekre ne akadjon, amelyek a férfiút 
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annak útjában, hogy a viszony házasságá ne váljon — csakis 
Abaelardus hiúsága, ambitiója. Házas előtt meg van nehezítve a 
theologiai tanárság s el van zárva a hierarchia magas állására 
való feljutás. De különben is bajosan egyeztethető a tudósnak 
csendet és nyugalmat kívánó pályája, a zajjal és gonddal járó 
családi élettel.*) —- Törvénytelen viszonyban kíván Abaelardus 

a nővel való közlekedéstől óvják, oly példákra, melyek azt mutatják, 
hogy a legvitézebb és legbölcsebbek a nők csalárdsága és gyöngesége miatt 
elbuktak. A gonosz a nőt használja fel azok megaláztatására, kikhez más-
képpen nem férhet; őt csak az vigasztalja, hogy a gonosz fondorlatainak 
ártatlan eszköze voit. Minden bűnbánata dacára még sem felejtheti el amaz 
időket. Könnyű dolog tévelygéseink meggyónása és azokért a satifactipnak 
lefizetése: de nehéz a lelket amaz örömök utáni vágyától eltépni. Éjjel-
nappal felbukkannak lelkében az emlékek, elkísérik őt a misére, s még a 
templomi imában is megzavarják. Az után vágyódik, amit megbánnia kel-
lene. Ret tentő világossággal látja maga előtt a helyet és az órákat s nincs 
más szava, mint a kétségbeesés felkiáltása: „En nyomorult ember, ki sza-
badit ineg a halálnak e testéből" de nem folytathatja igaz lélekkel „hálát 
mondok Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusnak által". — Ha pedig Abae-
lardus tényleg hinne az ő bölcsességében és az ő kegyességében: ágy a 
fátyolt önmagáról letépi: — mindez csakis színlelt! Ο még túlságos fiatal, 
ő már túlságos sokat kóstolt, semhogy másra mint a külső színnek meg-
óvására képes lenne. Kegyes ő oly időben, amelyben a kegyesség nagyrészt 
csakis színlelt. Ε külső magatartás ember előtt dicséretet arathat, de nem 
Isten előtt, ki a sziveket és veséket ismeri. De nem is Istennek, hanem 
néki akar tetszeni. Ha ő fordulna el tőle — semmiféle fordulat ellen élete 
nem volna biztosítva. Ne hagyja magára mint egészségest; ő rászorul az 
orvosra. Ne bíztassa azzal, hogy csak aki küzd: az nyeri el a koronát. Ezt 
a koronát ő nem is keresi. Elég néki az, hogy a veszélyt kerüli, koronákról 
nem is álmodozik. — Az égnek bármely zúgát juttassa neki Isten — szá-
mára ez elég jó lészen". L. ezt a megrázó levelet Migne 178 k. 191—198. 
kül. 196. 1. Hausr. 131/2. 1. 

*) Abaelardus ezt az érvet Heloise-zal mondatja. Héloise — levele 
szerint — így szól: „Hogyan is illenének egybe scholar és komorna, ténta-
tartó és bölcső, könyvek, táblák és guzsaly, toll, irón és orsó? Ki is tűr-
hetné el, midőn theologiai és philosophiai gondolatokba elmélyed — a 
gyermekek sírását, az ezeket lecsendesítő dajkák énekeit és a férfi és nő-
cselédség lármás raját. Ki is viselhetné el a kis gyermekek utálatos és 
folytonos piszkolódását?! Gazdagok ám tegyék meg azt, akik pompás 
házaikban vagy palotáikban sok helyiséggel rendelkeznek, akiknek fölös 
jövedelme nem érzi meg a kiadásokat, s nem ismeri a mindennapos gondok 
gyötrelmeit. A philosophusok helyzete azonban nem a gazdagoké; aki pénz 
után j á r és világi gondok hálójába kerül — nem ér rá az isteni és emberi 
bölcsesség szolgálatára". Hausra th úgy vélekedik, hogy ez érvelés inkább 
Abaelardusé, s hogy Abaelardus csakis az ő maga gondolatait adja Heloise 
tollába! Heloise — amint későbbi leveleiből is tudjuk — lelke teljes oda-
adásával csüggött Abaelardján. Tehát Abaelardus gondolatai az övéi is. 
Maga is tudós volt. Gyermekét Palaisban hagyja sógornéjánál. Nem lehe-
tetlen, hogy inaga is a végett, hogy egészen Abaelardnak és a tudomány-
nak élhessen a családi élet, az anya öröméről lemondott. Ily nő irhát ily 
levelet. Aki később mint 17 éves apáca képes még Istenről, üdvéről, min-
denről lemondani, csak hogy élhessen szerelmének; az bizonyára szerelmes 
viszonyuk első évében sem kívánt szerelmese kívánatainak, ambitióinak 
útjában állani. — A házas élet törvényességét annak érdekében, hogy Ful-
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Heloise-zel élni, melytől amaz sem idegenkedik az akkori korszak 
közvéleményére való tekintettel, mely a clericusok ily viszonyát 
s így a nőt sem ítélte el. 

Fulbert kanonok azonban, amint meggyőződött arról, hogy 
Abaelardus az ő bizalmával visszaélt — dühben tört ki, bántal-
mazta Heloiset, kit Abaelard az ő nőtestvéréhez szöktetett, ahol 
figyermeket szült. Fulbert csak a törvényes házasság árán békült 
ki Abaelardussal, aki a házasság titkon tartásának feltétele 
mellett meg is eskettette magát. Fulbert a titkolódzást ellenezte 
a házasság megkötése után s újra bántalmazta a házasság tényét 
mások előtt letagadó húgát. Abaelard erre Heloiset az argenteuli 
zárdába helyezi biztonságba, ahol — őt meglátogatva — házas-
életét vele folytatja. Abaelard ezzel is bizonyítja a világ előtt 
Fulberttel szemben, hogy Heloisehoz a házasság köteléke őt nem 
köti. Fulbert és rokonai e miatt önmagukból kikelve, tervüket 
keresztül viszik: — Abaelardot eunuchchá teszik. — Ezzel Abae-
lardus álmodott fényes pályájától, dicsőségének babérjaitól, amely-
nek kedvéért még Heloise becsületét is konokúl feláldozta — 
egyszerre el volt ütve. — Iszonyatos boszú, kegyetlen büntetés, 
szomorú bűnhődés! S legszomorúbb, hogy Abaelard e szenvedésé-
nek forrása lényegileg ő benne és pedig tényleg az ő ambitiójá-
ban, hiúságában rejlik, amelynek ő mindent, családi boldogságot, 
nőt, becsületet eszközként alárendelt. Igaza van Abaelardusnak, 
midőn ő későbben leírva Champauxi Vilmos fölötti triumphusait 
azt mondja, hogy „szerencsétlenségének ez volt kezdete". Ott, 
midőn mestere, tanítója fölött győzedelmeskedett: ott érezte először 
e győzelem kábító erejét. Ez a dicsőség vitte őt fel ismét Páris-
ban az önelteltség ama magaslatára, amelyről az érzéki éniségbe 
való elbukás szükségszerűvé vált. Nem ez elbukás, hanem az 
önző célú önérvényesülés: ez volt szerencsétlenségének kezdete.*) 

A dialectikai virtuozitással járó ez a veszély kísérteiképpen 
kísérte őt még későbbi útjain. A sikerek, a paraklctosi épp úgy, 
mint utolsó párisi tanításai alkalmával elkábították: amott Ros-
cellinus, itt Clairvauxi Bernhard lekicsinylésére, kigúnyolására 
vezették s így az ellene irányuló ellenséges indulatok felszabadí-

bertnél lehessen, kívánta ugyan: de erről a kivánatáról is azonnal lemondott, 
amidőn érezte, hogy ezzel akadályozza Abaelardus emelkedését. Ezért 
tagadja a világ előtt — Fulbert minden fenyegetése dacára is házasságuk 
tényét -— s megelégszik a szeretőnek szerepével, aki mint a tudománynak 
is lelkes híve — boldogságát a tudomány útján Fiancia világosságává, 
lényévé emelkedő Abaelardjában látja. Házasság, gyermek, gond csak e 
fényes útnak akadálya. Ily gondolatokból, ily érzületből nőtt ki Heloise 
e levele. 

*) Hausrath javítani akarja Abaelardus felfogását, midőn az ő sze-
rencsétlenségének kezdetét inkább e második párisi triumphusban látja. 
Abaelardus igen helyesen a psychologiai alaprúgóra megy vissza, amely 
először ott Champauxi Vilmossal szemben érvényesült. L. Hausr. 26. 1. 
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tására. — A mystika mélysége iránti érzék, a vallás közvetlen-
ségében rejlő erőnek kiérzése hiányzott benne az intellectualismus 
ez egyoldalú kifejlettsége miatt. 

S volt szenvedéseinek még egy más ő benne rejlő oka, 
amely megakadályozta azt, hogv szenvedései a mártír hős szenve-
déseinek magaslatára emelkedjenek s hogy ő maga ezek útján 
igazán tragikus alakká váljon. Végtelen szomorú az ő szenvedése, 
végtelen szomorú életének sorsa. 

Abaelardus tudós volt; élesen vágott az esze a tudomány 
körén belül: de hiányzott ο dialektikus energia mellett az életnek 
energiája, amely a tudományt az életbe, mint reformáló, átalakító 
erőt átvinni igyekszik. Ervekkel szívesen találkozott: ezekkel 
megküzdött; de hatalommal, erőszakkal szemben ő tehetetlen volt, 
kapitulált! A tudós önállóságával építé fel az ész autonómiáját 
követve sajátos világát a dialectikában, bevilágított az ész fényé-
vel a theologiába, annak transcendes kérdései tömkelegébe is; 
beállította még ide is a gyakorlati ész követelményét — tagadva 
Istennek mindenhatóságát oly értelemben, hogy mindent tehet, 
mindent akarhat. Isten erkölcsi jelleménél fogva azt ugyan teheti, 
amit akar; de nem akarhat mindent — csakis a jót. Ez autonómia 
alapján tagadja az objectiv bűnt és ezzel a megváltás objectivi-
tását. Csak magunkért vagyunk felelősek s e felelősség nem az 
akarás eredménye (a cselekedet), hanem annak forrása — az 
érzület szerint Ítélendő meg! Mily egybehangzó tételek rendszere! 
Minden egyes tétel haláldöfés a csudákból és a felgyülemlett 
objectiv kegyelmi kincsekből élő, az ember cselekedeteit néző, 
büntető: de papja útján megbocsátó, üdvözítő egyház ellen! A 
tudós naivitásával ő ez ellentétet nem is érzi; a kívillötte létező 
egyházat, annak ténykedését a maga valójában nem is látja; arról 
van meggyőződve, hogy egész tudományával magát azt az egy-
házat szolgálja s azért is ellenkezés esetében az egyház határoza-
tának magát feltétlenül aláveti! Ezt tette a soissoui zsinaton, mi-
dőn a szt. háromságról szóló könyvét a tűzbe dobja, az Athana-
sianumot felolvassa. 

Mit érezhetett e szerencsétlen tudós, midőn látta azt, hogy 
bevonulva Soissonba, már előre is fanatizálta az egyház a pór népet, 
úgy hogy ez — az érvekkel küzdőt kövekkel majd agyon ütötte; 
mit érezhetett akkor, midőn látta, hogy az egyház az ő érveire 
nem is kíváncsi, meg sem engedi a védelmet, e nélkül ítélkezik; 
mit érezhetett, midőn lelkiismeretes kutatásának gyümölcsét, lelké-
nek eme legjobb részét — a szt. háromságról írt könyvét maga 
veti ott ellenségei szemeláttára a tűzbe; mit érezhetett akkor, 
midőn ő, az oly egyenes lelkű, tisztán, minden álnokság nélkül 
meggyőződését valló, szellemi aristokrata — a gonosztevők és 
őrültek javító és gyógyító intézetébe, a medardusi zárdába csuka-
tott s itt nem a keresztény szeretet, hanem régi ellenesének, 



166 Dr . Schneller István. 

Gosvinnak, a zárda püspökének brutális fenyegetődzései, tán bán-
talmazásai is fogadták. Már genovefai első tanítói működése köz-
ben hatolt be Abaelard előadási termébe e Gosvin mint ifjú scholar, 
vitát provokált a mesterrel, őt ,.az igazság botjával" megfenye-
getve: s most benne fékezetlen rhinoeerost látott, aki a disciplina 
köteleivel megfékezendő. Volt is hatása e fellépésének: „Pave-
factus rhinoeeros ille, quietius dies illos transigebat, patientior 
disciplinae, timidior flagellorum". (így Gosvin életírója: Vita Gos-
vini, abbatis S. Medardi). Abaelarddal, ezzel a jánosi magaviseletű, 
kedves, finom emberrel (épen Clairvauxi Bernhard nevezi őt így) 
mint vad állattal bánik a prior e zárdában. (Hausrath 84, 85.) 
Mily végtelen szenvedésnek színhelye lehetett e zárda. Nincs 
nagyobb szenvedés, mint midőn jobb Énünket mégis csak alávet-

ő j ü k a történeti hatalomnak „meggyőződésből"!! Ily absurditás 
elviselésénél tűrhetőbb a mártiromság. amelyhez azonban bátorság, 
energia szükséges bárkivel szemben! Ez nem volt meg a theore-
tikus irányú, eunuchchá lefokozott Abaelardusban azzal az egy-
házzal szemben, mellyel nem ellenkezni, melyet szolgálni kívánt. 
A finom éles ész és a nyers durva tekintély küzdött egymással 
Abaelardus lelkében. A jobb Én a kegyelet érzelmeivel kerül 
természetellenes ellentétbe, amely ellentét immár nem egy igaz 
ellket megőrölt. Mi, kik a lelkiismereti szabadság szellemében 
nevelkedtünk — alig tudjuk magunkat belehelyezni oly lelki-
állapotba, amelynél az egyéni meggyőződés, mint az ész követel-
ménye megalakul, s melynél ugyanakkor megvan a történeti ha-
talomban való — végre is feltétlen bizodalom. Az egyháznak ez 
a természetessé vált, minket mint a levegő környező és fölöttünk 
uralkodó hatalma: ez az, amelynek Abaelard is nyíltan, őszintén 
hódolt akkor is, midőn eszének engedelmeskedve más eredményre 
jutott. 

Ugyanez a kettősség, mely elméleti irányban nehezedik Abae-
lard erélyének gyöngesége miatt lelkére: ugyanez osztja ketté 
gyakorlati elméjét, ethikai értékelését. Ethikai gondolkozása és 
ethikai élete kétféle. Amily igaznak vallja ethikai gondolatait, 
oly őszintén, mintegy természetességgel veti magát alá az egyház, 
a szerzet életrendjének. Hogy ama gondolkozás és emez életrend 
közt nincsen meg az egység, sőt hogy a kettő egymással ellentét-
ben van: ennek tán még tudatára sem emelkedik Abaelard. Hogy 
azonban e disharmonia — akarva nem akarva — öntudatlanul 
is, mert szükségszerűen még is csak ránehezedett a szerencsétlen 
életére s szenvedések forrásává vált: az bizonyos. Ez ethikai 
ellentétnek, e hazugságnak alapját a szerzetbe való lépésnek 
indokában kell keresnünk. Vannak egyének, akiket ethikai meg-
győződésük visz be a zárda falai közé. Luther a bűn hatalmától 
kívánt szabadulni s meg volt arról győződve, hogy szerzetesi 
fogadalmak szerinti élet a bűn e hatalma attól felszabadítja, hogy 



Abaelardus Péter . 167 
a szerzetesi askesis a haragos Istent kiengeszteli. — A meggyő-
ződés vitte be, de ki is vitte Luthert a zárdából. — Egészen 
másképpen áll ez Abaelardusnál. Nem a meggyőződés, hanem a 
szerencsétlenség üldözte őt be a zárdába. — ő , ki férfiasságával 
hódított: ő most férfiasságától örök időkre meg van fosztva, meg 
van gyalázva, olcsó gúnyolódások tárgya; ') ő, ki mint professor 
Párisnak, egész Franciaországnak, sőt a világnak legünnepeltebb 
alakja volt — mint ily meggyalázott nyilvánosan fel sem léphet, 
nem taníthat, theologiai előadásokat pedig éppenséggel sem tarthat. 
Ezt fájlalják hallgatói, körülállják ágyát, jajgatnak, siratják; hisz 
búcsúznak imádott tanáruktól, úgy hogy a scholarok e fájdalmá-
nak megnyilatkozása néki testi sebénél is inkább fáj.2) 

Ily viszonyok közt mit tegyen?! Hivatásos pályájától el van 
ütve, mint világi papnak nincs jövője; vigaszt a házas életben 
sem lelhet, hisz erre alkalmatlan! Ki ez életből, mely tőle elzár-
kózik! Ha nem a halálba, úgy be a zárdába! Hadd felejtse el itt 
életének szép álmait! Legyen ott élő halott! 

Előbb azonban boszú Fulbertnek, társainak, az ő meggyalázói-
nak! — Az egyházi törvényszék Fulbert egész vagyonát kon-
fiskálta, egy időre a Notre Damc-i káptalanból eltávolítá; a tettesek 
közül az elfogott kettő a jus tallionis szerint bűnhődött s azon-
kívül szemük kiszurásával. De mindez Abaelardusnak nem volt 
elég. Az egész káptalant kívánta perbe fogni s cz ügyet, mivel 
azt a püspök nem akarta tárgyalni, — a római szentszék elé 
akarja vinni. — Csakis Fulco, deuili prior lebeszélő intésére, a 
mely szerint hiába való lenne felebbezése, már csak azért is, 
mivel Rómát pénzzel nem fogja győzni; de különben is „Monachus 
es" s így a megbocsátás kötelesség — elállott. — Szerencsétlen-
sége, a helyzet kényszerűsége s nem meggyőződése; nem lelki-
üdvéért való aggodalmaskodása, nein a béke vágya, hanem lelke 
elkeseredettsége, embertársai gyűlölése a boszú gondolatától eltel-

Néhány év múlva, akkor, midőn Abaelardus S. Denisben, sőt 
Chamjiagneban is nagy hallgatóság előtt tanitott s így Abaelardus meggya-
láztatása már is inkább feledésbe ment: Abaelardus első tanára, lioscelli-
nus csúnya, piszkos módon gúnyolódik Abaelardus szerencsétlensége fölött. 
Őrizkedjék, nehogy teste azon tagját , amellyel vétkezik, — most az egyszer 
szitkozódó nyelvét ismét el ne veszítse. Ο sem nem clericus, mivel nem így 
öltözködik; sem nem laicus, mivel tonzúrás; sem nem férfiú; mivel nem 
adhatjuk annak, anjinek egy része hiányzik, azt a nevet, amely csak az 
egészet illeti meg. Ο csak imperfectus Petrus. Nem fejezi be elleniratát, 
mivel imperfectus emberhez csakis imperfectum opus illik. — Tanít nem 
tanítandót, kinek jog szerint még taníthatót sein volna szabad tanítani. 73, 74. 

2) Abaelardus szavai: „Hogy akkoriban a körém gyűlt egész város 
miképpen bámészkodott, miképpen áradozott jajveszékeléstől; hogy mit 
szenvedtem kiabálásuk által és miképpen kábultam el ja jgatásuk miatt: 
ezt kifejezni nehéz, sőt lehetetlen. De leginkább kínoztak a papok és 
scholárjaim elviselhetlen ja jgatásukkal és üvöltésükkel, úgy hogy sokkal 
többet szenvedtem részvétük, mint sebem kínjai miatt". (L. Hausr. 37. 1.) 
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ten vitte őt a zárdába. Csuda-e, hogy ily hangulatban nem igen 
törődött Heloisenek, az őt odaadóan szerető nejének lelkiállapo-
tával. Hisz benne látta elkeseredettségében meggyaláztatásának 
egyik okozóját. Természetes, hogy ő is felveszi a fátyolt, ha már 
néki, a férjnek nincs más útja, mint a zárda. Nem törődött neje 
lelkiállapotával, ifjúságával, életkorával, esetleges kívánságaival 
még később sem. Reá parancsolt s; 6 engedelmeskedett;1) hisz 
megtett volna mindent kedvéért. „Énem — így irja neki később 
— nem volt az enyém, hanem a Tied. Ha nem volt Nálad, nem 
volt sehol. Nélküled egyáltalában nem is létezik." (Migne 197, 
198. Hausr. 391.) Bizalmatlankodva, hogy követni fogja-e paran-
csát — végig nézte Abaelardus — nejének apácává való beöltöz-
tetését, aki pedig csak Abaelardusra gondolt, csakis önmagát 
vádolta Abaelardus gyászos sorsáért s ezért is szabadon hozza meg 
bűnhődésképpen életének ez áldozatát.2) 

Ily elkeseredett, önző, boszús hangulatban lépi át Abaelardus 
a zárda kapuit. Hangulata nincs semmiféle positiv viszonyban a 
szerzetesi szent élettel. Lépése tényleg hazug lépés volt — érzületi 
szempontból. Pedig éppen az érzület, az intentio minden, s mit-
sem ér a cselekedet, sem a cselekedetek summája — Abaelardus 
szerint. Uj életrend fogadja itt a zárdában, a melyben ellenkező-
leg a cselekedet minden, a napnak órákra való beosztása, az 
imák, az asketikus cselekvények számszerinti végzése a legfőbb 
követelmény. Abaelardus most az érzülettel mitsem törődve alkal-
mazkodik az életrendhez s a rend szabályai értelmében, meg nem 
alkuva rendtársai praxisával a legszigorúbban végzi a szent gya-
korlatokat! Ha már belépett a rendbe: természetesnek, szükség-
szerűnek tartja e gyakorlatok végzését. Valamint a theoretikai 
ész: úgy a gyakorlati ész is nála kettősen könyvel. Az érzület 
követelményeivel ridegen és közvetítés nélkül a rendnek a 
praxisa áll szemben. Egy lélekben öntudatlanúl, akaratlanul is 
mily lelki szenvedések forrása ez ellentét. 

Hogy ez az ellentét meg volt, hogy tényleg nem a szeretet 
vezette őt Istennek, mint a szeretet Istenének asketikus szolgá-
latára, ez világosan kitűnik abból, hogy éppen ezekkel a gyakor-

!) Heloise Epist. II. L. Migne 178,186. Die unum si vales, cur post 
conversionem nostram, quam tu so/us facere decrevisti, in tantam tibi 
negligentiam atque oblivionem vonoriin, ut nec. colloquio praesentis recreer, 
nee absentis epistola consoler. (Migne 178, 186. 1.) És a IV. levél 197. 1. 
Tua me ad religionis habitum jussio, non divina traxit dilectio. 

2) Abaelardus szerint neje Corneliának Lucanus költőnél található e 
szavaival búcsúzott ez élettől: 

„Oh maximé conjux 
Oh thalamis indigne meis! Hoc jur is habebat 
In tantum fortuna Caput? Cur impia nupsi, 
Si miserum factura f u i ? Nunc accipe poenas, 
Sed quas sponte luam." — (Hausr. 391.) 
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latokkal vált alkalmatlanná Szt. Denisben és gyűlöltté Szt. Gilgas 
zárdájában. Ha már ő belekényszerült ebbe a szerzoti életbe, úgy 
végzi is az ezzel járó kötelességet s példájával megszégyeníti a 
szt. denisi sima világias barátokat s hatalmával kényszeríteni 
kívánja hasonló életre, rendre a nyers és durva gilgasi szerzete-
seket. Az eltűrő és a kereső szeretet ereje nem sugárzik ki 
lelkéből; a szt. denisiek eltávolítani, a gilgasiak meggyilkolni 
akarják ez alkalmatlan, e gyűlölt rendtársat. 

Idővel mégis eltompúl ez ellentétnek az éle. Minél inkább 
nélkülözte sajátos hivatásának, a tanításnak gyakorlására a tért s 
minél lelkiismeretesebben végezte a szerzetes asketikus gyakorla-
tait, annál inkább éli bele magát korának ama gondolatába, hogy 
ez a szerzetesi élet mégis csak tökéletesebb más halandó életénél, 
hogy annak érdemszerző, üdvbiztosító jelentőség is van. — így 
értjük Heloisehoz intézett levelét is, a melyben e szegény nőnek 
megható szerelmét határozottan visszautasítja. IIa nem akarja 
azt, hogy terhére legyen, úgy segítséget ne nála, hanem Istennél 
keressen és kűzdje le ama vágyát, mely testét és lelkét tönkre 
teszi. Ne tekintsen elégtétellel a vele együtt töltött időre. 
Apácának ruháját a világot ámítva viselte ott Argenteuilben, a 
hol ők a zárdában érzéki életet éltek s most örökké ezt viseli — 
Istennel nem játszhatunk! Megérdemli sorsát, amint ő is erre 
rászolgált. Különben éppen e szerzetesi élet Istennek sokkal 
inkább tetsző élet. Úgy, hogy életük e fordulatja szerencséjük. 
Ha házas lenne, egynéhány gyermeket sziilt volna, a zárdában 
ellenben egy egész sereg leányt gyűjtött maga köré. Az ő kezei, 
melyek most az Urnák szent könyveit forgatják — amott alan-
tas, női gondok szolgálatában állanának. „Isten minket arra mél-
tatott, hogy e szenny fertője, a por ez érzéki vágyai fülé emelt, 
úgy, a mint erőszakosan térítette meg egykoron Pál apostolt és 
amint a mi példánkkal akart tán másokat hasonló élvezettől el-
ijeszteni." (Hausr. 133/4.) Ezért ne csábítójának, hanem meg-
váltójának sebeit és szenvedéseit sirassa. Csakis ez szerette őt 
igazán, csakis ez kereste az ő lelkét, holott szeretője érzéki 
vágyai kielégítését kereste. — (U. o. 134.). — A szerzetesi éle-
tet, különösen az apácák életét magasztalja későbbi leveleiben. 
Apácákat lát az evangéliom Máriáiban, női alakjaiban, az apostolok 
kísérőiben, ápolóiban. Ennek a szent életnek az élése Heloise 
rendeltetése: ebben nyerjen vigaszt és erőt. 

Az az élet, amely kezdetben mint szerencsétlenségének 
kényszerűsége nehezedett reá, s melyet társaival is csak mint ily 
kényszerűséget keményen éreztetett: most meggyőződésével egye-
zőnek tűnt fel előtte s ugyancsak érvekkel kívánta azt mások 
meggyőződésévé is tenni. (L. Mignenélaz V. levelet kül. 209. 210.1.) 

Szerzetbe lépésekor kíméletlen, künyürtelen szakítás volt 
élete a múlttal, előbbi értékképzeteivel, kedélyi világával, eddigi 
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érzelmeivel: most e 17 évi nagy szenvedés után emez ellentét is 
mindinkább kiegyenlítődik. Nem osztjuk Hausrath ama nézetét, 
hogy Heloise szerelmes leveleire csakis a gyóntatóatya, a meg-
keményedett szerzetes felelt.*) Ε kemény levélnek paedagogiai 
jelentősége van. Nem józaníthatta ki Heloiset lelki mámoros álla-
potából másképpen, mint a múlt élet kíméletlen és a jelennek 
kegyeletes, Isten iránt hálára indító festésével. Hogy szíve Heloise 
iránt nem hidegült el, azt éppen ez a „gyóntató atyai" levél mu-
tatja, amelyben Helioiset „in saeculo quondam cara, nunc in 
Christo carissima"-nak nevezi, amelyben a biblia alapján a nőket, 
a házas nőt oly nagyra becsüli, amelyben a nők imájának külö-
nösen nagy értéket, még a szentekéinél is nagyobbat (éppen a 
francia király Chlodwig megtérítésénél) tulajdonít, amelyben nejét 
arra kéri, hogy érette, „qui specialiter est tuus" imádkozzék na-
ponta apácatársaival, hogy végre is kiszabadulva minden bajból, 
náluk lehessen (ut eum ab omni adversitate protegas, et ancillis 
tuis incolumem reddas. (L. Migne 192. 1.); amelyben arra kéri őt, 
hogy erőszakos halála esetére legalább testét vigyék el a temető-
jükbe, hogy ott látva sirját, a testvérek érte imádkozzanak. Ugyan-
ezt bizonyítja az a másik levél is, mely Heloise szenvedélyes 
kitöréseire önmagától el — de az Úrhoz utasítólag szól, mely 
szenvedéseit sub specie aeternitatis helyezi, amelyek így javára 
válnak, s amely levelet ő az ő imájával eképpen fejezi be: „Te 
adtál össze minket óh Uram; Te választottál el minket oh Uram, 
amikor az Néked tetszett, amiként az Néked tetszett. Amit Uram 
könyörületből megkezdettél — végezd azt könyörülettel s azokat, 
akiket a világban egyszer elválasztottál, azokat kösd egybe örökké 
az égben, Te a mi reménységünk, a mi osztályrészünk, a mi bizo-
dalmunk és a mi vigaszunk, Uram, akit dicsérjünk mindörökké! 
Amen!" (L. Migne 212. 1.) 

Ez ima megvilágításában mennyire más jelentőségűek ama 
kemény szavak! Más alapra helyezkedik ugyan Abaelard: de régi 
érzelmeit meg nem tagadja, hanem magasabb szempont alá helyezi: 
ez érzelmek csak önző, érzéki jellegüket vesztik el s így meg-
dicsőülnek. Távol áll attól, hogy szerzetesmódon megvesse, gyűlölje, 
kerülje a nőt. A nő hyinnusát zengi ebben és későbbi leveleiben, 
midőn arra utal, hogy a nő vallásossága mélyebb, hogy Jézus, 
valamint apostolai korában is a nő volt a hívebb, a feláldozóbb; 
hogy Jézus is a nők társaságában szívesen időzött, nékik jelentette 
ki magát először mint feltámadottat; hogy Isten is nem Ádámot, 
hanem Évát teremtette a paradicsomban. Heloiseát tanította akko-

*) „Die verschrobene Moral des Mönchs, das erkältete Herz des 
Eunuchen und die conventioneile Rederei des Seelsorgers berühren uns 
nicht angenehm an diesem Briefe, aber daß er ernst gemeint war, zeigt 
sein ganzer Ton." Haus r . 131. 1. 
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riban önzőén, ambitioval: most arra tanítja, hogy miképpen lehet 
a tudományt a szeretet, a vallás szolgálatába állítani, hogy miképpen 
tanítsa apácáit és mily iratokat olvasson velük. Régebben a ház-
tartást és az azzal járó gondokat lekicsinyelte; most a legnagyobb 
részletességgel tárgyalja az apácarend házi szabályait, a napnak 
beosztását, a munka felosztását. Régebben szerelmes költeményeket 
írt, melyeket az utca dalolt: most hymnusokat, 93 éneket költ 
Heloise felszólítására, melyeket Parakletos szentélyében az apácák 
énekelnek. Nem fárad bele Heloise felszólítására, különböző kérdé-
seire felelni. 42 problémát old meg néki tudományos apparatussal, 
gyakorlati érzékkel; megírja a szerzetesrendek történetét apolo-
getikus célzattal. Nem egyszer eljő: szent beszédeket mond a szó-
székről s hogy gyakrabban is ott lehessen köztük, prédikációit 
felolvasás céljából elküldi Heloisenak. 

Élénken foglalkozik azzal a tervvel, hogy Parakletos mellett 
férfizárdát is alapít, amelynek egyik feladata az lészen, hogy bará-
taival végeztesse azt a kemény, a földműveléssel egybefüggő munkát, 
amelyre a nők nem képesek; viszont pedig a nők végezzék a 
férfiak ruházatával, szövésével, varrásával, javításával összefüggő 
munkát. A mostani élet őket helyileg elválasztja: halála után azonban 
az az óhaja, kérése, hogy Parakletos temetőjében pihenhessen.*) 

*) Abaelardus lelkiállapotát, szíve óhajait, vonzalmát a levél (L. Migne 
CLXVVIII . 192. 1. a 111. Epistola végén) jellemzi leghívebben. Maga is 
szokatlannak, feltűnőnek tart ja e kérését . Ezért is a biblia alapján igazolja 
azt. Folytonos életveszélyben van. Ilyenkor az ember nem mond frázist, 
hanem keresi őszintén azt, ami az izgató veszélyek közt is megnyugtatja. 
Ezt teszi Abaelardus. Midőn ő minden előítélet és ellennézet dacára a női 
zárdában Heloise gondozó keze alatt kíván pihenni — szívének mélyére 
tekintünk s megpillantjuk ott mint Parakletost — Heloiset is. „Quod si 
me Dominus in manibus inimicorum tradiderit, scilicet ut ipsi praevaíentes me 
interficiant, aut quocunque casu viam universae carnis absens a vobis 
ingrediar, cadaver, ubsecro, nostrum ubicunque vei sepultum vei expositum 
jacuerit, ad coemeterium vestrum deferri faciatis, ubi filiae nostrae, imo in 
Christo sorores, sepulcrum nostrum saepius videntes, ad preces pro me 
Domino fundendas amplius invitentur. Nulluni quippe locum animae dolenti 
de peccatorum errore desolatae tutiorem et salubriorem arbitror, quam 
eum, qui vero Paracleto, id est consolatori proprio consecratus est, et de 
ejus nomine specialiter insignatus. Nec Christianae sepulturae locum rectius 
apud aliquos íideles, quam apad femmas Cristo devotas consistere censeo. 
Quae de Domini Jesu Christi sepultura sollicitae (Mc 16, 1) eam unguentis 
preciosis et praevenerunt et subsecutae sunt, et circa ejus sepulcrum viqi-
lantes, et sponsi mortem lacrymabiliter plangentes, sicut scriptum es t :„Mu-
lieres sedentes ad monumentum lamentabantur flentes Dominum." (Mt 27,61.) 
Primo ibidem de resurrectione ejus angelica apparitione et allocutione sunt 
consolatae, et statim ipsius gaudia, oo bis eis apparente, pereipere meru-
erunt, et manibus eontrectare. Illud autem demum super omnia postulo, 
ut quae nunc de corporis mei periculo nimia sollicitudine laboratis, tunc 
praeeipue de salute animae sollicitae, quantum dilexeritis vivutn, exhibeatis 
defuneto, orationum videlicet vestraruin speciali quodam et proprio suf-
fragio. 
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Ha még mindehhez hozzávesszük azt, hogy már a levelezést 
megelőzőleg sem viselkedett Abaelardus közönnyel volt nejével 
szemben, hogy Sz. Denisbe kerülve, tehát szerzetesi pályájának 
elején is a tanítás utján megtakarított filléreit elküldte Argen-
teuilbe*), s hogy nevezetesen akkor, midőn arról értesült gilgasi 
apátsága idején, hogy az Argenteuili apácákat s köztük priornévá 
vált nejét is a sz. denisi apát kitelepítette s ők a legnagyobb 
nyomorba jutottak: ő ott hagyja Szt. Gilgast, felajánlja Parakle-
tosát az apácáknak s formaszerűen átadja azt Heloiseának, sőt 
II. Innocentius pápától még egy brevet is kijár, amely a zárda 
szabadalmait (1131. nov. 18-án) megerősíti: úgy Ilausrath kemény 
ítéletét nem fogadhatjuk el. A szerzetes nem ölte el benne régi 
értékképzeteit s érzelmeit, hanem azokat csak újabb, tisztább 
megvilágításba helyezte. Heloisea — soror in saeculo quondam 
cara, nunc in Cristo carissima nem csupa üres szó Abaelardusnak 
levelében. (L. Migne 178. k. 187. 1.) 

S így vagyunk családi érzelmeivel is. Tudjuk, hogy szeren-
csétlensége előtt igaz szeretettel csüggött övéin. Jólehet túladott 
elsőszülöttségi jogán s egész örökségét testvéreire hagyta — mégis 
gyakrabban haza megy, nevezetesen akkor, midőn vagy testi vagy 
ielki baj éri őt, illetőleg családját 1101/2 körül, midőn Melunból 
Corbeil városába megy s itt tanítása közben megbetegszik, haza 
megy; s midőn két évre rá Párisban őt az erőszakoskodó, lár-
mázó Gosvin legyőzi — szintén haza megy — annál is inkább, 
mivel ekkor vonultak be szülei a zárdákba s így a családi ügyek 
ekkor voltak rendezendők. Bizonyára testvérei kérték fel arra, 
hogy ő a legidősb, az immár nein érdekelt vegye kezébe ez ügy 
rendezését. S végre akkor, midőn Heloise anyának érezve magát, 
nagybátyja Fulbert részéről bántalmaztatik, az övéihez, haza viszi 
Heloiset, aki Abaelardus nőtestvérénél szüli fiúgyermekét. 

Szerencsétlensége után is champagnei és nogent-sur-seinei 

Vive, vale, vivantque tuae valeantque sorores. 
Vivite, sed Christo, quaeso, mei memores." 
Távolról sem tagadom, hogy e hely választásánál motiváló volt annak 

tudata, hogy a Parakletos volt igazán az ő alkotmánya, az ő dicsőségének 
tanuja. Ha azonban Abaelardus csak erre gondolt volna — nem hangsú-
lyozta volna éppen a nőket, nevezetesen azt, ahihez e levelet irta. 

*) Az erre vonatkozó adat kétes értékű. Fulco prior levelében (1. Migne 
X. 178, 370/1. 1.) olvassuk: „Quid quid vere scientiae tuae venditione pe-
rorando praeter quotidianum victum et usum necessarium, sicut relatione 
didici (váljon kitől? az irigy barátoktól színezetten), acquirere poteras, in 
voraginem fornicari consumptionis demergere non cessebas. Avara 
meretricum rapacitas cuncta tibi rapuerat . . . Ezzel magyarázza az ő 
szegénységét. Psychologiai és physicai lehetetlenség ez a gyanúsítás. Ha 
ennek a hallomás után vett hírnek egyáltalában van alapja: úgy ez csakis 
az lehet, hogy Abaelardus ez időben is küldözgetett Argenteuilbe pénzeket 
neje sorsának könnyítésére, illetőleg hálából a zárda iránt, a melyben neje 
nevelését köszöni. 
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(Parakletos) tartózkodását, (1123.) letelepedését családi össze-
köttetései segítettek elő. A Cluny apátságban pedig élete utolsó 
évében — akkor, midőn testileg meggyöngülve erői elhagyják — 
Dagobert testvére és unokaöccsei iránt érzett szeretete ad néki 
erőt a munka folytatásához.1) 

Legtisztábban mutatja azonban azt, hogy Abaelardusban uem 
győzödelmeskedett természetes érzelmei fölött az elfásult szerzetes, 
az a tanköltemény, amelyet valószínűleg Heloise-sel való 
levelezése korában írt fia Astralabius számára s mely azt is bizo-
nyítja, hogy az apa édes fiáról mint szerzetes sem feledkezett 
meg,2) hanem ellenkezőleg számára egybegyűjti élettapasztalatait, 
hogy ezeket, mint legdrágább kincseit, intő szózatként átnyújtsa. 
Ε tankölteménynek confessioszerű jellege is indokolja, hogy azt3) 
fordításban közöljük és közelebb ismertessük. 

L. Migne Patrologia CLXXVIII . 1761. stb. lap. 

P E T R I A B A E L A R D I 
M O N I T A A D A S T R A L A B I U M . 

DOCTRINA MAGISTRI P E T R I ABAELARDI. 

1. Astralabius fiára, ki atyai életemnek édessége vagy, 
Tanulságodként tanulmányozz és rá hagyok egyetmást örökségül 

Néked! 
2. Nagyobb súlyt fektess a folytonos tanulásra, mint a taní tásra; 

Ez másoknak, amaz Neked válik hasznodra. 
Csak ha nines mit tanulni — csak akkor hagyd abba a tanulást — 

Soha se mondd ez előtt, hogy az abbahagyandó! 
3. Soká tanítsd azt, a mi megvan állapítva s Néked talán unalmas, 

De ne siess sajátos gondolataid közlésével. 
4. Ne azzal törődj, hogy ki az, ki beszél, hanem mit mond; 

A jól mondott: az adjon hírnevet szerzőjének. 
Szeretett mestered szavaira se esküdj meg! 

S tanárod se tegyen elfogulttá szeretetével. 
Nem a fa leveléből, de igen gyümölcséből lakik jól az ember: 

Többet ér a szónoknál maga a gondolat. 

' ) Testvére és unokaöccsei számára ír egy dialektikát kérésükre. A 
II. könyv bevezetésében pedig ezt í r ja: „Ha az anyag terjedelmét nézem 
és megfontolom, hogy mit végeztem és mi a még végzendő, akkor majdnem 
bánom azt, Dagobert testvérem, hogy engedtem kérésednek. Ha azonban 
aztán, írásban tényleg kifáradtan, a Te és unokaöcséink szeretetére gondo-
lok, akiknek ily tankönyv kell, úgy aggodalmaim eltűnnek s a szeretet 
ú j ra felemeli a munka által kifárasztott szívemet " (L. Hausr. 284/5.) 

2) A nagy Paedagogus Rousseau — bár nem szerzetes — gyerme-
keivel mit sem törődik; míg ez a szerencsétlen szerzetes tudós, fia iránt 
érdeklődik s akkor, midőn ez az életbe kilép, tanköltemény es tanácsával 
látja el. 

3) A korra nézve jellemző, bár a mi ízlésünknek meg nem felelő 
egyes kifejezéseivel együtt. 
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Ékes szavak rábeszélve tar t ják fogva a lelket, 
Holo t t a „tan"-hoz méltóbb a sima egyszerűség. 

Szó-bőség van ott, hol gondolat bősége nincsen, 
Amint a sok út is tévelyedést fokozó. 

5. Kinek elméletét önmagával ellenkezőnek látod, 
A r r a bizonyára ne bízd magad. 

Csak a bolond változik úgy mint a hold, mely állhatatlan: 
Mig a bölcs magához hű — mint a nap. 

Csak a vak elme tévelyeg majd itt, ma jd amott, 
Mig az előrelátó ész szilárd léptekkel halad fokról-fokra, 

Előre megfontolja soká, mit mondhat helyesen, 
Nehogy önmaga csúfosan el ne Ítélje magát. 

6. Ne legyen ezért is elméleted újonc mesteréhez hasonló, 
Aki még kényszerül csak kitalálni azt, amit tanítson. 

Egy igaz mester (adeptus) sem adja meg Néked „mester"-nek késlelő nevét, 
Sok év multa után megkérdheted ú j r a (fordulhatsz ő hozzá). 

Bölcs fiú birtoka a szülőknek nagy hálaadása, 
Amint a balga fiú a szülők szégyene, fájdalma. 

Nem bölcs király koronával hatalmaskodó szamár, 
Vészt hoz ő önmagára, mint épp úgy az összesekre, 

í r á s t nem értő király, ha ilyen képes még élni, 
Kénytelen titkait gyakran feltárni másnak. 

A dolgok kezdetét nézi a balga, végét a bölcs: 
Már pedig csak végén — (hangzik a hymnus) szól a dicshymnus! 

(csattan az ostor). 
Feszülten figyeld tudósok szavát s a jóknak tettét 

Ε vágytól forr jon folyton a lelked. 
A nagy elmeél még senkit sem tett igaz bölcscsé, 

Inkább teremti ezt a jó élet s az erkölcs. 
Tet t , s nem szó a bölcseségnek a t ük re 

Egyedül csak a jóknak ju t eme nagy gratia. 

7. Légy bölcs! Az igaz bölcseséghez azonban nem elégséges az elmélet 
alapossága és következetessége; szükséges az elméletnek gyakorlati 
jellege is, mely nemcsak a kiindulási pontot nézi, mint azt a balga 
teszi — hanem a végét az elméletnek életben való alkalmazását. 

A bölcsességhez nemcsak a tudós igéi, hun em a jó embertíek cselekedetei 
is tartoznak; sőt első sorban éppen ez. Nem annyira az elmeél, mint 
sokkal inkább az erkölcs, a derék élet a bölcseség termője! A bölcseség 
nem szavak, hanem tettek útján igazolódik be! Tóves vélemény, hogy 
embertelenség, keményszívüség, kegyetlenség a bölcseség kísérője. 

Ezért is első sorban gyakorold a jót s azután hirdesd azt — nehogy 
önmagaddal juss ellenkezésbe! 

8. A szent í rás legyen olvasmányod központja, amelyet többi olvasmányaid 
szolgálják. 

9. Tartsd szemed előtt az erényeket·. 
a justitiat, mely megadja mindenkinek, ami őt illeti; 
a fortitudot, mely a bajtól nem fé l ; 
a modestiat, mely a lélek indulatait fékezi; 
a prudentiat, mely az erényt és a bűnt felismeri. 

Mig a 3 első egymásra utal, egymást feltételezi: addig a prudentia 
magában feltételezi igaz emberi létedet. 

10. Az emberek elmélkedő (philosophus) és a gyakorlati i rányúak; míg az 
első irányúak — a dolgok homályos okait elemzik: addig a gyakor-
latiak a cselekedetek, a tettek hatásait érvényesítik. 
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11. Szolgáld első sorban Isten dicsőségét! és pedig istenfélelemmel és szere-

tettel·, mely csak akkor igaz, ha Istent felismerjük lényege szerint, 
mint igazságost, hatalmast és jó t ; ki ezért türelmes — de súlyosan 
is büntet. 

A szeretetnek kritériuma a jóság. 
Isten a legfőbb jó — őt kell mindenekfölött szeretni, s ő benne 

mindeneket és pedig jóságuk foka szerint. 
Ezért is őt, mint egyedülit illeti meg a dicsőség! 

12. A tudós hivatással já ró , valamint az általános erkölcsi és vallási köteles-
ségek mellett vannak társadalmi jel legűek: 

а) vigyázz jó hírnevedre, mert ezzel önmagad és mások javát szolgálod! 
б) óvakodj az első bűntől, mely természetszerűleg másnak szülője s az 

utóbbinak bizonyító tanuja; 
c) őrizkedj attól, hogy az embereket meg ne botránkoztasd — de soha 

lelkiismereted rovásán (Isten elleni botrány); 
d) kerüld a rossz — és keresd a jó társaságot; a náladnál j obb barát 

— a rokonodnál többet ér, mivel amaz az erényt, ez csak a nemzet-
séget gyarapít ja; 

e) külső fény és gazdagság után ne törekedj — bízd azt az Istenre, 
ki mindeneket jól rendez, aki még a baj t is jóra fordítja. 

13. Amint a jóság egy (Isten) úgy a bűn is csak egy — Isten elleni bűn: Ezért 
a) Isten parancsait azonnal, minden habozás nélkül kell teljesíteni; 
b) földi, világi rendelet megfontolás tárgyát képezi s csak amennyiben 

az istenivel nem ellenkezik, teljesítendő; 
c) bűnt csak tudva (ismerve a törvényt) követünk el; 
d) a legnagyobb bűn Isten parancsainak megvetése. 

14. Keresd az Istennel való kibékülést, megigazulásodat. 
Ennek elmulasztása őrültség, mely még az Isten ellen elkövetett 

bűnnél (furor) is nagyobb 
Nem az ember, hanem Isten a megigazító. 
A δικαιοσύνη nem az emberé, hanem az Istené. 
Isten adja azt ingyen, adományként, nem pedig jó cselekedetek fejében, 

az ember adóssága visszafizetése fejében. 
Egyedüli feltétel az ember részéről: a bűn elismerése, elitélése és 

javítása és pedig nem szóval, hanem szívvel. 
(Itt lát juk, hogy csak a contritio cordis a határozó és nem a confessio 

oris, sem pedig a satisfactio operis.) 

15. Más az emberhez való viszonyunk. Ez a kölcsönösség viszonya. Amit 
nem akarunk, hogy velünk cselekedjenek: azt ne tegyük velük s ugyan-
csak: amit kívánunk, hogy velünk cselekedjenek, azt tegyük meg nékik. 

16. Az emberi viszonyok közt a legértékesebb, mely minden isteni adományt 
felülmúl — a barátság. 

а) nem ér fel azzal semmiféle vagyon; 
б) nem szegény, ki e ri tka kinccsel bír; 
c) isteni jelleggel bír; 

a. míg a testvéri viszony ugyanis természetes, addig a baráti kegye-
lemszerű; 

β. míg a testvéri viszony ugyanis a véren kényszerűségen, addig a 
baráti szabadságon alapúi; 

γ. a honestummal ellenkezőt kizárja a barátság célja és tör-
vénye; kérni ilyent nagyobb bún, mint engedni a kérelemnek; 
bár a kérelemnek engedni is bűnös; 
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d) miután kölcsönös személyi odaadással (alter ego) j á r : 
a) kizárja az érdek, az adósság szempontját ; csak adományról s nem 

visszaadásról lehet szó; 
b) ha barátod ba jban van, nem kéretve, hanem szabadon kell adni; 

mert különben a kéréssel j á r ó szégyenpír — már fizetés az 
adományért; 

c) adósság és személyi odaadás incommensurabilisak, mivel többet, mint 
önmagunkat nem adhatunk; 

d) barátért ért k á r — ezért is nem érint; 
e) barátról közölt rossz hirt — bajosan hiszünk el; 
f ) a társadalmi állás sem határozhat a barátságnál, bár könnyebb a 

szegénnyel, mint a gazdaggal igazán barátkozni, mivel amott az 
önzés ki van zárva; 

g) a jó, az legyen a barátaid közül kiváló, társadalmi állását ne nézd. 
17. Embertársainkkal való érintkezés életszabályai: 

а) ne bizd magad arra, akivel rosszul bántál; a ba j múlik, de nem az 
okozó fölötti harag. 

б) rosszabb az, ki bajával henceg, mint maga a baj (a rossz), de sályo-
sabb maga a baj arra nézve, aki ezt elszenvedi; 

c) tartsd féken azt, kit keményen neveltél, máskülönban sarkával r á g 
arcodba; 

d) rösteld szolgálni a bűnt, de nem az embert; ha lelked szabad, nincs 
miért szégyenkezned; 

e) nem igazán hű, kit ajándék megvesztegethet; másnak árulója híved 
soha sem lesz; 

f ) engedékenységben (engedelmességben) nincs ki felülmúlná a kurvát 
s az á ru ló t ; ők ugyanis csak tetszeni kivannak másnak. 

18. A nőről. 
Nincs jobb, de rosszabb sincs a nőnél; első a jóban, a rosszban! 
a) JRontó ereje — pusztítva csak nő 

Nincs ellenség, ki annyi lelket tenne tönkre, mint a nő. 
Kurva (fizetéses = meretrix) az is, ki ingyen él a kcjelgésnek, sőt 

amannál bűnében égőbb, mivel őt nem a pénz, hanem csak a 
piszok vonzza. 

A házas nőt fé r je ellenben ratioval, lelke szerint szeresse, ne lásson 
benne csak ágyast. 

Ugy mint az állatot az érzéki vágy — vonzza az embert a kéjelgő 
szerelem; 

Csakhogy a nő még az állaton is túltesz, midőn mint terhes is ki-
elégíthetlen kéjében. 

Több köszönet van a közönséges, szerény, mint a tiszta kevély 
kurvában, mivel az utóbbi gyakrabban feldúlja a házát. 

Míg amaz gyarapít ja, emez lángba borítja azt; 
A piszoknál inkább pusztít a láng. 

b) A nyelveskedö nő. 
Ennél szelídebb a kígyó, 

mivel ily nőnél kígyót is táplál mellén a fér j . 
Ennél jobb a kurva, 

mivel ez legalább egyeseknek, amaz senkinek sem tetszik. 
Ennél könnyebben elviselhető a tűz, 

mivel ily nyelveskedö lángoló nő — a legnagyobb tűzvész. 
Kis szerv a nyelv, de szerfölött vészes, 

több embert öl, mint a k a r d ; 
Gyáváknak, különösen kurváknak ő nem a bá t rak fegyvere; 

Thersi tes s nem Achilleus fegyvere. 
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Azoké, kik nagyok a szitkozódásban s nem a tettekben. 
Ezért is mi sem bántja úgy a hatalmast, mint a hazug csürt-csavart 

a szabad férfit pedig, mint a piszkos szó. [beszéd 

c) Altalános természetű: 
Szelíd felelet lelohasztja a felgyűlt haragot; 

Míg kemény szó azt csakis fokozza és növeli. 

d) Házassági bajosokkal szemben: 
Ne tudasd a szerető férjjel — nejének bűnét ; mert a ténynél is 

nehezebben viselhető el annak tudása. 
Senki sem szereti saját gyalázatát hallani; 

Ne akar jad ezt elmondani bárkinek. 
A tiszta f é r j — nejét is tisztának látja, 

Míg a tisztátalan mindig gyanakszik. 

e) A leánygyermekek neveléséről: 
Ne vakon szeresd leánygyermekeidet, 

Mintha azok meg nem romolhatnának. 
Lehetőleg gyorsan add azokat férjhez; 

Gyorsan lesilányítja őket a gyanú. 
Lehetetlen, hogy a macska fénylő szőrével, 

A nő szépségével fel ne tűnjön. 
Ám cicomázzuk a házasulandó leányt, 

Majd bölcs fér je erről leszoktatja. 
Nem tiszta leányodat hiába igyekszel tisztaként megőrizni; 

Amazt képtelen vagy, emezt szükségtelen őrizgetni. 

f ) Férjes nővel való bánás. 
Ne gyanúsítsd a nőt valakinek szerelmével. 

Könnyen álbűn helyett valóságosnak lehetsz szerzője. 
Saját szépségében bizonyára nem bizalmatlankodik 

S bizonyára arra törekszik, hogy jó viselkedésével ámítsa a férfiakat. 
Minél gyöngébbnek tűnik fel a női nem. 

Annál inkább válik ki ereje az érdemekben! 
Az, ,ki a férfiút megveti s maga is tetszeleg magának mint elnyomott, 

Éppen ez érdekességével szelídíti meg a férfit . 
Minél érdesebb volt a jövendő férjével szemben, 

Annál kedvesebb lesz maga férjének. 
Csudálkozom, ha a nő mostohafiát szereti, hacsak nem szereti Phaedra 

módjára. 
Csudálkozom, ha a nő oly férfit, ki famulusát szereti, választja fér jül , 

mivel ettől mint cselszövőtől mindig tarthat. 
Túlságos kéjelgésnek szívesen adja át magát a nő, ha férjét fivérénél 

jobban szereti. 
Ha valaki anyjánál jobban szereti nejét: bizonyos, hogy a kéjelgés 

háttérbe szorí t ja a természetet. 

g) A szülőkhöz való viszonyunk: 
Akit a természet nem indít szüleinek szeretetére, 

Semmiféle gratia azt irántad jóindulatúvá nem teszi. 
Aki atyja i ránt rosszakaratú: senki iránt sem jóindulatú. 

Te se könyörögj azért, kiért nem könyörög anyja . 
Ne gyötörd szüléidét akaratuk ellenére rájuk hozott nőddel, 

Inkább temesd el őket előbb, ha ugyancsak túlélhetnéd ezt. 
Istennek gyors boszuja — az atyák átka, 

Csak az őrül t (demens) képes ennek elviselésére. 
2 
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h) Nevelési szabályok: 
Szelid legyen intó'szavad, így leszen az leghatásosabb; 

A kemény szó a helytelenkedőt meg nem győzi, sőt rosszra indítja. 
Korbáccsal büntesd a fiú és ifjú bűnét (culpa), 

Az öreget ellenben biztasd s kedveskedve intsd meg. 
Ha idősb ember gáncsol téged: tűrd el azt, 

S mondj köszönetet neki, mint vett nagy jóért . 

Aki parancsszóra türelmesen nem engedelmeskedett, semmiféle ható-
ság (uralkodás) élére sem helyezendő. 

Bámulatos egy Pharus, amelyet a tudós és az élet küzdelmein 
és bajain nyilt szemmel áthaladó, gondos apa — az életbe induló 
fiának állít. 

Az első rész a tudós tanárnak bölcsességét tartalmazza s az 
általunk ismert, önálló meggyőződésű férfiút jellemzi. Ott látjuk 
őt a tudomány (a tanulás és tanítás öncélú jellege) mellett lelkesülő 
tudóst, ki előtt a véget nem érő tanulás értékesebb, mint a 
tanítás (3—6); ki a tanulmányozás ez öncélú jellegénél fogva 
annak teljes szabadságát, tekintély és személyi tekintettől való 
függetlenségét követeli (9—18), ki a külső csillogó hatás helyett 
egyszerű meggyőződést kíván; ki az egyeseket mindig az egész 
szempontja, a rendszeresség szempontja alá helyezi s ki ennek a 
rendszernek kialakulásában a módszerességet, a fokozatos és alapos 
haladást sürgeti (19—30). Ott azt, aki a tanártól a professori 
jelleget kívánja, azaz azt, hogy tudománya ne csak magában 
legyen egységes, hanem egységesen nőjjön ki a tanárnak személyi-
ségéből s személyi életében nyerje beigazolását. Bölcs legyen a 
tanár: ne csak az okokat, hanem a célokat is nézze, s így tudománya 
gyakorlati jellegű is legyen; amellett azonban gyakorlati meg-
nyilatkozásában személyiségének is legyen megnyilatkozása vagyis 
jót tanítson, mivel maga is jó (37—50). A tudomány e célirányos-
ságának, gyakorlatiasságának követelménye azonban nem jelenti 
azt, hogy a tudományos munkába külső okokat, önkényszerű 
motívumokat supponáljunk: gyakorlati munkásságunk egészének 
tisztán tlieoretikus alapja van: erkölcsünk, vallásunk egyetlen 
alapja maga az ismeret. Prudentia nélkül megszűnik az ember 
ember lenni. 

Míg a többi erények (bátorság, önmérséklés és igazságosság) 
csak kölcsönösen egymást feltételezik: addig a prudentia magát 
az embert emberi, erkölcsi voltában feltételezi (53—62). Csak a 
jónak felismerése a cselekvésnek, sőt a szeretetnek is egyedüli 
értékelője. Ε felismert jóban való részesség foka az ember értékének 
foka is (63 — 78). 

Még a vallásosságnak alapja is intellectualis. Igaz, hogy 
Istennek félelme és szeretete a vallás: de az alapkérdés az, hogy 
miképpen kell Istent félni, szeretni. Erre csak az felelhet s így 
csak az lehet igazán vallásos, aki Istent a maga lényege szerint 



Abae la rdus Péter . 179 

* ismeri: ki tudja azt. hogy ő benne is a jóság az ultima ratio. Az 
Istenben levó' jóság Isten akaratának, cselekvésének mozgatója s 
egyszersmind határa. (67. stb.) 

Ezt az isteni, a jó által mozgatott s a világban mindenben 
érvényesülő' akaratot kell ismerni. Ez ismeret alapján lehetünk 
jók — ha azt követjük, bűnösök — ha azt megvetjük. Ezért is 
csakis egy a bűn: Isten akaratának megvetése (99—102). Erre 
senkisem kényszeríthető; ennek erejében bír juk a lelkiismereti 
szabadságot (97—98). Ha csakis Isten akaratának ismeretén alapuló 
jó vagy rossz van: úgy minden bűn csakis subjectiv bűn; s nincs 

'az egyházi tan egyik fő alapját képező objectiv bűn; s nincs 
szükség az objectiv justificatióra; de igenis szükség van arra. hogy 
bűnünket felismerjük, szívszerint elismerjük és javuljunk; de 
viszont lényegtelen a confessio oris és értéktelen a satisfactio 
operis (103—112). 

Abaelardus, a tudós, a metaphysicus, a tlieologus, az ethikus 
— a tudomány e különböző ágaiban otthonos s mindegyikében 
egy egészen sajátos otthont magának építő philosophus dialektikai 
és lelki küzdelmeinek ez érett gyümölcsét átnyújtja fiának, hogy 
élvezze azt. tanuljon, okuljon abból, szabadon gondolkozva azok 
fölött. 

Mind e gondolatok annyira Abaelardus legsajátosabb tanai, 
hogy a tankölteménynek e részét senki más, csakis Abaelardus 
írhatta. 

A tanköltemény második része, amely az életbölcsesség szülte 
tanácsokat adja, a dolog természete szerint nem viseli magán 
annyira az egyéninek jellegét, kivéve a barátságról írt gyönyörű 
hymnust. Ε hymnu's egészen a natura és gratia ellentétének alap-
hangján nyugszik s így az isteni szabad kegyelemnek és a teljes 
személyi odaadásnak emberi viszonyokra alkalmazott paraphrasisa. 
A barátságnak isteni, erkölcsi jellegét mélyebben és szebben aligha 
lehet leírni. Még a paedagogiai tanácsok is Abaelardus egyénisé-
gével kapcsolatosak. 0 , ki az élet viszontagságai közben mindig 
a szülői házban talált otthont: ő tényleg a szülők iránti kegyelet-
ben láthatta annak kritériumát, hogy mennyiben megbízható 
erkölcsileg az egyes (251 258). Még a kemény eszközök alkal-
mazása a gyermekekkel és ifjakkal szemben (261 stb.) s a 
kemény bánásmódnak folytatása egyesekkel szemben (167 —168) 
nem5sak korának általános jellemével egyezik (Fulbert megengedi 
Abaelardusnak, hogy Heloisezal szemben is alkalmazza a testi 
büntetést), hanem a gilgasi apát tapasztalataira is vall. Hogy csakis 
az, aki engedelmeskedik, képes majdan uralkodni is; ezt a 
szerzetesi élet folytou hirdeti: de hogy a jó szó a nevelésnél 
többet ér minden érzéki erőkifejtésnél, azt már bizonyára ő maga 
legélesebben Medardusi zárdájában tapasztalta (216 stb. 260 stb.). 
Mindezeket a tanácsokat Abaelardus egyéni életével, valamint a 
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tanítói, nevelői pályára készülő Astralabius hivatásával kapcsolatba 
hozhatjuk; azt azonban már nem igen értjük, hogy miképpen jut 
Abaelardus, ki az apácák számára készít rendi szabályokat, ahhoz, 
hogy fiának, ki ideális pályára készül, a nőt lehetőleg élesen, 
hogy ne mondjuk elíjesztőleg mutassa be érzéki, nemi és pusztító, 
nyelveskedő természete szerint. Igaz, hogy nem hiányzik a nővel 
szemben az elismerés sem. Kimagaslik erényével (175—176 és 
237—238): kívánja a férfiútól is, hogy nejét lelke szerint szeresse 
s ne lássa benne csak ágyasát (180—181): de ezt a kimagasló, 
lelkileg is kiemelkedő nőt a költemény közelebb nem ír ja le, 
ellenben azt az érzéki, nyelveskedő, körülötte mindent feldúló és 
felgyújtó nőt részletesen leírja, még a kéjhölgyeket, a szennyest 
és az előkelőt, a pénzért és csakis az élvért önmagát átengedő 
nőt is értékeli, bizonyos tekintetben még a nőstény állat alá 
helyezi (183—188); a nyelveskedőt szembesíti a kurvával s az 
utóbbinak ad előnyt; feltárja a házas életnek is szennyét s amellett 
foglal állást, hogy a megcsalt fér je t helyzetéről nem kell felvilá-
gosítani; gyanús néki az anyós, ki vejét szereti s nem tanácsolja 
a nőnek, hogy oly férfiúhoz menjen, ki famulusát szereti [tehát 
paederasta ?] (243—246). A leányt lehetőleg korán kell férjhez 
adni, megengedi azt, hogy magát cicomázza, majd leszoktatja erről 
férje (225—229), de ne bízzon a szülő még a gyermekleáuy 
erényeiben sem (223—224); a férjes nőt illetőleg a férj az ördögöt 
ne fösse a falra, könnyen elbukik ez is (233—-234) és éppen 
kedveskedve fér jének csalja azt (235—236). 

Már most mire való mindezt megírni Astralabiusnak, hisz ő 
tudósnak, tanárnak készül, az életbe kilép ? ! Mire való éppen a 
nőnek sötét képét elébe festeni s tanácsot adni néki, hogy hogyan 
bánjon nejével, miképpen nevelje leánygyermekét?! Astralabius 
szempontjából az ily „moiiitumok" egészen érthetetlenek. Abaelardus 
hosszú életében egybegyűjthetett neki tetsző ily distichonokat s 
most jóllehet nem volt azok nagy része közelebbi vonatkozásban 
Astralabiushoz, mégis elküldötte azokat fiának! 

A nő megfigyeléséből vont életszabályok, hogyha csak ily 
gyűjteményes jelleggel bírnak, értékükben nagyon is vesztenek. 
Ezért is igen természetes annak a kérdésnek felvetése, hogy az 
életszabályokat nem-e Abaelardus megfigyelésének leszűrődései ? ! 
Bajosan mondhatjuk azt, hogy ez lehetetlen feltevés, ha tudjuk 
azt Abaelardusnak saját vallomása szerint, hogy ő az érzéki 
életbe egészen elsülyedt, ha tekintetbe vesszük, nogy Heloise őt 
oly ellenállhatatlannak festette, hogy még fejedelmi nők is szívesen 
lettek volna Abaelardus szeretői.*) Ily embernek tényleg volt 

*) Quae conjugata, quae virgo non concupiscebat absentem et non 
exardebat praesentem ? Quae regina vei praepotens femina gaudiis meis 
non invidebat vei thalamis V (Heloise levele Migne Patrologia 178. k. 185. 1.) 
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alkalma éppen ezt az érzéki nőt kiismerni. Még egy lépéssel 
tovább is mehetünk. Heloisenak különösen második levele a nőt 
a maga teljesen érzéki természetében tükrözi vissza. Ami pedig a 
nyelveskedést illeti: úgy az okoskodás, a kákán is csomót kereső 
elme, — mint aminőnek Heloiset exegetikai megjegyzései be-
mutatják — nem zárja ki nála a nyelveskedés lehetőségét.*) Nem 
lehetetlen, hogy Abaelardus az ő megfigyeléseit, sajátos tapasztalatai 
révén foglalta distichonokba: de nem valószínű. Nem valószínű 
az, hogy ugyanaz a férfiú, ki az érzéki viszonyokat is sub specie 
aeternitatis itéli meg, aki ezért is érzéki nejét égő szerelmével 
az égi szerelemre figyelmezteti s arra inti, hogy a földiekről 
megfeledkezve éljen teljesen az isteni kegyelem alapján mennyei, 
eszményi érzelmeknek, hogy az a férfiú, ki Heloiselioz ez időben 
írt levelében oly szépen festi az igaz nőt, fölényt tulajdonítva 
néki a férfiak fölött, különösen a vallás terén, úgy, hogy Isten, 
Krisztus is a nőt inkább böcsüli. inkább szereti mint a férfiút; 
nem valószínű, hogy ugyané férfiú ugyanakkor édes, kedves fia 
előtt fesse a nőt majd kizárólag csak érzéki, nyelveskedő termé-
szete szerint. Eszményeket adunk gyermekeinknek, hogy ezek 
erejében győzedelmeskedjenek a közönséges, a rút, a rossz fölött. 
Az ördögöt nem ördöggel, hanem csak angyallal űzhetjük el. — 
Abaelardus sokkal eszményibb légkörben tartózkodott ekkor, sem-
hogy ily megfigyelésekre — ha azokat meg is tette volna — oly 
súlyt fektethetett volna, hogy azokat édes fiával is közölje. Az 
erkölcsi élet terén eltemetetteket nem ássuk ki — még tanulság-
képpen sem, ha nincs erre közelebbi gyakorlati indító ok. Ezt a 
közelebbi indító okot éppenséggel nem látjuk, amint látjuk azt 
tankölteménye első részében. Ez az első rész teljesen egyezik 
Abaelard lelkével és akkori lelki állapotával. 

Nékünk ez elégséges arra nézve, hogy meghatva meggyőződ-
jünk arról, hogy Abaelardus mint szerzetes nem szakította el a 
természetnek és élete múltjával adott kötelékeket, hanem ellen-
kezően, hogy mindez értékek ő benne harmonikusan egybe-
olvadtak mindinkább azzá a tudós és mégis oly szerény, azzá 
az asketikus s mégis oly nyájas, azzá az Istenben és mégis 
az emberekért élő személyiséggé, mint akit Cluny nagy művelt-
ségű és humánus apátjának Heloise-hoz írt levele állít szemeink 

*) Ezzel a feltevéssel azonban szemben áll az a feltétlen odaadás, 
amely Heloiset oly meghatóan jellemzi. Apáca lesz nem a maga elhatáro-
zásából, hanem csak azért, mivel Abaelardus azt akarja (quam conversionem 
tu solus facere decrevisti. Migne 178. k. 186. 1.); nincs, amit az ő kedvéért 
meg nem tenne, nincs hely, ahová ó't nem követné. (Ego autem [Deus seit] 
ad Vulcania loca te properantem praecedere vei sequi pro jussu tuo minimé 
dubitarem. U. o.); mert nélküle ő semmi. (Non enim mecum animus meus, 
sed tecum erat. Sed et nunc maximé, si tecum non est; nusqam est, Esse 
vero sine te nequaquam potest. U. o.) 
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elé. S nevezetes, hogy ezzé különösen Heloise-ával való viszonya 
alapján érlelődött. Amint e viszony volt élete legnagyobb disso-
nantiájának okozója, ügy ugyanez az átszellemült viszony élete 
harmóniájának egyik legfontosabb tényezője. A gilgasi apát akkor, 
midőn lelki fiai még gyakrabban és elkeseredettebb módon ül-
dözték, mint azelőtt a testvérei (s.-denisiek), e vészhullámokból 
és viharból nem egyszer menekült Heloisa zárdájába, mint a 
békének kikötőjébe és itt fellélekzett s megnyugodott és meg-
gyógyult. (Abaelardus I. levele história calamitatum. Migne 178. 
kor. 179. 1.) Az apácák pedig naponta a horák imájában e 
szavakkal emlékeztek meg szervező, lelkesítő jó barátjukról: 
„Uram, ki szolgád által a Te nevedben kegyelmesen egybehív-
tad szolgálóidat, arra kérünk, adj erőt Néki és nekünk, hogy 
akaratod szerint é l jünk." ' ) Heloisenak is ez volt imája. Ez imában 
az ő érzéki tüzes vére, amelyet ő csakis Abaelardus előtt ijesztő 
őszinteséggel bemutatott. (L. kül. a második levelét), lassanként 
megnyugodott s ő, ki eddig is mindig az apáca méltóságával és 
kedvességével lépett fel, úgy hogy Parakletos egész vidékét meg-
hódította s a szerzet iránti áldozatkészségre indította: most való-
ban szentté, tudománya és gyakorlati szervező tevékenysége 
mellett őszinte vallásossága és páratlan türelme, gyöngédsége 
által a köztisztelet, bámulat és szeretet tárgyává vált.-) Abaelardus 
barátnője, alter egoja is meggyőzően mutatja, hogy mily harmo-

Deus, qui per servulum tuum ancillulas tuas in nomine tuo dig-
natus es aggregare, te quaesumus, ut tum ipsi, quum nobis in tua tribuas 
perseverare voluntate. Pe r Dominum stb. Migne: Patrologia 178 k. a III . 
epistola 191 1.; a második Oratio: Deus, qui per servum tuum ancillulas 
tuas in nomine tuo dignatus es aggregare, te quaesumus, u t eum ab omni 
adversitate protegas, et ancillis tuis incolumem reddas. Per Dominum etc. 
(Migne Patr . 178. k. 192. 1. Abaelardus II . levelében.) 

2) Abaelardus az ő História calam.-jában leírja a Parakletosi hely 
sivárságát, elhagyottságát akkor, amidőn ő ezt az apácáknak pápai meg-
erősítés mellett ajándékozza s ezután így folytatja: . .et se eis quoque 
verum exhibuit Paracletum, et cirum adjacentes populos misericordes eis 
atque propitios effecit. E t plus (sciat Deus) u t arbitior uno anno in torre-
nis commodis |al. praediis] sunt multiplicatae, quam ego per centum — si 
ibi permansissem. — Quippe quanto feminarum sexus est infirmior, tanto 
eorum inopia miserabilior facile humános commovet atfectus, et earum 
virtus tarn Deo, quam hominibus est grat ior . Tantam autem gratiain in 
oculis omnium i 1 Ii sorori nostrae, quae caeteris praeerat, Dominus annuit, 
ut eam episcopi quasi filiam, abbates quasi sororem, laici quasi matrem 
diligerent: et omnes pariter ejus religionem, prudentiam et in ommbus 
incomparabilem patientiae mansuetudinem admirabantur. Quae quanto rarius 
se videri permittebat, ut scilicet clauso cubiculo sacris meditationibus atque 
orationibus purius vacaret, tanto ardentius ejus praesentiain atque spiritu-
ális colloquii monita hi qui foris sunt efflagitabant." L. Migne 178 k. 
170—173. Azokat a nagyszámú ajándékokat, amelyekkel nevezetesen 
Heloise személyiségének nagy hatása alatt a környékbeli nagyok a zárdát 
elhalmozták, hiteles adatok alapján felsorolják Andreas Quercetanus jegy-
zetei L. a 63-dik jegyzetet . Migne 178. k. 170. laptól kezdve. 
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nikus módon záródott le e kedves, szomorú alak hányatott élete. 
Nem a hízelgés szava, hanem érezzük, hogy az igazság és őszinte-
ség hangja szólal meg abban a levélben, amelyet a clunyi apát 
Heloisehoz intéz s amelyben Abaelardusunk utolsó napjait, halálát 
ír ja le. Hadd jellemezze Abaelardust és hitvesét az apát e levele:*) 

„ . . . . Illő lett volna, hogy ama szívességedet, amely 
leveleidben és még azelőtt nékem küldött ajándékaidban 
megnyilatkozott — legalább szavakkal s annak feltüntetésé-
vel viszonozzam, hogy Téged szívemnek mély helyén őrizlek 
híven az Úrban. Nem ma kezdelek ugyanis Téged szeretni; 
jól emlékszem arra, hogy már régóta nagyra értékeltelek. 
Még mint i f jú — hallottam híredet, — még akkor nem 
ugyan kegyességed, hanem fünkelt érzületed és dicsőség-
teljes tanulmányozásod hírét. Akkoriban mindenütt azt be-
szélték. hogy egy nő. élete virágzó korában nemének szo-
kása ellenérc költészetének ékesszólásával és philosophiájával 
fényeskedik; s hogy szellemi dolgok iránti lelkesedését nem 
lohasztja le a világi érzék, a hiú enyelgés és szórakozás. 
Míg majd az egész világ ellenszenves petyhüdtségében elhalt 
ily törekvésekkel szemben, s a tudomány azt sem tudta, 
hogy lábát hová támassza, — nem a nők körében, amelyből 
az egészen száműzve volt, — hanem a férfiak körében: 
addig Te bátor tanulmányozásoddal szellemi erő tekintetében 
a nőket és majdnem az összes férfiakat felülmúltad. Nem-
sokára azonban annak tetszéséből, ki — az apostollal szólva 
— Téged anyád méhében elkülönített, az ő kegyelméből 
felcserélted sokkal üdvösebbel tanulmányaidat: választva 
mint teljesen igazi philosophus nő a logica helyett az evan-
géliomot, a physica helyett az apostolt, Plató helyett Krisz-
tust, az akadémia helyett a zárdát". Az írás alapján dicsőíti 
őt az apát. Többek közt azt mondja: .Jólehet nő vagy, égsz 
nem úgy mint a szén, hanem mint a lámpás és világítasz. 
Az igazságnak vagy ugyanis növendéke. . . de egyszersmind 
az alázatosságnak tanítónője. Istentől vetted az alázatosság-
nak és a teljes isteni fegyelemnek magisteriumát".. . . Sze-
retnék még soká ily módon veled elbeszélgetni, mivel épp 
úgy gyönyörködöm a Te híres szellemi műveltségedben, 
mint még sokkal inkább vonz a sokak által előbb említett 
vallásosságod. Bár tartozhatnál a mi rendünkbe 

Ami azonban Beád való tekintettel nékünk osztály-
részül nem jutott: „azt az isteni kegyelem nékünk mégis 
annak révén juttatta, nékünk, aki a Tiéd volt, s kiről örökké 

*) L. Petri venerabilis abbatis cluniacensis noni opera omnia. Migne 
Patrologia 189. köt. 347. 1. 
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tisztelettel fogunk megemlékezni — Abaelardus révén. Isten 
akaratja vezérelte őt az utolsó években ide Clunyba s benne 
adott nékünk oly ajándékot, mely aranynál és drágakövek-
nél dicsőbb. — Kedves húgom! Alázatteljes magaviseletét, 
amelyről Clunyban mindnyájan tanúskodnak — nem könnyű 
néhány szóban jellemezni. Ha nem csalódom, s úgy nincs 
emlékezetemben egyetlen egy sem, kinek élete és külseje 
az övénél igénytelenebb volt. A szent German us nem lehetett 
nálánál szerényebb, a szent Márton — nem szegényebb. 
Testvéreink nagy seregében az én indításomra ő magasabb 
állást foglalt el s mégis az utolsónak kívánt ő föltűnni még 
ruházkodásának igénytelensége által is. Gyakran csudálkoz-
tam a fölött, midőn a körmeneteknél a szokás szerint ő 
velem a többiek élén haladt, hogy ily fényes nevű férfiú 
mikép vetheti meg, vetheti el önmagát annyira. Nem egy 
testvér a szép ruhát keresi: néki a legrosszabb is túlságos 
jó volt. Éppen ilyen volt az étkekkel és italokkal, s minden 
érzéki élvezettel szemben. Fényűzési tárgyaktól egészen 
eltekintve, lemondott mindarról, ami az életre nézve nem 
volt a leginkább nélkülözhetetlen. Magaviselete és szava ön-
magában véve, valamint másokkal szemben is kifogástalan 
volt. Szüntelen olvasott, gyakran imádkozott, soha sem beszélt, 
ha csak tudományos társalgás és isteni dolgok fölötti érte-
kezés nem kényszerítették őt hallgatása megszakítására. A 
mennyei sacramentumot, ahányszor az lehetséges volt — 
élvezte, Istennek felajánlva a halhatatlan bárány áldozatát; 
s miután leveleim útján és buzgólkodásommal ismét vissza-
nyerte az apostoli szék kegyelmét, abban rendesen részt 
vett. S mit szóljak még?! Szelleme, szája, egész élete tudo-
mányos, bölcsészeti és isteni dolgokat tanított, hirdetett. 
Velünk egy szellemben és őszintén, Istent félve és a rosszat 
kerülve, elmélkedve az Isten Ítélete fölött — az Úrnak 
szentelte nagy életének utolsó pillanatait. A végett, hogy 
némileg felüdüljön és hanyatló egészségi állapota megerősöd-
jön, a Chálons közelében fekvő Sct. Marcellba küldtem, 
szándékosan választva ki Burgund leginkább mosolygó vidé-
két. Ott, — amennyire azt ereje engedte — újra nekifogott 
kedvelt tanulmányaihoz, és amint Nagy Gergelyről mondják 
— úgy ő sem mulasztott el egy pillanatot sem, hogy ne 
imádkozott, olvasott, írt és diktált volna. Ε szent cselekvé-
nyek gyakorlásában jött el hozzá a halál, e mennyei láto-
gató — nem találva őt alvóként, hanem ébren és készen-
létben és elhívta úgy mint az okos szüzeket az örök 
mennyegzőre; lámpása telve olajjal, lelkiismerete kegyes 
életének tanúbizonyságaival. Hogy a közös bűnsúlyt ő is 
lefizesse — a betegség hevesebben támadta meg s nem-
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sokára elérte fokozódva tetőpontját. Szt. Marcell zárdájának 
összes barátai tanúi voltak annak, hogy ő mily szenten, 
mily áhitatteljesen, mily igazhitűen mondta el első sorban 
az ő hitét, azután gyónta meg bűneit, az epedő szívnek 
minő bensőségével fogadta utolsó útjának viatikumát és az 
örök életnek zálogát, a mi megváltónknak testét, s hogy 
minő hittel ajánlá föl Néki itt és örökre az ő testét és 
lelkét. így fejezte be Petrus magister az ő napjait, s az, ki 
kiváló tudományával és tanításával majd az egész világ előtt 
ismertté és mindenütt híressé vált; ő annak iskolájában, 
aki azt mondta: „tanuljatok tőlem, mivel szelid és szívem 
szerint alázatos vagyok" csendesen és szelíden kitartva, ő 
hozzá — amint azt szabad hinnünk — átszállott. Jí,s Te, 
tiszteletreméltó és Úrban szeretett nővérem, aki egykoron 
vele — a test minden kötelékével egyesítve, — s majd 
ezután az isteni szeretet jobb és szilárdabb kötelékével 
egybekapcsolva^ voltál, s akivel s aki alatt Te oly_ soká 
szolgáltál az Úrnak — tartsd őt emlékezetben az Úrban. 
Krisztus mindkettőtöket szívének asylumába zár, míg el 
nem jő az ő napja az arkangyal nevével és míg meg nem 
szólal az égből leszálló Istennek harsonája: ekkor megőrzi 
Ő számodra a Te Abelardodat s kegyelme alapján visszaadja 
őt Néked mindörökre". 

Erre szíves megemlékezésébe ajánlja magát és rendtársait. 
A clunyi apát utolsó áldó és esdő szavai hamarabb teljesül-

tek, amint ezt ő imaszerűen kívánta. Már ugyanaz a kor s még 
inkább az utókor visszaadta Abaelardust Heloisenak, úgy. hogy a 
kettő már a mai köztudatban is egymással összeforrott. 

Abaelardus kérését, amelyet üldöztetése idejében Heloise-
hoz intézett (L. XVI. 3. jegyz. különben Migne 178. k. 192. 1.) 
teljesítették. Abaelardus holttestét maga a clunyi apát, a való-
ban venerabilis Petrus a Chalone sur Saone mellett fekvő. S. 
Marcellból, ahol Abaelardus 63 éves korában 1142 ápr. 21-én 
meghalt — elkísérte Parakletos zárdájának temetőjébe s itt ünne-
pélyesen el is temette. 

Minden ellenségeskedő, gáncsoskodó mende-mondával szem-
ben, amely Abaelardus ellen még halálakor is irányult s mely 
őt, mint az egyházzal ki nem békiiltet kívánta feltüntetni — 
ugyancsak a clunyi apát Heloise kérésére (L. Migne 189. k. 429. 
1.) hivatalosan, pecséttel ellátva kiadta a következő szövegű 
absolváló bizonyítványt: „Ego Petrus Cluniacensis abbas, qui 
Petrum Abaelardum in monachum Cluniacensem recepi et corpus 
ejus furtim delatum Heloisa abbatissae et monialibus Paracleti 
concessi, auctoritate omnipotentis Dei et sanctorum omnium ab-
solvo eum pro officio ab omnibus peccatis suis." (Migne 178 k. 91.1.) 
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így már most nyugodtan ápolhatta Heloise szeretett férjé-
nek sírját, buzgón imádkozhatott lelki üdvösségeért s ott a túl-
nanban örök egyesülésükért.1) Sírja fölött ο emelte a sírkövet a 
következő felirattal: 

„Est satis in titulo, Pe t ru s hic jaeet Abailardus. 
Cili soli patuit scibile quidquid eiat ." 

De nem feledkezett meg az özvegy Abaelardus fiáról Astra-
labiusról sem. Ugyanabban a levélben, amelyben a clunyi apátnak 
absolváló documentumát kéri, ugyanabban felkéri őt arra, hogy 
emlékezzék meg Astralabius fiukról is s igyekezzék részére akár 
a párisi vagy más püspök út ján egyházi javadalmat kieszközölni 
(L. Migne Γ98. k. 428. 1.), amire nézve megígéri Heloise „Oszent-
ségének", hogy a kellő lépéseket tehetsége szerint megteendi. 
(Migne u. o. 429.) Mint anya később még azt a lehetőleg keserű 
lépést is megteszi, amidőn ugyancsak fia érdekében alihoz fordul, 
ki férjét leginkább üldözte, Clairvauxi Bernhardushoz, aki azonban 
minden kegyeskedése dacára — legalább a pápához intézett 
levelének rideg sorai szerint, — nem bocsátott meg Abaelardusnak, 
hanem őt még fiában is — némán üldözte.2) 

Heloise még 21 évig élhetett mint buzgó apátnő férje 
emlékének. Halálos ágyán rendelkezett, hogy férje sírjába temessék. 
Ez meg is történt és pedig nem anélkül, hogy az utókor kegye-
lete jelentős csudával ne kapcsolta volna egybe magát a temetést. 
A fönt idézett Chronica ugyanis azt mondja, hogy akkor, amidőn 
Heloise holttestét a sírba bocsátották. Abaelardus felemelt karok-
kal, őt átölelve fogadta.3) 

A tudomány, a szenvedés és a szeretet e nagysága által meg-

') A chronicus (ms. Turonici) szavai szerint: Quae (t. i. Ileloise) 
vere ipsius amica, magnam ei pos t mortem in assiduis precibus fidem 
servavit. (U. o. 92. 1.) 

2) Sed et quod petit abbatissa de Paraklito per ipsum (t. i. a levél-
vivő), — si dignamini — scire potestis; et facere, si dignum judicatis. 
Eugenus pápához intézett levél, mely Migne 182. köt. 484. lapján mint 
278-dik levél szerepel. 

3) „Et sic eadem defuncta ad tumulum apertum deportata, maritus 
ejus, qui multis diebus ante earn defunctus fuerat , elevatis brachiis illám 
recepit, et ita eam amplexatus brachia sua strinxit". A bámuló, hivő chro-
nicus így fo ly ta t ja : Licet hoc loco exclamare Ο altitudo divitiarum scientia 
et sapientiae Dei ! Ecce enim, qui cum iniquis quodam modo erat deputatus , 
post obitum misericordiae divinae signa dat manifesta, ut ubi abundaverat 
for te delictum, abundaverit et gratia. Mirandum sane, quod mortuam 
uxorem ad se venientem ipse brachiis expensis susceperit, dilectaque in 
ulnas suas recepta, iisdem compressis, foederis conjugalis non intermortui 
argumentum dederi t , sive hoc Deus arctae poenitentiae tributum voluit, ut 
ostenderet se a resipiscentibus non abhorrere, sive hoc dátum sanctitati 
heroinae nostrae, quam nemine peni tus discrepante omneis praedicant fide, 
exemplo et doctrina, omnibus sui seculi feminis praeluxisse et inter beatas 
certo annumerandam". A kegyes hívő hitének támogatásával még több 
analog esetet hoz fel. L. Migne 178 k. 92. 1. 
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hatott ufókor — bámulatos módon ez újra és most már elkülö-
níthetlen társakká vált boldogultakról nem feledkezett meg. Hat 
külömböző sírfelirat, amelyek mindegyike Heloise rövid, velős 
feliratát fellengző, nem egyszer keresett szellemeskedő, esztergá-
lyozott szavakban explicalja — maradt fönn*); a holttesteket pedig 

*) I. Gallorum Socrates, Plató Maximus Hesperiarum, 
Noster Aristoteles, logicis, quieunque fuerunt , 
Aut par aut melior; studiorum cognitus orbi 
Princeps; ingenio varius, subtilis et acer; 
Omnia vi superans rationis, et arte loquendi 
Abaelardus erat ; sed tunc magis omnia vicit, 
Cum Cluniacensem monachum moremque professus, 
Ad Christi veram transivit philosophiam. 
In qua longaeve bene complens ultiina vitae, 
Philosophie quando bonis se connumerandum 
Spem dedit, undenas Majo revocante Kalendas. 

Ezt Petrus Venerabilisnek tulajdonítják. 

II. Petrus in hac petra latitat, quem mundus Homerum 
Clamabat, sed jam sidera sidus habent. 

Sol erat hic Gallis, sed cum jam fata tulerunt: 
Ergo caret regis Galiica sole suo. 

Ille sciens quid quidfuit ulli scibile, vicit 
Artifices, artes absque docente docens. 

Undecimae Maji Petrum rapuere Kalendae, 
Privantes logices atria rege suo. 

Est satis in tumulo, Petrus hic jacet Abaelardus, 
Cui soli patuit scibile quidquid erat. 
(Ez a distichon áll a Heloise által állított sírküvön). 
Ezt is Pet rus Venerabilisnek tulajdonítják. 

III . Occubuit Petrus, succumbit eo moriente 
Omnis philosophus, perit omnis philosophia, 
Scinditur in partes jam vestis philosophiae. 
Gallia facta est frequens studiis et )l>ilosophia, 
Gemma substracta plangit solitaria facta: 
Plangit Aristotelem sibi logica nuper ademptum, 
Et plangit í-ocratem sibi moerens etliica demptum, 
Physica Platonem, facundia sic Ciceronem, 
Artes artificem deplorant occubuisse, 
Quod quid sentirent, senserunt exposuisse. 
Pet rus Aristoteles fűit ipse vei alter et haeres, 
Solus Aristoteles inetas qui reperit artes; 
Hic docuit voces cum rebus significare, 
Et docuit voces res significando notare. 
Errores generum correxit, ita specierum; 
Hic genus et species in sola voce locavit; 
Et genus et species sermones esse notavit. 
Significativuin quid eit, quid significatuin, 
Significare quid sit prudens diversificavit; 
Hic quid res essent, quid voces significarent 
Lucidius reliquis patofecit in arte peritis. 
Sic animal nullumque animal genus esse probatur, 
Sic et homo, sed nullus homo species vocitatur. 
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bár külömböző sírhelyeken ápolta a kegyelet. A zárda tizenhetedik 
apátnője 1497-ben átviteti földi maradványaikat a templom choru-
sába; később elkerülnek e maradványok egy kápolnába és pedig 

Ingenio fretus docuit subtilia Pe t rus 
Dogmata doetores quae non docuere priores, 
Quantum difficiles aliis sunt omnibus artes 
Tarn Petro faciles, Petro referente patentes. 
Pe t rus laudandus, Pe t rus plangendus ab hoste 
Occidit; hunc subita rapuit sors invida morte. 
Er rorum nebulae surgunt, te, Petre cadente; 
Si stares, caderent, et te surgente jacerent. 

Gloria te celebrem fecit, tua fama perennem, 
Nec potuit titulos mors abolere tuos. 

lnvidit mors ipsa tibi, qui causa fuisti 
Omnibuo invidiae: mors inimica tibi. 

Jam tua vocalis sententia facta realis 
Mors argumentum, sie tibi tumba locus. 

Haec in voce docens, haec in rebus didicisti, 
E t moriendo probas quod moriatur homo. 
Eawlinsonnak tulajdonítja. 

IV. Pe t rus amor cleri, Pet rus inquisitio veri, 
Lingua salutaris turbaque lucerna scholaris, 
Argumentandi solertia, copia fandi, 
Post mundi bella, nova fulget in aethera Stella. 
De mundo fragili sub mense vocatur aprili, 
Eloquii flos, consilii ros, ingenii cos, 
Grammaticae fons, Rhetoricae pons, ac Logicae mons, 
Ecclesiae lux, just i t iae dux inter iniquos, 
Gymnasii fax, diseipuli pax, jus tus et insons. 
Hinc abiit, sed non obiit, nec desiit esse. 
Praeter i t sed non periit, transivit ad esse. 
Aspera gens violenter agens, super hunc fabrieavit: 
Christus eum super aethereum juba r exhilaravit. 

Bern. Ροζ, Thes. aneed. noviss. 

V. Lucifer oeeubuit, stellae, radiate, minores, 
Cujus vos radius hebetabat ut inferiores. 
Illius occasu tandem venistis ad ortum 
Naufragioque tulit vestra ratis anchora portum. 

Maturus, docilis, pius egit, praetulit , emit 
Cursum, jus , coelum, tempore, lege, fide. 

Opp. Philippi Abbatis Bonae Spei. 

VI. Summorum major Pet rus Abaelardus 
Oceidit, immanis factus dolor omnibus unus. 
Gallia nil majus habuit vel clarius isto. 
Nec mors cujusquam fit tanta ruina latinis. 
In quantum fama Romani nominis exit, 
Illius ingenii studiorum fama volavit. 
Xamque oritur pat re Pictavis et Britone matre, 
Cum Francis studuit, monachus moritur Cabilonis. 

Ex chronico Richardi Pictaviensis. 
Az összes epitaphiumok Migne 178. köt. 103—106. 1. 
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ama szentháromsági kővel együtt, mely a parakletosi imaház 
oromzatát díszítette s mely sajátságos alakjával*) vádolta Abaelardus 
orthodoxiáját. Ezt a követ a XVIII. század vége felé a jacobinusok, 
mint a sötét babona egyik maradványát, szétdarabolták. Abaelardus 
és Heloise földi maradványai azonban magánosok és muzeumok 
szentélyein át végre 1817 óta Páris szép temetőjében Pere Lacliaise-
ben alakjukat ábrázoló sírkő alatt, amely fölé gót stílű mennyezet 
borul — pihennek. Örökké zöldelő repkény fut ja be a sírhelyet, 
amelyhez a szerelmesek még ma is zarándokolnak. Koszorúikkal 
halmozzák el a minden bajok fölött végre is győzedelmeskedő 
szerelemnek e megszentelt helyét s biztató vigasztalásul amaz 
örökké zöldelő repkényből egy-egy szívalakú levelet szakítanak le 
s azt ereklyeként őrizik. Mi is elvisszük hálánk és elismerésünk 
koszorúját annak sírjához, akiben azonban első sorban az ész 
alapján nyugvó tudomány martyrját, a vallás-erkölcsi élet auto-
nómiájának prófétáját, az érzületben gyökerező lelkiismereti 
szabadság hírnökét tiszteljük s résztvevően szeretjük. Mi is 
szakítunk sírjáról egy-egy örökzöld levelet annak biztató emlékéül 
és annak vigasztaló tanulságául, hogy a minden tekintet nélküli, 
őszinte, teljes személyi odaadással végzett kutatás eszméi végre 
is a történeti hatalmak minden ellenzése, üldözése dacára is 
győzedelmeskednek, megvalósulnak. 

Csak e tisztelet, e szeretet, e feltétlen bizalom érzületi 
talajából nő ki szabadon az igaz tudományegyetemnek folyton 
fejlődő és gazdagon gyümölcsöző életfája! 

Schneller István. 

*) Egy kődarab Janus i módon három egészen egyforma alakot mu-
tatott. Az egyik királyi koronával és „Te vagy fiam" felirattal; a másik 
töviskoronával és „Te vagy atyám" felirattal; a harmadik olajágakból font 
koszorúval „Mindkettőnek szelleme vagyok" felirattal. Az atya és a fiú a 
szent szellem felé tekintett, mint a Parakletos felé, akinek nevét viselte a 
telep, majd a zárda. 



Spencer Herberí erkölcstana. 
Bevezetés. 

Spencer ifjúsága és férfikora eleje (1837—1850.) az állas és 
életpálya keresésével telt el. Az életfeladat keresésének és a meg-
talált életfeladat megvalósításának elsó' időszakában (1850—1870.) 
a nagy terv anyagi nehézségeivel s a megértés és méltányolás 
hiányával kellett küzködnie. Laugel Ágost a ,Revue des Deux 
Mondes' 1864 február 15. számában még ezzel a kétes értékű 
dicsérettel szólt róla: „Inkább a szegénységnek s — amit még 
nehezebb hordozni —- a névtelenségnek szentelte magát." De már 
a következő évben azt írja róla Mill János Stuart (f 1806—73.) 
az angol tapasztalati bölcselet nagymestere: „Spencer ama kevés 
ember közül való, akik alapos és egyetemes tudásuknál és rend-
szeres összefoglaló erejüknél fogva Comte-tal egyenlő rangúak és 
egyenlő tiszteletreméltók." ') Pedig ez nagy jelentőségű nyilat-
kozat nála, mert empirista álláspontjából kifolyólag nagyon tar-
tózkodó magatartást tanúsított az empirizmust méltó bírálatban 
részesítő Spencerrel szemben. Lewes György Henrik (1817—78.), 
az első pozitivista bölcsészettörténet írója, műve első (1845 —1846.) 
és második (1857.) kiadásában még nem szól róla; de harmadik 
kiadásában (1867.) már ezt a kijelentést teszi: „Kérdéses, vájjon 
volt-e országunkban kiválóbb tehetségű gondolkozó?" 2) Pedig 
akkor a szinthetikus bölcsészet rendszerének még csak két első 
része jelent meg. A művek a negyedik (1871.) kiadás után 
készült magyar fordítása (1876—78.) csaknem abban a formában 
így szól: „Kérdéses, jelent-e már meg Angolországban nagyobb 
tehetségű elmélkedő nálánál. Mily hely illeti meg őt a történet-
ben, azt csak a jövő fogja eldönteni. Most még sokkal közelebb 
áll hozzánk, semhogy helyesen méltányolhatnék; azon felül e célra 
rendszerét egészen kellene ismernünk . . " „Az angol elmélkedők 

!) Mill John Stuar t : Auguste Comte and Positivism. Reprinted f rom 
the ,Westminster Review'. 1865. 41. 1. 

2) Lewes George I lenry: „The History of Philosophy — from Thales 
to Comte. 1867. 3. — II. 653. 1. 
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közt ő az egyetlen, ki philosopliiai rendszert alkotott."1) Darwin 
(1809—82.) 1870 március 15-én Lancaster Ray oxfordi tanárhoz 
intézett levelében azt mondja Spencerről: „Azt hiszem, hogy 
ezután úgy kell tekinteni őt, mint Angliának most élő legnagyobb 
bölcselőjét s talán mint a régebbiek közül bármelyikkel egyenlő 
rangút."2) Darwin egyik kiváló tanítványa, Huxley Tamás 
(1825—95.), kitől az „agnoszticizmus" elnevezés is ered, igy 
nyilatkozott: „A fejlődés elméletének egyetlen, tökéletes, mód-
szeres összefoglalása, amit ismerek, Spencer Herbert bölcsészeti 
rendszerében található; abban a műben, amit szorgalmasan kellene 
tanulmányozni mindenkinek, aki a tudományos mozgalom célza-
taival meg akar ismerkedni."3) 

Azóta befejeződött az egész nagy bölcseleti rendszer a 
„Principles of Morality" utolsó részének 1893 tavaszán s a 
„Principles of Sociology" III. kötetének 1896 őszén való meg-
jelenésével. Nemcsak, hanem maga a nagy eredményű hosszú élet 
(1820—1903.) is bevégződött. Spencer rendszere megtalálta meg-
felelő méltánjrolását nemcsak Amerikában és Ázsiában, Indiában 
és Japánban, hanem Európában is. ü,s pedig Nagybritánnián kiviil 
nemcsak Francia- és Olaszországban, Skandináviában és Orosz-
országban, Ausztriában és Magyarországon, hanem Németország-
ban is. Még a jelenkori német idealizmus és kriticizmus is kezdi 
méltányolni a sokáig számba sem vett brit gondolkozót. Eucken 
Rudolf ugyan még nem szól róla „Die Lebensanschauungen der 
grossen Denker" cimű nagybecsű művének nemcsak az első 
(1890.), hanem a negyedik (1902.) kiadásában sem, holott a 
fejlődéstani világnézetről „Die moderne Entwicklungslehre" cim 
alatt röviden (494 — 498.1.) megemlékezik. De Windelband Vilmos, 
míg a teljes és az újkori bölcsészettörténetében eddig Spencert 
mellőzte, a „Kultur der Gegenwart'1 cimű nagy gyűjteménybe 
írt rövid újkori bölcselettörténeti áttekintésében,4) röviden bár. 
de kényszerült megemlékezni róla. Falckenberg Rikhárd meg 
jóval arányosabb helyet juttatott Spencer számára újkori bölcsé-
szettörténetének legújabb kiadásában.5) Überweg- Heinze nagy 
bülcsészettörténete meg éppen arányosan tárgyalja. 

Lewes György Henrik „A philosophia története. III ." (1878.) 
601—602. 1. 

2) The Life and Letters of Charles Darwin, including the autobio-
graphical chapter. Edited by bis son Francis Darwin 1887. I I . 301. 1. 

s) Höffding Harald „Einleitung in die englische Philosophie unserer 
Zeit" (dánból ford. Kurella H._) 1889. 153. I. és Ribot Theodore „La 
Psychologie anglaie contemporaine." 1891.2 163—164. 1. 

4) Die Kultur der Gegenwart: Allgemeine Geschichte der Philoso-
phie (I. Theil Ε. V. Abt.): Windelband Wilhelm. Die neuere Philosophie. 
5 2 6 - 5 2 8 . 1. 

δ) Falckenberg R.: Geschichte der neueren Philosophie. 1908.11  

5 2 1 - 5 2 9 . I. 
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Magyarországban nincs hijjával Spencer a bámulóknak és 
tanítványoknak. Péká r Károly „korunk legnagyobb gondolkozójá" -
nak nevezi.1) Krausz Jakab pedig nemcsak „az élet nagy philo-
sophusa" néven említi, hanem azt is mondja róla: „Herbert 
Spencer a legnagyobb philosophus, akit Anglia a múlt században 
szült."2) 

Az ekképen méltányolt, követett és magasztalt gondolkodó 
rendszere koronájának erkölcstanát tartja. Műve ötödik zárórészé-
nek szánta a „Principles of Moralityu-t. A szinthetikus filozofia 
rendszerének 1860-ban közzétett „Prospectus"-ában olyan fon-
tosnak tartotta azt, liogy megírása céljából a kitűzött programmtól 
is eltért s a szociológia két utolsó kötetének átugrásával megírta 
s 1879-ben közrebocsátotta erkölcstana első részét „Data of Ethics" 
címen. Ε mű előszavában következőleg indokolja az eredeti terv-
től való eltérését: „Erre az eredeti sorrendtől való eltérésre az 
az aggodalom ösztönzött, hogy annak megtartása végül is azt 
eredményezné, hogy a sorozatot befejező mű megíratlanul ma-
radna. Az utóbbi években mind gyakrabban és mind határozot-
tabban ismétlődött jelek tudtomra adták, hogy egészségem végle-
gesen megromolhatnék és életem véget érne, még mielőtt meg-
valósíthatnám a magam elé tűzött feladat utolsó részét. Pedig 
munkám emez utolsó részének alapjául tekintem az összes előbbi 
részeket. Már 1842-ben írott első értekezésemben „A kormányzás 
tulaj donképeni hatásköréi ről (The Proper Sphere of G-overn-
ment) szóló levelekben rámutattam határozatlan formában, hogy 
mit tartok a jogos és jogtalan általános alapelveinek a politikai 
cselekvésben. Es ettől az időtől kezdve minden közelebbi célom-
nak alapját képező végső célom az volt, hogy a jó és rossz 
alapelvei számára a cselekvésre vonatkozólag általában, tudományos 
alapot találjak. Ezt a tervet megvalósítatlanul hagyni, miután 
megvalósítására oly nagymérvű előkészületeket tettem, olyan 
kudarc lenne, amelynek lehetőségére nem szívesen gondolok. Azért 
igyekeztem annak, ha nem is egészen, de legalább részben való 
elhárítására. Ezért teszem ezt a lépést itt. Ámbár a Szinthetikus 
Filozofiát befejező műnek ez az első része, természetesen, nem 
foglalhatja magában az egész műben kifejtendő részletes követ-
keztetéseket; de mégis olyan módon vannak azok tárgyalva, hogy 
pontos fogalmazásukhoz csupán logikai dedukció szükséges".3) 

Spencernek az eredeti tervtől való ez az eltérése határozot-
tan nagyobb fontosságú, mint az, midőn a „Végső alapelvek" 

1) Pékár Ká ro ly : A filozófia története. 1902. 263. 1. és Collins H. 
F . „Spencer Herber t Synthetikus Filozófiájának kivonata" fordítása (1903.) 
elé írt életrajzi bevezetése. „Spencer Herber t ' XXIV. 1. 

2) Krausz J a k a b : „Bevezetés a philosophiába." 1. rész. 1907. 134. 1. 
3) Spencer Η.: „The Principles of Ethics" 1892. I . : VII—VIII. 1. 



Spencer H e r b e r t erkölcstana. 193 
(First Principles) után, a szervetlen világ fejlődéstanának kiha-
gyásával, a sokkal fontosabb szerves világbeli fejlődés tárgyalására 
megy át; vagy midőn a szociologia s egyszersmind az egész rend-
szer utolsónak megjelent kötetét a nyelvészeti, értelmi, erkölcsi 
és eszthetikai haladásról szóló rész végleges elhagyásával fejezte 
be és jelentette meg a „hetvenhatéves, erejehagyott iró".') 

Nagyon jellemző, hogy Spencer bölcsészeti rendszerének 
csúcspontját és koronáját képező erkölcstanával jóval kevesebbet 
foglalkozott a bölcsészeti és theologiai világirodalom, mint vallás-
bölcseletével, agnoszticizmusával, általános fejlődéstanával és társa-
dalombölcseletével. Pedig Spencer nem a „Megismerhetetlen", 
hanem a „Megismerhető" „Fej lődésiének a bölcselője s a 
fejlődés legmagasabb foka szerinte az erkölcsi fejlődés. Mindaz-
által különösen az újabb időben többet foglalkozik a külföldi 
szakirodalom Spencer erkölcstanával. A theologiai erkölcstan tör-
ténetírói közül Gass Vilmos 2) és Lutliardt Ernő, 3) ha röviden is, 
de tárgyalják Spencer erkölcstanát. A bölcsészeti erkölcstan-törté-
netírók közül Ziegler Theobald nem foglalkozik Spencer erkölcs-
tanával, mert ő a jezsuita és pietista erkölcstannal lezártnak tartja 
a műve második kötetét képező keresztyén erkölcstan-történetet. 
Azontúl a modern erkölcstan kezdődik, amellyel egy későbbi, 
harmadik kötetben akart foglalkozni.4) Tudomásunk szerint eddig 
nem jelent meg ez a kötet. Jodl Frigyes műve 5) első kiadásában 
csak Mill János Stuartig és a korabeli brit egyházi s theologiai 
erkölcsi és erkölcstani törekvésekig halad. A mű második kiadá-
sából pedig eddig csak az első kötet jelent meg.6) Schmidt Leopold 
és Köstlin Károly csak az ókori erkölcstan-történetet irták meg. 
Sidgwick Henrik erkölcstan-története 7) röviden bár, de tárgyalja 
Spencert. Nagybritánniában Sidgwick, Martineau Jakab, Mackin-
tosh Róbert, Stephen Leslie, Kidd Benjamin, Alexander Sámuel, 
Green Tamás és mások, Amerikában Youmans Livingston Edvárd, 
Fiske János, Williams C. M., Watson János, Hudson W. H., Carus 

!) Collin.i H. F . : „Spencer Herbert Synthetikus Filozófiájának Kivo-
nata". Ford. Jászi Oszkár, Pékár Károly, Somló Bódog és Vámbéry Rusz-
tem. 1903. 619. 1. 

2) Gass W.: Geschichte der christlichen Ethik. I . 1881.; II·! 1886; 
I I . , 1887. 

3) Luthardt E. Chr.: Geschichte der christlichen Ethik. I. 1888.; 
IL 1893. 

4) Ziegler Th . : Geschichte der Ethik: II. Abt . : Gesch. der christlichen 
Ethik. 1886. 586—593. 1. 

5) Jodl F . : Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie. I . 1882.; 
II . 1889. 

6) Jodl F.: Geschichte der Ethik als philosophischer Wissenschaft. 
I . 1906. 

7) Sidgwick, Henry: Outlines of the History of Ethics, for english 
readers. 1886.1 1902.5 Az utóbbi kiadás új lenyomata 1906. Mi ezt hasz-
náljuk. 
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Pál, Truston I. R.. Bixby J. Th. és mások foglalkoztak Speiicer 
erkölcstanával. A franciák és francia svájciak közül Janet Pál, 
Guyau János, Fouillée Alfréd, Dubois Gyula, Halleux János, 
Roberty Emil, Bourdeau János és mások tárgyalták. A németek 
és német anyanyelvűek között Wundt Vilmos, Paulsen Frigyes, 
Pünjer Bernát, Gizycki György, Carneri Bertalan, Cathrein Vik-
tor, Gaupp Ottó, Kirn Ottó és Schwarze Károly foglalkoztak 
közelebbről és részletesebben Spencer erkölcstanával. Az olaszok 
közül Ardigo Róbert, Vidari János, (Giovanni V.) és Zuccante 
János írtak részletesebben róla. A skandinávok közül sokszorosan 
foglalkozott Spencerrel és erkölcstanával a dán Höft'ding Harald. 

Hazánkban a rövid történelmi és általános ismertetéseken 
kívül csupán egyetlen folyóirati értekezés és egy rövidített kivo-
nat tárgyalja Spencer erkölcstanát: Lechner László „Spencer 
Herbert ethikája" című tanulmánya (Athenaeum. 1895. I. II.) és 
Somló Bódog „Ethikáu-ja (Tudományos Zsebkönyvtár 59. füzet. 
1900. 61 1.). Különben ez érthető is nálunk. Hiszen Spencer nagy 
tíz kötetes szinthetikus bölcsészeti rendszere nyelvünkre nincs 
lefordítva s még nyereségnek tarthatjuk azt is, hogy Collíns 
világhírű, kitűnő kivonatát magyarul olvashatjuk. Spencernek 
halála után megjelent két kötetes önéletrajzát (1904.) is csak az 
eredetiben vagy német fordításban (1905.) olvashatjuk. Részletes 
magyar életrajzával nem rendelkezünk. Spencer magyar követői 
pedig rendszerének más részeivel sokkal többet foglalkoznak, 
mint erkölcstanával. Egy mentségünk van: a mások hibája. A 
„gondolkodók nemzeté"-nek, a németeknek az a mulasztása, amelyet 
Stein Lajos így fejezett ki: „ . . . .de egy könyv, a könyv Spen-
cerről hiányzik abban az országban, mely joggal dicsekedhetik 
azzal, hogy a modern bölcsészet-történetírás klasszikus földje".*) 

Ilyen körülmények között nem látszik fölöslegesnek Spencer 
erkölcstanának részletesebb tárgyalása. Csak sajnáljuk a magunk 
részéről, hogy belső és külső okok miatt mi is csak kisebb terje-
delmű műben tárgyalhatjuk az evolucionizmus vezérének erkölcs-
tanát. Azonban ebben a szűkebb keretben is igyekezünk a világ-
irodalom idevágó legértékesebb műveinek figyelembevételével az 
egész erkölcstani rendszert s az azzal összefüggésben levő legfon-
tosabb kérdéseket legalább lényegükben tárgyalni. Egyszersmind 
szeretnők Spencer erkölcstanát tárgyaló tanulmányunkat az evo-
lucionisztikus bölcsészeti rendszerek erkölcstanáról írandó nagyobb 
mű kezdetének tekinteni. 

Tárgyalásunk megkezdése előtt csak annak a jelzésére szo-
rítkozunk. hogy magának az erkölcstani rendszernek a tárgyalá-
sánál első sorban magára az eredeti műre és értekezésekre 

*) Stein, Ludwig: Philosophische Strömungen der Gegenwart. 1908. 
213. 1. 
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támaszkodunk s csak könnyebbség okából és a magyar viszonyokra 
való tekintettel idézzük néhol a Collins-féle Kivonat magyar 
fordítását. Az egész bölcsészeti rendszerre s annak többi részeire 
vonatkozólag azonban túlnyomólag — bár nem kizárólag — ezt 
a kivonatot használjuk és idézzük. Collins Howard F. eme kitűnő 
munkája (An Epitome of the Syntketic Philosophy. 18891), mint 
öt esztendei munka eredménye, 750 lapnyi terjedelmével hű 
összefoglaló képet ad Spencer tízszerte nagyobb terjedelmű rend-
szeréről. Spencer jóváhagyása és előszava, francia, orosz és német 
nyelvre való lefordítása, európai és amerikai többszöri kiadása, 
világhíre és egyetemes használata kezeskednek értéke felől. Az 
1901-iki javított ötödik angol kiadás után készült magyar fordí-
tás (1903.) a Spencer által néhol változtatott eredeti rendszernek 
hű képe. A Végső Alapelvek" Somló Bódog, „A Biologia Alap-
elvei'·' és „A Szociologia Alapelvei" Jászi Oszkár, „A Lélektan 
Alapelvei" Pékár Károly, „Az Erkölcstan Alapelvei" Vámbéry 
Rusztem fordításában állanak előttünk. Egyik-másik magyar 
szakmű esetleges mellőzéséért szolgáljon mentségünkül az a kö-
rülmény, hogy tanulmányunkat külföldön ír tuk. 

I . KÉSZ. 

Spencer erkölcstanának történeti megvilágítása. 
Höffding Harald, a kopenhágai egyetem világhírű bölcsészet-

tanára több munkájában kifejtette, hogy minden bölcsészeti rend-
szernek kétféle jelentősége van. Egyfelől az egykorú szellemi 
törekvéseket visszatükröző tünet (Symptom), másfelől pedig bizo-
nyos bölcsészeti problémák megoldására irányuló kísérlet. Az 
előbbi tény képezi a bölcsészeti rendszerek művelődéstörténeti, 
az utóbbi pedig azok sajátlagos bölcsészeti jelentőségét. Ebből 
kifolyólag a bölcsészet története egyfelől az általános művelődés-
történetnek egy része, másfelől pedig a bölcsészeti problémák 
története.*) Ebből a szempontból nem helyeselhetjük a bölcsészet-
történetnek csak problématörténetként való kezelését, amint azt 
Windelband tette az egész bölesészettörténetre vonatkozólag. Azzal 
a másik módszerrel sem érthetünk egyet, amelyet az újkori böl-
csészettörtén et tárgyalásánál szintén Windelband alkalmazott másik 
művében, hol a művelődéstörténettel és az egyes tudományágakkal 
való szerves összefüggésben tünteti föl a bölcsészeti gondolkozást. 
Eucken módszerét szintén nem tudjuk elfogadni, mert ő minde-
nek fölött a nagy gondolkodók személyiségét vizsgálja. Mind-
ezekben a módszerekben a bölcsészet-történetírfís módszere egy-egy 

*) Höffding H. : Geschichte der neueren Philosophie. Dánból ford. 
Bendixen F. I. 1895. V I I - X I I . 1.; Philosophische Probleme. 1903. 1—6. 1.; 
Moderne Philosophen (ford. Bendixen F.) 1905. 1—5. 1. 
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helyes elvének egész módszerré való szélesítését és emelését 
lá t juk. Mindezeknek a módszeres elveknek egy egységes mód-
szerbe való foglalását s a bölcsészet-történetnek ezzel a módszerrel 
való tárgyalását tar t juk a bölcsészet-történ elemírás eszményének. 
Ezt az eszményt pedig, véleményünk szerint, Höffding szeren-
csésebben törekedett megvalósítani, mint a fent említett kiváló 
bölcsészettörténészek, vagy a többi német, francia, angol, olasz és 
magyar bölcsészet-történetírók. A bölcsészet-történetírás művelődés-
történeti, probléma-történeti és személyiség-történeti, Höfí'dinggel 
szólva, objektiv és szubjektív oldalainak egy történeti fejlődés-
menetbe foglalása és rendszeres történelmi ismertetése a mi esz-
ményünk is. Ilyen szellemben akarjuk nyújtani itt Spencer 
Herbert erkölcstanának történelmi megvilágítását. Amit Gaupp 
Ottó Spencer bölcsészeti rendszere előállásának külső és probléma-
történeti ismertetésével nyújtott „Zur Entstehungsgeschichte der 
Entwicklungsphilosophie" cím alatt,*) azt akar juk mi adni itt 
tárgyunkra vonatkozólag, egy megszorítással és egy kiterjesztéssel. 
Megszorítással, mert főleg Spencer erkölcstana előállásának törté-
netét adjuk. Kiterjesztéssel, mert művelődéstörténeti és probléma-
történeti szempontból jellemezzük Spencernek személyiségével 
szoros kapcsolatban levő erkölcsi rendszerét. Ε végből meg kell 
vizsgálnunk az erkölcstani tudomány állását Spencer korában, 
Spencernek a korabeli ethikához s az egész erkölcstani fejlődés-
hez való viszonyát, erkölcstana előállásának külső és belső ténye-
zőit s erkölcstanának egész bölcsészeti rendszerében való helyét. 
Ezekkel a kérdésekkel foglalkozik hát tanulmányunk következő 
három szakasza. 

1. §. Az erkölcstani tudomány állása Spencer korában. 

Az erkölcstan történetében Sokratestől Plotinosig, Tarsusi 
Páltól Wendt Jánosig és Bacon Ferenctől Paulsen Frigyesig két 
főirányt látunk az erkölcstani elmélkedés és rendszeralkotás terén. 
Az egyik a tapasztalati leíró, a másik az elmélkedő előíró erkölcs-
tan. Nevezhetnők talán empirista és spekulatív, avagy induktiv 
és deduktiv, vagy szinthetikus és analitikus, vagy végül törté-
nelmi és bölcseleti erkölcstannak is. A különböző elnevezések 
alapjában ugyanazt a két alapirányt jelölik többé-kevésbbé jellem-
zően. Az egyik a létező erkölcsiség leírására, a másik a kellő, 
vagy eszményi erkölcsiség elméleti rendszerének megalkotására 
törekszik. 

Ez a felosztás általánosabb jellegű, mint a Sidgwick, Mar-
tineau és Paulsen felosztásai, bár azoknak sajátos jellemző erejét 

*) Gaupp Ot tó: Herbert Spencer (Froinmans Klassiker der Philo-
sophie: V.) 1897.1 3 7 _ 5 8 . 1. 
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nem éri el. Sidgwick a módszerek szerint háromféle erkölcstani 
irányzatot különböztet meg, az önzés, a belátás és hasznosság 
erkölcstanát, az egoizmust (vagy még inkább, — mint ő is több-
ször mondja — az egyéni és egyetemes [egoistic and universalistic] 
hedonizmust), intuicionizmust és utilitarianizmust (Egoism. [He-
donism.], Intuitionism, Utilitarianism). Martineau2) az erkölcstani 
elméleteknek és rendszereknek két fő faját vagy tipusát külön-
bözteti meg, a nem-lélektani elméleteket (Unpsychological Theories) 
és a lélektani erkölcstanokat (Psychological Ethics). Az előbbieket 
ismét metafizikai (Metaphysical) és fizikai (physical) csoportokra 
osztja fel s a metafizikaiak között ismét transceudens (transcen-
dental) és immanens (immanental) jellegűeket különböztet meg. 
A lélektani erkölcstanokat pedig idiopszikhologiai (idiopsycholo-
gical) és heteropszikhologiai (hetero-psychological) csoportokra 
osztja fel. Paulsen 3) két főirányzatot jelöl meg, az alaki (forma-
lisztikus) és célszerűségi (teleologikus) erkölcstant. Az erkölcstani 
rendszereknek sajátos, jellemző szempontokból való emez és más 
osztályozásaival szemben a mi egészen általános jellegű felosztá-
sunk csak a történelmi áttekintés egyszerűsítésére és a legáltalá-
nosabb jellemzésre szolgál. 

Az ó-korban a két főirányzatot a két legnagyobb rend-
szer, a Platón és Aristoteles erkölcstana képviseli. A keresz-
tyénség az. Alapító erkölcsi személyiségének és erkölcsi tanítá-
sának leírása és elemezése útján hozott létre elméleti, theolo-
giai erkölcstant. Ez az erkölcstan a Jézus Krisztus történelmi 
személyiségén alapszik s ennyiben történelmi-tapasztalati jellegű. 
De mivel az Alapító személyiségében és erkölcstanában az esz-
ményi, isteni ember erkölcsi képét s a tökéletes társadalom, az 
istenországa rajzát látták, elmélkedő erkölcsi rendszert, a kellő 
világ theologiai erkölcstanát alkották meg. A theologiai erkölcstan 
a középkori skolaszticizmus világából az autonómia útjára lép a 
reformációval. A theologiai erkölcstan továbbra is megtartja elemző 
és idealisztikus irányát, bár az erkölcsi eszmény tartalma sokféle-
képen változik, le napjainkig. 

Az önálló bölcsészeti erkölcstan az új-korral kezdődik. A 
bölcseleti erkölcstan két irányát, a tapasztalati és a spekulativ 
erkölcstant megtaláljuk Bacontól Mill János Stuartig és Descartes-
tól a szubjektív ideálizmus második nemzedékéig — Spencer 
rendszere, közelebbről erkölcstana megalkotása előtt. A metafizikai 
rendszereket és a racionálizmust s azokkal együtt azok erkölcs-
tani elméleteit is felbomlasztotta Kant kritikai bölcselete és for-

1) Sidgwick II.: The Methods of Ethics. 1875.1 1907.' 
2) Martineau, James: „Types of Ethical Theory. 2 k. 1882.' 1885.« 

1891.3 
3) Systematische Philosophie. (Die Kultur der Gegenwart. I. Teil, VI· 

Abt.) Paulsen, Fr iedr ich: Ethik. 282—312. 1. 
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malísztikus erkölcstana. A gyakorlati ész követelménye és alko-
tása az erkölcsiség. Az erkölcsiség középponti helyet foglal el az 
ember szellemi életében. Legfőbb szabálya a kategorikus impera-
tivus. Az erkölcstan autonóm és Paulsen fentebbi felosztása szerint 
formalisztikus. A szubjektív ideálizmus erkölcstani, képzeleti és 
logikai alapformáiban egy metafizikai elvből vezetik le az esz-
ményi élet erkölcstanát. Schleiermacher közvetítése, Schopenhauer 
pesszimizmusa, Herbart eszthetikai formáiizmusa és Beneke eude-
monizmusa után a német pozitivizmus jelenik meg Feuerbach-hal. 

Franciaországban azalatt a 18. század racionálizmusát, szen-
zuálizmusát és naturálizmusát a nagy forradalom után a 19. század 
első felében a spirituálizmus és eklekticizmus váltotta fel, míg a 
század közepe felé Comte és a pozitivizmus s annak természettani 
és társadalomtani jellegű erkölcstana jelenik meg. 

Angliában, illetőleg Nagybritánniában mind a tapasztalati, 
mind a speculativ erkölcstani irányzatnak megvolt a maga tör-
ténete. A németek lekicsinylésének a „sekélyes angol empiriz-
mus"-sal szemben nincs meg a ténybeli alapja. Nagybritánniában 
Bacontól Mill János Stuartig és More Henriktől Mansel Henrikig 
megtaláljuk mind az empirizmus és a reálizmus, mind a spekulativ 
vagy ideálista bölcsészet képviselőit s a megfelelő erkölcstani 
irányzatokat is. Csupán csak annyit kell megállapítanunk, hogy a 
brit bölcsészet kezdettől fogva túlnyomólag reálisztikus jellegű, 
mint ahogy a német bölcsészet túlnyomólag ideálisztikus és kriti-
kai irányú. A középkorban Duns Scotus (f 1308), Bacon Roger 
(f 1292), Occam Vilmos (f 1347), a nomiuálizmus és indivi-
duálizmus képviselői az univerzálizmus-reálizmus híveivel, Aquinoi 
Tamással (1227—1274), és Nagy Alberttel (1193—1280) szemben. 
Az líjkorban pedig Verulami Bacon Ferenc (1561—1626'. Hobbes 
Tamás (1588—1679), Locke János (1632—1704), Hartley Dávid 
1705—57), Hume Dávid (1711—76). Bentham Jeremiás "(1748— 
1832), Mill Jakab (1773 — 1836) és Mill János Stuart (1806—73), 
az empirista irány hívei. De másfelől a 17. századbeli cambridgei 
misztikus platonizmus képviselőitől, More Henriktől (f 1687) 
és Cudworth Ralph-tól (1617—88) kezdve megtaláljuk az ideálisz-
tikus és kritikai irányt is. Ez a misztikus platonizmus később a 
18. és 19. század határán ismét megújult. Kiváló mértékben a 
skótok között otthonos a spekulatív irány. A 18. században Reid 
Tamás (1710—96) és az u. n. skót iskola mind általános bölcsé-
szeti. mind erkölcstani tekintetben jelentőségessé válik s a francia 
bölcsészetre, különösen a spirituálizmusra befolyást is gyakorol. 
A 19. század első felében Coleridge Taylor Sámuel (1772—1834) 
és Carlyle Tamás (1795—1881) (az utóbbi skót származású), 
átültetik a német ideálisztikus és romántikus bölcsészetet és köl-
tészetet. Amaz Schelling, emez pedig az idősb Fichte tanítványa. 
Ha Hume szenzuálizmusa felébresztette Kantot „dogmatikus álmá-
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ból", most meg a német ideálizmussal akarják Coleridge és Carlyle 
felébreszteni nemzeti bölesészetüket az empirizmus és közönséges 
józan ész képzelt valóságából. Aztán jön az ideálizmusnál a sziget-
világban nagyobb hatást gyakorló kritikai bölcselet, főleg Kant 
követői, Whewell Vilmos (1794—1866), Hamilton Vilmos (1788— 
1856) és Man sei Henrik (1820—71) által. Az első erkölcstani 
tekintetben is jelentékeny. A skót iskola Stewart Dugalddal 
(1758—1828) folytatódik tovább és Mackintosh Jakabbal (1765— 
1832) az utilitárizmus felé hajlik át már a század első felében. 

Ez a rövid áttekintés is mutatja, hogy Nagybritánniában 
mind általános bölcsészeti, mind bölcsészeti erkölcstani tekintetben 
megvolt az empirista-utilitárius és az ideálisztikus. kritikai és 
spekulativ bölcsészeti és erkölcstani irány.*) 

Spencer korában Bentham utilitárius erkölcstanát az angol 
pozitivizmus mestere, Mill János Stuart fejleszti tovább s ő annak 
a nagytekintélyű képviselője. A romantikus személyiség-kultusz 
képviselője Carlyle. A kritikai bölcsészet, a brit relativizmus 
képviselői Hamilton és tanítványa. Mansel. Spencer bölcsészeti 
rendszere általában szoros viszonyban van ezzel a kritikai rela-
tivizmussal, míg erkölcstana a Mill utilitárizmusával van közelebbi 
viszonyban. Spencer előtt áll tehát a lélektani empirizmus és az 
erkölcsi utilitárizmus a Comte-tal szoros irányazonosságban levő 
Mill János Stuart rendszerében. A lélektan terén Bain Sándor 
ennek az iránynak a képviselője. Carlyle romantikus hőskultusza 
sem Británniában, sem a brit bölcsészetben nem vert gyökeret 
és nem tett nagy hatást. Spencer bölcsészete is nemleges viszony-
ban van azzal. A kritikai relativizmus azonban Hamilton és 
Mansel által sok tekintetben hatott rá mind ismeretelméletének 
megalkotásában, mind ebből kifolyólag a valláshoz és theologiá-
hoz, az egyházhoz és a theologiai erkölcstanhoz való viszonyának 
létrehozatalában. 

A fentebbi bölcsészeti, közelebbről erkölcstan-történeti futó-
lagos áttekintésben jóval többet időztünk az angol és skót bölcsé-
szeti erkölcstannál, mint a többieknél. Az északi, meg a déli 
népek bölcsészetét nem is érintettük. Nem érintettük ezt az 
utóbbit azért, mert ott a középeurópai, főleg német és francia, 
később a brit bölcsészet s azoknak a különböző irányzatai találtak 
követőkre s az általános fejlődésre elhatározó befolyást gyakorló 
rendszert és irányt nem hoztak létre. A brit bölcseletre és köze-
lebbről erkölcstanra meg épen nem gyakorolt azok közül egyik 
sem hatást. Sőt a német és francia bölcsészet is csak lassan és 

*) Az egész angol bölcsészetre vonatkozó részletesebb jellemzést adott 
ilyen irányban már egy emberöltővel ezelőtt Höft'ding II.: „Einleitung in 
die englische Philosophie unserer Zeit". Dánul: .Den engelske Filosofi i vor 
Tid" 1874. Németre ford. k'urella H. 1889. Erstes Kapitel: .,Allgemeine 
Charakteristik". 1—23. 1. 
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részben talált utat a szigetországba. A 18. század végéig csaknem 
ismeretlen voltiAnglia a kontinens előtt s viszont igen kevés be-
folyást gyakorolt a kontinens bölcsészete a szigetországra. A 19. 
században ez a kölcsönhatás némileg fejlődött, de még Spencer 
idejében is nagyon lassú ütemű volt. Maga Spencer is túlnyomó-
lag az angol bölcsészettel volt ismerős, s a külföld bölcsészetéből 
— nyelvismeretének az angolra való szorítkozása folytán — arány-
lag nagyon keveset ismert. Kantot olvasni kezdte ifjú korában 
angolul, de az apriori szemléleti formák tana annyira elidegení-
tette, hogy sohasem tanulmányozta át Kant rendszerét, Comte 
pozitivista rendszerét nyelvbeli készség hijján jó darabig nem 
tehette tanulmánya tárgyává. Később angol nyelvű, rövidített 
alakjában olvasta. Azonban főleg az angol-skót bölcsészetet s annak 
erkölcstanát ismerte közelebbről, főleg annak az irányai, mód-
szerei, rendszerei, problémái és eredményei állottak közvetlenül 
előtte. Ezekkel foglalkozott behatóbban, ezek gyakoroltak rá 
hatást, ezekkel harcolt s úgy alkotta meg bölcseleti, közelebbről 
erkölcstani rendszerét. Ezért igyekeztünk mindenek fölött a brit 
bölcsészet történeti áttekintését adni. 

Most még arra a kérdésre kell itt megfelelnünk, hogy 
micsoda erkölcstani eredmények és problémák állottak Spencer 
előtt, amelyekkel szemben állást kellett foglalnia s amely állás-
foglalás határozta meg erkölcstana jellemét ? Itt tekintetbe kell 
vennünk a szellemi élet fejlődésének ebben az áttekintésünkben 
eddig nem említett terét: a szaktudományok, közelebbről a ter-
mészettudományok fejlődését. A Comte pozitivizmusa tulajdonképen 
nem egyéb, mint az egyes szaktudományok s első sorban a 
természettudományok általános eredményeinek és elveinek össze-
foglalása. Spencer pedig a pozitív bölcselet laza összefüggésű részeit 
„teljesen egységesített tudásba" foglalta a fejlődés egyetemes elve 
segítségével, amelyhez más uton jutott. A Cuvier, Lamarck, 
Geoffroy Saint-Hilaire, Lyell, Darwin, Wallace, Lubbock s mások 
állattani, földtani és élettani kutatásai egy új természettudományos 
felfogás, sőt világnézet útját egyengették.*) Az ember világhely-
zetére, múltjára, fejlődésére, mai életére vonatkozó eme kutatások 
nagyon érdekelték a természettudományos képzettségű és hajlamú 
Spencert s a fajok fejlődésének tanát az angol Lyell által cáfolt 
francia Lamarck fogalmazásában korán elfogadja és Darwin előtt 
kimondja a fajok fejlődésének elvét (1852.). Ez a természettudo-
mányi, különösen élettani álláspont nála az egész tudományos és 
bölcsészeti felfogás egyik fontos részét képezi. A fejlődés egye-

*) Ezt az egész tudományos fejlődést pozitivista álláspontból igen 
érdekesen tárgyalja egy művelt népszerű jellegű kisebb müvében Pékár 
Károly: „Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete." (Uránia-
Könyvtár V.) 1905. 94 1. 
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temes törvényének már a felvétele is ösztönözte arra. hogy annak 
érvényességét az élet egész birodalmában, tehát lélektani, társa-
dalomtani, erkölcstani és vallási szempontból is megvizsgálja. S a 
fejlődés törvényét látja a szerves élet legalsó formájától fel a 
legfejlettebb vallási felfogásig. Tehát az erkölcsnek is megvan a 
maga természetes, úgyszólván szerves fejlődéstörténete. Ez a 
probléma, a legmagasabb emberi életjelenség, az erkölcs termé-
szetes fejlődéstörténetének problémája s annak rendszere szerint 
való megoldása, elhatározó fontosságú Spencer erkölcstanára. 

A tulajdonképeni erkölcstani rendszerek közül a két szélső 
iránnyal, a szubjektív ideálizmus metafizikai jellegű erkölcstanával 
és az utilitárizmussal kellett számolnia. Az elsővel majdnem egy-
forma megítélés alá esett szerinte a theologiai erkölcstan, mivel 
mindkettőnél metafizikai alapja van az erkölcstannak. A kriticiz-
mus és a skót iskola, a „common se η se" erkölcstana hasonló 
szempont alá esett előtte, mert az szintén spekulativ irányú volt. 
Viszont az utilitáriánizinusnak mindkét ága. mind az egyéni, mind 
a társadalmi jólét erkölcstana a hasznosság közös elvénél és em-
pirista jellegénél fogva a másik főirányban együtt állott előtte. 
Tehát alapjában véve az ideálisztikus irányú metafizikai és forma-
lisztikus ethikával és a reálisztikus irányú utilitárizmussal vagy 
angol nevén az utilitáriánizmussal kellett erkölcstani rendszere 
megalkotásánál foglalkoznia s azokkal szemben kellett állást 
foglalnia. És Spencer, valamint egész bölcseleti rendszerében 
magasabb egységbe akarta foglalni az empirista és spekulativ 
bölcsészeti irányokat, úgy erkölcstanában is magasabb egységet 
keresett az elágazó erkölcstani rendszerek és elvek számára. 
Hogy minő úton, a következő szakaszban igyekezünk tovább 
vizsgálni. 

2. §. Erkölcstana fejlődéstörténete. 
A gondolkodóknak az általános és a korszerű bölcseleti 

kérdésekhez és problémákhoz való viszonyára két tényező gya-
korol elhatározó befolyást. Egy külső és egy belső tényező. A 
külső tényező az a kulturális környezet, amelyben a gondolkozó 
felnő és él. A belső és elsőrendű tényező pedig a gondolkozó 
egyénisége és személyisége. Az előbbit művelődéstörténetileg kell 
megrajzolnunk; az utóbbit a bölcsészetileg kezelt életrajzírás 
keretében, illetőleg segítségével. 

Spencer egész gondolatrendszerére alapvető fontosságú az a 
„milieu", amelyben bölcsészeti rendszere előáll: Nagybritánnia a 
19. században, különösen annak közepén. Gondoljunk arra a ha-
talmas jellemzésre, amelyet a 18. századbeli Nagybritánniáról 
Lecky Vilmos*) és a Spencer elveit a történelem-írásban alkal-

*) Lecky, William Edward Hartpole: His tory of England in the 18. 
Century. 8 kötet. 1879-90. 
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mazó Buckle Henr ik ' ) adtak. Aztán vegyük tekintetbe a brit 
bölcsészet történetét a 18. században. S mindezek fölébe tekintsük 
át a 19. századbeli Nagybritánniának és a brit bölcsészetnek azt 
a tömör jellemzését, amelyet Jodl Frigyes erkölcstantörténetének 
a 19. századbeli angol erkölcstan-történethez írt bevezetésében 
adott.2) 

Nagybritánniában a 18. és 19. század között alapvető vál-
tozás nem történt sem politikai és társadalmi, sem bölcsészeti, 
tudományos és vallási téren. Míg a szárazföldi Európában az 
óvilág képét elváltoztató francia forradalom a régitől eltérő, ú j 
állami rendet teremtett, Nagybritánniában a régebbi politikai 
alapon folyt tovább az élet. Nagybritánnia már a 17. századvégi 
forradalommal megalapította az alkotmányos államformát s ebben 
a tekintetben egy egész századdal megelőzte a szigetország a 
szárazföldi Európát. Ez a politikai haladás nemzetgazdasági hala-
dással karöltve járt . Azonban ezen a téren is, és még inkább 
társadalmi tekintetben, középkori állapotok maradványai éltek és 
uralkodtak. A felső és alsó nemesség uralma által a maradiság 
és reformellenesség lett uralkodóvá. A francia forradalom hatása 
még az ébredező reformkivánalmakat is háttérbe szorította és 
veszedelmes forradalmi törekvéseknek bélyegezte. A 19. század 
elején jut tetőpontjára a nép középső és alsó rétegeiben elterjedt 
Wesley-féle vallásos ébredési mozgalom. Ennek a hívei különben 
fogékonyak voltak a társadalom-politikai reformok iránt, de a 
francia forradalom hatása alatt, a forradalommal, s az azzal egy-
nek vett reformtörekvésekkel éles ellentétbe helyezkedtek. Csak 
négy évtized múlva a francia forradalom kitörése után, a 19. 
század harmincas és következő éveiben erősödött meg s jutott 
túlsúlyra a társadalmi reformirányzat és csak azután sikerült a 
konzervatív osztályok ellenében több, majdnem középkori társa-
dalmi maradvány megszüntetése társadalmi reform útján. Az 
államhatalom azonban még sokkal nagyobb volt, mint a társadalmi 
ön munkásság. A közgazdasági szabad verseny pedig virágzása felé 
haladott. 

Ebben a korban nőtt fel és élt Spencer. 
Másfelől a bölcsészeti felfogás terén is a konzervatív tovább-

haladás kora a 19. század első fele. A 18. század második felében 
Hume-mal eléri tetőpontját az angol deizmus és szenzuálizmus. 
Visszahatásul jelentkezik a skót iskola, amely a skót bölcsészet 
egységes irányvonalába esik. A Shaftesbury intellektuálizmusára 

!) Buckle, Henry Thomas: His tory of Civilisation in England. 3 k. 
1857—61. (Az I. és a III . kötet végén.) 

2) Jodl, Fr iedr ich: Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie. 
II . 1889.1 III. könyv, XII I . fejezet. „Allgemeine Charakteristik der englischen 
Philosophie im 19. Jahrhunder t ." 397—407. 1. 
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támaszkodó Hutcliesontól a relativista Hamilton Vilmosig, ugyanaz 
a spekulativ irányzat. Hutcheson utódja a glasgowi egyetemen 
Smitli Adám, ezé meg Beid Tamás, a skót iskola, a „common 
sense" bölcsészetének alapítója. Stewart Dugald edingburghi tanár, 
a 18. század végén és a 19. első negyedében ennek az irányzat-
nak a vezére. Brown Tamás, Mackintosli Jakab, Hamilton Vilmos 
folytatják tovább ezt az irányt. Spencer az utóbbinak és tanítvá-
nyának, Mansel Henriknek a korában él. 

Lélektani tekintetben a 18. századbeli asszociációs lélektani 
irány folytatódik tovább. A 18. század közepén Hartley Dávid 
ennek a képviselője. Priestley József az ő követője. A két század 
közepén Mill Jakab (James Mill) áll. Aztán a 19. században ennek 
a fia, Mill János Stuart meg Bain Sándor az „Association-psycho-
logy' mesterei. Spencer a két utóbbi korában él. 

Az erkölcstani téren egyfelől a skót iskola morálfilozófiája, 
másfelől pedig a Priestley, Paley és főleg a Bentham utilitáriániz-
musa folytatódik tovább a 18. század egyenes folytatásaképen a 
19. században. A Bentham utilitáriánizmusa sok ellenállással küzd, 
a radikális párttal politikai térre lép s társadalmi reformokra 
törekszik a konzervativizmussal szemben. Tudományos téren Mill 
János Stuart folytatja tovább az utilitáriánus ethikát. Mint mindig, 
úgy a 19. században is megőrzi az erkölcstan a jog és államtu-
dományokkal. a nemzetgazdasággal és a lélektannal való kap-
csolatát. 

A német idealizmusnak brit földre való átültetését Coleridge 
és Carlyle próbálják meg. Az előbbi mint költő és bölcselő nagyobb 
hatást is gyakorolt. De mindkettő tanítvány és iskola nélkül ma-
radt. Azonban mindkettő, de különösen Coleridge és mestere, 
Schelling hatást gyakoroltak Spencerre is, aki ugyanabban a 
korban élt. Ε kettő irodalmi munkásságán kívül az angol natu-
ralizmus és románticizmus költészete és irodalma: Shelley, Moore, 
Byron, Wordsworth említendők.*) 

A természettudományi téren is a 18. században megkezdő-
dött munka foly tovább. Amit Darwin Erasmus megkezdett, 
tovább folytatta s virágzásra vitte unokája, Darwin Károly és 
iskolája Spencer korában. 

Míg Németországon Kant kritikai bölcselete szellemi forra-
dalmat hoz létre s utána az irodalmi és bölcsészeti ideálizmus a 
mai szellemi Németország alapját veti meg s az egész kontinens 
szellemi életében forradalmi természetű átalakulás előidézője lesz: 
Nagybritánnia szigetországi elzárkózottságában a régi politikai, 
társadalmi és szellemi alapokon lassú ütemben fejlődik tovább. 

*) Brandes, Georg: „Die Li tera tur des 19. Jahrhunder t s in ihren 
Hauptströmungen: 4. kötet : Der Naturalismus in England. (Ford. Strodt-
mann A.) 1876. ismerteti bővebben a század angol irodalmi mozgalmait. 
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Vallási téren a 18. századbeli egyházi konzervatizmus és a 
Wesley-féle methodizmus, illetőleg a szabad egyházi és szektárius 
mozgalom foly tovább, mint a múltból jövő két nagy áramlat. 
Vallástudományi téren pedig szintén a régi két irányzat, a 18. 
században Paley által képviselt konzervatív theologia és a Hume-
mal tetőpontra jutott deizmus és racionálizmus folytatódik tovább. 
De úgy, hogy Hume vallástudományi főművei (Natural History 
of Religion. 1757.; Dialogues on Natural Religion. 1777.) és Mill 
János Stuartnak egy századdal későbbi, hasonló műve (Essays on 
Religion. 1874.) között egyenes irányú a racionálizmus folytató-
lagos útja, annyival inkább, mert lényeges továbbfejlődés jóformán 
nem is történik ezen a téren. 

Ennek a kornak a gyermeke Spencer. És pedig valódi 
angol család gyermeke. Míg a 19. században a Viktoria-korszak 
szellemi vezérei közül Hamilton, Carlye. Macaulay, Mill, Ruskin 
skót származásúak voltak, addig Spencer, valamint Darwin, igazi 
angol eredetűek. A komoly, zárkózott, empirizmusra hajló, gya-
korlati irányú angol szellemet Spencer jellemző módon képviseli. 

Azonkívül a család, amelyből származott, szintén rányomta 
szellemi bélyegét. Régi puritán család szülötte volt. Atyja tanító 
volt és pedig szabad szellemű, bölcs pedagógus. Nem abból a 
fajtából, amely a saját gyermekeit legjobban elneveli, hanem azok 
közül az értékesebb nevelők közül való, akik a gyermek termé-
szetes, szabad, önálló fejlődését tartják a legfontosabbnak s épen 
azért a lehető legkevesebb és legszükségesebb irányításra és 
ellenőrzésre szorítkoznak, inkább csak ön munkásságra ösztönöznek 
s a megtévedés és romlás veszedelmétől óvnak. Atyja testvérei 
szintén szabad szellemű, képzett, reformra törekvő, tevékeny 
emberek voltak. Ezek társasága nem kis hatást gyakorolt a 
gyermek és i f jú Spencerre. Anyja közepes műveltségű, szeretetre-
méltó, kegyes nő volt; szellemi tekintetben nem igen gyakorolt 
befolyást fiára. Herbert szüleinek egyetlen életben maradt gyer-
meke és gyenge szervezetű is volt s ebből kifolyólag nagyobb 
szabadságot élvezett. Az iskolai megszabott rendet nem szerette. 
Inkább atyja magántanítványa s később meg a maga tanítványa 
volt. Egyetemet rendszeresen soha nem látogatott, bárhogy akarta 
is azt Tamás nagybátyja, a hintoni anglikán pap. Kiváló mérték-
ben természettudományi, mathematikai és műszaki irányú hajlama 
és tehetsége volt s főleg ilyen irányú képzettséget szerzett. A 
klasszikus tudományok és a nyelvészet iránt semmi érzéke sem 
volt. Vallásos nevelésére nézve jellemző, hogy vasárnapon kint 
reggel atyjával a quäker, este anyjával a methodista istentisztele-
tet látogatta és korán elidegenedett minden vallástól. Később 
pedig teljesen hátat fordított minden vallásnak és theologiának. 
Nem szakított azokkal, mert sohasem fogadta be azokat lelkébe, 
mint maga mondja. Az önálló rendszeres gondolkozáshoz korán 
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hozzászokott. Tizenhét éves korában készen volt a tulaj don-
képeni iskolai műveltségszerzéssel. A következő üt évben részint 
mint mérnük, részint az állásnélküliség időközeiben műszaki, böl-
csészeti és tudományos ünképzéssel foglalkozott, találmányokkal 
kísérletezett és egypár műszaki cikket irt. 1839-ben Lyell föld-
tani művének olvasása által híve lett Lamarck transformizmusá-
nak — épen Lyell cáfolata folytán. 

1842-ben, huszonkét éves korában jelenik meg első, irodalmi 
tekintetben s még inkább erkölcstani szempontból számbaveendő 
tanulmánya, a ,.Nonconformist4 nevű hírlapban az államhatalom 
hatásköréről szóló levelek, melyek a következő évben röpirat 
alakjában is megjelentek „The Proper Sphere of Government" 
(A kormányzás tulajdonképeni hatásköre) cím alatt. Az ifjúság 
bátorságával védelmezi ebben az egyén jogait a mindent elnyelő 
államhatalommal szemben. Az u. n. Spencer-féle individuálizmus 
már itt jelentkezik. De a Paley-féle theologia és erkölcstan 
képezi az értekezés alapját, amely nem volt egyéb, mint „elvéko-
nyított keresztyén utilitárizmus."') A küvetkező években közben 
mérnöküsküdik, küzben állás nélkül szüleinél szabad tanulmá-
nyoknak él. 1848—1853-ig az „Economist" nevű hírlap segéd-
szerkesztője. Ez alatt az idő alatt az irodalmi és tudományos élet 
kiválóságaival küt ismeretséget és barátságot, élénk szellemi életet 
él és sokoldalú, bő ismereteket szerez. 

Ebben az időben, 1850-ben jelenik meg első nagyobb 
munkája, a „Social Statics" (Társadalmi sztatika vagy egyensúly-
tan). Már fentebbi értekezésével való elégedetlensége keltette 
benne a vágyat 1846-ban az értekezés erkölcstani oldalának külön 
való kidolgozására. Azonkívül személyes becsvágy is ösztünüzte 
arra. Nevezetesen egy alkalommal atyjával egy az által nagyra-
becsült erkülcstani műről beszélgetett s azt a kijelentést tette, 
hogy ő jobbat tudna írni. Atyja erre gúnyosan azt felelte, hogy 
azt be is kellene bizonyítani.2) Ennek a bebizonyítására törekedett 
a küvetkező években. 1848 tavaszán fogott hozzá és két év 
múlva készült el művével. Küzben azonban igen fontos befolyást 
gyakorolt Spencerre, nem Comte, mint a munka címéből sokan 
tévesen következtetik, hanem amint az újabb kutatás kiderítette, 
— Schelling. Nem közvetlenül, mert Spencer tudvalevőleg sem 
német, sem francia nyelvű műveket nem tudott olvasni; hanem 
közvetve, Coleridge közvetítésével. Coleridge· nek reá gyakorolt 
hatását már előbb ismerte az angol szakirodalom. A német böl-
csészeti irodalomban először az Angliában élő Gaupp Ottó mutatta 
ki a Coleridge-zsel s az általa közvetített Schellinggel való szellemi 

1) Gaupp, Otto: Herbert Spencer. 1897.1 46. 1. 
2) Schwarze, Karl: Herbert Spencer (Aus Natur und Geisteswelt. 

245.) 1909. 7. 1. 
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viszonyát már fennebb említett értékes művében.1) Legújabban 
pedig a Gaupp műve felhasználásával, a két kötetes „Auto-
biography'·' és a Dunean Dávid madasi tanár által kiadott Spencer-
életrajz és levelezés2) alapján Spencernek az újkori nagy böl-
cselők rendszeréhez való viszonyát és bölcsészettörténeti helyét 
mesteri módon tüntette fel a magyarországi származású Stein 
Lajos, volt berni, a folyó évtől kezdve nyug. egyetemi bölcsé-
szettanár a jelenkori főbb bölcsészeti áramlatokról és problémák-
ról szóló értékes nagy művében3) Stein Lajos leányával, 
Helen-nel együtt lefordította német nyelvre Spencernek halála 
után 1904-ben megjelent két kötetes önéletrajzát (1905.). Ez a 
munka sok értékes adatnak a birtokába juttatta. Ezeknek az 
adatoknak alapján Spencer rendszerének és történeti értékének 
sok tekintetben egészen új megvilágítását adta. Ennél a pontnál 
mi Spencernek csupán Coleridgehez, Schellinghez és Comtehoz 
való viszonyát tüntetjük föl. Coleridge (1772 — 1834.) a 19. 
század elején Schelling természetbölcseleti romantikus ideálizmu-
sát közvetítette az angoloknak. Halála után megjelent egyik 
munkája, az „Idea oí Life" (Az élet eszméje), melyet 1848-ban 
Watsou Seth Β. adott ki, 1849 — 50-ben került a Spencer kezébe. 
Ebből ismerkedett meg a különböződés vagy egyénülés (individu-
ation) Schelling-féle tanával. Spencer maga mondja önéletrajzában: 
„Az individuatio tana megragadta figyelmemet és — mint nem-
sokára látható volt — gondolkodásom egyik tényezőjévé lett." 4) 

]) Gaupp, Otto: Herbert Spencer (Frommans Klassiker der Philoso-
phie. V.) 1897. (19002, 1906») 47—48, 92. és 54. 155. 1. 

2) Duncan David: The Life and Letters of Herber t Spencer. 1908. 
3) Stein, Ludwig: Philosophische Strömungen der Gegenwart. 1908. 

I. Teil. VII. Die evolutionistische Bewegung (Herber t Spencer und seine 
Vorläufer) 204—229. 1. 

Spencer H.: An Autobiography. 1904. I. 351. 1. — Ε pontnál két 
dolgot kell még megjegyeznünk. Az egyik Coleridge műve címére, a másik 
pedig a műben foglalt gondolatokra s Spencernek azok szerzőjéről való 
tudására vonatkozik. Spencer ezen az idézett helyen „Idea of Life" néven 
említi Coleridge művét. Uberweg-Heinze: Grundriss der Geschichte der 
Philosophie" IV. k. : Gr. d. G. d. Ph. des 19. Jahrhunder ts 1902.» 474. 1. 
nem tud e műről. A Coleridge-ről szóló legújabb és a világirodalomban 
legrészletesebb monografia, a holland liust János Adolf: „Samuel Taylor 
Coleridge en zijne intuities op het gebied van wijsbegeerte, ethiek en 
godsdienst. (C. T. S. és az ő bölcsészeti, erkölcstani és vallási nézetei) 
(1909.) c. műve ezt a munkát Ashe 1902-iki kiadása után „Theory of Life, 
and its most generál Law, the Law of Polarity" (Az élet elmélete és 
annak legáltalánosabb törvénye, a polaritás törvénye) néven ismeri. A cím 
természetesen nem változtat a tartalmon. A másik megjegyzésünk az, bogy 
Spencer Stein Lajos szerint (i. m. 2271.) a benne foglalt gondolatokat nem 
Schelling, hanem Coleridge gondolatai gyanánt ismerte meg. Stein nem 
találja e műben Schelling nevét. Ellenben említi a mű utószavának arra 
való utalását, hogy e mű nem C.-é, hanem Gillmanné (James G.), C. munka-
társáé. Ezzel szemben Ashe és Kust a művet Coleridge-ének bizonyítják. 
Spencer önéletrajza idézett helyén pedig kifejezi, hogy Coleridgenek saját 
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Ez a Schelling-Coleridge-féle tan azt mondja, hogy az élet nem 
egyéb, mint a különböződésre vagy egyéniilésre való törekvés. 
Ez a gondolat pedig kiváló helyet foglal el a „Social Statics"-ben. 

A név másra engedne következtetni. Arra, hogy Comte be-
folyásolta Spencert, Ez a kifejezés először Comte-nál fordul elő 
„Plain des travaux scientifiques nécessaires pour reorganiser la 
société" (A társadalom újjászervezésére szükséges tudományos 
munkák terve) (1822.) c. művében, mely később 1824-ben 
„Systeme de la politique positive" (A pozitív politika rendszere) 
címen jelent meg. Ebben alapítja meg Comte a szociologiát. Itt 
szól a „Statique Sociale" -ban a társadalom állapotáról, a „Dyna-
mique Socialeu-ban a társadalom haladásáról. A társadalmi sztatika 
(állapot- vagy egyensúlytan) és dinamika (erőműtan, haladástan) 
úgy megy át később főművébe a „Cours de la Philosophie 
Positive"-be (1830—42) s különösen annak a szociologiáról szóló 
három utolsó és legnagyobb kötetébe. A későbbi „Systéme de 
politique positive, ou traité de sociologie, instituant la religion 
de l'humanité" (A pozitív politika rendszere, vagy az emberiség 
vallására alapított társadalomtanról szóló értekezés) (4 kötet. 
1851—54) itt nem jöhet még tekintetbe, mivel Spencer műve 
már 1850-ben megjelent. Azonban az előbbiek sem jöhetnek 
tekintetbe, mert nem gyakoroltak semmi hatást Spencerre e 
műve megírása előtt, annál az egyszerű oknál fogva, hogy — 
Spencer nem ismerte azokat. Maga mondja önéletrajzában: 
„Szerencsétlen körülmény volt, hogy akkor Comte Ágostról csak 
azt tudtam, hogy francia bölcsész. Arról egyáltalában nem volt 
tudomásom, hogy bizonyos címen rendszert tett közzé, sőt hogy 
annak egyik része ,Statique Sociale' címet viselt. Ha ezt tudtam 
volna és azért visszatértem volna a művemnek szánt eredeti 
címhez, akkor senkinek sem jutott volna eszébe, hogy köztem 
és Comte között levő valaminő összefüggésre gondoljon, hiszen 
oly teljesen más természetű, amit én „a társadalmi és politikai 
erkölcstan rendszeré"-nek (System of Social and Political Mora-
lity) nevezek, mint amit Comte ,Statique Sociale'-nak nevez és az 
emberi életre és az emberi haladásra vonatkozólag abban kifejtett 
eszmények alapjukban νόλ'θ annyira ellenkeznek Comte eszmé-
nyeivel."*) Másutt meg, 1853 január 20-án atyához írt levelében 
megjegyzi, hogy az altruizmus és szociologia kifejezések átvételén 

szava szerint Schellingtől átvett gondolatai gyanánt tekintette a mű tartal-
mát (This was Coleridge's Idea uf Life; the substance of which he was 
said to have borrowed from Schelling . 

*) Spencer Η. Autobiography. 1904·. Ι. 359—360 1. Spencer ugyanitt 
(358—359. 1.) elbeszéli, hogy előbb „A System of Social and Political 
Morality", később „Demostatics ', aztán meg „Social Statics : a System of 
Equity Sinthetically Developed" címet akart adni művének s végül a 
harmadik főcímet új mellékcímmel írta könyve homlokára. 
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kivül csak nemleges (negatív) hatást gyakorolt rá Comte. Comte 
főművének az elejét Evans Mária (regényírói álnéven Eliot 
György) ösztönzésére kezdette olvasni 1852-ben, aki barátjával s 
későbbi férjével, Lewes-szal együtt Comte nagy tisztelője és híve 
volt. De Comte tudományfelosztása már akkor nem tetszett neki 
s ellentmondást keltett benne. 1853-ban jelenik meg Comte fő-
művének rövidített angol fordítása Martineau Harriet kisasszony 
fordításában. Ezt tanulmányozta később Spencer Lewes más ide-
vágó munkáival együtt. Azonban a „Social Statics" megjelenése 
előtt Comte rendszeréről nem tudott s így nem is befolyásolta őt 
semmiképen. Történeti összefüggésről tehát nem lehet beszélni, 
csupán lélektani és logikai párhuzamosságról. Mind a ketten 
mathematikai, teknikai és természettudományos képzettségű 
gondolkodók voltak s azért műveikben is természettani példákat 
és műszavakat használtak. Ez a körülmény magyarázza az elneve-
zés azonosságát. Mindakettő a dolgok tárgyi oldalára és az emberi 
haladás vizsgálatára fordította figyelmét. Meg is egyeznek egy-
mással a pozitív szellemi irányzatban, az u. n. „l'esprit positif"-
ben. de nem abban a tekintetben, mintha Spencer a Comte nevé-
hez fűződő pozitív bölcseleti iskolához tartoznék. Ez magyarázza 
a két gondolkozó szellemének hasonlóságát. Az előbbi a lélektani, 
az utóbbi a logikai kapcsolat a Comte és Spencer felfogása kö-
zött. Azonban már itt a kezdeten jelentkezik a kettőjük között 
levő lényeges különbség. Míg ugyanis Comte az emberi haladást 
a történelemben vizsgálja és látja, addig Spencer ugyanazt a ter-
mészetben, a mindenséggel való összefüggésében kutatja és szem-
léli. Comte az emberiség társadalmi és erkölcsi haladásának a 
történelembölcseletét, Spencer pedig annak a természettörténetét 
akarja adni. A részletes fejtegetésről ezen a helyen le kell mon-
danunk és csupán a tárgyunkra vonatkozó legfontosabb dolgokra 
szorítkoznunk. Azonban ebből is és a következőkből még inkább 
kitűnik Spencer sajátos felfogása, Comte-tól és másoktól való 
eltérése. 

A „Social Statics" alcíme: „or the Conditions essential 
to Human Happiness specified and the First of them developed" 
(vagy az emberi boldogság lényeges föltételeinek részletes kimuta-
tása és kezdetének föltüntetése). A mű fő gondolatai a következők: 
Az emberi haladás nem a véletlen műve, hanem természeti szük-
ségszerűség. Az egész eddigi és ezutáni haladás az egész szerves 
teremtettség alapját képező törvény eredménye. Minden haladás 
nem egyéb, mint az emberek természeti és társadalmi környeze-
tükhöz való jobb alkalmazkodásának az eredménye. Ez az alkal-
mazkodás kettős. Közvetlen, amennyiben a működésbeli változások 
átöröklődnek. Közvetett, amennyiben a nem alkalmazkodók 
kihalnak. Ez társadalom- és erkölcstanának későbbi főgondolata. 
Minden haladás vagy fejlődés magában véve nem egyéb, mint 
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különböződés vagy egyénülés (a Schelling-Coleridge-féle metafizikai 
jellegű: individuation). Az individuáció folyamatában két fővonást 
különböztethetünk meg. Az egyik: az eredetileg egynemű olyan 
részekre oszlik, amelyek mind különbözőbbekké válnak. Ez a 
csirája annak, amit később Spencer az egynemű (homogén) külön-
neműbe (heterogén) való átmenetelének és különböződésnek 
(differentiation) nevezett. A másik pedig: ezek a részek egymástól 
kölcsönösen mind függetlenebbek lesznek. Ez a későbbi egysége-
sülés (Integration). A mind magasabbfokú egyénülés tehát egy-
értelmű a fejlődéssel és mind a szerves, mind a társadalmi fejlődésre 
egyaránt érvényes. A különféle szervezetek, amelyeket a társada-
lom a legalacsonyabbtól a legmagasabb fejlődési formák felé való 
haladásában felvesz, elvileg hasonlók az állati szervezetek külön-
féle fajaihoz. Tehát már itt megnyilvánul a társadalom élettani 
felfogása, az u. n. Spencer-féle organicizmus, elődeinek s magának 
Comte-nak is politikai felfogásával szemben. Erkölcstani tekintetben 
még azért is fontos e mű, mert Spencer már ebben megkísérli 
az intuitiv és utilitáriánus erkölcstan kiegyenlítését és megkülön-
bözteti az abszolút és relativ, az önálló és viszonylagos erkölcstant. 
Különben mintegy erkölcstana előfutárjának tekinti.1) 

Erkölcstani és társadalomtani vizsgálódásai folytán mind-
inkább érezte Spencer annak a szükségét, hogy az erkölcstan és 
társadalomtan számára élettani és lélektani alapot keressen. Ilyen 
irányú tanulmányozásra adja hát magát. Bölcsészeti rendszere 
kialakulásának tíz évében (1848—1858) különösen a következő 
szellemi befolyások fontosak fejlődésére nézve. Ebben az időben 
olvassa Coleridge és Comte fentebb említett művein kívül Milne-
Edwards Henriknek, az angol eredetű francia természettudósnak 
(1800—85) az élettani munkamegosztásról szóló műveit és Lewes 
pozitivista bölcsészettörténetét, bölcsészettörténeti ismereteinek ezt 
a „zavaros forrását". Comte-tal szemben új tudományfelosztást 
tervez. Mill logikája az igazság más fő próbakövének, a „tagadása 
felfoghatatlan" kritériumnak felállítására ösztönzi. Ebben az időben 
ismerkedik meg Baer Károly Ernő (Karl Ernst von Baer) német 
természettudós (1792—1876) ránézve nagy hatású tanával. Baer 
a Schelling természetbölcseleti iskolájához tartozik. Esenbeck 
növénytan-tudós és Düllinger boncolástan-tudós befolyása alatt 
állt.2) Útegyengetője Wolf Gáspár Frigyes (1733—1794) anatómus 
volt. Természetbölcseleti téren Okén Lőrinc (1779—1851) műkö-
dött nagyon hasonló irányban. Spencer meg épen Baert, a természet-
tudóst és Okent, a természetbölcsészt említi e téren való elődei 
gyanánt 1864-ben Comte-tól való függetlensége ügyében Lcwes-hez 

!) Spencer Η . : Autobiography. 1904. II. 483. 1. 
2) Falckenberg Richard: Geschichte der neueren Philosophie. 1908.6 

4 1 7 . 1. 

3 



210: Veress J e n ő . 

intézett levelében.1) Baer tanát is közvetve ismerte meg Spencer 
Carpenter Vilmos (1813—1885) „Principles of General and 

Comparative Physiology" (az általános összehasonlító élettan elvei) 
(1844.1 1851.2 1874.a 1876.4) című műve második kiadásából.2) 
Baer tana szerint minden szerves fejlődés egyneműség állapotá-
ból kűlönneműség állapotába való átmenetel. Spencer a szerves 
fejlődésnek ezt a tanát minden fejlődés, az egész fejlődés tanává 
akarja szélesíteni. Látta, hogy a minden fejlődésfolyamat egyik 
oldalát képező különböződés kifejezésére nagyon alkalmas ez a 
tan s egyszersmind jobb az egyénülés (individuation) elméleténél, 
mert ezzel a nem szerves fejlődést is lehet magyarázni. Erre 
igyekszik Spencer a következő években. 

A „Social Statics" után írott első értekezése „A Theory of 
Population Deduced From the General Law of Animal-Fertility" 
(Az állati szaporodás általános törvényéből levezetett népesedési 
elmélet», mely 1852 áprilisában jelent meg a „Westminster 
Review"-ban. Ebben rámutatott arra, hogy a túlságos szaporodás-
nak s az azáltal előidézett létért való harcnak a faj magasabb 
fejlődéséhez kell vezetnie. Csak azok az egyedek élnek tovább, 
amelyek előrehaladnak. Ezek nemüknek kiválasztottal. A faj 
fejlődésének fontos kérdésére ime rámutat Spencer hét évvel 
Darwin korszakalkotó munkája megjelenése (1859), (ha nem is 
megírása, mert több éven át készen, de kinyomatlanul állott) 
előtt. Spencer itt a faj magasabb fejlődését magyarázza a leg-
jobbak továbbélésével, míg Darwin ezt a továbbélést kapcsolatba 
hozta az összes szerves lények változatokra való hajlandóságával 
és a változatok és a természetes kiválasztás elméletével az új 
fajok kifejlődését magyai'ázta. Spencer itt még nincs tisztában a 
fejlődés legfőbb tényezőivel, csupán a fejlődésről s a fejlődés 
elméletének a fajok kifejlődésére való alkalmazandóságáról volt 
meggyőződve. Ezt a meggyőződését a legközelebbi, bár a fentebbi-
nél nyomtatásban előbb megjelent értekezésében fejezte ki. 1852 
március 20-án jelent meg ez az értekezése a „Leader"-ben „The 
Development Hypothesis" (A fejlődés-feltevés) cím alatt. Spencer 
az egyedül lehetséges két világelőállási elméletet, a teremtés- és 
a fejlődéselméletet szembeállítja s az utóbbi mellett foglal állást. 
Kifejti, hogy a fajok a külső viszonyok behatása folytán fejlődés 
útján nyerték mostani alakjukat. Még itt túlnyomó a teremtés-
elmélet ellen való polémia, de mégis rendkívüli fontosságú ez a 
három levélnyi terjedelmű kis értekezés Spencer rendszere kiala-

1) Spencer Η.: Autobiography. 1904. II. 485 -490. 1. 
2) Ez a mű még más vonatkozásban is áll tárgyunkkal. Ε mű 1876. 

IV. kiadásában, A „Principles of Mental Physiology"-ban (a lélek-élettan 
elvei) a 486. lapon van közölve Mill János Stuart Carpenterhez i rot t leve-
lének (1872. jan. 29.) egy részlete, melyben Spencer fejlődéstanának nagy 
jelentőségét ő is elismeri. 
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kulásában s az egész modern természettudomány fejlődéstörténe-
tében. Darwin nagy műve előszavában, elődei műveiről írt rövid 
vázlatában nagy elismeréssel emlékezik meg Spencernek erről az 
értekezéséről. Ugyanez év októberében jelenik meg szintén a 
„Westminster Review*-ben „The Philosophy of Style" (Az írás-
mód v. nyelvhasználat bölcselete) c. nagyobb tanulmánya, mely 
Lewes egykorú ítélete szerint a stilproblémának általa ismert egyet-
len tudományos magyarázata. Ebben jut először nyilt kifejezésre 
a homogeneitas-ból heterogeneitas-ba való fejlődés Baer-féle taná-
nak reá gyakorolt befolyása. 

1853 juliusában ugyanabban a folyóiratban, egy „Over-
Legislation" (Túlságos törvényhozás) című tanulmányt tett közzé, 
melyben az első értekezésében érintett s egész életében mindig 
támadott államszociálizmus, az állami mindenhatóság ellen szól s a 
„Social Statics"-ban már kifejezett ama tételét védi, hogy a tár-
sadalom nem mekhanizmus, hanem organizmus. Ez az értekezés 
aztán külön is megjelent Chapman Népkönyvtárában, a „Library 
for the People"-ben. Ugyanebben az évben ugyanabban a folyó-
iratban egy másik értekezés is lát napvilágot „The Universal 
Postulat" (Az egyetemes követelmény) cím alatt, melyben Spencer, 
Mill, Kant, Hume, Reid és Mansel tanulmányozása folytán azok-
kal ellentétben kialakult ismeretelméleti álláspontját törekedett 
kifejteni. Uj mozzanat gondolkozása fejlődésében nem nyilvánul 
itt, csupán a fejlődéstannak későbbi metafizikai háttere van 
készülőben. Ugyanebben az évben kilép Spencer a lap szarkesz-
tőségéből s ettől fogva csupán gondolatrendszere kidolgozásának 
szenteli magát. 

A következő évben a fejlődés-elméletnek az élet és tudás 
különböző terein való kipróbálásával foglalkozik. 1854 áprilisában 
jelenik meg a „Westminster Review"-ban „Manners and Fashion" 
(Erkölcsök és szokások) cimű értekezése. Ebben azt mutatja ki, 
miképen fejlődnek ki a társadalmi kényszer különböző formái, a 
politikai, egyházi és szertartási kényszer egy magból az összes 
szerves lények fejlődéstörvényével megegyezőleg, amely szerint 
az általános működések az ezeket alkotó különös működésekké 
különülnek szét. Egyszersmind ebben ad kifejezést először a vallás 
eredetére vonatkozó amaz elméletének is, hogy minden vallás 
forrása az ősök és szellemek tisztelete. Ez év májusában a „North 
British Review'-bau közzétett tanulmányában, a „The Art of 
Education"-ban (A nevelés művészete) a fejlődés elméletét és 
alakulóban levő lélektani elveit a nevelésügy és neveléstudomány 
terén próbálta ki. Az értekezés főgondolatai ezek: A nevelésnek 
a természetes fejlődés folyamatához kell alkalmazkodnia. Egy-
szerűről kell összetettre haladnia. Az emberi lélek növekszik és 
mint minden növekedő dolog, az egyneműségből a ktilönneműség-
hez halad. Júliusban a „British Quarterly Review"-ban másik 

4* 
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értekezése jelenik meg „The Genesis of Science" (A tudomány 
eredete) címmel. Ebben tovább halad s kifejti, hogy miképen 
fejlődött ki lassankint minden tudomány a közönséges tudásból, 
amelytől nem sajátlagosan, csak fokozatilag különbözik; miképen 
különböződött (differentiation) a tudomány egyes tudományágakká 
s azzal karöltve hogyan járt az egységesülés (Integration), amelynek 
folyamán az egyes tudományok mind függetlenebbek lettek egy-
mástól. A kérdés az emberi lélek mélyreható elemzéséhez vezette 
Spencert. Ez az elemzés lélektana előmunkálatává vált. Lassankint 
kifejlődött lélektani elvei napvilágra vágytak. Augusztusban hozzá-
fogott lélektana megírásához. 

1855-ben jelent meg lélektana „Principles of Psychology" 
(A lélektan elvei ι címen. Az angol lélektani kutatást, a képzet-
kapcsolódási lélektani elemzést (Association-Psychology) Hartley-
től Mill János Stuartig tekintetbe vette s úgy mutatta ki a szellemi 
élet kifejlődését. A tapasztalati bölcsészetet és lélektant a régi 
határokon messze túlfejlesztette, midőn a fejlődés-elmélet segítségével 
kifejtette, hogy a tudat tényei nem magyarázhatók meg az egyén 
tapasztalataiból, hanem az ősök, a fa j végtelen hosszú tapasztalata 
fejtette ki szervezetileg s úgy adta tovább az átöröklés útján az 
emberi gondolkodás formáit. A Kant apriori szemléleti formái 
csak az egyénre nézve aprioriak, de a fajra nézve aposterioriak. 
Erkölcstanára nézve azért fontos ez a műve, mert annak lélektani 
alapját képezi. Az erkölcsi érzések és képzetek, eszmék és elvek, 
rendszerek és intézmények természetes fejlődéstörténetét igyekszik 
feltüntetni lélektanában. Az egyén és a jelen erkölcsét és erkölcs-
tanát, a faj, az emberi nem múltban szerzett, szervezetévé vált 
ós öröklés útján tovább adott erkölcséből és erkölcstanából 
magyarázni röviden már itt megkísérelte. Ez az első fejlődéstani 
lélektan. Evolueionisztikus alapja és jellege miatt a kornak 
majdnem egyhangú visszautasításával találkozott, de néhány évvel 
később már sok amerikai és angliai egyetemen az előadások 
szövegkönyvéül és iskolai tankönyvül használták. 

A fejlődés-elméletet, mit Baer csak az embriologiára, alkal-
mazott, ime így alkalmazta Spencer a társadalmi életre, a tudo-
mányra és az emberi lélekre. Közel állott az a gondolat, hogy a 
fejlődéselmélet minden fejlődési folyamatra érvényes. Spencer 
ebben az időtájban jutott rá. Egyszersmind azt hitte, hogy e 
törvény egyetemességének felismerésével annak az egyetemes okát 
is megtalálta. Tervezte is, hogy a ,Westminster Review'-ba egy 
cikket ír „Minden haladás oka" címmel. Azonban súlyos beteg-
sége megakadályozta abban. Lélektana megírásához rengeteg sokat 
tanulmányozott. A túlságos munka nagyfokú idegességet és álmat-
lanságot idézett elő. 1855 juliusától 1857 elejéig teljesen munka-
képtelenné tette. Ezt a nagy betegséget mégis lergyőzte és sokszori 
felújulása alkalmával is hősiesen küzdött ellene. Életére s erkölcs-
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tanára is nagy befolyást gyakorolt az. Később erkölcstanában 
ennek a hatása alatt hangsúlyozza az egészség és testi erő őrzését 
és ápolását, mint fontos erkölcsi feladatot. Itt kell felemlítenünk, 
hogy üdülésének emez idejében külföldön sokat utazott. 1856 
októberében Párisban Comte-ot is meglátogatta s barátai meg-
bízásából átadta neki a küldött anyagi segélyt. Azonban a nyelv-
ismereti hiány és a különböző bölcsészeti és személyes jellem 
lehetetlenné tették a találkozás fontosságát. Spencernek sem életére, 
sem bölcsészetére nézve nem fontos ez a találkozás. 

1857 áprilisában jelent meg a tervezett értekezés a ,West-
minster Review'-ban „Progress: its Law and Cause" (A haladás 
törvénye és oka) cím alatt. Spencer gondolatrendszere fejlődésében 
nagy fontosságú ez a tanulmány. Itt mutat rá először a fejlődés 
törvényének egyetemes érvényességére. Az egyneműségből ktilön-
neműségbe való átmenetel a szerves fejlődés törvénye Baer szerint. 
Spencer szerint e törvény minden fejlődés törvénye. A világ-
rendszer történetében, a föld geologiai történetében, a földön levő 
szerves élet történetében, az emberi nem, az emberi szellem s az 
emberi szellem alkotásainak történetében mindenütt ugyanazt az 
egyszerűből egymásután következő különböződések által összetettbe 
való fejlődést találjuk. Az egyneműből különneműbe való fejlődést 
kapcsolatba hozhatjuk a közvetlen tapasztalat bizonyos tényeivel, 
melyeket a végtelen ismétlődés következtében szükségszerűeknek 
tekintünk. Ezeket a tényeket a következő tételben fejezi ki: 
„Minden működő erő egynél több változást idéz elő, minden oknak 
több okozata van".*) A végső következtetés pedig az, hogy a 
múltban a dolgoknak mindinkább növekvő összetettebbé válása, 
az egyneműnek a különneműbe való szüntelen tartó átalakulása 
ment végbe. íme két évvel Darwin nagy műve megjelenése előtt 
az egyetemes fejlődés tana Spencernél! 

Ugyancsak ez év októberében „Transcendental Physiology" 
(Érzékfeletti élettan) cím alatt egy másik értekezést ad ki a 
„National Review'-ban. Ebben pótolja, amit az előbbiben mellőzött. 
Ott azt mondotta, hogy a fejlődés az egyneműség állapotából a 
külön neműség állapotába való átmenetel folytonos különböződések 
útján. Most hozzáteszi: és azokat kisérő egységesülések útján. A 
folytonos egységesülés folyamatára azonban csak általánosságban 
mutat rá. Ott azt mondotta, hogy minden erő egynél több válto-
zást és minden ok egynél több okozatot idéz elő. Most hozzáfűzi, 
hogy az egyneműség minden állapota szükségképen állhatatlan 
egyensúly állapota. Ugyanebben az évben megjelent másik érte-
kezésében, melynek címe „The Ultimate Laws of PhyTsiologyw 

(Az élettan végső törvényrei"), az alkalmazkodás és átöröklés tanát 

*) Spencer Η. : Essays: scientific, political, and speculative. 1868(1883 
is) I. 32. I. 
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fejti ki. amivel Darwin kifejezetten egyetértett s amit tana kiegé-
szítő részének tekintett. Három értekezés egy évben, s mindenik 
két évvel Darwin műve megjelenése előtt, mutat rá a fejlődés 
egy-egy oldalára. Ebben az évben adja ki Spencer eddig jóformán 
mind névtelenül megjelent értekezéseinek első kötetét is. 

Pár év múlva (1863) második kötet értekezését bocsátja világ 
elé. Ez a két kötet értekezés fontos és értékes mind egyéni 
szellemi fejlődéstörténetére, mind bölcsészeti rendszere kifejlődése 
történetére nézve. 1874-ig s onnan kezdve a harmadik kötettel 
együtt sok, változtatott, kiegészített, másként rendezett és bővített 
kiadásban forog közkézen. Mi eddig is s ezután is csak a fejlődés-
bölcseleti rendszere és különösen erkölcstana kifejlődésére nézve 
nagyobb fontosságú értekezéseket emeltük s emeljük ki azok 
közül. Az eddig említettek mellett megemlítjük még itt röviden, 
hogy ebben a korban keletkezett értekezései közül még a követ-
kezőkben van némi erkölcstani vonatkozás: „Use and Beauty" 
(Haszon és szépség. ,Leader' 1852 január 3.), rGracefulness„ 
(Kellem. .Leader 1852 december 25.), „Personal Beauty" (Személyes 
szépség. ,Leader 1854 április és május), „Raihvay Morals and 
Railway Policy" (Vasúti erkölcsök és vasúti eljárásmód. .Edinburgh 
Review' 1854 október). Ebben az időben megjelent más politikai 
értekezéseiben a már említett individualisztikus felfogása nyilat-
kozik mindenütt. 

1858-ban egy paedagógiai értekezésében ujabb adalékot 
nyújt evolucionisztikus neveléstanához és erkölcstanához, a ,.The 
Moral Discipline of Children" (A gyermekek fegyelmezése) című-
ben. Ebből az évből még nevezetes „Nebular Hypothesis" (A 
köd-feltevés) című tanulmánya, mely a „Westminster Review" 
juliusi számában jelent meg. Ebben a hitelében nagyon megingatott 
feltevés védelmére kel, mert érzi a naprendszer kifejlődésére 
vonatkozó emez elméletnek fejlődéstanára való fontosságot. Ezzel 
az értekezéssel való foglalkozása s értekezése átnézése közben 
támadt az a gondolata, hogy a fejlődés elméletét egy összefoglaló 
bölcsészeti rendszer alapjává teszi. 

Az erre következő két évben alakul ki a szinthetikus filozófia 
rendszere, illetőleg annak a vázlata. Ebben az időben foglalkozik 
Spencer a nagy mű kiadásának nehéz kérdésével is. Ugyancsak 
ezekben az években még egynéhány említésreméltó értekezést is ír. 

1858-ban Owen Rikhard tanárnak és természettudósnak 
(1804—1902) „Archetype and Homologies of the vertebrate 
Skeleton" (A gerincesek csontvázának ősfajképe és megegyezései) 
című művét bírálja s azzal kapcsolatban rámutat, hogy az Owen 
által magyarázatlanul hagyott szerkezeti sajátosságokat miként 
lehet megmagyarázni a fejlődéselmélet segítségével. 1859 január-
jában megjelent értekezésében „The Laws of Organic Form" (A 
szerves alak törvényei) címűben az „Élettanában" később nagy 
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szerepét játszó törvényt fejti ki, mely szerint a szervezetek formái 
a rá juk ható erőkhöz való viszonyuktól függenek. Ezek az erők 
részint szenvedőlegesen viselkedő szervezetekre hatók, részint azok 
tevékenységére való visszahatást képeznek. A „Westminster Review" 
áprilisi számában megjelent értekezésében „The Morals of Trade" 
(Ipari, kereskedelmi erkölcsök) erkölcsi vonatkozású fejtegetések 
foglaltatnak az eddigi szellemben, csak új vonatkozásban. Július-
ban az „Universal Review"-ban „Illogical Geology" (Ésszerűtlen 
földtan) cím alatt fejlődéstanát védi azóta elvetett földtani néze-
tekkel szemben. „Physical Education" (Testi nevelés) és „What 
Knowledge is of most Worth" (Melyik ismeret a legértékesebb?) 
című értekezéseiben neveléstanát s erkölcstana gyakorlati oldalát 
fejti tovább. Mindakét értekezést felvette később neveléstanába. 

1860 januárjában a „Medio-Chirurgical Review"-ban „Bain 
on the Emotione and the Will" (Bain a kedélyváltozásokról és az 
akaratról) címmel értekezést írt, melyben a Mill János Stuarttal 
egyirányú Bain Sándor aberdeeni tanár (1818—1903) tapasztalati 
lélektani felfogásával foglalkozik s kifejezi, hogy az érzések és a 
tudás helyes osztályozását csak úgy érhet jük el, ha ezeket a 
jelenségeket fejlődéstani álláspontból vizsgáljuk és fokozódó 
bonyolultságukban, a legegyszerűbb állati nyilvánulatoktól fel az 
emberi életig, figyelemmel kisérjiik. Ugyanez év januárjában a 
„Westminster Reviewu-ban is jelenik meg egy másik értekezése 
„The Social Organism" (A társadalmi szervezet) címen. Ebben 
régebbi ismert felfogása szellemében részletesebben kimutatja, hogy 
a társadalom az állati szervezettel való benső hansonlóságokat 
tüntet föl. 

1860 márciusában teszi közzé a Szinthetikus Bölcsészet 
Rendszerének vázlatát, az „A System of Synthetic Philosophy' 
Prospektusában. A nagy művet öt részben tervezi. A bölcsészeti 
alapvetés, az élettan, lélektan, társadalomtan és erkölcstan képez-
nék ezeket a részeket. Az első rész, a „First Principles" (Első 
Elvek, Végső Alapelvek) első részlete még abban az évben meg-
jelent. Ebben az évben még egy erkölcstani értekezése jelenik 
meg az élettani és államtudományi értekezéseken kívül, a „British 
Quarterly Review" júliusi számában „Prison-Ethics" (Börtön-
erkölcstan) címmel, melyben ismert individuálizmusa nyilvánul 
meg újból. 

1861-ben jelenik meg később páratlanul népszerűvé lett 
műve, neveléstana „Education: intellectual, morál and physical" 
(Értelmi, erkölcsi és testi nevelés) címen. Ebbe. mint fentebb már 
említettük, felvette a két évvel előbb írt két neveléstani érteke-
zését, a „What Knowledge is of most Wor th" és a „Physical 
Education" címűeket. Amaz a könyv első. emez pedig utolsó 
szakaszát alkotja, a második és harmadik szakaszt az „Intellectual 
Education" és a „Moral Education" alkotják. Ε kis mű alap-
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eszméje az, hogy a gyermeket neveljük természetesen, úgy, 
hogy maga szerezzen tapasztalatokat s maga alkalmazkodjék az 
életföltételekhez. Ez a műve nemsokára páratlan népszerűségre 
tett szert először Amerikában, aztán Angliában s korán elhatolt 
Oroszországba és keletre Japánba is. Nemsokára rendkívül használt 
neveléstani kézikönyv lett. Elterjedtségének fényes bizonyítéka, 
hogy harminc év alatt csaknem harminc angol kiadást ért. 1890-ben 
huszonharmadik kiadásban jelent meg. Magyar nyelvre először — és 
1909-ig kizárólag! — ezt a munkáját fordították le és pedig aránylag 
nem nagyon későn, 1875-ben, Öreg János és Losonczy László s 
azóta két kiadást ért, ami nem valami gyakori eset nálunk. 

1862 juniusában készen volt az egész „First Principles". Ez 
képezi Spencer szinthetikus fejlődésbölcseleti rendszerének általá-
nos bölcsészeti alapvetését. Ebben fejti ki a vallás és a tudomány 
viszonyát. Itt foglal állást a metafizikai problémával szemben, 
midőn a világegyetem két oldalát, a „Megismerhetetlen"-t (Un-
knowable) és a „Megismerhetőu-t (Knowable) megkülönbözteti 
egymástól. Amaz alkotja rendszere metafizikai hátterét, u. n. 
agnoszticizmusát, emez pedig a tudományok rendszerét. A bölcsé-
szet pedig egyfelől egyetemes fejlődéstan, másfelől pedig teljesen 
egységesített tudás, mint a szinthetikus filozófia név is kifejezi. 
Ebben adta meg a vallásmentes erkölcstan bölcsészeti alapját. 

1864 március 12-én készül el Comte-tal szemben való állás-
pontjának kifejtésével. A már 1845-ben az „Edinburgh Review" 
számára tervezett értekezés tárgyát Comte halála után itt dolgozza 
fel külön „Reasons for Disseuting from the Philosophy of M. Comte ' 
(A Comte bölcsészetétől való eltérés indító okai) címmel. Egyszers-
mind Comte-tal szemben új tudományfelosztást is ad ez év áprilisá-
ban „The Classification of the Sciences" cím alatt. 1869-ben 
második, 1871-ben harmadik kiadásban és a bírálatokra való 
válaszul készült utóirattal bővítve jelent meg s így foglal helyet 
ez a fentebbivel együtt az Essay-knek mind az 1874. 3 kötetes, 
mind az 1891. bővített kiadásában. Spencer szerint a tudományok-
nak három osztálya van. 1. Elvont (absztrakt) tudományok: 
mennyiségtan (mathematika) és gondolkodástan (logika). 2. Elvont— 
való (absztrakt—konkrét) tudományok: erőműtan (mekhanika), ter-
mészettan (fizika) és vegytan (khémia). 3. Való (konkrét) tudo-
mányok: élettan (biologia), lélektan (pszikhologia) és társadalomtan 
(szociologia). Az utóbbihoz tartozik az erkölcstan is. 

1864—67-ben jelent meg a két kötetes „Principles of Biology" 
(Az élettan elvei), mely a szinthetikus filozófia rendszerének 
második részét, az általános bölcsészet után következő első speciális 
bölcsészeti részét, a rendszer II—III . kötetét képezi. A szervetlen 
világról szólandó részt elhagyja Spencer s egyenesen a hasonlít-
hatatlanul nagyobb fontosságú szerves világ életbölcseletét adja. 
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Biologia név alatt — mint Stein Lajos mondja1) — Spencer 
összefoglalja a természettant, vegytant, csillagászattant, földtant, 
növénytant, állattant és fiziologiát. 

Ebben az időben is több természettudományi, politikai és 
bölcsészeti értekezése jelent meg. Azonban ezek tárgyunkra nézve 
fontossággal nem bírnak. 

1870—72-ben adja ki lélektanát másodszor, két nagy kötetre 
bővítve és bölcsészeti rendszerébe beállítva. Az élettannal szoros 
összefüggésben van, azon alapszik. Rendszerében s erkölcstanára 
voló jelentőségét első kiadásával (1855.) kapcsolatban kiemeltük. 
Itt csak a felfogásában azóta végbement fejlődés eredményének 
e műben való érvényesítésére kell rámutatnunk. 1871 áprilisában 
a „Fortnightly Review J-ba egy erkölcstani értekezést ir „ Μ oral η 
and Morals Sentiments" (Erkölcsök és erkölcsi érzések) cím alatt. 
Ezt lélektana megfelelő helyeire, különösen a XVII. fejezetbe 
dolgozta bele s épen azért értekezései harmadik kötetének első 
angliai (1874.) kiadásából — mint az előszóban is mondja2) — 
kihagyta, míg az amerikai kiadásban benne volt. Később az 1891. 
kiadás I. kötetébe (10. sz. külön is felvette. 1873-ban adja ki 
„The Study of Sociology" (A társadalomtan tanulmányozása vagy 
Bevezetés a társadalomtudományba) című két kötetes művét. Mint 
a neveléstan, úgy az élettan, lélektan és a társadalomtani bevezetés 
is rendkívül népszerűekké lettek jóformán az egész világon. Élet-
tani és lélektani alapra fektetett társadalomtani bevezetés ez, 
mely társadalmi erkölcstani elemeket is foglal magában. 1873— 
1878-ban Duncan Dávid, Schleppig Rikhárd és Collier Jakab 
közreműködésével egy nyolc nagy kötetes leíró szociologiát, tár-
sadalomtudományi anyagot adott ki „Descriptive Sociology" címen. 
Ezek a csoportosított társadalmi tények képezik a megvilágosító 
anyaggyűjteményt társadalomtanához. Ugyanebben az időben ezeken 
a tulajdonképeni rendszerbe nem tartozó bevezető és anyaggyűjtő 
társadalomtudományi munkákon kívül megkezdte társadalomtana 
kiadását is. 1876-ban már megjelenik a „Principles of Sociology" 
első kötete, melyben a társadalmi élet tényeit, gyakorlati általá-
nosításait és a házi intézményeket tárgyalja. 1879-ben a II. kötet 
első részét, a „Ceremóniái Institutions"-t (Szertartási intézmények) 
teszi közzé. Ekkor tájban újra sokat gyengélkedik, majdnem a 
legrosszabbtól fél. Épen azért hősies erőfeszítéssel műve koronájá-
nak, az erkölcstanak megírásához lát, mint Bevezetésünkben em-
lítettük s a mű első részét, a „Data of Ethics"-et (Az erkölcstan 
tényei) 1879-ben már nyilvánosság elé bocsátja. 1882-ben a szo-

!) Stein, Ludwig: Philosophische Strömungen der Gegenwart. 1908. 
229. 1. 

2) Spencer H. : Essays: scientific, political, and speculative. I I I . k. 
1874.1 V. 1. 
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ciologia II. kötetének második részét, a „Political Institutions"-t 
is közzéteszi. 1885-ben a társadalomtan harmadik kötete első 
részét, az „Ecclesiastical Institutions"-t is megjelenteti. Ezekben 
az években is több természettudományi, államtudományi és vallás-
tudományi értekezést írt. H a m s o n Frigyessel, a Comte-féle pozi-
tivizmus akkori angol képviselőjével az agnoszticizmus és az 
Emberiség Vallása kérdéséről vitázik 1884-ben a „Nineteenth 
Century "-ben. 1886-ban munkaképtelenné tette az elhatalmasodott 
betegség, úgy, hogy négy évig nem tudta folytatni rendszerét. 
Ebben az időben kisebb dolgai jelentek meg. 1887-ben . T h e 
Factors of Organic Evolution" (A szerves fejlődés ténvezői), amely 
inkább élettani fontossággal bír. Ebben az időben jelenik meg 
Kant erkölcstanáról szóló értekezése is „The Ethics of Kant" , 
melyet német követője, fordítója és apostola, Vetter Benjamin 
drezdai tanár mindjár t lefordít és közzéteszi a „Zeitschrift f ü r 
Philosophie und philosophische Kr i t ik" 1889. évfolyamában (Neue 
Folge: 95. Band, 57—82. 1.). Spencer később értekezései 1891. 
kiadásába, a harmadik kötetbe (5. sz.) felvette. 1844-ben kezdte 
olvasni Kant főművét, a „Kri t ik der reinen Vernunft"-ot angol 
fordításban, de az apriori szemléleti formákról szóló tana határozott 
elidegenedést keltet t benne. Letette a könyvet s bár később is 
ú j r a megpróbálta olvasni, de nem tudott megbarátkozni vele az 
ő „megvilágosodott reálizmusa" s Kantot főleg Lewes bölcsészet-
történetéből ismerte csupán. Ebben az értekezésben is polemizál 
vele és az egyénre nézve apriori erkölcstani elveket és erkölcsi 
tényezőket a f a j aposteriori végtelen tapasztalatából átöröklés 
útján származtatja. 

1891-ben ú j , bővített kiadást rendez értekezéseiből. Ebben 
a gyűjteményben három eddig nem említett, erkölcstani tárgyú, 
illetőleg vonatkozású értekezése van: „Prof. Greens Explanations" 
(Green tanár fejtegetései; II. k. 9. sz.), „Absolute Political Ethics" 
(Önálló politikai erkölcstan ; I I I . k. 6. sz.) és „From Freedoin to 
Bondage" (A szabadságból a rabszolgaságba; III . k. 14. sz.). Ez 
év juniusában bocsátja a világ elé az erkölcstan IV. részét „Justice" 
(Igazságosság) címen, amely Spencernek az erkölcstannal szoros 
kapcsolatba hozott jogbölcsészetét foglalja magában. Öt első fejezete 
a „Nineteenth Century" (A 19. század) 1890. márciusi és áprilisi 
számában már előzőleg megjelent, mint Spencer az előszóban is 
megjegyzi.*) 1892-ben a „Principles of Morality"1 (vagy Ethics) 
II. és III. része „The Inductions of Ethics (Az erkölcstan gyakor-
lati általánosításai) és a „The Ethics of Individual Life" (Az 
egyéni élet erkölcstana) is megjelent. 1893 áprilisában a mű V. 
és VI. része, a „Negatíve Beneficence (Nemleges jótékonyság) és 
a „Positive Beneficence" (Tevőleges jótékonyság) is napvilágot 

*) Spencer IT.: Principles of Ethics. II. k. 1893. IX. 1. 
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látott s azzal az erkölcstan teljes lett. Egyszersmind 1892—93-ban 
a „Principles of Morality" vagy ..Principles of Ethics" új, össze-
foglaló. két kötetes teljes kiadását jelenteti meg. Itt adja meg az 
erkölcstannak végleges formáját. Az első kötet a három első részt, 
a ,.Data of Ethics", „Inductions of Ethics" és az „Ethics of 
Individual Life" című részeket; a második kötet pedig „The 
Ethics of Social Life" (A társadalmi élet erkölcstana) összefoglaló 
cím alatt a három utolsó részt, a „Justice", a „Negative Beneficence" 
és a „Positive Beneficence" című részeket foglalja magában. 
Kiilön megjelenése alkalmával a „Justice" -hez négy függelék volt 
csatolva. Ezek most a mű második kötete végén vannak elhelyezve. 
Ezek a függelékek: A. The Kantian Idea of Rights (A jog Kant-
féle eszméje); fí. The Land-Question (A föld-kérdés); C. The 
Moral Motive (Az erkölcsi indítóok); 1). Conscience in Animals 
(Lelkiismeret az állatoknál). A két első inkább jogi, az utóbbi 
kettő erkölcsi vonatkozású. 

A szociologia utolsó kötetének második része (Az életfen-
tartási és gazdasági intézmények) s az egész kötet 1896 novem-
berében jelent meg. Az erkölcstannal való összefüggésénél fogva 
kiváló fontosságú tárgyunkra nézve a társadalomtan. Ezzel tel-
jessé vált az óriási mű. Csaknem negyven évig, negyventől 
majdnem nyolcvan éves koráig dolgozott Spencer a szinthetikns 
bölcsészet rendszerén. Végre megérhette annak befejeződését. 

1893—94-ben a Darwinnál darwinistább Weismann Ágost 
német tanárral és állattan-tudóssal volt irodalmi vitája Spencernek. 
Három értekezés tartozik e vita körébe. A fejlődésnek a termé-
szetes kiválasztáson kivül levő többi tényezőit is hangsúlyozza 
rendszere szellemében, különösen az alkalmazkodást és átöröklést. 
1897-ben és 1901-ben megjelent „Various Fragments" (Különféle 
töredékek) c. műve újat nem ad, csak a rendszer szellemében 
való részleteket. 1902-ben közzétett műve, a „Facts and Com-
ments" (Tények és magyarázatok) hattyúdala volt az öreg mes-
ternek. Halála után l904-ben megjelent, több mint ezer lapnyi 
terjedelmű, két kötetes önéletrajza kiegészítésére adta ki Duncan 
Dávid madrasi tanár „The Life and Letters of Herbert Spencer ' 
(Sp. H. élete és levelei) c. művét 1908-ban, melyben Spencernek 
egy 1899-ből való értekezése van közölve: „The Filiation of 
Ideas" (Az eszmék előállása). Azonban ebben új vagy fontos 
adalékot nem kapunk erkölcstanához. 

Collins Howard-nak a nagy rendszerről készített kitűnő 
kivonata az első angol kiadásban (1889.) még nem teljes, de a 
negyedikben (1897.) már a befejezett teljes rendszerről ad teljes 
képet. A magyar nyelvre fordított ötödik kiadás (1901.) pedig a 
Biologia Alapelveinek újra átnézett és bővített, a Végső Alap-
elveknek is újra átnézett kiadása után készült. A tárgyunkra 
nézve fontos szociológia és erkölcstan kivonata szintén az eredeti 
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művek végleges formája után készült. Ez a tény emeli e mű 
értékét s egyszersmind elfogadhatóbbá teszi a viszonyainkra való 
tekintettel itt-ott reá való utalást. 

így áll előttünk Spencer erkölcstanának fejlődéstörténete és 
maga erkölcstani rendszere. Vallásmentes, agnosztikus, de nem 
teljesen metafizikamentes háttérrel, az élettani, lélektani és társa-
dalomtani alapokon felépített s a fejlődés gondolatával egységbe 
alkotott erkölcstana így áll előttünk az egész rendszerrel való 
szerves összefüggésében. 

A fentebbi fejlődéstörténetből s a még rendelkezésre álló 
adatokból határozottan megállapítható, hogy Spencer nem a Comte 
tanítványa. A külföldi és hazai téves osztályozás alapos javításra 
szorul. Spencer bölcsészettörténeti helyének új megállapítását majd 
külön tanulmányban szándékozunk adni. Erkölcstana helyét és 
jelentőségét e tanulmány további folyamán állapítjuk meg. Most 
folytatólagosan erkölcstanának bölcsészeti rendszerében való he-
lyéről kell szólanunk. 

3. §. Erkölcstana helye bölcsészeti rendszerében. 

A bevezetésben és erkölcstana fejlődéstörténetében elmon-
dottak már nagyjában feltüntették Spencer erkölcstanának bölcsé-
szeti rendszerében való helyét, de inkább csak rámutatólag és 
nem kifejtőleg. A kifejtést itt szándékozunk adni. Az erkölcstan-
nak az egész rendszerrel s a rendszer minden egyes részével való 
tartalmi, szerves összefüggését tüntet jük föl itt. 

Spencer evolucionisztikus bölcseletének vagy sziuthetikus 
filozófiájának bölcsészeti alapvetése a „First Principles"-ben, a 
„ Végső Alapelvek"-ben található. Az angol és a francia (Les 
Premiers Principes) első elveknek, a német alapnak (Grundlage) 
és alaptételeknek (Grundsätze), a magyar fordítás pedig végső alap-
elveknek nevezi a bölcsészeti alapvetést vagy az u. n. általános 
filozófiát. Spencer általános filozófiája magában foglalja az ismeret-
elmélet (v. ismerettan: noetika), gondolkodástan (logika) és meta-
fizika legfőbb elveit. Vagy a két elsőt egybefoglalva, azt is 
mondhatnók, hogy a tudománytan és világnézettan lényegét. Már 
pedig épen ezek szabják meg a bölcsészeti rendszerek jellemét. 

Spencer ismerettani vagy mondjuk általában tudománytani 
álláspontja egyfelől a relativizmus, a viszonylagosság tana, más-
felől pedig a „megvilágosult realizmus". Az a tudás mennyiségére 
s az ismeretszerzés eredményére, ez a tudás minőségére és az 
ismeretszerzés módszerére vonatkozik. Az a Végső Alapelvek-
ben, ez pedig kiegészítőlég a Lélektan Elvei-ben van kifejtve. A 
First Principles I. fejezetének IV. szakasza „minden tudás viszony-
lagosságáról" szól. A Principles of Psychology XV. fejezetének 
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XIX. szakasza és záró toldaléka a „megvilágosult reálizmusról·' 
s az „ideálizmusról és reálizmusról" tárgyal. 

A tudás viszonylagosságáról való felfogásában Spencer 
Hamilton és Mansel követője, illetőleg az angol relativizmus 
folytatója. Csak a viszonylagost, a föltételektől függőt ismerhetjük 
meg. A föltétlen, a nem viszonylagos, az abszolút mindig isme-
retlen és megismerhetetlen marad. Eme megismerhetetlen elisme-
résében rejlik a vallás és tudomány kibékülésének és összhangjá-
nak a lehetősége. Ebből származik Spencer metafizikája: a relativ 
agnoszticizmus. 

Másfelől a reálizmus képviselője Spencer az ideálizmussal 
szemben. Ideálizmus alatt foglalja össze Spencer a bölcsészeti 
ismerettani dogmatizmust, kriticizmust és szubjektív ideálizmust. 
Az ismeretnek az alanyból való származtatását és lényegileg attól 
való függővé tételét megcáfolva elveti. De a „naiv reálizmust", 
mind a köznapi, tudománytalan alakjában, mind a Comte-féle 
pozitivizmus vagy a Mill-féle „tiszta empirizmus" formájában 
hasonlóképen visszautasítja. Maga pedig a „megvilágosult reáliz-
must" fogadja el. Ez tekintetbe veszi a megismerés és ismeret 
tárgyi és alanyi oldalát, feltételeit és tényezőit. De a tárgyinak 
az elsőségét s az alanyinak az által való előidézettségét vallja. 
Az egyén tapasztalatát pedig kiegészíti a faj végtelen tapasztala-
tával, amely átöröklés folytán válik az egyén sajátjává. Spencer 
ismerettani és gondolkozástani álláspontja, tudománytani mód-
szere: induktiv-szinthetikus és deduktív-analitikus, vagyis tapasz-
talati-összetevő és elméleti levezető-elemző. Metafizikája, agnosz-
ticizismusa a metafizikára épített szubjektív ideálizmusnak és a 
metafizikamentes és ellenes empirizmusnak magasabb rendszerbe 
való foglalása. Ismerettani „megvilágosult reálizmusa" a hasonló 
két ellentétes ismeretelméleti irányzatnak, illetőleg igaz eleme-
iknek magasabb egységbe való kapcsolása. Ebből kifolyólag 
álláspontja közelebbi rokonságban van a Kantéval, mint a Cointeé-
val s a mai korrelativistákkal, közelebbről Ostwald-dal és 
Mach-hal van legközelebbi rokonságban. 

A bölcsészet az összes rávonatkozó meghatározásokban levő 
közös elem értelmében: ismeret az általánosság legmagasabb fokán, 
(knowledge of the highest degree of generality). Spencer meg-
határozása szerint: a bölcsészet teljesen egységesített tudás (Phi-
losophy is completely unified knowledge). A legalsóbbrendű 
ismeret: nem egységesített ismeret. A tudomány részben egységesített 
ismeret. A filozófia: teljesen egységesített ismeret.*) Az egységesítés 
egyetemes elve pedig: a fejlődés, az evolúció (evolution, development) 
föltevése és törvénye. Ugy hogy a bölcsészet egyfelől teljesen egysége-

*) Spencer Η.: Firs t Principles. 1867.8 131—134. 1.; 1899.6 37. § . ; 
Collins Kivonata. 19. 1. 
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sített ismeret, másfelől egyetemes fejlődéstan.1) pedig Kétféle bölcsé-
szetet különböztet meg. Altalános bölcsészetet, „melyben különös 
igazságokat használunk fel általános érvényű igazságok megvilágosí-
tására"; és különös bölcsészetet, „melyben az általános érvényű igaz-
ságokatelfogadva, azokkal a különös igazságokat magyarázzuk meg."'-) 
Az általános bölcsészetben a tér, idő, anyag, mozgás és erő tudo-
mányos alapfogalmakat, az anyag megsemmisíthetetlensége, a moz-
gás folytonossága, az erő megmaradása, az erők között való 
viszony megmaradása, az erők átalakulása és egyenlő értékűsége, 
a mozgás i ránya és ritmusa egyetemes fontosságú kérdéseit tár-
gyalja. Ezen az alapon ju t folytatólag a fejlődés és bomlás folya-
matának. a fejlődés törvényének és magyarázatának a kifejtésére. 
Az egész rendszer felett uralkodó fejlődési törvény így- hangzik: 
„A fejlődés anyagnak egységesülése és mozgásnak ezzel járó 
szétszóródása, amelynek folyamán az anyag (viszonylag) határo-
zatlan s össze nem függő egyneműségből (viszonylag) határozott 
s összefüggő külünneműségbe megy7 át és amelynek folyamán a 
visszatartott mozgás hasonló átalakulást szenved." Az idegen 
nyelvű idézeteknek a folyó szövegben magyar fordításban való 
közlési módszerétől eltérve, az eredeti szövegben is idézzük ezt 
az alapvető és egyetemes jelentőségű fejlődési törvényt: „Evolu-
tion is an Integration of matter and concomitant dissipation of 
motion; during whicli the matter passes f rom a (relatively) inde-
finite, incoherent homogeneity to a (relatively) definite, coherent 
heterogeneity; and during wliich the retained motion undergoes 
a parallel transformation."3) A különböződés (differentiation) és 
egységesülés (Integration) kettős áramában hármas összetett fejlő-
dési folyamat megy tehát végbe: egyneműségből különneműségbe, 
összefüggéstelenségből összefüggésbe és határozatlanságból hatá-
rozottságba való átmenetel. Vagy röviden: a fejlődés különböződés, 
egységesülés és meghatározódás (határozottá válás). Ellenkezője: a 
bomlás. A fejlődést az egyneműek állliatatlanságáról, a hatások 
sokszorozódásáról. az elkülönülésről és a mozgó egyensúlyról szóló 
törvények magyarázzák. Ez a Spencer általános bölcsészete. 

A különös bölcsészet pedig nem egyéb, mint a fejlődés 
gondolatának a lét és levés egész területén való alkalmazása s az 
összetevés által egységesített egyetemes tudásnak az általános 
bölcseleti alapra való építése. Schopenhauer ismert mondása, hogy 

!) Ε t á rgy kitűnő részletes kifejtését adja Höffding H. : Geschichte 
der neueren Philosophie. II . 1896. 519—529. 1. 

2) Collins: Spencer Herber t Synthetikus Filozófiájának Kivonata. 
1903. 19. 1. 

3) Spencer H.: First Principles. 1867.2 396. 1., illetőleg a zárójellel 
jelzett, javí tot t és kiegészített szöveg: 1899.8 145. §. — A Collins Kivona-
tában és annak magyar fordításában a teljes szöveg szószerint van közölve. 
49. 1. 
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bölcsészete egy gondolat leírása, minden nagy bölcsészeti rend-
szerre alkalmazható; de talán egyre sem több joggal, mint a 
Spencer szinthetikus filozófiájára. Spencer nagy gondolata: a fej-
lődés törvénye. Különös filozófiája nem egyéb, mint a világegye-
tem fejlődéstörténete, tágabb értelemben vett kozmogonia. 

A fejlődés törvényét így alkalmazza aztán a biologia, 
pszikhológia, szociológia és ethika terén. A tudományos rendszer 
és módszer mindenütt ugyanaz. Előbb az adott tények. (Data) 
aztán a gyakorlati általánosítások, (Inductions) s ezek alapján az 
induktiv-szinthetikus és deduktiv-analitikus bizonyításmód és a 
végső eredmények összhangos egységbe való foglalása s a meg-
ismerhető és megismerhetetlen érintkezésének feltüntetése. 

A biologia, vagy élettan főgondolata az élet meghatározása 
és az élet kifejlődése. Az élet általános meghatározása így hang-
zik: „Az élet a belső viszonyoknak a külső viszonyokhoz való 
folytonos alkalmazkodása." 2) Részletes meghatározása meg így 
szól: „Az élet a különnemű, úgy egyidejű, mint egymásutáni 
változások határozott kombinációja külső együttlétezéseknek és 
egymásutániságoknak megfelelően."2) Ez az életnek a fogalma, 
amely az egész rendszer minden részén keresztülhúzódik. Az 
élet kifejlődésének leírása, az egyén és faj élete kifejlődésének 
természettörténete a mű tartalma. A fejlődésnek háromrétű fo-
lyamata, az egyneműségből különneműségbe, az összefüggéstelen-
ségből összefüggőségbe és határozatlanságból határozottságba való 
átmenetel elsődlegesen épen a szerves világ életében kisérhető 
figyelemmel. A szerkezet nélkül való kezdetleges szerves életből 
fejlődött ki a környezet hatása alatt a szerkezettel biró szerves 
élet. A működés megfelelő szerkezetet hozott létre. A környezet 
hatása pedig a szerves lények változatait hozta létre a szerves 
anyag különféle visszahatásának, az alkalmazkodásnak megfelelő-
leg. Az így létrejött változatok, fajok közül történt aztán a 
Darwin által u. n. természetes kiválasztás, amelyet Spencer 
helyesebben a legalkalmasabb fenmaradásának nevez. A fenn-
maradt legalkalmasabbak fenmaradást biztosító, szerzett jellem-
vonásai az átöröklés útján válnak az utódok sajátjává. Lamarck 
és Darwin elméleteit egységbe foglalja és kiegészíti így az élet-
nek s az élet fejlődésének ez a spenceri elmélete. Az élet általá-
nos kifejlődését aztán kiegészíti az alaktani, élettani és faj-
szaporodási fejlődéssel. 

Ezen az élettani alapon épít tovább a lélektanban. Ott az 
élet kifejlődését, itt pedig a lélek, a szellemi élet kifejlődését 
tárja elénk. A szellemi élet is az élőlényeknek s legközelebbről 

1) Spencer Η.: Principles of Biology. 1864—7Λ és 1898.5 30. §.; 
Collins Kivonata 80. 1. 

2) Spencer Η. i. m. 27. §.; Collins kivonata 79. 1. 
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az embereknek a környezethez való alkalmazkodásából előálló 
tevékenység. Elfogadja az őt megelőző angol képzetkapcsolási 
lélektan helyes eredményeit, de ki is egészíti és javítja azzal, 
hogy a szellemi élet, a lélek, a tudat és öntudat nem érzékletek és 
képzetek puszta összekapcsolt összege, hanem egy lényegében 
megismerhetetlen kapcsoló tényező, lelki energia. A viszonylag 
határozatlan s össze nem függő egyneműségből viszonylag határozott 
s összefüggő különneműségbe való fejlődés törvénye érvényesül 
a lelki fejlődésben is. Az igazság kritériuma — mondja a 
Mill-féle tiszta tapasztalati lélektannal szemben —: a „tagadása 
felhoghatatlan" elv. Ezt pedig nem a tapasztalatból kapjuk, hanem 
magával hozza az egyén átöröklés útján kapott szellemi képes-
ségében. Másfelől a tapasztalatokat minden egyén a maga sajátos 
lelki mivolta szerint dolgozza fel. A veleszületett szellemi természet 
és az igazságnak azzal járó kritériuma az egyénre nézve apriori, 
de a fajra nézve aposteriori. A faj végtelen hosszú tapasztalatai 
folytán felhalmazódott és átörökölt szervezeti és szerkezeti tulajdon-
ságokban kapja az egyén a gondolkodás formáit. Ebben egészíti 
ki Spencer Kantot. Az egyénre nézve Kant által apriorinak bizo-
nyított szemléleti és gondolkozási formák a faj számára aposi-
terioriak, szerves fejlődés folytán adottak. így mutatja ki aztán a 
részletes és különös összetevés és elemzés útján egész szellemi 
életünk kifejlődését fel az eszthetikai, erkölcsi és vallási érzésekig 
és fogalmakig. Különösen ez a szakasz bír elsőrangú erkölcstani 
fontossággal.*) 

Az életnek ebben az egyetemes országában az így fejlődött 
szellemi élettel biró emberek társas szervezete a társadalom s 
ennek fejlődése további foka a fejlődésnek. Erről szól a társa-
dalomtan. Mint az egyén, úgy a faj, a társadalom, az emberiség 
élete is folytonos kölcsönhatásban van az életviszonyokkal. Maga 
a társadalom nem mekhanizmus, hanem organizmus, nem mester-
ségesen készített gépezet, hanem természetesen, mintegy élet-
tanilag nőtt szervezet. Helyesebben szuper-organikus képződmény. 
Az élettani és a társadalmi szervezet között azonban a nagy 
hasonlóság mellett két alapvető különbség van. Az élettani szerve-
zeteknek csak a középponti szerve öntudatos, míg a társadalomban 
az azt alkotó minden egyénnek van öntudata. Míg a szervezetben 
az egyes részek az egész érdekében működnek, addig a társadalom-
ban az egész van az egyesek érdekében. Ebből az álláspontból 
származik Spencer sokat emlegetett individuálizmusa. Kora ifjú-
ságától késő vénségéig számos értekezésében és munkájában s 
társadalomtanában is erélyesen védi az egyén szabadságát az állami 
mindenhatósággal, az államszociálizmussal szemben. Társadalomtani OÖ " 

*) Spencer I I . : Principles of Psychology 1870—72.2 és 1890.5 II . XVII . 
4 7 6 - 5 3 9 §; Collins Kivonata 3 6 5 - 3 8 5 . 1. 
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felfogása élettani analógián felépített szuper-organicizmus, túlzó 
követőinek élettani organieizmusával szemben. A társadalom házi, 
szertartási, politikai, egyházi, élethivatási és gazdasági intézmé-
nyeinek fejlődéstörténetét adja ezután. Háromféle társadalmi 
fejlődési fokozatot és társadalmi tipust különböztet meg. Egyik a 
militárizmus: a katonai vagy harcos társadalom, a másik az 
indusztriálizmus: az ipari vagy közgazdasági társadalmi típus. Az 
első múlóban, a második uralomra jutó-félben van. A harmadik 
fejlődési fokozat és tipus a magasabb értelmi, erkölcsi és eszthetikai 
fejlődés folytán előálló szabad együttműködés társadalma. Ez a 
jövendő fejlődés azonban nem műszaki és intézményes reformmal, 
hanem az egyének magasabb, jellembeli, erkölcsi fejlődésével 
valósítható meg. Itt meg különösen ezek a részek fontosak 
erkölcstani tekintetben.') 

Ezen az alapon adja azután a tökéletes társadalomban 
tökéletes embert föltételező abszolút és a mindig ehhez alkalma-
zandó relativ erkölcstant. Az általános bölcsészeti alapon az 
egységesített tudás olyan tornya emelkedik, melynek minden 
következő emelete kisebb alapú az előzőnél. A relativizmus alapján 
a fejlődéstörvénnyel felépített élettan, lélektan és társadalomtan 
tetején emelkedik az erkölcstan magas kupolája. A torony alapja 
a Megismerhetetlen mélységében gyökerezik. Maga pedig minden 
oldalról a Megismerhetetlen légkörével érintkezik. Kupolája meg 
a Megismerhetetlen fényes ködébe vész. A szellemi műépítészet 
félszázad alatt több század számára épített remekműve. 

Wundt bölcsészet-meghatározását leginkább fedi ez a rend-
szer: „A bölcsészet az az általános tudomány, melynek feladata 
az egyes tudományok által közvetített általános ismereteknek 
ellenmondás nélküli rendszerbe való egyesítése."2) 

A hatalmas alapépítményen emelkedő, külsőleg is tekintélyes 
erkölcstani rendszeren mintha kívülről is olvasható volna az if jú 
Spencer erkölcstanírási fogadkozására való célzással De Vigny 
Alfréd tömör és fényes mondása: „Qu'est-ce qu'une grand vie ? 
Une pensée de la jeunesse, réalisée par l'áge műr.": „Mi a nagy 
élet ? Ha az i f júkor gondolatát megvalósítja az érett kor." 

(Folyt, köv.) 
Veress Jenö. 

Spencer Η. : Principles of Sociology 1876—96., I. 256 -263 . és III . 
853. §§; Collins Kivonata 453—55. és 617. 1. 

2) Wundt W . : System der Philosophie 1889.1 21. 1.; 1897.2 17. 1. 



A revideált Biblia. 
— Lukács evangélioma. — 

Az ev. legelső szava έττειδήτεξ nem mivelhogy, hanem miután 
szóval fordítandó. Okát az összefüggés adja meg. Különben az 
egész első vers darabos. Elsőbb is kétségtelen, hogy az επεχείρησαν 
άνατάξασθαι nem ezt jelenti: kezdették rendszerint megírni, hanem 
vállalkoztak arra, hogy rendbeszedik, megszerkesztik valaminek 
az elbeszélését. Minthogy pedig a διήγησις előtt nincs névelő, 
bizonyos, hogy a szerző egész általánosságban akarta azt mon-
dani, hogy „Miu tán sokan próbáltak elbeszélést szerkeszteni a 
köztünk történt dolgokrólMilyen lapos ezzel szemben a revisió 
szövege: „Mivelhogy sokan kezdették rendszerint megírni azoknak 
a dolgoknak az elbeszélését, a melyek minálunk beteljesedtek." 
Méltó folytatása ennek a 2. vers: Amint nékünk előnkbe adták, 
akik kezdettől fogva szemtaniíi és szolgái voltak az igének. A 
παράδοσις nem az ember elé adott valami, hanem reá hagyott 
valami, a γενόμενοι pedig nem voltak, hanem lettek. így hát ez a 
mondat igy hangzik: amint azt ránk hagyták, akik az Igének 
kezdettől szemtanúivá és szolgáivá lettek. 

3. έ'δοςε κάμοί nem tetszék nékem is, hanem elhatároztam én 
is. Tény, hogy a Ree. az ακριβώς után kommát tesz s így össze-
köti a παρηκολουθ-ηκότι szóval az egész kifejezést, ez alapon tehát 
a revisió fordítása megfelel a szövegnek. De a kritikai kiadások 
már törlik a kommát, mert a παρηκολουθηκότι nem szorul az utána-
következő szavak kiegészítésére. Önmagában is elegendő annak 
kifejezésére, hogy utána járt a dolognak. Hanem igenis az a fő 
előtte is, meg Theofilus előtt is, hogy most újból, mindent pon-
tosan megír, még pedig személyes utánjárás alapján. A vers 
tehát nem így hangzik: Tetszék nékem is, ki eleitől fogva minde-
neknek szorgalmasan végére jártam, hogy azokról írjak neked, jó 
Theofilus, hanem így kell hangoznia: Elhatároztam én is, aki 
utánajártam, hogy neked, kegyelmes Theofilus, eleitől fogva min-
dent pontosan sorjában megírok. A κράτιστος a helytartóknak s 
hasonló magas állású állami tisztviselőknek a címe. Megfelel a 
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inai excellentiásnak. Nem lehet tehát jó szóval fordítani, hanem 
kegyelmes szóval. 

4. A revisió azt mondja: Hogy megtudhasd azoknak a dol-
goknak a bizonyosságát, amelyekre taníttatol. Az eredeti szöveg 
sokkal tömörebb és jellegzetesebb: ίνα εττιγνώς την άλήθειαν = hogy 
megtudd az igazat, a biztosat, a kétségbevonhatatlant, a mi szi-
lárdul áll a krit ika ostromában. Jobb így: Hogy megtudd az 
igazat azokról, amikről tanultál. 

15 Az ές εφημερίας 'Aßtct nem rendet, hanem osztályt jelent. 
A papi rend ugyanis 24 osztályra volt felosztva, amelyek 
nyolcadika volt az Abija osztálya. I. Kron. 24 í 0 . 

17 προβεβηκότες szó szerint azt jelenti, élemedett. A görög az 
idős és az öreg fogalmát más szóval fejezi ki. (V. ö. Lk. 13 6) 
Ugyanez áll a 18. versre is. 

18 ίερατεύειν egy szóval is kifejezhető: paposkodni. Nem így 
kell hát a verset fordítani: Lön pedig, hogy mikor ö rendjének 
sorában papi szolgálatot végzett az Isten előtt, hanem így: Tör-
tént pedig, hogy mikor az osztálya sorrendje szerint az Isten előtt 
paposkodott. Hasonlóképp a 9. versben is így: A paposkodás 
szokása szerint. 

128 a Rec.-ban toldalékkal van ellátva s a revideált szövegbe 
ez a toldás is belekerült. Ami természetes is, ha abból revide-
álták a régi szöveget, amelyben ez a toldalék szintén benne 
van. Δ pápás egyház e toldalékból csinálta az ő üdvözlégy-máriáját. 
Ha jogunk van hozzá, már csak ezért is kihagynám a Szentírás-
ból. Pedig jogunk van, mert ez a toldás csak a nyugati codexek-
ben van meg, a hitelesebb, a keleti codices nem ismerik. Ez 
alapon én ezt a mondást: Áldott vagy te az asszonyok között, — 
kihagynám. 

129 A Ree,-ben ίδοΰσα = láttára, a krit. szövegekben pedig 
έπΐ τω λόγω e szavakra áll. Minthogy a további egész beszélgetés 
alapját az angyal híradása képezi, minthogy Mária megütközése 
és tűnődő kérdése is e híradásra vonatkozik s minthogy a legjobb 
szövegek is ezt igazolják, ennélfogva itt is a kritikai szöveget 
tartom meg és így fordítom a verset: Az pedig e szavakra za-
varba jött és azon tűnődött, mi legyen ez az üdvözlés? 

139 Minthogy itt άναστασα össze van kötve έπορείιθη-νεΐ, így 
kell állani: fölkerekedvén, elment. 

143 πόθεν μ SÍ τούτο kifejezést a revisio szó szerint honnét 
van ez nékem kitétellel fordítja. Se nem szép. se nem magyaros. 
Ezt így kell mondani: Hogyan jutok én ahoz, hogy stb. 

148 és 50. γενεαί-t sokkal jobb nemzedék szóval fordítanunk, 
mint nemzetség szóval. Minden nemzedék boldognak mond enge-
met és az ö irgalmassága nemzedékről nemzedékre azokon, akik 
öt félik. 

166 εθεντο. . . εν τη καρδία, a revisió szerint szívökre vevék 
5 * 
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mindenek, a kik hallak. Szívére venni valamit annyit jelent, mint 
megszívlelni, az intést megfogadni, a szemrehányásra magába 
szállani, a baj alatt letörni, a sérelmet felpanaszolni stb. I t t azon-
ban nem ezekről van szó. A hegyvidék lakosainak szemében a 
kis János születésének esete mindenképp különös volt. Ezért hát 
(szószerint) eltették a szívükben a hallott dolgokat azzal a fel-
tevéssel, hogy majd megfigyelik, mi lesz ezzel a gyermekkel. Az 
eredeti szöveg tehát ezt mondja: És akik hallották, mind fel-
rótták emlékezetükbe mondván: Ugyan mi lesz majd ebből a gyer-
mekből? Nem a fordító a hibás, hanem a Ree. szöveg, hogy a 
vers második feléből hiányzik a γαρ és így más a két mondat 
összefüggése, mint azt az értelem is, meg a legjobb szövegek is 
követelik. A syrsin kódexben így találjuk: .Mi lesz majd ebből a 
gyermekből, (akivel az Urnák keze van), akin az Urnák keze 
nyugszik'. A görög szöveget a γαρ alapján így kellene fordíta-
nunk: Ugyan mi lesz majd ebből a gyermekből, mert hogy az 
Ur keze volt (rjv) ő vele'. 

170 a revisióban nagyon általános és színtelen. Az eredetiben 
a καθώς |έλάλησε az előző vers ήγειρε y.ápaς-ára vonatkozik. így 
hát nem ez a mondat értelme: Amint szólott az ö szent prófétái-
nak szája által, akik eleitől fogva voltak, hanem ez: Amint azt 
az ő öröktől fogva meglevő szent prófétáinak szájával megmondotta. 

17 7 a revisióban tisztán Jánosra vonatkozik. A syrsin azt 
a felfogást igazolja, amely ezt a verset Jézusra vonatkoztatja. A 
76. versben Zakariás a Keresztelő hivatásáról szól. Azért nevezik 
majd őt prófétának, mert az Urnák útjait készíti elő. A 77. v. 
most már azt mondja meg, miért kell ennek az útkészítésnek 
történnie ? Azért, hogy az Úr megadhassa, közölhesse (του δούναι 
γνώσιν σωτηρίας) az üdvösség tudományát az ő népével (τω λαώ 
αϋτοΰ t. i. Κυρίου de sohasem'ϊωάννου). A γνώσις σωτηρίας = εϋαγγέλιον. 
Α két vers tehát együttesen így fordítandó: Téged pedig gyermek, 
a Magasságos prófétájának hívnak majd, mert az Ur előtt jársz, 
hogy megkészíted az ő útjait, 77. hogy közölje az ő népével az ö 
bűneit bocsánatában az üdvösség tudományát. Az eredeti szöveg-
ben nincsen arról szó, de meg a János története se igazolja, 
hogy a Keresztelőről el lehetne mondanunk azt, amit a revisió 
közöl: És az üdvösség ismeretére megtanítsad az ő népét, a bű-
nöknek bocsánatában. Ha János ezt tette és tehette volna, akkor 
valóban ő lett volna a Messiás. 

1 7 8 _ 7 9 szintén nem felel meg az eredetinek. A mi istenünk-
nek nagy irgalmasságáért, amellyel meglátogatott minket a naptá-
madat a magasságból, hogy mejelenjék azoknak stb. A δια σπλάγχνα 
ελέους nem nagy irgalmasság, hanem könyörülő irgalmasság, έν οΤς nem 
mellyel, hanem amelyekben, έχεσκέψατο ανατολή ες 'ύψους nem meg-
látogatott minket a naptámadat (?) a magasságból, hanem virradat 
tünt fel nekünk a magasságokból, έχιφαναι τοις stb. nem hogy meg-
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jelenjék azoknak, hanem felragyogni azoknak stb. Ezek alapján a 
szöveg így fordítandó: a mi Istenünk könyörülő irgalmas-
ságai által, amelyekben nekünk virradat tünt fel a magasságokból 
felragyogni azoknak, akik sötétségben és a halálnak árnyékában 
ülnek. 

180 εως 'Ισραήλ, nem azt jelenti, amelyen megmutatta 
magát Izraelnek, hanem: amelyen Izraelhez fordult, vagyis fellépett. 

2, ττασαν την οίκουμένην, a revisióban az egész föld. A ή 
οικουμένη (t. i. γη) az UT-ban többféle jelentésben használatos. 
Schirlitz szerint jelenti: Görögországot, Júdeát, a római birodalmat, 
az egész földet vagy annak lakosait, só't a jövendőt is. Passowban 
olvasom, hogy a császárok korában még nem értették e szón az 
egész világot, hanem csak a római birodalmat. Jézus korában se 
érthették rajta az egész földet. Történetileg se állhat meg több, 
mint csak annyi, hogy Augustus császár a maga birodalmában 
népszámlálást tartatott. Ezt a népszámlálást ismerjük Josefusból is, 
Acta 537-ből is. De azt is tudjuk, hogy ez nem azonos azzal, 
amely Jézus születése idején történt. Szerzőnk nyilvánvalóan 
tévedett. Általános népszámlálásra senki se megy a szülővárosába, 
hanem ott i r ják föl, ahol találják. Itt pedig arról van szó, hogy 
József és Mária Betlehembe ment, mert az volt a Dávid városa. 
Józsefet, mint Dávid ivadékát ott kellett beírni az időnként meg-
ejtett törzskönyv-pótlás alkalmával. Ezt az összeírást Lukács a 
népszámlálással cseréli fel, aminek egyik oka az, mert pogány 
ember lévén, nem ismerte a zsidó szokásokat, másik oka meg az, 
hogy a népszámlálásból kifolyólag keletkezett zsidólázadás még 
sokáig élénk emlékezetben maradt. Augusztus különben a zsidó-
törzskönyvek pótlásával aligha törődött valaha, nemhogy törzsek 
szerint parancsoltatta volna összeszedetni a zsidókat. Azt a népszámlá-
lást pedig, melyet Quirinius helytartó végeztetett s melynek célja 
a megadóztatás rendezése volt, az egész birodalomban megtartották 
s így az οικουμένη nem az egész földet, hanem az egész birodalmat 
vagy az egész tartományt ( = Sziria proconsulatus) jelenti. Én ez 
utóbbinak adom az előnyt s így fordítom: parancs ment ki, hogy 
az egész tartomány összeirassék. 

27 έν τω καταλύματι kortürténetileg nem vendégfogadóval 
fordítandó. Aki olvassa, azt hiszi, hogy akkor is úgy történt a 
beszállásolás, mint ma. Egyik példázatban, melynek tárgya a kérő 
barát, maga Jézus is ráutal az ekkor szokásos vendéglátásra. A 
mikor tanítványait kiküldi, akkor is és még több más esetben is 
beszél megszállásról, de nem vendégfogadóról. Csak a könyörülő 
szamaritánus példázatában említi azt a menedékházat, amely a 
jerikói úton tényleg megvolt. Vendégbarátságban éltek akkor az 
emberek, mint ahogy a keleten legtöbbnyire ma is úgy élnek. 
De úgy élnek még ami nagy magyar Alföldünkön is. József 
bizonyosan többször is megfordult Betlehemben, mert a mikor a 
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törvény szokása szerint évenként felment Jeruzsálembe, a törzséhez 
tartozó atyafiakat is meglátogatta Betlehemben. Ezúttal, úgy látszik, 
Mária nehézkessége miatt késett meg annyira, hogy a rokon 
vendégbarátnál nem tudtak nekik többé helyet szorítani a rendesen 
csak egy, legfölebb két szobából álló házban. Ezért kerültek az 
istállóba. Ezek az istállók azonban nem külön épületek voltak, 
hanem a hegyes talajba bevésett üregek, amelyek elől nyitva 
voltak. Ez az oka, hogy az apokryfus elbeszélésekben már nem 
istállóról, hanem barlangról olvasunk. A mi szövegünk azonban 
a kis Betlehem egyik házáról beszél, de nem vendégfogadóról, 
hanem vendéglátó húsról! Kitűnik ez már abból is, hogy ugyanaz 
a szerző ugyanazt a κατάλυμα szót használja arról a helyiségről, 
amelyben Jézus utolsó vacsoráját tartotta s amely mindenesetre 
magánház volt: Luk. 22, 11; míg a vendégfogadó (karaván-
vendéglő) neve Lukácsnál: χανδοχεϊον: 1. 10, 34. 

2jj Nem ezt mondja: Mert született nektek ma a Megtartó, 
hanem ezt: Mert Megtartó született ma nektek. 

2,11_32 Értelme ez: Isten azt az üdvözítést, amelyet most 
Jézusban az összes népek vagyis az egész világ szemeláttára 
elkészített, arra szánta, hogy az a pogányoknak világosság legyen, 
amely felfedi előttük a megváltás örök titkát, a zsidóknak pedig 
dicsőségük legyen, mert hogy megadta nekik Isten, amit vártak, 
kértek: a megváltatást. Ezt az értelmet a revisíó nem adja vissza 
egész világosan. így olvassuk: látták az én szemeim a te 
üdvösségedet (?), amelyet készítettél minden népeknek szemeláttára, 
világosságul a pogányok megvilágosítására és a te népednek az 
Izraelnek dicsőségére. A φως ε!ς άπο/,άλυψιν εθνών azt akarja mondani, 
hogy az a το σωτήριόν σου amely a zsidóknak már οόςά, a pogányok-
nak még csak egy fénysugár, amelynél megismerik majd a meg-
váltatás örök titkát. A mondat tehát így felel meg az eredetinek: 

látták szemeim a te üdvözítésedet, amelyet az egész világ 
szemeláttára készítettél a pogányoknak kijelentés világosságául, a 
te népednek, Izraelnek pedig dicsőségül. 

2i9 δτι έν τοΐς τοΰ πατρός μου δεΐ εΐναί με. Jézus azon csodál-
kozik, hogy őt a szülei olyan sokáig keresték. Mert μεθ' ήμέρας 
τρεις, tehát harmadnapra, hanem három nap múlva találták meg. 
S mikor ezt Mária a szemére lobbantja, akkor mondja Jézus: 
Mi dolog, hogy kerestetek engemet? Hiszen nektek tudnotok kellett 
volna, hogy ott kell lennem, ahol az én atyám hívei, háza, törvényei 
vannak = έν τοις τοΰ πατρός μου. Nem valamivel való foglalkozásról 
van itt szó, hanem valahol való tartózkodásáról. Azért vagy így 
kell fordítani, hogy nekem az én atyáméi közt (εν τοΐς) kell lennem, 
vagy igy: hogy nekem az atyáméiban kell lennem (t. i. e templom-
ban vagy általában ahol a törvényt magyarázzák). Az a fordítás, 
amelyet az eredeti Károliban is, meg a revisióban is találunk, 
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annak a dogmatikus felfogásnak a gyümölcse, mely Jézusban 
mindenütt és mindenkor a messiási öntudat nyomait keresgeti. 

251 και ήν ΰποτασσόμενος αύτοΐς szószerint: és alájuk volt 
vettetve. Ez nem az egyszerű engedelmeskedésre vonatkozik, 
hanem arra, hogy a szülők rendelkeztek vele mindenben. Tehát 
vagy így kell fordítani: És rendelkezésük alatt állott, vagy így: 
És alájuk volt vetve. 

252 Az eredetinek így felel meg: Jézus pedig gyarapodott 
bölcsességben, testben és kedvességben Isten és emberek előtt egyaránt. 

32_ s έγένετο ρήμα θεού έπι Ίωάννην. Tehát nem προς, hanem 
έπι. Α bath kol, az Isten szava leszáll az emberre, mint a hogyan 
leszállott Jézusra is a kereszteléskor. És ez a leszállott szó meg-
bízást és megszentelést ád. Itt is nem így kell fordítani: lön az 
Isten szava Jánoshoz, hanem így: leszállt az Isten szava Jánosra 
és bejárta a Jordán egész környékét prédikálván a bűnök bocsá-
natára szóló megtérésnek keresztségét. Mert ez volt a prédikálás 
tárgya: a βάπτισμα, a bemeritkezés, a megkeresztelkedés, a mit 
azonban csak a megtérés alapján nyerhetett meg mindenki. Ε 
megtérés célja pedig (εις) a bűnök bocsánatának megnyerése. A 
revisióból azt olvassa ki mindenki, hogy a βάπτισμα eszközölte ki 
a bűnök bocsánatát: prédikálván a megtérés keresztségét a bűnök-
nek bocsánatára, holott az eredetiben azt mondja a szerző, amint 
hogy nem is mondhat mást, hogy a megtérés szolgált a bűnök 
bocsánatára: κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εις αφεσιν αμαρτιών, a mi 
csak így fordítható helyesen: hirdetvén a bűnök bocsánatára való 
megtérés keresztségét. 

35 az eredetiben így szól: Minden völgy betöltessék és min-
den hegy és halom lehordassék és lészen a göröngyös simává és 
az egyenetlen egyenes úttá. 

3,5 . így szól: A nép pedig figyelt és mind elgondolkoztak az 
ö szívükben Jánosról, hátha ö a Krisztus? 

31(i. így fordítandó: Én ugyan vizbe merítelek titeket, de 
eljön, aki erösebb, mint én, akinek nem vagyok méltó, hogy a 
sarui szíját megoldjam, az majd szent lélekben és tűzben merít 
meg titeket. 

4j A revisio a Ree. hibás pontozását követve, így fordítja: 
.. . vitetek a Szentlélektől a pusztába negyven napig, kísértetvén 
az ördög által. Ennek az értelme az, hogy a lélek negyven napig 
vitte őt, amíg vele a pusztába ért. A kritikai szöveg is, meg az 
értelem azt követeli, hogy a pusztába szó után tegyük a vesszőt. 
Megjegyzem, hogy az eredetiben εν τω πνεΰματι áll, ami azt jelenti, 
hogy a lélek birtokában lévén ήγετο εις την ερημον, vagyis: α lélek 
kivitte öt a pusztába, ahol negyven napon át kísértette öt a 
sátán. 

4., A hangsúly a υ!:ς szón van. Ezen kétkedett ördög és 
ember mindig, hogy Jézus talán nem is több a közönséges embe-
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rek millióinál. Ezért áll itt is elől: s! υΓος εΐ του δεοΰ, nem így 
kell hát fordítani: Ha Isten fia vagy, hanem így: Ha fia vagy 
az Istennek. A mondat második fele se helyes a magyarban, 
εϊπέ τω λίθω τούτω, ίνα γένηται άρτο; egyszerűen, de annál erőtelje-
sebben így hangzik: mondjad ennek a kőnek, hogy legyen kenyér! 
Máténál meg lehet a változzék szót tartani, mert ott a mondat-
szerkezet egészen más. Itt azt olvassuk, mondjad ennek a kőnek, 
ott pedig ezt: mondjad, hogy ezek a kövek legyenek vagy vál-
tozzanak kenyerekké. 

4 ]4 ev τ-f, δυνάμει του πνεύματος, helyesen és jellemzően így 
fordítandó: a lélek erejének birtokában, mert hiszen a megkísér-
tetés maga is csak a Jézusban élő isteni lélek erejének próbája 
volt. Most, amikor ez az erő ki volt próbálva, felléphetett a tu-
lajdon vérei között is. 

536 Nagyon homályos. Az eredetiben ez áll: ουδείς έπίβλημα 
άζο ιματίου -/.aivoü ο-χίοας — senki foltot új ruhából kivágva 
επιβάλλει επί ίμάτιον παλαιόν = nem vet régi ruhára. A το ίμάτιον 
ellentéte a c χιτών-nak, amaz a felső, emez az alsó ruha. Régi 
ruhát senki se foltoz úgy, hogy ú j ruhából vágjon ki számára 
foltnak valót. Nem posztóról van hát itt szó, hanem viselő ruhá-
ról. Egészen híven tehát így kell a magyarban e mondatnak 
hangoznia: Senki se vet új ruhából kivágott foltot ócska ruhára s 
ha mégis, akkor az új is elszakad és az újból való folt nem vág 
össze a régivel. Ezt a mondatot a revisió így fordította: Senki 
nem toldja az új posztófoltot az ó posztóhoz, mert különben az újat 
is megszakasztja és az ó posztóhoz nem illik az újból való folt. 

67 a παρετηροΰντο nem leselkedni, hanem figyelve szemmel-
tartani. Itt is az a gondolat, hogy szemmel tartják Jézust, vájjon 
elköveti-e azt a bűnt, hogy szombaton is gyógyít, vagyis dolgozik. 
A leselkedésben az alattomosság is megvan, itt pedig egyszerű 
nyílt megfigyelésről van szó. 

624. kétségtelenül vitás hely. Nem mondhatja senki, hogy itt 
a revisio hibásan fordított és mégis kifogást emelhetünk ellene. 
Nyelvtanilag ugyanis απέχω τινά τινός első sorban azt jelenti: vala-
mit valakitől megvonni, de — különösen μισθό ν, καρπόν, χάριν 
stb. mellett, — azt is jelenti: jutalmat nyerni, kegyhez jutni stb. 
Nem a nyelvtani forma dönt tehát, hanem a szövegbeli össze-
függés. Azok a jajok, melyeket itt Jézus a gazdagokra, elbiza-
kodókra stb. mond, a jóléttel szembehelyezik mindjárt a büntetést 
is. Akik most jóllakottak, azok majd éhezni fognak, akiknek 
most hízelegnek, azok is majd megböjtölik ezt a dicsőséget, akik 
pedig gazdagok, azok meg a sok kincs mellett elvesztették azt, 
ami őket egykor vígasztalhatná. Ezek alapján az άπεχω első 
jelentése használandó s e helyett: mert elvettétek a ti vigasztalás-
tokát, így fordítandó: mert elvesztettétek a ti vígasztalástokat. 
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628 επηρεάζω nem háborgatok, hanem rosszakarattal bántal-
mazok. A német amazt stören, emezt kränken igével fejezi ki. 
I t t ez az utóbbi felel meg az eredeti értelmének. 

632-34. r·0'·7· ú(MV χάρις εστίν kifejezést a revisió így fordítja: 
mi jutalmatok van? Pedig nem jutalomról van itt szó, hanem 
érdemről. Jézus ugyanis a hívőket szembeállítja a hitetlenekkel. 
Az alaptétel, amelyet meg akar világosítani, a 35. versben olvas-
ható. Istent kell az embernek például vennie, amikor másokkal 
szemben való viselkedését meg akarja határozni. Isten jóságos 
még a hálátlanokkal és gonoszokkal szemben is. így kell tennie 
a hívő embernek is. Hívők és hitetlenek ( = αμαρτωλοί, itt nem 
bűnösök, hanem a Krisztus híveivel szemben a hitetlenek) ellen-
téte az, hogy míg a hitetlenek csakis azért tesznek jót, mert 
viszontszolgálatra vagy más előnyökre számítanak, azért szeretnek 
másokat, mert őket is szeretik mások, addig a hívők Istent, az 
ő atyjukat utánozzák abban is, hogy viszonzás reménye és várása 
nélkül szeretik az embert, mert testvér, jót tesznek mindenkivel, 
mert csak ezzel bizonyíthatják be, hogy ők valóban Isten gyer-
mekei. A χάρις tehát nem jutalom, hanem érdem. Az ellentét 
ebben van: A hitetlenek azt nézik, hogyan viselkednek velük 
szemben mások és ahhoz szabják viselkedésüket, — a hívő pedig 
abból indul ki, mi esnék jól neki, ha olyan helyzetben volna, 
mint aki hozzáfordul segedelemért és a szerint viselkedik má-
sokkal szemben. Ezért már a 31. verset így kell fordítani: 
Amint akarjátok, hogy az emberek veletek szemben viselkedjenek 
('ίνα ποιώσιν υμΐν), ti is akkép viselkedjetek azokkal szemben. Itt 
következik aztán a megvilágosító ellentétes párhuzam: Mert ha 
azokat szeretitek, akik benneteket szeretnek, micsoda érdem (és 
nem jutalom! hiszen ennek itt semmi értelme!) néktek? Hiszen 
a hitetlenek is szeretik azokat, akik őket szeretik. Hasonlókép 
fordítandó a következő mondat is: És ha azokkal tesztek jót, 
akik veletek jót tesznek, micsoda érdem az néktek? Hiszen a hi-
tetlenek is ugyanazt teszik! 

A 34. versben a παρ' ων ελπίζετε λαβείν a revideált szöveg-
ben így áll: akitől reményűtek, hogy visszakapjátok. Nem erről 
van szó, mert hiszen csak természetes, hogy semmiféle ethika sem 
tehetné megokolttá azt az eljárást, hogy tudva vesztegesse el az 
ember a vagyonát. Az έλπίζειν λαβείν τι άπο τινός nem visszakapni, 
visszavárni, hanem e kifejezés arra vonatkozik, hogy az 
ember vár valakitől valami kedvességet, szolgálatot, szívességet. 
A hivő és a hitetlen kölcsönzése közt az a különbség, hogy míg 
a hitetlen csak annak ád kölcsönt, akitől viszontszolgálatot remél, 
addig a hívő csak azt nézi, hogy valakinek segítséget nyújthat a 
szükségében. Ezért nem a kölcsön visszafizetésére vonatkozik a 
vers végén álló ίνα άπολάβωσιν τα ίσα kifejezés sem, hanem arra, 
hogy ők is ugyanazt kapják, vagyis, hogy hasonló szorult hely-
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zetben számíthassanak hasonló szívességre. A 35. vers a követ-
keztetést vonja le, amikor azt mondja: így hát szeressétek ellen-
ségeitehet (ez visszautal a 32. és a 27. versekre) s tegyetelc jót 
és kölcsönözzetek μηδέν άπελπίζοντες. Ez a kitétel megint helytelenül 
van fordítva, απελπίζω = reményről lemondani, kétségbeesni. 
Passow még utal is az újtestamentomi helytelen nyelvhasználatra: 
„lm Ν. T. findet es sich Act. Apost. 635 ebenfalls in der angeg. 
Bdtg, während man es gew. ohne Grund deutet: von Einem etwas 
hoffen." Merxnél olvasom, hogy Ξ, II, \Vcant· 2 codexek és az 
összefüggés a μηδένα szót igazolja — Senkit a reménységétől meg 
ne fosszatok. Abban áll az igazi szeretet, hogy miként a mennyei 
Atya teszi, a hívő is még ellenségét is szereti, senkinek a benne 
vetett reménységét le nem rontja, segít mindenkin viszontszol-
gálat várása nélkül. Nem üzleti dologról, kölcsön visszavárásáról 
van itt szó, hanem a szeretet gyakorlásáról, igaz istenfiú-
sági életről. Az απελπίζω = reménytől megfosztani valakit, illetőleg 
itt: μηδενα — senkit. Kétségtelenül hibás tehát a szöveg, amikor 
μηδένα helyett μηδέν-t mond, ami azt jelenti: miben se kételkedve. 
Igen, de a revideált szöveg így fordítja: semmit érte nem várván. 
Ez pedig egyenesen képtelenség. így csak akkor fordíthatnánk, 
ha απελπίζω helyett έπελπίζω állana. De az összefüggésnek és az 
alapgondolatnak csak az απελπίζω ige felel meg. A vers így hangzik: 
Így hát (πλήν nemcsak ellentétes, hanem következtető kötőszó is 
lehet) szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót és kölcsönözzetek senkit 
meg nem fosztván reménységétől és gazdag lesz a ti jutalmatok és 
fiai lesztek a Magasságosnak, mert ö jóságos a hálátlanokkal és 
a gonoszokkal szemben is. 

636 οΐκτίρμονες így is fordítható: legyetek irgalmazok és ez 
szebb is, tartalmasabb is mint az irgalmasok. 

637 passiv formáit a magyarban fel kell oldani. A revideált 
szövegben most igy hangzik ez a vers: Ne ítéljetek és nem 
ítéltettek, ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok, megbocsássatok, 
nektek is megbocsáttatik. Jobb volna így: Ne ítéljetek és nem 
Ítélnek titeket se, ne kárhoztassatok és nem kárhoztatnak benneteket 
se, mentsetek fel és titeket is felmentenek. 

644 A revideált szöveg nem tünteti fel teljes világossággal 
a vers alapgondolatát. Mert minden fa a tulajdon gyümölcséről 
ismertetik meg, nem így folytatandó: mert a tövisről nem szednek 
fügét, sem a szederindáról nem szednek szőlőt, hanem így: hiszen 
nem tövisről szednek fügét és nem cserjéről szüretelnek szőlőt. A 
βατις nem szederinda, hanem mindennemű tövises cserje; τρυγώ 
mindenemű gyümölcs összeszedése, tehát a szőlőre vonatkozólag 
szüretelés. 

645-re ugyanaz az észrevételem, ami Mt. 12,5-re volt. 
73 1_3 5-re sem mondhatok mást, mint amit Máté l l j 7 _ 2 ü - r a 

mondottam. 
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741-beu a ου χάριν nem a λέγω coi-hoz, hanem az άφέωνται-hoz 

tartozik, tehát nem így kell fordítani: Minekokáért mondom néked, 
megbocsáttatik az ö sok bűne, hanem így: Mondom néked, ereVí 
bocsáttatik meg az ö sok bűne. 

8 ] 4 A két participium nem esik olyan közel egymáshoz, 
hogy a magyarban összekapcsolhatnánk. Az ά·/.ούσαντες és a πορευόμενοι 
között a közelebbi meghatározások egész sora fekszik. A szöveg 
nem arról szól, hogy akik hallgatják az igét, egyszerűen tovább 
mennek, hanem hogy ΰπο μερίμνων -/.α', πλούτου και ήϊονών του βίου 
kerülnek, azok terhét vagy gondját hordozva járnak. A pél-
dázatban a szemléletességhez szükséges párhuzam csakis akkor 
van meg, ha a πορευόμενοι a feö-val köttetik össze. Ami a magnak 
a tövisek különféle faja, amelyek mind hatalmasabb, terje-
delmesebb fejló'désre képesek, mint a mag, ugyanaz az isten-
igének a gondok tömege, a gazdagsággal járó törődés, az élet 
gyönyörűségének hajhászata. Mikor az ember az ige hallgatása 
után ismét ezek közé kerül, mcgfojtatik és nem jut gyümölcsözésig. 
Wellhausen a πλούτου előtt levő και-t törli. Szerintem helyesen. 
Mert amint a hasonlat második tagjánál is a két genitivus 
appositiója az egyes genitivus, így kell az első tagjánál is a két 
genitivusnak állania. A ύπ'ο μερίμνων του πλούτου és a υπ; μερίμνων 
τοΰ βίου egymást egészíti ki és teljesen megfelel annak a gondolat-
nak, amelyet a kép ki akar fejezni. A πορευόμενοι pedig nem 
állhat elől magára, hanem a ϋπ'ο-val kötendő össze. A mondat tehát 
így hangzik: Amelyik pedig a tövisek közé esett, azok, akilc, 
hallgatják, de a gazdagság gondjai és az élet gyönyörei alá kerülve 
elfojtatvak és nem jutnak gyümölcsözésig. 

8j 5 εν υπομονή itt csakis a kitartás lehet. Arról van szó, hogy 
amint a jó földbe hullott mag állhatatosan fejlődik egészen a 
gyümölcsözésig, úgy a tiszta szívbe került istenige is állhatatosan 
megmarad a gyümölcsözésig, vagyis kitartással (és nem béke-
tűréssel) gyümölcsözik. 

823 συνεπληροΰντο igét a revisió megrémülének szóval fordítja. 
A ουμπληρόω passivuma annyit jelent mint színültig megtelni. Arról 
van szó, hogy a hajóba, amlyen utaztak, becsapott a hullám s a 
tanítványok veszedelemben voltak. A vers tehát így hangzik: 
Szélvész csapott a tóra, megtelt a hajó és veszedelemben voltak. 
Rémülésről nincs itt semmi szó. 

Raffay Sándor. 
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D. Dr. Faul Feine (Prof. der Theol. in Breslau) Theologie 
des neuen Testaments. Leipzig ,T. C. Hinrichs'sche Buchhandlung 
1910. (XII. és 714. 1.) 15 Κ, félbőrbe kötve 17 Κ 40 f. 

Aki kissé ismeri a bibliai theologia irodalmát, az tudja, 
hogy Feine fentnevezett műve hézagot pótol. A liberális theologia 
standard workja e téren Holtzmann vaskos műve, a positiv olda-
lon Bernh. Weiss és legújabban Schlatter művei váltak ki, de 
az előbbi műve legutolsó kiadásában kifejezetten elutasította ma-
gától azt a feladatot, hogy a legújabb irodalmi termékekre és az 
azok által képviselt irányra tekintettel legyen, míg Schlatter 
műve megint oly sajátos, íróját jellemző termék, hogy mellette 
Feine műve, amely megint különösen arra törekszik, hogy a kér-
dések mai állása felől lehetőleg objektiv módon tájékoztasson és 
azok eldöntésére indítást adjon, nagyon is megállhat. 

Feine anyagát a nagyjában szokásos felosztásban adja. Elő-
ször előadja Jézus tanítását a synoptikusok szerint. Azután követ-
kezik az őskeresztyénség tanítása és ezen belül szó van az ős-
gyülekezet tanairól, Pál thcologiájáról és a Pál utáni irodalom 
(héber levél, Jakab levele, 1., 2." Péter Júdás levele, Mk. Mt. 
ev.-a és Lukács iratai) theologiai nézeteiről. Végül kifejti a mű a 
jánosi iratok tanítását. Itt szó van először az apokalypsisről, majd 
következik a synoptikus és a jánosi krisztuskép összehasonlítása, 
János és Pál viszonya, János és a görög műveltség (nevezetesen 
természetesen Philo) és végül János tanításának részletei. 

Mondani sem kell, hogy Feine egyrészt az egyes kérdések-
nél tekintetbe jövő problémákat mind ismeri és pedig legújabb-
kori alakjukban és velünk megismerteti, velük szemben való 
állásfoglalásunkat megkönnyíti. De másrészt elég kimerítő módon 
s ahol máskép nem lehetséges, legalább a továbbvezető irodalomra 
való utalással is adja elő anyagát. Hogy az ilyen nagykiterjedésű 
és sokszor igen különféle megítélést is megengedő anyag meg-
ítélésében itt-ott vagy tán sokszor a szerzővel nem érthetünk 
egyet, ez természetes dolog. Feine megoldásai általában a posi-
tiv theologia keretében mozognak és megerősítenek ennek állás-
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foglalásaiban. De azért ismeri a liberális, sőt a legújabb, a vallás-
történeti theologia positióit s az ezek által felvetett problémákat 
is és szóvá is teszi, sokszor elveti, sokszor igazsági mozzanatait 
el is fogadja. Mind ebben a szerző elárulja, hogy onnan, abból 
az iskolából, a jenai theologiából indult ki és lett a positiv theo-
logiának egyik tekintélyes képviselője. 

Bár alig tudunk ellentállani a kísértésnek, hogy Feine szép 
művének egyes részletei megbeszélésébe is bocsátkozzunk és 
fenti állításainkat igazoljuk, mégis legyen ez elég. Mi a könyvnek 
minél több olvasót, sőt ennél többet, sok buzgó tanulmányozót 
kívánunk. Maga a könyv megérdemli, de aki tanácsunkat követi, 
meg fogja látni, hogy a sok okulás és a lelki haszon is meg-
érdemli, melyet belőle meríthetünk. Dr. Daxer György. 

Cathrein V., Die katholische Weltanschauung in ihren 
Grundlinien, mit besonderer Berücksichtigung der Moral. Ein 
apologetischer Wegweiser in den großen Lebensfragen fü r alle 
Gebildete. Zweite bedeutend vermehrte Auflage. Freiburg i. Br. 
(Herder) 1909. 578 lap. Ára 7 márka. 

Szerző a legelőkelőbb német jezsuita írók közül való. 
Valamikor Hoensbroech-hel együtt hadakozott a protestantismus 
ellen. Két kötetes morálbölcselete mai 4-ik kiadásban van elterjedve 
s a Ziegler, Wundt és Paulsen-félét akarja leszorítani. Műveiből 
merítik a mi klerikális íróink is, p. o. Prohászka, Székely, Szuszai, 
Dudek és Hanuy, a protestáns irodalomról szóló ismereteiket. Magu-
kat az eredeti, különösen német protestáns műveket alig olvassák. 

Első kiadásában „Die kath. Moral in ihren Voraussetzungen 
und Grundlinien" volt a mű címe. Második kiadásában lényeges 
változásokon ment át. „Az egyház üldöztetéséről1·, „kulturaellenes-
ségéről", „a jó cselekedetek által való megszenteltctésről" („Wcrk-
heiligkeit" jobban mondva „Gerechtigkeit") s „a protestáns 
bensőségről" szóló szakaszai egészen újak. 

Előszavában mondja, hogy „a keresztyénellenes sajtó" és 
egy „Nordau, Nietzsche. Haeckel, Chamberlain, Paulsen, Harnack 
és Ziegler (sic.) műveinek művelt katholikus körökben való 
terjedése" indította művének, a katholikus világnézet klerikális 
izű apológiájának megírására. 

Művének beosztása igen sikerültnek mondható. Első könyvé-
ben az embert, nevezetesen annak eredetét s a világmindenségben 
való állását, a másodikban a keresztyént, közelebbről a kijelentés 
igazságát s a Krisztus egyházát, s a harmadikban a katholikus 
morál alapvonalait mutatja be a klerikális világnézet fényénél a 
maga olvasóinak. Egy rövid áttekintésben és zárószóban össze-
foglalja fejtegetéseinek eredményét. 

Fejtegetései a jelzett úton az eddig ismert klerikális keretek-
ben mozog. A keresztyénség nála eo ipso a klerikális katholicis-
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mussal, a protestantismus az eretnekséggel azonos. Még legügyesebb 
és legönálóbb az emberről, a vallásról és morálról, s a mű végén 
a lelkiismeretről szóló rész. De azért halovány sejtelme sincsen 
a keresztyén ember nyugodt lelkiismeretéről, amelyet ρ ο. Luthardt 
oly meggyőzően fejteget a maga ethikájában. Szörnyen mesterkélt 
a katholikus morál elleni ellenvetésekről szóló rész. Bajos is 
védeni a szerzetességet és annak a tisztaságát a keresztyén család 
tisztaságával szemben. S aztán a katholikus egyház világ- és 
kulturaellenességét bajos eltagadni. Az itt észlelhető dilemmákat 
klerikális álláspontról át lehet ugrani. De nem lehet eloszlatni. A 
szerzetesi s a világi morál dualismusa itt kétségtelen és áthidal-
hatatlan. S aztán a pápaságról és annak infallibilis főnökségéről 
szóló részletek a traditiót kivéve minden alapot nélkülöznek. 
Ezen a ponton soha sem ér t jük meg egymást. Itt Hase és 
Tschackert polemikájával a smalkaldi cikkek hangján kell a római 
egyházzal beszélnünk. 

Hiányos vallás- és mivelődéstörténeti érzékről tesz bizony-
ságot, ha a szerző zárószavában a polytheismus szégyenéről, a 
buddhismus semmiségéről, a zsidóság elvakultságáról, a moha-
medánismus hamisságáról és soknejűségéről, s a ker. világnézet 
egyetlen valódi katholikus jellegéről beszél. „Csak egy ker. világ-
nézet van — úgymond — a szónak legteljesebb értelmében és az 
a katholikus". S aztán ugyancsak szidja a hedonistát, a kulturális 
haladás, s a fejlődési elmélet ethikáját, amellyel szemben azt 
vallja, hogy „a dogmából meríti a ker. ethika csudálatos, legyőz-
hetetlen erejét.'1 

Apologetikai vezérfonala minden izében klerikális és reakciós, 
amelyen még gyönyörű német nyelvezete sem tud enyhíteni. 
Protestáns írókat ritkán idéz és akkor is a legszélsőbb rationá-
listákat. Az ismert klerikális írók művei és organumai az ő forrásai, 
így hát művének elolvasását csak annak ajánlhatjuk, aki a 
keresztyénség klerikális jezsuita torzképét akarja valójában meg-
ismerni. Se. M. 

Dr. Rudolf Eisler, Wörterbuch der Philosophischen Begriffe. 
3. teljesen újra kidolgozott kiadás. Mittler und Sohn Berlin. 1910. 
3 kötet. Összesen 2076 oldal. Ára félvászonkötésben 40 márka. 

Eisler Rudolf dr., a bécsi egyetem ismert nevű philosophusa, 
harmadik, gyökeresen átdolgozott és bővített kiadásban (a 2. kiadás 
1904-ben jelent meg 2 kötetben) bocsátja közre 3 kötetes philo-
sophiai szótárát, mely gazdagság, alaposság és tudományos célokra 
való használhatóság tekintetében messze felülmúlja Kirchner R. E. 
hasonló irányú, a lipcsei Dürr cégnél „Wörterbuch der philoso-
phischen Grundbegriffe" cím alatt megjelent művét (5. kiadás 
1907. i^ra 9.50 márka). Ez a mű a gyűjtögető hangyaszorgalomnak 
igazi monumentuma. Betűsoros rendben magában foglalja az összes 
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philosophiai és a philosophiával vonatkozásban álló fogalmaknak, 
kifejezéseknek történetét maguknak a philosophiai szerzőknek 
művei alapján, lehetőleg eredeti idézetek alakjában, a feltalálás 
helyének pontos megjelölésével. A kisebb jelentőségű, vagyis a 
történetben különös szerepet nem játszó fogalmaknál természetesen 
elég volt az egyszerű körülírás vagy az idegen szavak németre 
fordítása. A tárgyalás fősúlya magától értetődőleg a tulajdonképeni 
philosophiai fogalmakra esik s a szótár gazdagsága e tekintetben 
bámulatos, minek illustrálására szolgáljon az, hogy pl. a következő 
műszavak: „apriori" 11, „Aesthetik" 15, „Erkenntnis" és „Erkenntnis-
theorie" 20, „Gott" 14, „Idee", „Kategorien", „Kausalität" 16—16. 
„Objekt", „Objektiv" összesen 53, „Raum1 29, „Seele" 20, 
„Sociologie" 37, „Willensfreiheit" 28 oldalt foglalnak el. 

Az egyes cikkek keretén belül az anyag elrendezésében a 
szerző rendesen azt az eljárást követi, hogy először lehetőleg 
röviden az illető kifejezésnek azt a végső értelmét ír ja körül, 
melyre a szerző beható történeti és rendszeres logikai ill. dialek-
tikai vizsgálódás alapján jutott; azután pedig a bölcselet történeté-
ben jelentőségre jutott sajátlagos meghatározásokat közli annak a 
fejlődésnek a feltüntetésére, amelyen az illő szónak ill. kifejezésnek 
jelentése az idők folyamán keresztülment. Az előbbinek, t. i. a 
philosophiai fogalmak rendszeres meghatározásának jelentősége 
nemcsupán abban áll, hogy ezen meghatározásokból a szerzőnek 
szinte az összes philosophiai kérdésekre vonatkozó felfogását meg-
ismerhetjük, ·— amely célra egyébként a szerzőnek egy külön 
műve is rendelkezésünkre áll „Kritische Einführung in die 
Philosophie" címen (1905) — hanem abban is, hogy ezen meg-
határozások által a szerző hathatósan egyengeti útját az egységes 
philosophiai terminológiának, melynek hiánya a philosophia terén 
nem kevésbbé érezhető, mint az egységes theologiai terminológia 
hiánya a theologia terén (1. Th. Sz. VIII. évf. 6. 1.); igaz, hogy 
mindig akadnak kiváló gondolkodók, rendszeralkotók, akik a 
terminológia iskolás szabályain szuverén módon túlteszik magukat 
és a saját képüket viselő új veretű terminológiai ércpénzt hoznak 
forgalomba, — de legyen ez csak a valóban kiváló szellemek 
kiváltsága s a kisebbek ne akarják hiányos eredetiségüket azzal 
dokumentálni, hogy a terminológia terén zavart csinálnak. Hogy 
a fogalomváltozások történeti tárgyalásának milyen nagy jelentősége 
van, eléggé kitűnik, ha meggondoljuk, hogy a philosophiai 
gondolkodásnak előrehaladása a philosophiai problémák új meg 
ú j formulázása mellett főkép azokban a meghatározásokban nyilat-
kozik meg, amelyeket a különböző rendszerekben az alapvető 
fogalmak nyernek, úgy hogy ezen alapvető fogalmi meghatározások 
történetéből magának a philosophiai gondolkodásnak történetét 
ismerhetjük meg bizonyos szempontokból tekintve. Eisler szótárában 
akárhány olyan cikk van, amely így egész kis bölcselettörténeti 
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monographiává növekedett. De a fogalmi változások történeti 
ismeretének nemcsupán ilyen általános és önálló jelentősége van. 
Az egyes, különösen régebbi philosophiai rendszerek tanulmányo-
zását is nagyban megkönnyíti annak pontos ismerete, hogy az 
illető szót valamely bölcselő vagy annak kora milyen értelemben 
használta; míg ezen ismeret nélkül az illető gondolkodót gyakran 
azért nem értjük meg, mert mindig hajlandók vagyunk a tőle 
használt szavakat a manapság közkeletű értelemben venni, holott 
a szavak jelentése sokszor igen nagy változásokon megy keresztül. 
De Eisler nemcsak a régebbi meghatározásokat és értelmezéseket 
gyűjti össze nagy gonddal, hanem a legújabbkori és a jelenleg 
élő philosophusok műveiben található jellegzetes definitiókat és 
positiókat is oly terjedelemben öleli fel. hogy gazdagsága ebben 
a tekintetben is igazán bámulatra indít. Hogy erre a szerző milyen 
nagy gondot fordított, kitűnik abból is, hogy egy 48 oldalra 
terjedő függelékben szintén betűsor szerint pótlólag feljegyzi még 
azokat az adalékokat is, melyek művének kinyomatása közben 
kerültek keze ügyébe, úgy hogy munkájával csakugyan „up to 
day" jutott. Eisler szótárának egyik legbecsesebb része az a 
97 oldalra terjedő, a szerzők neveinek betűrendje szerint beren-
dezett philosophiai irodalmi repertórium, mely az egész mű végén 
foglal helyet s gazdagság tekintetében szintén sokkal felette áll 
pl. a Pekár-féle bölcselettörténet végén található repertóriumnak. 

Eisler nagy szótárát melegen ajánljuk megszerzésre úgy a 
könyvtáraknak, mint mindazoknak, akiknek tanulmányai főkép a 
philosophia és a rendszeres theologia terén mozognak. 

Pröhle Károly. 


