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Λ mult év november 14-én kétszázadik évfordulója volt Leibniz 
halálának. Magányosan, elhagyatva, csaknem elfeledve köl-

tözött el az élők közül az, ki „milliókra költötte dús élte kincsét", 
fejedelmeknek volt lelkiismerete, egy egész korszaknak egyetemes 
értelmi világosság forrása, aki belevéste nevét az európai tudo-
mányos és szellemi élet évkönyvébe, akitől mély gyarapodás nélkül 
senkisem vált meg mindama kimagasló szellemiségek közül, 
akiket világosságot vágyó lelke felkeresett, hogy okuljon tudá-
sukból s akiket akadémiákba csoportosulni ösztönzött — elfeledve 
mult el mindezektől, csak úgy, mint saját nemzete megterméke-
nyített reprezentánsaitól s a fejedelmi udvartól, pedig mindezeknek 
jótevője volt, legfőképpen nemzetének, mert nemcsak benne 
kezdett filozofálni a német szellem, de már benne határozott 
alakban öltött testet a világnak és embernek olyan felfogása, 
mellyel, mégis igaza van Wundt-mk (Die Nationen und ihre 
Philosophie), a német szellem fejezte ki a legadaequatabb módon 
az ember abszolút értékének ősi élményét. Az idealizmussal aján-
dékozta meg Leibniz nemzetét, miután optimizmusával életkedvet 
s maga iránti bizalmat öntött a harminc éves háborúban szét-
zilálódott népbe s napsugaras, derült életnézetével kedvet a mély 
és komoly kötelességek derült végzésére. 

Az idealizmus Leibniz filozófiájának szelleme s a filozofiai 
szellem jellemzi L.egész élete művét. Univerzális szellem, nem tudása 
bámulatos tömege miatt, hanem a nagy, éltető összefüggések, élő 
kapcsolatok fölötti uralkodásnál fogva, melyek értelmet adnak a 
részletnek, az egyes jelenségnek, az egész tömegnek. Leibniz 
ismereteinek gazdagsága is csaknem példátlan s Aristotelesig kell 
visszamenni és Hegelig előre, hogy párját találjuk. De univerzá-
lissá pillantását a kozmikus, összefoglaló, egységesítő kitekintés 
teszi, az uralkodó képesség: az egységet látni a sokféleségben 
és a sokféleséget az egységben. Azért lehelli egész tudományos 
tmnkássága ezt a filozofiai szellemet. A mihez csak hozzányúlt 
bámulatosan sokoldalú érdeklődésével, mindazt ezen kozmikus 
összefüggésban látta s kezei közt az empíria is ezen végtelen 
kapcsolódások puhatolására indító kezdet. Egv uralkodó ház 
története, mikor fejedelme megbízza annak megírásával, szemében 
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az egyetemes történelembe belenyúló szálak nyomozására való 
alkalom, előmunkálatai a kritikai és ezért pragmatikus történelem 
írás előképei lesznek módszerességükkel, ami épen a filozofiai, 
univerzalisztikus átpillantás eszköze. A nyelv logikájának elemzése 
nála a nyelvtudomány alapetésévé mélyül, melyről Müller Miksa 
azt mondta, hogy ha kora több hozzáértéssel támogatta volna a 
kezdeményezést, egy századdal korábban lett volna pozitiv nyelv-
tudományunk. 

A részletekbe mélyedő munkát épen olyan természetesen 
fakasztotta benne az egyetemes, összefoglaló tendencia, mint 
ahogy a részletek viszont az egységhez való fellendülést táplálták. 
Ε részletekbe mélyedés nagyszerű eredményei a mathézisben a 
differenciális kalkulus, a természettudományban az erő mennyi-
ségének megmaradásáról szóló tétel, mellyel megjavítja Descartes 
fogalmazását, mely a mozgás mennyiségét vélte állandónak s 
mellyel a modern term. tudomány egyik megalapítója lett. A 
kozmikus összefüggésekre vágyódó universalizmus pedig átízzik 
minden iratán, azért oly termékenyítő minden hevenyészett alkalmi 
irata is — s nem is véletlen, hogy igazán alkalmi irat minden 
munkája s hogy elméje roppant gazdagságát nagyszerű kezde-
ményezésekbe aprítja szét: szüntelen uj világosságra törő szelleme, 
amely egyszersmind azt a világosságot másokkal közölni, másoknak 
használni is belső kényszerűségnek érezte, s amely a tudomány 
s a gyakorlati élet minden kérdésében irányító vagy döntő rész-
vételre hívta, sokkal mozgalmasabb életfolytatást írt neki elő, 
hogysem otiuma lehetett volna nyugodt, szemlélődő rendszerezésre; 
Spinosa világtól elzárkózó, magányosan elmélkedő élete Leibnizra 
nézve lehetetlen volt; gondolatvilága ellentétes rétegek szüntelen 
elemzése és bírálata kapcsán bontakozott mind tagozottabb egésszé 
s e bővülés és fejlődés dokumentumai nagyobb részt hihetetlen 
terjedelmű levelezésében és folyóiratok lapjain vannak elszórva 
— jórészt mind máig; — nem lephet meg tehát, hogy egyes 
gondolatsorok ellenkezésbe jutnak a szüntelen új hatások alatt 
formálódó későbbiekkel, hogy a roppant gondolatrendszerben a 
zsenialis kezdeményezések nincsenek mind végig fejtve. 

Ez az elaprózottság s alkalomszerűség lehetett részes a tudós 
világ feledékenységében is, melyet Leibniz élete végén tapasztalni 
volt kénytelen; a zárt rendszer hiánya pedig kifejleszthette a 
Wolff szisztematizáló és iskolásán pedáns összefoglaló munkája 
iránti szükségérzetet — s a felvilágosodás korának ez a Wolff 
által interpretált Leibniz volt eszményt és bizonyító érveket adó 
filozofusa, úgy, hogy mikor Kant a régi metafizikai világmagya-
rázatnak gyökerére vetette a fejszét, Leibniz filozofiája háttérbe 
szorult, anélkül, hogy egész jelentőségének megfelelő közvetlen 
hatását kifejtette volna. De a megindított gondolatsorok Kant 
reformja után is folytatásra találtak; amit Herder, Lessing és Jakobi 
— Leibniz metafizikai alapozásától függetlenül is — a nyelv-
tudomány, a vallás magyarázata s a történelem felfogása terén 
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Leibniz indítására tovább fejlesztettek, átöröklődött a német 
idealizmusba és romantikába s Humboldt Vilmoson, Schellingen, 
Schleiermacherer.' keresztül alkotó elemévé vált egy idealisztikus 
filozófiának s talán szerencsésebb módon, mint midőn Herbartban 
a monadologia talált felújítóra, mert ez a felújítás inkább „prózai 
elrontás" volt, amint Böhm Károly jogosan nevezte s a filozófiának 
csak egy metafizikai kísérlettel több bizonyította, hogy a régi 
metafizika általában meddő a világmagyarázatban. 

Leibniz rendszerének zsenialis koncepciójából a felújítás e 
sikertelensége természetesen semmit se von le. Történeti össze-
függésében úgy áll előttünk az a ragyogó elméből fakadt világ-
kép, mint a világ és az ember mivoltát és életét illető legvégső 
kérdések leggondosabban, mert a legmagasabb álláspontról vég-
zett egyeztetése, amit metafizikai állásponton, Kant előtt, elérni 
lehetett. Ez az egyeztetés nem formai ügyeskedés, ellentétek ki-
párologtatása, hanem éppen az alapkoncepció mélységének — 
vagy magasrendűségének — következménye: a nehézségeket, 
melyek a korabeli filozófiában, magyarázó elveik egyoldalú alkal-
mazása miatt, ellenmondásokra vittek, ezen elvek kapcsolásával 
szünteti meg. Universalis szelleme, mely a sokféleségben az egész-
nek megpillantására volt berendezve, ezt a magyarázó elvet al-
kotta meg a motiasz gondolatában. 

Kétféle magyarázatot kinált Leibniznak kora filozófiája: a 
Bacon empirizmusából elég hamar kialakult materializmus, ahová 
a sensualizmusnak Hobbesban jutnia kellett, az atomizmust, a 
Descartes két lényegével elégedetlen Spinosa tana az egyetemes 
substancia gondolatát, mely szerint a dolgok az egy egyetemes 
lényeg módosulatai. Leibniz egyiket se fogadhatta el. Az egye-
temes lényeget nem, mert megsemmisíti az egyes dolgok való-
ságát — s éppen ennek a tanulságnak végleges szemünk elé 
tárása Spinosa tanának történeti jelentősége, amire Leibniz biz-
tosan rámutatott: az egyetemes mellett egyszerűen nem lehet ön-
álló az egyes; az egyetemes éppen azért az, mondja Böhm, mert 
ő az egyetlen s végtelen ereje egyszerűen szétroppantja és szét-
morzsolja az egyest. (L. Az ember és világa I. a lényegről szóló 
szakaszokat.) — De nem fogadhatja el az atomizmust se, 
mert az anyagi atom nem az igazán végső, elemi valóság; mert 
arnig csak tisztán anvag, nem tehet semmit, ha pedig tevékeny, 
akkor ott van benne az, ami cselekszik, tehát az atom nem egy-
szerű. Már pedig a világ valóságait alkotó végső valóságnak, az 
alkotó elemeknek, egyszerűeknek kell lenniök; s miután nem 
lehetnek homogén egyetemesség, mint Spinosa gondolta, végtelen 
számú egyedi létezőknek kell lenniök, s mert cselekvőknek kell 
lenniök, mert csak az erő cselekszik, azért az elemek, a substanciák 
erőpontok, metafizikai pontok, melyek természete az, hogy semmi-
féle külső indítást nem várva, maguktól, mint a felvont íjj húrja, 
ha elengedik, örökösen tevékenyek. Ε tevékenység nem egyéb, 
mint saját maguk kifejtése, s minthogy nem anyagiak, mert az 
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erő az anyagnak ellentéte, tehát szellemiek, azért a substanciák 
szellemi létezők, s életük abban áll. hogy az δ sajátos, minden 
mástól különböző erőfoka szerint mindenikük más-más fokú 
tisztasággal és világossággal képezi, vagy tükrözi a világot. Ε 
szellemi realitások összhangzó egysége, a világ, tehát teljesen 
szellemi valóság, melyben az alkotó erőpontok erőfokának, azaz 
lényegességük fokának megfelelő tisztaság foka szerint teszünk 
különbséget anyag és szellem közt; anyag a legerőtlenebbűl 
tükröző erőpont képe, tehát a zavaros és homályos képekben 
kimerülő élet, szellem a tiszta képre képes erő, amennyire a véges 
létezőt éppen végessége ily tisztaságra képesíti. Teljesen tisztának 
csak a végtelen átmenetek sorának végén álló utolsó tagot gon-
dolhatjuk, ő tisztán tevékenység, ő az actus purus, ő a tiszta 
szellem: isten. A véges lényeg mindenikéhez hozzátapad valami 
az anyagból: a szellem megkötöttségéből, a zavaros, mert érzéki 
képezésből s azért zavaros szemlélésből. De az istentől lefelé a 
leganyagibb valóságig a végtelen sokféleség alkotó valóságai 
szellemi létezők s ennek a szellemi jellemű metafizikai realitásnak 
adta Leibniz a monade nevet, melyet, úgy látszik, van Helmont 
közvetítésével Giordano Brúnótól vehetett át. 

A monasz tehát az igazi a-tomos, az egyszerű, a valóság végső 
alkotó eleme, a substancia, a mely azért az, mert magától és 
magában van. Mint ilyen öröktől fogva való, egymástól független, 
egymástól hatást el nem fogadható, abszolúte egyszerű realitások 
alkotják a monaszok a világ valóságait, csupán a maguk örökre 
determinált természetét fejtve ki, azért is nincs rajtuk ablak, 
nincs rá szükségük, — s mégis a legtökéletesebb összhangban 
működnek össze egymással. Ezt az összhangot az isten teremtő 
szellemétől kapták a kozmoszt alkotó monaszok; az egyes mona-
szok tehát a legfőbb monasz teremtményei. Teremtmény létükre 
mégis örökkévalók és nincs kezdetük, mert az isteni szellemben 
élnek, mint lehetőségek, mielőtt az isten a valóságba realizálná 
őket, mikor a legtökéletesebb világ alkotó részeiül szabad vá-
lasztással, mintegy az isteni szellemben lefolyó isteni előjáték 
után a puszta possibilitas-ból a compossibilitas-ba, az együttes 
létezésbe bocsátja a monaszokat, ami az igazi való lét, úgy hogy 
a valóság Leibnizra nézve is a lehetőség beteljesedése, comple-
mentum possibilitatis. 

Ebben egyszersmind elárulja magát L. rendszerének uralkodó 
eleme. Hogy a lehetőséget teszi a világmagyarázat legfőbb elvévé, 
azt mutatja, hogy a metafizikai realitások gondolatában az igazi 
hajtó csira az emberi szellem közvetlenül ismeretes valósága volt, 
s csak annak transcendens átirása az a metafizikai realitás, s a 
lehetőség gondolata, mely mint tisztán logikai kategória, helyén 
van a tiszta formai észelvek közt, szintén metafizikai realitássá 
lett abban az önkéntelen transcendenciában, mellyel L. az emberi 
öntudat világát egy tőlünk függetlenül létező metafizikai valósággá 
lényegesítette át, mely tehát nem lehet egyéb, mint végtől végig 



Leibniz. 7 ] 

racionacis valóság, hiszen éppen a ratio van transcendálva meta-
fizikai, kozmikus realitássá. 

Ε metafizikai racionalizmus — vagy racionalis metafizika — 
álláspontján egyezteti már most Leibniz a substancia új értel-
mezésével a metafizikai világmagyarázatok helyes mozzanatait 
egyoldalúságaik megjavítása után; így érvényesíti Spinosa egye-
temes lényegével szemben a lényegek pluralitását, a materializ-
mussal szemben az energizmust, mely ezen erő természeténél 
fogva idealizmust és vitaiizmust jelent; mindkét túlhaladt állás-
pont egyoldalú mechanizmusával szemben a teleologiát, melyet 
az erő gondolata természetesen érlel meg, mert az erő, mint 
tevékenység, valamely célra törekszik; s L. a kauzalitást, mely a 
monaszok teljes determínáltsága miatt semmiféle módosító be-
hatást nem enged meg életük sorába, úgy egyezteti a teleologiával 
hogy az öröktől fogva meghatározott oki összefüggést, mely multat 
s jövőt oly véglegesen megszab, hogy a mult a jelenben van s a 
jelen a jövővel terhes — eszközül fogja fel a teleol. sor megvaló-
sulására; éppen az oki összefüggés teljes érvényesülésével éri el 
a világ a maga célját: t. i. a legteljesebb összhang kifejtését a 
monaszok legtisztábban képező, tükröző tevékenysége által. 

Éppen ezért a világegyetem a maga egészében áll Leibniz 
szemei előtt, mikor a monasz életét rajzolja; filozofiája kozmo-
centrikus, az individualitás úgy érvényesül benne, mint a kozmosz 
összhangjának megvalósulásához nélkülözhetetlen alkotó tényezők 
elismerése. Az egyedi létezők, tehát a legkülönbözőbb erőfoku 
monaszok végtelen sorának végtelen átmeneteiben valósul meg 
a világ összhangja; tehát minden egyedi lét pótolhatatlan és ön-
álló valóság. Az egyesnek célja annálfogva az egészben való 
életében van elérve; az embernél alsóbb rendű lények, éppenúgy, 
mint az embernél magasabbak, mert tisztábban szellemiek (an-
gyalok) azzal töltik be életük célját, hogy az ő sajátos erejükkel 
elérhető tisztasággal képezik a világot. 

Ezen intellektualizmus szellemében, amely Leibniz monasz 
fogalmából következik, miután a képzést tette lényegükké, az 
ember célja a felvilágosodás, a képzés lehető tisztaságának elérése; 
s ez annálfogva erénye is. Minél teljesebben fejti ki szellemiségét, 
tehát, minél jobban megvilágosodik, annál tisztábban ismeri meg 
a kozmoszt, annál inkább szabadul egyéni önszeretete zavaros 
képeitől, annál inkább találja boldogságát a másokkal való kap-
csolatok ápolásában; önzése oly fokban tisztúl emberszeretetté, 
amint értelme gyarapodik a kozmikus összefüggések megismeré-
sében — a megvilágosodás egyszerre értelmi és erkölcsi tisztulás 
s tehát fejlődés. Nemcsak, de a fejlődés természetszerűleg nemesiti 
az erkölcsi megvilágosodást vallásossággá; mert a legmagasabb 
fokon a szeretet egyetlen méltó tárgyává az isteni tökély tiszta-
ságát teszi, melyre addig is önkéntelenül törekedett az ember, 
mely mint vinculum substantiale összefűzi a végtelenséget, s most 
a törekvése öntudatosan magasztosul isten szeretetévé. 
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Éppen ezért Leibniz szemében a valiás a teljes odaszentelő-
dés istennek, tehát a legteljesebben gyakorlati viszonyulás, élet a 
vallás; s bármily félreismerhetetlen Leibniz egész rendszerén s 
lélektanán is az intellektualizmus, mint uralkodó jellemvonás, 
mégis lehetetlen föl nem ismerni egész valláselméletében a vallás 
nem értelmi, hanem kedélyi, érzelmi természetének mély és ter-
mészetes érvényesítését, éppen azt, hogy a vallás sajátos létmód, 
s hogy a lényeges benne éppen az a közvetlen viszonyulás, azaz, 
éppen az a sajátos élettapasztalat. S a lényegesnek ily mély át-
élése alapján mondhatta, hogy a vallásra nézve mellékes és alá-
rendelt jelentőségű a kifejeződés formája, a szertartás és az érteim-
kifejezés, a hitvallás és a dogma. Nem közöny volt az a lélektani 
és történeti szükségességgel kifejlődött formák iránt, csak túlzá-
sukkal szemben való természetes visszatérés „az egy szükségesre". 
Azért van része amaz új vallásos típus útnak indításában s ki-
alakulásában, mely a reformációban elvileg proklamált visszatérést 
az evangélium közvetlen vallásos élményeihez az ősprotestáns 
kor elkerülhetlenül dogmatikus, mert az új vallásos tapasztalatok 
tartalmának gyors konzerváló biztosítására kényszerült racionaIiz= 
musától megkezdte abban a pillanatban, mikor a protestantizmus 
ráeszmélt arra, hogy az ő ereje éppen a vallásos élettapasztalatok 
forrásának szüntelen tisztítása, azaz, hogy a protestantizmus lé-
nyege szerint vallásos életelv, nem értelmi, nem is külön erkölcsi, 
hanem vallásos: a keresztyén vallásos életmód restaurálása. 
Leibniz szerepe az új vallásos típus kialakításában — a vallás 
önállóságának és gyakorlatiságának, mert élet voltának hirde-
tésével — sokkal jelentőségesebb, mint az a bámulatos értelmi 
munka, mellyel a vallást, lélektani realitásának kiemelésén túl, 
magyarázta; theologiája nem ér föl a vallás lélektani lényegébe 
vetett pillantásával. De ez tette őszintévé theologiai vállalkozását 
is, mert a vallásban a személyes életet találta lényegesnek, azért 
kereshette őszintén ezt a közös lényeget egyeztetés s egyesítés 
alapjául a keresztyén egyházakban s mikor ebbeli törekvése 
sikertelennek bizonyult (amit a római egyház intranzigenciáia 
tudatában előre látnia lehetett volna), legalább a két protestáns-
ban; s éppen így őszintén kereshette a pozitív vallások mindeni-
kében, a keresztyénsége kivül is, de főleg ebben, azt, ami a 
vallásos öntudat történetileg kialakult ítéleteiben igaz s azért 
igazolható. 

Mert a vallás és tudás, hit és ész közt, a vallásos igazságok 
és az észigazságok közt nem lehet ellentét, tanítja Leibniz, azaz, 
a vallás igazságai nem lehetnek ellenmondásban az észszel, a 
metafizikai igazságokkal. Az, ami közös lényege minden történeti 
vallásnak, amit Leibniz természetes vallásnak nevez s amit azért 
mértékéül is használ a pozitív vallásoknak, mint amelyek amaz 
egy lényegnek megvalósítására való törekvések, — osztozik az 
észigazságok természetében: igazsága azon alapszik, hogy ellen-
téte nem gondolható. Ez a logikai alapja annak a meggyőző-
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désnek, hogy Isten létele bizonyítható, sőt hogy a legbiztosabban 
bizonyítható, s hogy e bizonyítás nélkül istenben való hitünk 
csonka és befejezetlen. Azért fordít akkora gondot a használatos 
bizonyítási módok érvelési erejének fokozására, amit a kozmosz 
oly felfogása, minőt a monasz elmélettel adott, jelentékenyen 
megkönnyített, mert a világ összhangja és teleologikus rendezett-
sége csakugyan a legevidensebben és sürgetőbben utalt a teremtő 
szellem szükségképpi gondolatára — ha akár Leibniznak is 
sikerülhetne a gondolatból a léthez eljutni. 

Azonban a kijelentett vallásoknak vannak oly „igazságai" is, 
melyek az észszel ellenkezni látszanak. Leibniz ezek számára is 
tud az ész világába belekapcsoló magyarázatot találni. Észelle-
nesek nem lehetnek, de lehetnek észfölöttiek; közből állnak az 
örök igazságok metafizikai vagy logikai, vagy ész igazságok 
- és a csupán tapasztalati igazságok közt; ezekkel közös bennük 
az, hogy tapasztalati alapjuk van; oly tényeket fejeznek ki, melyek 
egyszerűen vannak, de miért és hogyan vannak, nem tudjuk. És 
pedig azért nem, mert az oki hálózaton kivül vannak, s ez azért 
lehet, inert a kauzalitás törvénye nem metafizikai szükségességgel 
érvényesül, hanem csak az isten erkölcsi akaratától függ, tehát 
esetről esetre fölfüggesztheti; természetesen mindig amaz erkölcsi 
akarat gyorsabb és rövidebb úton való megvalósítása érdekében, 
tehát a kegyelem országa érdekében, melynek a természeti világ-
rend eszközéül van teremtve. Így igazolja Leibniz a csodát 
nyilvánvalóan logikai előzményei teljes feladásával. Mert hiszen 
a monaszok absolut determináltsága éppen olyan lehetetlenné 
teszi az ok és okozati összefüggés megtörését, mint ahogy az isteni 
akarat bölcsessége és kegyelmes jósága számára lehetetlenné 
teszi aina kapcsolat megtörését az a metafizikai kényszerűség, 
mely a véges lények életsorsát éppen a kauzalitás elvével igaz-
gattatja. 

A supranaturalizmus e kétes biztosságu hídján menti át 
Leibniz a racionális igazságok közé a kijelentésre hivatkozó 
egyházi tan összes dogmáit, a csodás elemeket, bár követeli e 
csodákat közlő okmányok hitelre méltóságának igazolását, amit 
Lessing fog majd felejthetetlen és végleges győzelemre vinni. Ε 
supranaturalizmus Leibniz gondolatrendszerében kibékithetetlenül 
áll ama miszticizmussal, melyet a vallás lélektani alkotó eleme 
gyanánt felismert s érvényesített; nem is törekedett kibékítésükre, 
talán mert személyes életében a vallás kedélyi, érzelmi, nem 
értelmi jelleme megnyerte a maga érvényesülését, A raciona-
lizmus átvette tőle ezt az egyezhetetlen örökséget s minthogy a 
misztikával nem tudott mit csinálni, kétszeresen örvendett a 
természetfölöttiség gondolatának, mert amennyire egyáltalában 
érzéke maradt a vallás lélektani valósága iránt, az igazi vallásos 
magot ösztönszerűen e supranaturalis régióba helyezte át; a supra-
naturalizmus, vallásos jelentőségét tekintve, az az álpótlék, melyet 
a racionalizmus az igazi vallásos élmény helyébe tesz, de egyszer-
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sinind a vallásos tudat védekező eszköze is, mellyel a maga 
értelmi képekbe (fogalmakba, ismeretekbe, tanításba, dogmákba) 
nem sublimálható magvát átmenti természetesebb vallásos 
élet és racionalisabb megértés korszakába. 

De bármilyen legyen belső értéke az ily tudományos mun-
kának, mint Leibnizé, lényegében a vallásos világszemlélet iga-
zolása és alapjai biztosítása azs valóban Leibniz elmélkedő munkája 
a keresztyénség egyetemes apologiája. S ha a vallásos világ-
felfogás legsürgősebb kérdése a világban tapasztalható rossz 
problémája, kétszeresen sürgetős kérdés Leibnizre nézve, meg-
nyugtatni a hivő lelket arra nézve, hogy a bölcs és szerető isten 
világában hogyan lehet benne mégis a rossz. A theodicedban 
tetöződik Leibniz theologiája, igazán, egész gondolatvilágé,; mintha 
az egész világmagyarázat a theodicea megoldására való elő-
készület volna. Hogy fér össze isten bölcs jóságával a rossz ? 
Hiszen a világ az ő teremtménye. A világban benne van a 
rossz, magyarázza Leibniz, de nem azért, mert isten akarta, hanem 
mert a végesség, a teremtmény lényegességéhez tartozó meta-
fizikai szükségképpeniség követeli. A teremtmény lényege az, 
hogy a tökéletesen tiszta képzésre, tehát a tiszta szellemiségre 
képtelen; ha képes volna, akkor isten volna. Ez a metafizikai 
kényszerűség, a végesség e fogyatékossága, oly áthághatatlan 
törvény, hogy a teremtő isten éppen csak ily elv szerint élő véges, 
egyes lényeket teremthetett; őt is köti a metafizikai kényszerűség. 
A végesség e metafizikai gyökeréből fakad tehát minden rossz: 
a homályos és zavaros képekből, az érzékiségben fogva maradó 
eletmódból az erkölcsi rossz, a bűn, s ennek következménye, a 
fizikai rossz. Isten nem másíthatja meg a létezés metafizikai 
alapját, a rossztól tökéletesen mentes világot tehát nem teremtett, 
de bölcs és szerető jóságával a legjobb világot teremtette, azaz, 
olyan világot, mely a monaszok összes lehetséges compossibilitas-a\ 
közül a legkevesebb rosszat tartalmazza; más szavakkal: amelyet 
oly monaszok alkotnak, hogy a legteljesebben valósíthatják meg 
a kozmosz célját: a részek összhangját. A rosszat tehát isten 
megengedi, mint az egyetemes kozmikus összhang alkotó részét, 
mint disszonáns hangot a zenében, mint kirívó részletet a fest-
ményben, mely az egésznek szépségét fokozza. 

Ez az optimizmus annálfogva nem a fatalizmus fanyar egy-
kedvűségét fakasztja az emberben, mellyel vállvonogatva bele-
törődik az úgyis változhatatlanba, hanem a folytonos tökéletesedés, 
azaz megvilágosodás útján elérhető belenyugvást a maga egyéni 
sorsába a világ nagy összfüggéseiben. A praedestinatio gondola-
tának érvényesítése ez amaz optimizmus enyhítő átírásában, mely 
Leibniz racionalizmusa szellemében a kozmikus világrend em-
berileg elérhető megismeréséből várja a megnyugodott és derült 
részvételt a kozmosz céljának szolgálatában, a legfőbb monasz, 
az isten tiszta szellemi tökélyének utánzásával. 
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Személyileg ebben a hangulatban élte át életét Leibniz. Aki 
a szertartásokra közömbösen nézett s templomba alig járt, a 
világban az isteni örökös jelenlétét érezte. Némelyek csekély 
vallásosságot találnak személyiségében, mert közömbös volt a vallá-
sosság kifejezési formái iránt. Tévednek, mert az a roppant 
munka, melyet felekezetek egyesítésére fordított, nem puszta 
politikai alkalmazkodás, s az az életét betöltő programm, hogy 
az észt és hitet kibékítse, nem csupa logikai kedvtelés, melyben 
roppant értelme keresett volna magához méltó tárgyat és kielége-
dést. Vallásos öntudata fakasztotta és sürgette ezt az értelmi 
munkát — s élete művét s örökségét ettől az éltető gyökerétől 
nem szabad elszakítnunk, ha igazságosan akarjuk fölbecsülni 
jelentőségét a vallás elméletének s a protestantizmus fejlődésének 
történetében. Tudományos, theologiai munkásságának igazi jelen-
tősége az, hogy a német tudományos gondolkozásban meggyöke-
reztette azt a tudatot, hogy a vallással szemben az ellenséges 
indulat helyett a természetes barátságos viszony egyszerűen elő-
feltétele annak, hogy a vallást egyáltalában megértsük; a vallás 
fejlődése történetében pedig jelentősége az, amiből az első is 
fakadt: hogy a vallásnak nemcsak önállóságát tanította, nemcsak 
a közvetlen egyéni vallásosság jogát sürgette, mindazzal, amiben 
az megnyilvánul, a vallási türelemmel, mely azonban a rombolás 
iránt éppen nem lehet türelmes, — hanem hirdette a vallás élet-
hatalom voltát, aminek megismerte az evangéliumból és protestáns 
vallásos öntudata élményeiből. 

Dr. Tankó Béla. 


