
Tarjányi Eszter

Madách Aladár és a magyarországi spiritizmus

Bizonyos időközönként vissza-visszatér
nek az okkult, misztikus tanok, fellángolnak 
a századok óta ismert és elfeledett vagy elfe
ledettnek vélt hitek. Napjainkban újra fel
lendült az asztrológia, a spiritizmus, a sza
badkőművesség, a teozófia, a reinkarnáció 
hite és a természetgyógyászat. Mindezek 
alapja az ősidőktől fogva ismert és gyakorolt 
misztikus tudás. A fentiek közül a magyaror
szági szellemidéző és azzal rokon mozgal
mak története most, mintha csak kuriózum
ként lenne érdekes, pedig a múlt században, 
majd a századfordulón ez a mozgalom alig 
vált el szülőanyjától, a pozitivista tudo
mánytól, vagyis nem volt még annyira meta
tudomány mint ma sokan vallják.

Elgondolkoztató, hogy ezek az okkult 
eszmék, később fejlődésnek indult ideák és 
elképzelések mennyire résztvettek, jelen vol
tak a Madáchok - Imre és fia, Aladár - életé
ben, munkájában sőt halálában.

Madách Imre 1864. október 5-én halt 
meg Alsósztregován. Háziorvosa ezt az idő
pontot előre meghatározta.1 Ugyanez az or
vos aztán Aladár halálát is megjövendölte - 
igaz: fél évet tévedett.2 Ugyanaz a hely: Al
sósztregova, ugyanaz a betegség: szívbaj, 
ugyanaz az orvos: Péczely Ignác, aki Ma
dách Imre halálakor még csak egy műkedve
lő homeopathikus gyógymóddal gyógyító 
fiatalember. Huszár Sándor, Madách Imre 
sógora ajánlotta a csodadoktort,3 akiről ma 
már tudható, hogyan jósolhatott, diagnoszti
zálhatott. Ő volt ugyanis a feltalálója, felis

merője a most írisz diagnosztikaként ismert 
eljárásnak, amelyről több könyvet írt.4 Fel
fedezésére egy ifjúkori tapasztalata vezette. 
Egy baglyot talált, amelyet haza akart vinni, 
ezért lábainál erősen megmarkolta. Az állat 
védekezésül karmát a kezébe vájta. Péczely 
erre reflexszerűen összerántva kezét eltörte 
a bagoly ujját. Abban a pillanatban, amikor 
az állat megsérült a szemében elszíneződés 
jelent meg egy kis foltban. Később Péczely 
már orvos korában hasonló foltot vett észre 
egyik betege szemében...5

Volt azonban Madách Imrének más - 
nem hasonszenvi gyógymóddal gyógyító - 
orvosa is. Anyja - fia haldoklását látva - Ko
vács Sebestyén Endrét hívta Pestről.6 Való
színű, hogy a kedvelt és népszerű - Jókai 
Mórt, később Deák Ferencet és Arany 
Jánost is kezelő - orvossal Madách Imre már 
korábban is találkozott Pesten vagy Sztrego
ván. Kovács Sebestyén Endrétől pedig akár 
az asztaltáncoltatásról is tájékozódhatott 
Madách. Ugyanis ő volt az az orvos, aki Jó
kai Mórt lebeszélte a spiritizmusnak erről a 
kezdetleges formájáról, aki a Jókai családjá
ban egyre gyakrabban jelentkező egészségi 
panaszokat az asztaltáncoltatás által kifá
rasztott idegeknek tulajdonította. Jókai, bár 
a spiritizmus később is érdekelte, megfogad
ta orvosa tanácsát és abbahagyta az asztallal 
való kísérletezést, a jóslatok keresését.7

Madách Imre után gazdag könyvtár ma
radt, de a sok könyv között is feltűnhetett 
néhány különleges témájú mű. Bodor A la
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dár állította Madách Aladár levele alapján, 
hogy Az ember tragédiájának írója "élete vé
ge felé a spiritizmust tanulmányozta". Ezt a 
kijelentését a Madách-könyvtár két könyvé
vel indokolta meg. "Utolsó éveiben közvetlen 
kezébe forgott könyvek közt van két szellem
búvárlati munka: L.A.Cahagnet: Blicke in 
das Leben der Todten , Leipzig, 1853 - és Die 
Enthüllten Geheimnisse des Magnetismus 
und der Elektricität, Leipzig, 1853. Szerző
neve nélkül Pater  Lacordaire  bevezetésé
vel."8 Ezeknek a könyveknek a forgatása ta
lán nem annyira Madách Imre spiritizmusá
ra utalnak, hanem sokkal inkább az ember 
természete iránti általános érdeklődésére, 
amely - összhangban korának tudományos 
törekvésével - az ember láthatatlan, titokza
tos képességeit, adottságait racionálisan 
meghatározható jelenségekre, jelekre igye
kezett visszavezetni. A spiritizmus ugyanis 
erős szálakkal kapcsolódik a mesmerizmus
hoz, a delejességhez. A magnetizmus tudo
mányát akár a spritizmus előzményének is 
tekinthetjük. Franz Anton Mesmer pedig az 
ember csodásnak tartott képességeit - a mai 
szóval - szuggesztió, hipnózis, alvajárás, tisz
tánlátás, stb. jelenségeit a világegyetemben 
létező erőből, a delejből vezette le, amelyet 
fénykorának -a XVIII.sz. utolsó évtizedének 
- újra fellendülő mágnesesség, elektromos
ság ismereteinek példájára képzelt el és az 
ásványi magnetizmustól való elkülönítés mi
att, állati magnetizmusnak nevezett el. Az 
asztal mozgását, táncolását létrehozó és 
egyéb természetfölötti erő magyarázatát, 
ebben a delejben találták meg a spiritiszták. 
Hazánkban és Európaszerte az 1850-es 
években legnagyobb utóvirágzását élő mag
netizmusnak és Mesmernek a neve feltűnik 
Madách Imre feljegyzései között, ahogy a 
darwinizmusé és a frenológiáé is, antropoló
giai érdeklődését bizonyítva. A frenológia 
különösen megérinthette. Bár a Tragédia fa
lanszter jelenetében a gyermekek "fejalko- 
tás"-ának vizsgálata elítélően mutatja be ezt 
a tudományt, mégis tanulmányt készült írni

róla Nagy  Iván és Knauz Nándor szerkesz
tésében 1862-ben megjelent Magyar Tudo
mányos Értekezőbe.10 Tanulmánya nem ké
szült el, de hogy ebben a korszakban mit is 
jelentett ez a tudomány és milyen ismerete
ket lehetett róla szerezni, arról tanúskodhat 
Szokoly Viktornak az ismert újságírónak 
1864-ben Pesten Arcisme és Phrenológia 
címmel megjelent könyve, amely a Johann 
Kaspar Lavater által felfedezett fiziognó
miát vagy "arcismét" és a Franz Joseph 
Gall mefigyelése alapján kialakított elméle
tet, a frenológiát, vagy koponyatant külön 
fejezetekben ismerteti. Szokoly célja-ahogy 
Madách Imrének is -, hogy könyvével pótol
ja ennek a tudománynak magyar nyelven va
ló hiányát. Mindketten elsőként kívánták a 
frenológia tanát a magyar olvasóknak bemu
tatni, pedig erről akkor már lekéstek. Lehet, 
hogy nem ismerték Szárics Jenő (Lélektan 
az agytani rendszer alapján, Szabadka, 
1848) könyvét?

A frenológia népszerűségét mutatja, 
hogy akkoriban nemcsak tudományos érte
kezések témája volt, hanem még a költészet 
számára is ihlető lehetett érdekessége. Zalár 
József Egy frenológhoz címzi versét (Zalár 
költeményei, Pest, 1855), sőt még Arany Já
nos Bolond  Istók - jában is előfordul 
"dr.Gall" a "phrenológ" (1. ének 13-14 vsz.), 
mégha csak egy gonoszkodó megjegyzés ere
jéig.

Amíg Mesmer az ember szokatlan képes
ségeit, a rokonszenv-ellenszenv titokzatos 
érzelmét, a szuggesztió, alvajárás transz je
lenségeit, egy külső világegyetemben létező 
erővel magyarázta, addig Lavater - aki Mes
mer egyik híve is volt - fiziognómiájával, 
Gall pedig frenológiájával az ember nem lát
ható és csak nehezen megismerhető tulaj
donságait kívánta az arc és a koponya megfi
gyelésével láthatóvá, megismerhetővé tenni. 
Madách Imre tanulmánya - ha elkészült vol
na - valószínűleg, a fiziognómiát és a freno
lógiát együtt tárgyalta volna, ahogy Szokoly 
is tette. Érről tanúskodik Madách feljegyzé
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se: "Nagy különbség: azért van-é bizonyos 
forma képünk vagy koponyánk, mert ilyen 
jellemünk van vagy megfordítva?"11

A frenológia a koponya kidudorodásai
ból, alakjából, az emberi képességeknek, 
adottságoknak hajlamok különböző agyi 
központokra való eloszlására következtetett. 
Ez Madách Aladárt is foglalkoztatta. A 
Hangok a pusztán című verseskötetének vé
gén a J egyzet a frenológia ismeretéről árul
kodik. Az általa ihleti tüneményeknek neve
zett emberi képességek szerinte "az agy felső 
részében működnek, s jelenleg eddig isme
retlen tüneményekben nyilvánulnak". A fre
nológia tudománya egyébként Madách Ala
dár és vele együtt nevelkedő unokatestvére, 
Balogh Károly számára az európai, széles 
látókörű műveltséget jelenthette. Középis
koláikat Pesten végezvén Balogh Károly le
velében így panaszkodott a pesti parlagiság
ra: "Sztregova valóban felvilágosult hely! Itt 
(Pesten) kérlek azt sem tudják, mi fán terem 
a homeopáthia, phrenológia".12  A két fiú 
számára hasonló bűn volt ez ahhoz, hogy a 
pestiek még azt sem tudják hol lakik Arany 
János...

Nem lehet tudni milyen frenológiai szak
könyveket használt volna fel Madách Imre, 
de hogy lehettek ilyenek, azt bizonyíthatják 
if j .  Balogh Károly sorai, amelyekben apja 
nyomán emlékezik, hogy Madách Imre a 
hölgyek fejdíszének alakításához szükséges 
bábra, "Haubenstock"-ra rajzolta az egyes 
területeket az azokról szóló mű rajzai 
után.13 Lehet, hogy Madách Aladárt éppen 
a családi könyvtárban talált - megnetizmus
ról, frenológiáról, halál utáni életről szóló - 
könyvek indítják el, hogy élete végéig célt és 
értelmet adjanak neki, annak a költőnek, 
akinek költészeténél az okkult területeken 
végzett munkássága valószínűleg sokkal je
lentőségteljesebb és talán előremutatóbb. A 
spiritualista Madách Aladár frenológia irán
ti érdeklődése összefügghet az okkult elkép
zelések iránti érdeklődésével. Bár erről nem 
írt, de az általa leginkább ismert és kedvelt,

legmélyebben tanulmányozott angolszász 
világban, a koponyatan gyakran kapcsoló
dott a spiritizmus előfutárának is tartott 
mesmerizmushoz. A mesmerizmus tanításá
ra viszont sokszor utal, jelenségeire gyakran 
hivatkozik. A két "tudomány", a frenológia 
és a magnetizmus kapcsolatából kialakult új 
tudomány (phrenomesmerism, vagy phreno
magnetism) szerint a delejező vagy a hipno
tizőr a magnetikus álomban lévő koponyáján 
a különböző tulajdonságok helyeként meg
határozott területek delejes érintésével ki
válthatja a frenológia által megállapított, ar
ra a területre jellemző emberi tulajdonsá
gok. hajlamok, érzelmek megnyilvánulá
sát. 14

A szellemidézés ősidőktől kezdve gyako
rolt mágikus szertartás. De mi is volt a spiri
tizmus és mi ennek a sokakat - köztük írókat, 
költőket - megérintő tudománynak, vallás
nak a hazai története? Miért csak a XIX. sz. 
második felében elterjedt változatát nevez
zük spiritizmusnak, spiritualizmusnak?

Báró Mikos János, az első magyar nyel
vű spiritualista lap (Rejtelmes Világ) alapí
tója és főszerkesztője szerint: "A modern 
spiritizmus a szellemekről szóló tan és a lélek 
hallhatatlanságának bizonyítéka. Kutatja az 
ember létezésének az okát, származását és 
végrendelését. Foglalkozik a természetben 
előforduló rejtelmes tünemények törvény
szerűségével, az emberek cselekményeikért 
való felelősségével és végre a két létállapot, 
t.i. a földi és más világi lények, vagyis embe
rek és szellemek egymásközti közleke
désével."15 Látható ebből a meghatározás
ból is, a spiritizmus-spiritualizmus nem 
pusztán szellemidézés, hanem a tudományos 
megítélésre igényt tartó világnézet, amely a 
vallások megrendült hite helyébe kíván tu
dományos kísérletekkel, azaz szellemidéző 
szeánszokkal bebizonyított hitet nyújtani. 
Kidolgozta kutatásának hátterét is, egy sajá
tos világlátását, amelynek etikájában, mód
szerében, bebizonyított hitében, filozófiájá
ban, ismeretelméletében, kimunkált techni
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kájában, misztikummal ötvözött tudo
mányosságra való törekvésében egy szinté
zisre igényt tartó rendszer körvonalazódik. 
A rendszer utáni vágy lehet ugyan hiú kíván
ság, de mindenesetre ez is mutatja, hogy a 
spiritizmus létrejöttének magyarázata kiala
kulásának idejében, korszakában rejlik: a 
pozitivista tudományosság mindenre ma
gyarázatot találó, még a csodát is elemző, 
adatokkal ellátó igyekezetében; a nietzschei 
preszokratikus, dionyszoszi, egységes és 
bomlatlan kultúra utáni vágyakozásában; a 
darwini evolúció teológiát kihívó elméleté
ben; a különböző vallások, felekezetek vallás 
fölötti vallásban való egyesítésének törekvé
sében és persze nem utolsó sorban, a csoda 
újdonságának a varázsában. Báró Mikos Já
nos a szakember magabiztosságával fogal
mazta meg fenti - ma is helytálló - definíció
ját. A szellemtan fogalmát ennél pontosab
ban meghatározni valóban nehéz lenne. 
Nemcsak azért, mert földrészenként, orszá
gonként, de országokon belül is (az 1890-es 
években Magyarországon is két irányzat 
működött egyszerre), sőt időben és hangsú
lyaiban is nagyon változatos, hanem mert a 
misztikához közelálló tan lévén könnyen ki
bújik minden definíciós szándék alól. Közel 
áll a misztikához, mint ahogy ahhoz is, hogy 
tudománnyá legyen - de mégsem lesz egyik 
sem! Két alaptermészete - a misztikára és a 
tudományra való hajlam - bár látszólag el
lentmondanak egymásnak, mégis a spiritiz
mus-spiritualizmus legnagyobb újdonsága. 
Jelentősége ezért, az emberi gondolat min
den területét egyesíteni szándékozó elhatá
rozás, az új, magasabb szintézis igénye miatt 
lehet.

Az emberiség történetének majdnem 
minden százada fel tud mutatni egy-két szel
lemidéző esetet, egy-két látnokot, ihletett 
médiumot, csodálatos gyógyítót, az újabb
kori spiritizmus, már mint önálló világnézet 
mégis - a lexikonok szerint -1848-ban indul 
el Amerikából. Ekkor költözött a Fox-család 
két lányával a New York állambeli Hydes

ville-be. A lányok éjjel kopogó hangokra ri
adtak fel és a kopogások számát az ábécé be
tűire alkalmazva megtudták, hogy a ház volt 
bérlője, a pincében elásott gyilkosság áldo
zata, jelentkezik ily szokatlan formában. A 
holttest megtalálása után a Fox lányok ha
marosan Amerika legkeresetteb médiumai
vá váltak. A spiritiszták száma rohamosan 
nőtt, a szellemidéző egyesületek gombamód
ra szaporodtak, a szellemtan járványszerűen 
terjedt, míg 1853-ra elérte Európát is...

Az asztaltáncoltatás 1853-ban gyorsan 
meghódította Pestet, majd a vidéket is. 
Olyan hirtelen jött divat volt ez, hogy az 
1853. április 13-a utáni, május eleji lapok 
szinte másról sem írnak.16 Madách Imre, aki 
1853. május 7-én szabadult ki és ezután egy 
ideig Pesten kellett tartózkodnia, lehetetlen, 
hogy ne hallott, ne olvasott volna erről a 
nagy szenzációról. Az első sikeres magyaror
szági asztaltáncoltató kísérletről a Hölgyfu
tár 1853. április 15-i száma tudósít. Az ösz
szegyűlt társaságnak a Vastuskó étteremben 
sikerült megmozgatnia az asztalt. A gyors 
divat azonban a lapok hírei alapján amilyen 
gyorsan jött, olyan gyorsan el is múlt. Telje
sen mégsem szűnt meg, mert egy szűkebb kör 
továbbra is táncoltatta az asztalokat, idézte 
a  szellemeket,  jóslatok  után  faggatózott.17 
Egy időre Arany János és Jókai Mór is az 
asztal csodálójává vált. Mindketten az 1850- 
es évek reményvesztett hangulatát nevezték 
meg az asztaltáncoltatás hazai elterjedésé
nek magyarázataként.18 Hamar kiábrándul
tak belőle, bár a spiritizmus termé
szetfölöttit kutató igyekezete később is fel
kelthette érdeklődésüket. Arany 1877-ben 
írt versében A kép-mutogatóban állít emlé
ket az ötvenes évek asztaltáncoltató járvá
nyának, Jókai pedig sok regényében szere
pelteti a titkokat, jóslatokat mondó asztalt, a 
szellemidézést (Politikai divatok, A jövő  
század regénye, Egy ember, aki mindent tud, 
Öreg ember nem vén ember stb.). Az ötvenes 
években politikai töltete is volt a szellem
idézésnek, mivel főleg a magyarság jövőjéről
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kérdezősködtek. A színész Egressy Gábo
réknál Petőfi szelleme jelent meg és jósolta a 
nemzet hamarosan bekövetkező felszabadu
lását a "járom alól".19 Jókaiéknál Batthyány 
Lajos szelleme kísértett és mondott homá
lyosan reményteljes jóslatokat a magyarság 
sorsáról.20 A szellem idéző köröket a Bach- 
korszak rendőrsége razziákkal zaklatta, nem 
csoda, ha az asztaltáncoltatás ezért, hazafias 
tettnek is számíthatott.

Az ötvenes, hatvanas években a spiritiz
musnak ez a még kezdetlegesebb formája el
rejtőzködik a szűk baráti, családi körökben. 
1873-ban azonban megalakul az  első spiri
tiszta egylet, a Szellembúvárok Pesti Egyle
te, amely már nyilvánosan is gyakorolhatja 
a szellemidézést. Az alapítója Grünhut 
A do l f , a delejesen gyógyító orvos, fő médiu
ma pedig a családjával az. ausztriai Gono
bitzban élő Vay Ödönné, született
Wurmbrand Adelma, aki mindeddig a legsi
keresebb magyar médium. Bár származása, 
anyanyelve is német, mégis a magyar spiri
tizmus meghatározó alakja, aki a Pesten élő 
Grünhuttal állandó kapcsolatot tartott fenn. 
Az egyesület egészen a századfordulóig né
met nyelvű, vagyis a szellemközleményeiket 
németül publikálják. Adelma is németül írja 
meg fő művét, a magyarországi spiritizmus 
bibliáját (Geist, Kraft, S to ff, Wien, 1870.) 
amit majd az ismert újságíróból megszállott 
spiritisztává lett Tóvölgyi Titusz fordít ma
gyarra és lát el magyarázataival, mivel a Ma
dách Imre által is olvasott Ludwig Büchner 
nagy visszhangot kiváltó (Kraft und S to ff)  
könyvére utaló, Szellem, erő, anyag na
gyonis rászorult a magyarázatokra. Nehezen 
érthető, számmisztikára emlékeztető ma
gyaráztatokkal még zavarosabbá tett médiu
mi írás ez, amely a világ teremtését, a szelle
mek ("elsődök") bukását írja le az újplatoni
kus tanokra emlékeztetve. A Vay családnak 
ez az ága úgy látszik mélyen érdeklődött a 
szellemidézés iránt. Vay Adelma sógora a 
szobrász Vay Miklós (de lehet, hogy apósa, a 
politikus) írta az első - a spiritizmust már

spiritizmusként megnevező ismertetést (A 
spritizmus rövid ösmertetése, Sárospatak, 
1870).

Az 1870-es években vált a spiritizmus 
szélesebb körben is ismertté. Az egylet első 
1873-tól megjelenő periodikája, a Reflexio
nen aus der Geisterwelt népszerűvé tehette 
tanaikat. Olvashatott tehát az olvasóközön
ség a spiritisztákról. Grünhut doktort pedig 
egyik botrányt, pert kiváltó esete miatt akár 
Jókai lapjából, A Honból is megismerhették 
(1873. október 20. és 21.). De nemcsak ol
vashattak, hanem képeket is láthattak. Ma
dách Aladár is ír t  a szellemfényképek csodá
járól.21 Grünhut Adolf visszaemlékezésé
ben pedig le is közöl párat.22 Ekkoriban fe
dezték fel azt, hogy ha médiumot a transz 
közben lefényképezik, akkor az őt megszállt 
szellem is látható ködösen, elmosódottan, de 
mindenképpen bizonyítékként. Az, hogy az
tán ebből mennyi volt a fényképész ügyessé
ge, vagyis, hogy csalás-e - mint ahogy a híres 
antispiritiszta, az anekdotakincsgyűjtő Tóth 
Béla állította - vagy valóban egy újabb bizo
nyítéka a szellemek létének, az a történet 
szempontjából szinte mindegy. Egy biztos: a 
szellemfényképek is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a spiritizmus hitele emelkedjen. A tan 
tekintélyének növekedését szolgálhatta az is, 
hogy kiderült, a magasabb körök, a bécsi ud
var is kísérletezik a szellemekkel. Ferenc 
József is fogékony lehetett az okkult tudo
mányokra, hiszen 1867-ben alkimista kísér
letet támogatott két éven keresztül.23 
Feleségének, Erzsébet királynénak a spiri
tiszta tanok iránti vonzódásáról is tudhat
tak.24  Az udvarban egy magyar származású 
mágnás család sarja szervezte és ismertette a 
spiritizmus tanait. Báró Paczolai Hellen
bach Lázár az, aki az 1870-cs évektől írta és 
adta ki spiritiszta, okkult témájú könyveit. 
Bár művei magyarul nem jelentek meg, neve 
ismert volt a magyarországi spiritiszták kö
rében és az 1884-es médiumleleplezési bot
rány következében nemcsak a szellem
idézők, hanem a szélesebb közönség előtt is.
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Ekkor egy Bastian nevű nemzetközi hírű mé
diumot ért csaláson Rudolf trónörökös és 
Salvator János főherceg. Az utóbbi az eset
ről könyvet írt, ami magyarul is megjelent.25 
Bastian a hiszékeny Hellenbach báró meghí
vására és ajánlására érkezett Bécsbe csodá
latos képességeit bemutatni. Az esetet Ma
dách Aladár is részletesen tárgyalja. János 
főherceg könyvéről pedig az iroda
lomtörténész Ferenczy Józse f írt spiritisz
taellenes ismertetést.27

Madách Aladár 1870-ben tett nagy euró
pai körutat, tíz napig volt Angliában, ahol 
megismerkedhetett az angol szellembúvár
lattal. Miután hazatért csendes életet élt, Al
sósztregován gazdálkodott, néha feljárt 
Pestre, figyelte a spiritiszták hazai és külföl
di szervezkedését.

A botrányai miatt is egyre közismerteb
bé és talán érdekesebbé is váló - Vay Adelma 
és Grünhut doktor nevével jelzett - kezdeti 
spiritizmuson kívül már az 1870-es években 
megfigyelhető egy másfajta szellemtan gyö
kere, első kezdeménye is. Grünhuték a spiri
tizmus jelentőségét az erkölcsi tanításban 
látták és nem a szeánszok érdeklődést felcsi
gázó jelenségeiben. Ez utóbbit csak eszköz
nek tekintették, hogy a hitetleneket ezekkel 
a természetfölöttinek tűnő csodákkal győz
zék meg a túlvilág létéről. A spiritizmus el
sődleges célja szerintük az erkölcsi tanítás. 
A szellemidéző szeánszokat szerintük első
sorban a túlvilágról jött morális tanítások 
nyerésére szabad szervezni. Létezett azon
ban egy másik érdeklődés is. Grünhut vissza
emlékezésében 1874-re teszi azt az időpon
tot, amikor észrevette, hogy az egyletben egy 
kis csoport különül el, amely egyedül a fizi
kai jelenségek iránt vonzódik és nem az ön
nemesítés, az etikai munka a célja. Feltehe
tően ebből a csoportból nőtt ki az az irány
zat, amely 1897-ben - megelőzve a Szellem
búvárok Pesti Egyletét - először jelentkezik 
magyar nyelvű szellemtani folyóirattal, a 
Rejtelmes Világgal, és amelynek legismer
tebb hazai képviselője Madách Aladár. Ez az

irányzat Grünhuték spiritizmusától való 
megkülönböztetés érdekében magát spiritu
alizmusnak nevezte, amelyet Madách Ala
dár szellembúvárlatra kívánt magyarosítani. 
Bár Grünhuték mozgalma, az etikai spiritiz
mus sem mentes a kor pozitivista tudo
mányosságától, a spiritualisták még inkább a 
tudományosságra, a szellemtani kísérletekre 
helyezték a hangsúlyt. Míg Grünhuték a 
francia, Allan Kardec nevével jelzett rein
karnációt feltételező spiritisztákért rajong
tak, addig ez az újabb irányzat elvetette a re
inkarnáció tanítását és az angol, tudo
mányosabb, pszichikai kísérleteket folytató 
irányzat hívévé szegődött. Madách Aladár - 
megalakulásától - 1880-tól tagja volt a lon
doni Spiritualist Allience-nek és a magyar- 
országi szellembúvárlati mozgalmat ismer
tető cikke meg is jelent az angol szellem
idézők lapjában, a Light-ban.

A két irányzat közötti ellentét nem volt 
annyira éles, amennyire az összevetésből ki
tűnik, hiszen a spirilualisták is hangoztatták 
a szellembúvárlat etikai arculatát. A kétféle 
tanítás különbsége inkább csak Madách Ala
dár által fordított és kiegészített könyv tol
dalékában28 és önállóan írt könyvének a kü
lönböző iskolákat összehasonlító fejezeté
ben,29 majd a századforduló idején a két 
irányzat folyóiratainak (Rejtelmes Világ - 
Égi Világosság) párbeszédében éleződik ki. 
A lfr ed Russel Wallace darwinista eszmé
ket magáénak valló biológus volt. Madách az 
ő könyvét ültette magyarra és toldotta meg 
két fejezettel, A Kardecistákról és A Theo
zofistákról és Okkultistákról. Toldaléká
ban ismerteti, ugyanakkor bírálja is ezeket a 
reinkarnáció gondolatát tartalmazó tanokat.

Grünhuték irányzatának, a spiritizmus
nak első magyar nyelvű lapja - az Égi Vilá
gosság - csak 1898 végén jelenik meg, hogy 
aztán 1944-ig, az egyetlen folyamatosan je
lentkező spiritiszta lap maradjon a kisebb és 
csak pár évig fennmaradó lapok mellett. A 
másik irányzat, a spiritualisták lapja - a Rej
telmes Világ - amelynek Madách Aladár há
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ziszerzője volt, harmadik évfolyama után fő
szerkesztőjének, báró Mikos Jánosnak a ha
lálával megszűnik. Több mint egy évig jelent 
meg a két lap egyszerre, mutatva a szellem
búvárlati tanok népszerűségét, az olvasók er
re való igényét. Párbeszédükben éleződik ki 
tanításuk közötti különbség. Amikor aztán a 
Rejtelmes Világ megszűnt, írógárdájának 
legjavát, Madách Aladárt és Bánfi Jánost 
az Égi Világosság átveszi és spiritualista 
szellemű cikkeiket kis megjegyzéssel, vagy 
még gyakrabban anélkül, leközli. A két 
irányzat közötti vita ezzel lezárult. Valószí
nű, hogy azért, mert a spiritizmusnak ekkor - 
a századfordulón - komoly ellenfelekkel kel
lett szembenéznie. Hogy milyen nagyságú le
hetett ez a mozgalom, arról tanúskodjanak 
Gárdonyi Józse f nek, Gárdonyi Géza fiának 
visszaemlékező sorai a millenium évéről: 
"alig akadt család, hol ne foglalkoztak volna 
a spiritizmussal. A túlvilági lelkekkel való 
kapcsolat erősen izgatta a fantáziát, s bele
sodort a szellemjátékba intelligens, komoly 
főket is, akik kezdettől hitetlenül léptek a bi
zakodók közé. Hogy micsoda embererdőt 
mozgatott meg a túlvilág földre csapott szel
lője, jelentőségében hova fokozódott, bi
zonysága Tóvölgyi Titusz lapja, az Égi Vilá
gosság, mely táborában annyi előfizetőt 
számlált, hogy a fővárosi szépirodalmi sajtó 
bármelyik havonta vagy hetente megjelenő 
terméke is szívesen cserélt volna vele". 
Gárdonyi József még ha kissé túloz, akkor is 
jelentős lehetett ez a mozgalom, hiszen még 
a spiritisztaellenes Wolkenberg A lajos  is 
kénytelen elismerni, hogy "kisebb város 
sincs ma Magyarországon, a hol ne hallottak 
volna a spiritizmusról, és hol tréfából, hol 
komolyan is ne próbálkoznának szellem
idéző kísérletekkel". 31

A szellemidézés nagy népszerűsége és az 
ezzel együtt jelentkező komolyabb támadá
sok is hozzájárultak ahhoz, hogy a különbö
ző szellembúvárlati irányzatok összefogja
nak és inkább a köztük lévő hasonlóságot 
hangsúlyozzák a különbségek helyett. A szá

zadforduló környékén ugyanis a spiritisz
táknak már komoly, felkészült ellenfelekkel 
kell felvenniük a harcot, ellentétben a koráb
bi, a tanokat sehogy sem vagy csak alig isme
rő értetlen okvetetlenkedőkkel. 1902-től a 
spiritizmust jól ismerő, mérges tollú publi
cista, a magyar anekdolakincsgyűjtő, Tóth 
Bélával kellett csatázniuk, aki a Pesti Hírlap 
tárcarovatában támadta rendszeresen a spi
ritisztákat és a szelleidézésben hívő hiszéke
nyeket. 1903-ban pedig külön könyvet is ki
adott a spiritizmus lejáratására. Tóth Béla 
úgy ismerte a szellemtant mint kevesen a 
legfelkészültebbek közül. Furcsa viszonyát - 
a se vele, se nélküle bizonytalanságát - a má
sik oldal jó szemmel észrevette. 1902-ben je
lent meg egy rövid cikk az Égi Világosság ha
sábján Tóth Béla spiritiszta címmel, amely
ben az ismeretlen szerző azt állította, hogy 
"retteg a spritizmustól, de nem tud tőle meg
szabadulni: sőt azt hiszem - így a szerző -, 
hogy mindig arról álmodik (...) Ő az, aki (...) 
emberek figyelmét fölkelti." A cikk névtelen 
írója végül annak a reményének adott han
got, hogy Tóth Béla végül "mint megnyilat
kozott spiritiszta fog meghalni".32 Amikor 
aztán valóban meghalt, az Égi Világosság 
nekrológgal búcsúztatta el, sajnálkozván 
halálán, mivel "előbb-utóbb a mi táborunkba 
tartozott volna."

Alig valamivel korábban - 1901-ben -, 
hogy nagyanyai ágon távoli rokona, Tóth Bé
la a spiritisztákat támadni kezdi, Madách 
Aladár szinte teleírja az Égi Világosság 
190 1. évfolyamát, 33 részből álló, utólag az 
Útban az eszményhez főcímmel jelölt esszé
inek sorozatával. Ez az utolsó nagyobb terje
delmű munkája a szívbetegség és a halál 
előtt.

A századfordulón egy másik oldal, a ka
tolikusok részéről is felkészült támadás éri a 
spiritisztákat. 1899-ben jelent meg Mayer 
Bélának34 és Wolkenberg Alajosnak35 első 
spiritizmusellenes könyve.

Wolkenberg a felkészültebb, a szellem
idézés történetét, tanait is ismerteti és per
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sze a szokott érvvel - a hit dolgában nyújtott 
bizonyosságkeresés vádjával - el is utasítja. 
A katolikus egyházat talán nemcsak ez bánt
hatta, hanem az is, hogy egyik legismertebb 
plébánosuk, Hock János - később Károlyi 
Mihály után a Nemzeti Tanács elnöke, Ma
gyarország függetlenségének és köztársasági 
államformájának proklam álója - is a spiri
tiszta hívek táborába szegődött. Ő volt az is, 
aki Tóth Béla egyik barátját, Gárdonyi Gé
zát a szellemidézés titkaiba beavatta.36

A felvilágosult publicista, Tóth Béla és 
Wolkenberg képviselte egyház után még az 
orvosi, pszichológusi kar is megtámadta a 
spiritizmust. 1902-ben az Orvosok Lapjában 
Donáth doktor és Ranschburg Pál a szel
lemidézés betiltásáért szállt síkra, mert 
"nemcsak a hipnotizmus, de a spiritiszta ülé
sek is az idegrendszer súlyos zavarát, külö
nösen hystero-epilepsiát okozhatnak".37 A 
másik fél részéről egy orvos válaszol 
Ranschburgéknak. Wajdits A lajos  leszöge
zi, hogy "a pszichiátria spiritizmus nélkül 
nem tudomány"38 Merész kijelentése nem 
meglepő, hiszen - ha nem is a megrögzött spi
ritiszták eltökéltségével - a legismertebb ma
gyar pszichológus, a későbbi Freud-tanít
vány, Ferenczi Sándor is nagy jelentőséget 
tulajdonított a szellemidéző médiumok pszi
chikus vizsgálatának.39

A támadások és ellentámadások, a vádak 
és védekezések viharában a spiritizmus ren
dezte hadállásait és egységesen lépett fel. 
Ezidőtájt lehetett a legnépszerűbb, a legszé
lesebb körben ismert és gyakorolt. Tekinté
lyét még az is növelte, hogy elterjedt a hír, 
hogy X. Pius pápa is érdeklődik a spiritizmus 
iránt, akinek udvari orvosa Capponi könyvet 
adott ki a témáról - ahogy akkor hitték - a 
pápa biztatására, támogatásával.40

Madách Aladár nemcsak a spiritualiz
mus tanait népszerűsítette. Ő mutatta be ha
zánkban először a teozófiát is. Az 1884-ben 
megjelent A gyakorlati spiritualizmus vé
delmé-nek függelékében - főleg az angol 
Theosophist folyóiratból merítve informá

cióit - ismerteti az 1875-ben Helene Petrov
na Blavatszky és Henry Olcott vezetésével 
megalakult Nemzetközi Teozófia Társulat fő 
elveit. Bár Madách Aladár spiritualista lé
vén nem híve a reinkarnációnak, ezért nem 
szimpatizál a teozófia tanításával, mégis a 
teozófia összevetése a szellembúvárlattal és 
a buddhizmussal hozzájárulhatott a fogal
mak tisztázásához. A teozófia a spiritizmus
sal egy tőről fakad, csak hamarosan elhagy
ták a szellemek idézését. Lényege szintén a 
korabeli tudományos törekvésekre adott 
vallásos-tudományos válaszadási kísérlet
nek tekinthető. Meglepő az, hogy az Alsószt
regován lakó Madách Aladár az, aki ezt a 
XX. században világszerte elterjedtté vált 
tant először mutatja be hazánkban. Csak jó
val később aztán, 1905-ben alakult meg ná
lunk a Teozófiai Társulat I sabel Cooper- 
Oakley segítségével, aki Magyarországon 
kutatott Saint Germain gróf után, akiről ek
kor azt feltételezték, hogy I I . Rákóczi Fe
renc harmadik, természetes fia...41

A szellembúvárlat népszerűsége később - 
Madách Aladár halála (1908) után - sem 
sokkal csökkent, sőt a világháború után újra 
felvirágzott, olyannyira, hogy a húszas évek
ben a "szeánsz annyira divatos, mint hajdan 
a zsúr. Sokba kerül az utazás, messze van a 
legközelebbi városka is, ezért okosabb és ol
csóbb kirándulni a túlvilágba, s kapcsolást 
keresni a szellemekkel."42 A hazai spiritiz
mus 1944-ig - folyóiratuk, az Égi Világosság 
számai alapján - nyilvánosan is működött.

Sokak fantáziáját megérintette a szelle
mek titokzatos világa, Arany Jánosét, Jókai
ét, Gárdonyi Gézáét, Kosztolányiét, a 
szkeptikus Karinthyét, az élete végén pedig 
Móriczét úgy, hogy már igazán kiábrándulni 
se volt ideje. Csakhogy míg náluk egy rövid 
ideig tartott a szellemvilág izgalma, addig 
Madách Aladárnak szinte minden sorára rá
nyomja a bélyegét a szellembúvárlat. Ettől 
azonban még lehetett volna nagyobb költő és 
nagyobb művész, hiszen Yeats, Joyce, a kép
zőművészetben Kandinszkij, Mondrian eb
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ben az időszakban - a századfordulón és az 
azutáni évtizedekben jutott el a modernebb 
hanghoz, az absztrakt művészethez talán az 
okkult tudományok ismeretének is köszön
hetően. Hogy Madách Aladár miért maradt 
mégis - Szabó Károly szavával élve - alma
nach költő, az sok minden más mellett, talán 
a szellembúvárlati eszmékhez való túl szoros 
kötődése, az értük mindent feláldozó, de 
tiszteletben tartásuk miatt átlényegíteni 
nem tudó, egy egész életre szóló spiritualista 
eszmékhez való ragaszkodásának is köszön
hető.
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