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Alom 6s val6sdg.

A Kolozsv6ri Tudom6nyegyetem polgSraihoz

nta Dr. Aprithy Istvtin, a Iiolozsr'6ri 1'udominycgyctcm c. t. Ilectora.

Az 6letbe ki l6p6 i l ju lelke hasonlatos a pi l langohoz,
rr-iikor a b6bhUvelyt 6ppen elhagyd. Orornmel 6tzi, nik6,nt
terril sz6t az elSbbi szuk burokbatt nr6g cisszehrjzodott
szarnya; liftja a ragyog6 szinel< foltLin6s6t a lassank6nt
rnegsz6radt szarnyakon, melyeket cs6kol 6s boldog rezdtr-
l6sre k6szt a napsug6r. A szdrnyak meglibegnek, s a
pil langfi b6rnul, hogy, irne, ropti lni tud. Es r '6gyik ropti lni,
folkirszni v6gtelen magasba a napsugarak finom arany-
szti lain. De fonn, td.r 'ol a bokort6l, ahol, nt int hernYo, 3
lornbot r6gta 6s jollakott test6t lassan vonszola, fonn, tril
a fatet6kdn orvmadir kov61yog, 6s durva sz6lv6sz kapja
el. Mindegy ! Lelk6be van oltt'a, hogy dhitsa a magas-
s6got, 6s 6 ropiil tovfbb.

Ilyennel< szeretn6tn l6tni mindny6jatok lelk6t, i .1-f bar6-
taim ! Nem azoknak irok 6n, a kiknek legf6bb eszmek6pe,
hogy ordkk6 herny6k tnaradjanak 6s mindig j6llakottak.

A lelket, melynek szdrnyal adott a hit, a magasban
el-elkapja a k6ts6g vihara. A magasb6l, a tudds nragas-
s6gaib6l messze l<ort bel6tni. Meglirtni a dolgok kozott az
dsszeftigg6st, megl6tni a valodi ar6nyokat. A rni lenntr5l
oriisnak, nagttban eg)r ktilon vil6gnak l|tszott, az eltorpil
6s paranyi r6sze lesz a mindens6gnek. Harczra k6l a
l6lekben a hittel a tudas, 6,s az eredm6ny csal6d6s volna
hitben 6s tudSsban egyar6nt, a l6lek, mint nyilverte sas,
a porba hullana, ha nem lakoznlk benne isteni er6, mely
a sebnek gyogyirldst 6s a szSrnyaknak irj meg fj lendu-
letet 6d.



A magam elmrilt ki.izdelmeir6l irok azoknak, a kik m6g
ktizdenek. Elgondolom el6ttrik rn6g egyszer a gondolatokat,
a melyeknelr megnyugovdst koszonhetek. A tud6s az 6bren-
16I; a hit 6brenl6v6k 6lmod6sa. Val6sag-e az, a mi 6bren-
l6tkor el6ttunk 6ll ? Igen, ktinn ott van a val6s6g; de a rni
lelktinkbe jut, csak 6rz6keink 6hnod6sa. Ebren is, aludva
is 6lomban 6li.ink. Ebrenl6t meg alv6s v6ltakozhsa kell a
testnek ; tud6snak 6s hitnek vhltakozitsa sztiks6ges a l6leknek.
Nincs nagyobb testi gyotrelem, mint ktizdeni, hogy 6bren
maradjunk, az alv6ssal, mikor az pilllinkat 6lomsirlylyal
akarja lezhrni. Nincs nagyobb lelki kin, mint ktizdeni, hogy
elizzLk, a hittel. Nlindny6junk lelk6t el-elfogja, rnint testet
az 6lom, a hit: a fenkcilt lelket szlarnyalSs af6,nyl6,tiszta
k6k fel6, az alantast lehull6s a sot6t babon6ba. Az 6let
6lom: a tud6s nem vethet a hitnek szemlre semmit.
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Azt mondotta valami balga bolcs, hogy, ha az 6rtglem
6gi aj6nd6k 6s ugyanilyen a hit is, az 69 k6t ellens6ges,
6ssze nem f6,r5 aj6nd6kot adott nektink. Az 6rtelem
munk6j6nak gytimolcse a tudom6ny; a hitnek vir6"ga a
vall6s: vall5s 6s tudominy sem f6rhetne teh6t <issze.

Az 6ll, hogy tudom6ny 6s vall6s nem egyeztethetl
ossze; de nem iil, hogy egymdsnak ellentmondanl,nak,
hogy a tudSs a hitet az emberi l6lekb5l k6rlelhetetlentil
elizn6. A kettS oly ktilon valami, eredetuk 6s torekv6seik,
okaik 6s cz6ljuk annyira ktikinboz6k, hogy rissze sem
hasonlithat6k. Egym6ssal ternr6szetszerileg nem is tal6l-
kozhatnak, mint a hogy nem metszheti egym6st k6t vonal,
a melyek kulonboz6 sikokban fekusznek. Teljesen kril<in-
nemi.i dolgok kozott pedig ellentmond6sr6l sem sz6lhatni.
Egyszerien nincs koznk egymS.shoz.

A kik a tudom6.ny 6s a vallSs ellentmond6sair6l besz6l-
nek, tulajdonk6pen mindig csak a term6szettudom6nyokra
gondolnak. Ha persze mhs tudom6ny, mint term6szettu-
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dom6ny, nern l6tezn1k, hittudom6nyr6l is k6ptelens6g
volna szolni. De ott van a tudorn6nyoknak a termlszet-
tudom6nyok rnell6 lllilhato m6sik nagy csoportja, athrsa-
dalmi tudom6nyok. Ez al6 a n6v al6 foglalonr rnindazt a
tudomfnyt, a mi nem term6szettudomd.ny. Nem l6tom be,
mi6rt volna a hittudom6nv kev6sbb6 tudom6.ny, mint p6l-

j6 hir6n rontanak. A vall6snak majdnern annyit 6ttanak,
rnint kulonbozS felekezeti hittuddsok vit6i egymas kcizott.
Mikor p6ld6ul a katholikus 6s a protest6ns hittudom6ny
len6zik es leszolj6k egym6sI, ezt 6ppen oly okkal 6s joggal
teszlk, rnint ha a r6mai jog 6s a magyar magirnjog gyti-
lolkodn6nek egymassal.

Nem is az ilyen vit6k fdlOtt akarok en ehn6lkedni,
hanern a folcltt a ktjzdelem fdlott, a rnelyet folytat az
emberi l6lekben, ktildnosen az iliii lelk6ben a kezd6d6
tudom6nyos megismer6s a hitnek onk6nt nyllatkozo kOve-
tehn6nyeivel.

A tud6s az 6rtelem sztilotte, a hit, tigy mondiik, az
6rzelmek6. Arnde az 6rtelem s az |rzelem neln l6tezik
ktil6n. Szellerni k6pess6g mind a kett6, egyrnAssal annyira
osszeftigg6k, hogy hat6rt vonni kdztik nem lehet.Igy az
elrn6let; de gyakorta masrol gy6z meg a tapasztalils. Valtj'
jhban k6t l6ny, az 6rtelmi s az |rzelmi l6ny, lakia az ember lelki
vilSg|t, s aztalelki vildgot egy harmadik l6ny, egy fillat zdrja
magab a. M in 6l magasabbre n dii fej letts69re j utottu n k, | 6nytink
h6rmas volt6nak annhl ink6bb tudatdra 6bredtink. Ez a lell<i
6bred6s mindig tdbb-kevesebb rneghasonlSsra vezet onma-
gunkl<al. A meghasonl6s fejl6d6s jele ; de csak 6tmenet a fejl6-
d6s legmagasabb fokahoz, ahhoz, a melyen az ember bels6
h6rnrass6ga teljes osszehangozhssal irj egys6g96 viitozik.

Ertehni l6nytinknek 6s 6rzelmi l6nytinknek ktildn kcive-
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telm6nyei vannak, a rrtelyeket egyarhnt 6s alkudoz6s n6l-
kfil teljesiteni kell. Az egyik a megismer6st, a nr6silt a hitet
kdveteli. Min6l tcibbet alkudozunk onmagunkban, ann6l ke-
v6sbb6 tudunk megalkudn i, megnyugodni 6s boldogokk6lenni.

Nagy bfint, s6t nagy oktalansdgot kovet el az, a ki,
mert azt hiszi, megtudott valamit a dolgok val6s6g6r6l,
czdfolja 6s girnyolja, a rnit r6luk a vall6s tanit. Hti|tlan
munk6ra pazarolj|k tehets6griket a Strauss Dcialdok, mikor
a biblia minden egyes t6tel6t tudom6nyos bir6lat a16 fogjhk.

Ilyen tanit6sokra 6ll f6l majd itt, majd ott egy-egy
miivelt orszhg k6pviselet6ben valaki 6s torv6nyhozoi rn6l-
tatlankoddssal mondja: A vall6st m6sk6p kell tanitani, ki
kell bel6le vetni a k6ptelent, a tudom6nynyal nern egyez6t.
Mily s6rt6 dolog hallani, hogy a teremt6 el6bb viiaszlit
el a vil6goss6gt6l a sot6tet,6s napot meg holdat, csillagot
csak azthn alkotott!

Oh ! gycing6d lelkii honatya, hidd el, az a nehhny sor
ott a bibli6ban tobbet 6r, rnint osszes tud6sod, bolcse-
s6ged. Abban a jelk6pies mond6sban a m6ly 6rtelmen
kiviil van igaz 6rzelem, van rnagasrdpti kl,pzelet N6ked
pedig az6rt, hogy az ilyet tSled v6gl<6p megtagadta, sorsod
k6rp6tl6st vajmi mostoh6n adott. Mert ha jobban kedvez
vala, megtartod tudomAnyodat magadnak, 6Ivezed azt, a mt
sz,6p, 6s nem akarod keverni vizzel a tizeI.

MegrtnSan mirtatott re6 N{ad6chunl< annak a kornak
lelki nyornorirs6gaira, mid6n majd a phalansterekben dajka-
mes6k helyett felsSbbfokir egyenletekkel tdltik meg a kis-
dedek agyirt.

Ocs6roljuk hdt a Dante isteni miiv6t is, mert mai fol-
fog6sainkkal olyannyira ellenkezik ! Nem kellene tal6n
korunk szinvonalLra emelni azokat az egyugyi r6szeket,
a hol a kolt6 maght a XX. szSzad terr-n6szettan6ban oly

.iilratlannak mutatja? Nern volna j6 megegyeztetni rrala-
hogyan Dantenak, Vergiliusnak, Homerosnak kdlt6szet6t a
foldrajzzal 6s a csillagilszattal, vagy, a mint igen bolcsen
m6r itt-ott megtev6k, a transcendentalis philosophiS:val,
hogy 6ket a mai .kor embere is haszonnal olvashassa ?



neket tdmaszt.
Kolt6k a tudom6nynak m6g hasznhta is lehetnek, de

mandulaillatba ftirdszti a lepk6t...
Az egyil<nek szive nem tud el lenni az 9rg9la h.Vnq;a,

a tdmj6n" fustie n6lktil s a templom atanydt, f6nyl6 mhr-





volna a form6tol, a lnire re mern6tek mondani, hogy az
igazhn a l6nyeg ? Sem a szeftartdsos pompa, seln a zoF
don egyszeriis6g nerr kdzeliti rneg a val6di l6nyeget,
6ppen fgy nem, mint a hogy a v6gtelent6l egyarint tfwol
van a szell6hozta, ma tSrnadt porszern s az 6vrnilliok 6ta
vitltozatlanirl keringci nap az 6gen.

Forma n6lktil nincsen gondolat, s az eszme 6tall nez-
telenr-il l6pni el6nkbe. Mi6rt dltson disztelen, sot6t ruh6t,
nrikol a koltci 6s a miiv6sz minden kincs6vel 6kes kon-
tcjst is vehet ? Ink6bb rongyokban l6gjon rola az elnyiitt
pal6st, de biborpaldst, mint sem hogy lna k6,sz6lt ruh6t
viseljen, olyat, a min6ben a koznapi unalom j5r.

Hallgatt6l nagymis6t a sz6kesegyhftz 6si boltivei alatt?
A titokzatos f6lhom 6lyt, a hol ismeretlen vil6gn ak innyai
lebegnel<, ezernyi gyertya f6nye is csak f6lve rezgi itt.
Nagy dhitattal hajtja meg fej6t a sok hiv6: a pap az
oltir el5tt a szent osty6t mutatja, alakjht a tcimj6n ltistje
nenl fdldi f6tyollal I'odi. V6gyo sohaj k6L a kebelb6l, a
csongetyfr hangja szivekig hatol. Pillanatnyi n6mas6g
alatt irt nl,ilik a v6gtelenbe. Megzend1;1 az orgona, hang-
zik az 6nek, s a lelkeh tirlvil6g fel6 roptilnek . . . Szinlal<,
boldogtalan, ha a ti6d itt lenn tudott maradni.

V6tek volna, meg nem bocs6thato, az :Jgy v6lt tires
szertartdsokb6l csak eg)' gyertyaszitlt is elrabolni, rnig
szaz ginyold mellett csak egy is marad, a kiben a koz-
napiakn6l jobb, nemesebb gondolatokat keltenek, a kiben
eltaluk megrezdiil az az 6des 6rzelem, a trilvil6gi Udvok
z61oga.

Minek ehrenni 6lmainkb6l egyet is, minek kit6pni tun-
d6rkertiinkb6l csak egy vir6got is ? Abb6l, a mi hajdanta
volt, irgyis oly kev6s maradt. Megv6ltozik id6vel a fold.
Szelek, folyok m6s ir6nyba t6rnek. Tengerek hely6n hasit
baruzdat az eke; haj6tdrottek jaja hangzik onn6t, a hol
az 6sember erd6 htivos6n pihent. Yiitoztl< a foldnek arca)-
lata, megvaltoztak lakoi s az emberi lelkek. R6gi hittel a
r6gi vall6s eltunik, sok rijabb l6p hely6be ; de valjon tobb
boldogs6got 6d-e ?



Valaha nl,gyezer istennek nem akadt annyi tagadoja,
mint ma az egynek. A. n6gyezer isten hit6t az ernberi-
s6gnek gyermeki lelke teremt6. Az sejte istent minden
fitban, minden patakban s a b6,rczek mindenik kov6ben ;
az adott mindenik istennek l<til6n l6tet, kuldn alakot. De
az id6k foly6sa az entberi lelket is elf6sitotla, a k6lt6szet
kiciregedett bel6le, a gyerrneki viddms6g az aggkor beteg-
s6geinek adott helyet. A k6telked6snek 6s a kolt6szet n6mi

lelke oly beteg, hogy tdbb6 nyugalmat sem lel ott, a hol
azel1tt boldog is vala ?

qlnyi a m6d, ai eszkoz, 6,s m6gis oly beteg a lelktink !
Yalaha a l6lek baj|nak gyogyit6sa kcinnyebb lehetett. Ott
volt a vall6s, orvossS.girl gazdagnak 6s szeg6nynek, tudos-
nak 6s tudatlannak. Es rna? Mi6rt ne kereshein6nk ma is
a vallilsban mened6ket? Kerestink. de vaimi kevesen tal6-
lunk. Hit n6lkiil a vall6s tires sz6 6s foimas6q.

Hitre van szriks6gunk I A vall6s nem tesz hiv6v6, de
igenis a hit yallasoss6. Szeg6ny emberek, ki tehet r6la,
hogy kihal bennetek a hit, mert haldoklik szivetek kol-
t6szete ? Nincs igaza Musset-nek, a fold m6g nem oreg;
de ma mindig tdbb gyerrnek szriletik oregnek. A tavasz
meghozzavirdgait irgy, mint ezer 6v elStt csak az emberek
szive nem 6bred irj tavaszra. Hajatok meg6szul6s el6tt
kihull, kilobban az ifjf 16ng, a hit tize kialszik: v6ntil6s
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jele az emberis6gen csak ftgy, mint a kopasz f6 s az
arcznak m6lyre v6g6 red6i az egyes emberen.

Erielmtink hii.ba mutat benntinket dnmagunk elStt
foldhcjz ragadt parSnyoknak, a kiknek sorsa kiizdeni, mert
6lnek, 6s ktizdeni, hogy meg6ljenek: az embert szive 6gi
pompa lel6, vonzza, tilvllitgi tidvvel, dicsds6ggel iitatja.
L6tiuk, hogy, a mit k6pzelmtink sz6pet alkot, azt a val'6
mind osszeztzza. Es m6gis, ha m6r hinni nem tud, leg-
al6bb 6lmodnia kellene tudni a mai kor ember6nek !

Azt mond.jik, nern tudnak 6lmodni. Mikor az etnberek,
pillanatnyi sikerektSl r6szegiilten, elhitetett6k magukkal,
hogy csak akarniok kell 6s megtal6ltSk az igazsilgot: kidor-
zsol6k szerntikb6l az illmot. Fennen hivalkodinak, hogy
rn6r l6tnak. m6r nem alusznak. De hasztalan virrasztott
a mai kor embere, csak ismereteket tudott gyfijteni. Az
egyiptomi piramisokn6l magasabb gfl6kat rakott maghnak
a sok egymdshoz lllesztett adatb6l; 6s most, rnikor fol-
kirszik tudom6nya girl6inak tetej6re, most l6tja, hogy csak
alulr6l n6zve 6rt csillagokig alkot6sa, onn6t fontr5l a
csillag, a dol.gok l6nyege, nincs kdzelebb, mint alulr6l.
Szeretne pihenni, aludni, 6lmodni csal6d6sai6rt vigaszla-
l6st. Csakhogy a sok virrasztist6l iimatlansagba esett. Ha
lelke el-elszunnyad is, hamar folriad, lerazza magfnol az
6lmot 6s sz6gyenli gydnges6g6t. Pedig okosabban tenn6,
ha, lehajtva fej6t, 6 is folki6ltana Julianus Apostat6val:

,,Gy6zt6l, oh, Galileai !o' Es iidit6 6lomra hajtanh fei6t.
R6gente, hiszem, kdnnyebb volt az 6lom; de a bol-

dogito 6lmod6s ma sem lehetetlen. Tdk6letes boldogsdg
hajdanta sem volt; a ki boldog akart lenni, akkor is Slnrokra
szorf.lt. Igaza van Bacon-nak, hogy aranykor nem volf a
mirltban ;de nincs igaza, hogy lenne valaha a j<ivendSben. Az
az aranykor, a mid6n az embernek nem lehet szebb fima a
val6n6l. mert oly sz6,p aval6: az az aranykor, melyt6l a jelen
annyira tilol til, nem is a mirlt6 6s nem is a jovend66.

Es mi6rt ne lehetne a jcivend66 ? Hiszen a tdrt6nelem
philosophi6ja, az emberis6g term6szet6re 6s sorsAnak mirlt
alakulilsaira thmaszkodva, a folytonos halad6s nagy torv6-
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ny6t hirdeti, a mely rem6lni engedi a jov6ben a b6ke 6s
az osszehangozirs aranykorat, a tok6leless6g iilal el6rt
boldogs6got, a rnit a r6giek a fejl6d6snek legalacsonyabb
fokdra, a mirltba 6lntod6nak.

Sz6p volna hinni, ha nem mondananak eg6szen m6st
az orok bibli6nak, atermlszetnek lapjai. Jaj neki.ink, a kik
benne olvasni tanirltunk ! A term6szet nem ismer m6st,
csak ifialakllilst Emberi g6g nevezte el az emberis6g
iltalakulilsirt fejl6d6snek s az 6talakul6s eredm6ny6t tok6-
letess6gnek. Az 6talak0l6s nem kezd6dott 6s nem is szinlk
meg soha. A tok6letgFs6g befejezett dolgot jelent, r'alaminek
a v6gs6 iilomisitt. Orcikt6l fogva 6s ijrokk6tig tart6 ritnak
nincs v6gsd iilomisa: az emberi nern tok6letess6ge is
fogalmi k6ptelens6g, A fdld pedig, ez a mi hazdnk, a
honn6t sem testtink, sern a klpzelet szSrnyain lelkUnk el
nenr szabad0lhat, szomorir jovend6t ig6r. Besz6l nektink
az id6 hatalm5.r6l, a saj!ft v6ntil6s6r6l, hogy majdan r6la
is lehervad az ifjui zold, bellle is kialszik az ifjui tiz.
Fiait nem tudja tdbb6 thplillni gytimrilcscsel, takarni meleg-
gel. A lassir nyomorg6snak, az elkorcsosirl6snak szLzadait
a teljes pusztul6s fog.ia bezitrni. Az Ember Tragldi|jdnak
utols6 eszkirn6ja m6r nem emberi hangon szoland.

A teny6szet benntinket is l6trehozott csak irgy, mint
annyi m6st. A mi l6tez6stink is csak az orok 6talakirl6snak
egy adott pillanatitb6l, drok torv6nynek 6s vak v6letlennek
rjlelkez6s6b6l szriletett. A saj6t alakul6sunk csak annyibau
tok6letesed6s, a mennyiben fonmaradfsunknak lealkudha-
tatlan 6ra a rajtunk kiviil l6tez6h\z val6 alkalmazkodas.
Tok6letesedtink, mert alkalmazkodunk, 6s alkahnazkodunk,
mert minden v6g5' kozott m6gis csak a meg6lhet6s6 ben-
nunk a leger6sebb. Ktizdelmrink a meg6lhet6s neh6zs6,-
geivel, .e mindent int6z6 k6nyszeris6g, folyton srilyosabb
lesz. Hogy a ktizdelemben meg6llhassunk, folyton ij esz-
kdzokre szorirlunk, napr6l-napra ili, azelttt m6g nern
kiv6nt, er6inket fejttink ki. Igy a mi nagyra tartoll tok6-
letesed6stink nem egy6b, mint eszkoze a meg6lhet6snek.
Nem cz6l. De h6t mi az emberis6g cz6lja?
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Balga k6rd6s, emberi onz6sb6l 6s.ontelts6gb5l fakad6 !
Nagyon szomorf kdzels6gbe jutott az igazsS,ghoz Alfred de
Vigny gydnyorii k6ltem6nS'6ben, az Olajl'itk hegy6ben, hogy
minden titok folt6r6l, mihelyt az ember megtudja, honn6t jon
6s hov6 visz irtja. Tudjuk nra mind a l<ett6t, tudnunk kelle a
kcilt6 szerint az ernberis6g cz6lj6t is. Tudjuk ; de csak azl,hogy
mincs czil. L6tezik, mert l6trejdtt, minden lltezdnek egy-
forma joghval, egyform6n czlltalan.

Mi lehet h6t akkor az egyes ernber cz6lja, ha nincs
cz6lja az emberis6gnek ? Sok bolcs lett bolondd6, 5rfiltt6
sok l6.ng6sz, mialalt e k6rd6s fdldtt toprenkedett. Pedig a
felelet vi l6gos 6s rovid. Az ember cz1ljaaz,arnit onmaga,
a sajdt lelki sztikslge tii,z cz|lOl el6be, a mi6rt ktizdeni
6rdemesnek tal6,lja, a mi 6t boldogitja. Egyiknek ember-
t6rsai tidve, a koznyomornak enyhit6se, a sot6ts6gnek
el'iz6,se. A rndsiknak cz1lja birni 6s boldogitani egy sze-
retett l6nyt; a harmadiknak cz6lja a jd eb6d s a j6 aluv6s,
mindaz, a rrii el6gedett6 teszi az 6llatot. Mindenik cz6l
egyardnt jogosirlt 6s csak sz6,mon k6rni jogtalans6g.

De hol van igy az erkcilcsi alap, a melyen emberit6r-
sadalmunk f6l6ptil? Honn6t meritjrik a jogot, hogy az
onfell,ldozitst, a haza szeretet6t 6s a sok m6s er6nyt, a
melylyel nagy.jaink ttindokdltek, mdsokt6l is koveteljtik 6s kii-
vetendS p6ld6fldllitsr-rk tdl ? Ha l<ovetelni nincs is jog'wuk,van
okwr,k dnmagunkat 6s embert6rsainkat az er|,nyekre nevelni.

Mert igen is l6tezik az az erkolcsi alap. Nem elvont
okoskod6s sztilte, nem kdlt5i k6pzelet alkoLit, hanern a
gyakorlati 6let, a tapesztalils adja, a rnelyet dnmagunkon
tehettink 6s a rn6sok 6let6nek plldaadhsdb6l rneritunl<. Az
ember lelki 6lete, kUlcin tdrv6nyekkel, ktilon vil6g. Ebben
a ktilon vil6gban ott vannak az erkolcsi t6rv6nyel<, a
rnelyeket 6ppen irg)' tapasztalati t6nyekkel, Ogysz6lvdn
kis6rletileg, bizonyithatunk, mint valamely physikai tor-
v6nyt. Az erkdlcsi tdrv6nyek kozott az a leghatalmasabb
6s a legigazabb, a mely az onl'entartdsra 6s a faj fdntar-
tisfua val6 k6nyszeri tcirekv6snek 6ltal6nos 6lettudom6nyi
t0rv6ny6vel a legnagyobb ellent6tben 6lldnak llftszik. E
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nagy erkolcsi ttjrv6ny az, hogy embert tart6san csak m6sok
Uoidogit6sa boldogithat, hogy onfeliidozds a rnegel6ged6s-
nek, az egy6ni boldogs6gnak alapja. I\{6s k6rd6s, hogy
elenged6 alap-e mindenik5nk szhnina. Kdros lelki ti'inet
az 6nz6s, a haszonles6s, a karoroln s a bosszu vhgya.
M6g akkor is ropke orom a megtorl6 s, ha igazsl'got szolgiiltat,
6s lelki betegs6g a gyonyorkod6s a m6sok kdnnyeiben 6s
leigdzi;dban. Az el6rt vitgyakt6l val6 lelki jollakotts6gnak
6ppen rigy undor 6s nyugtalans6g l6p a nyom6ba.,. mint
a- iesti j6itak6snak. De sokszorosan ttikrtiz6dik sajgt lel-
ktinkben annak a boldogs6gnak deriije, a melyet mi thmasz-
tottunk. Ah6l6t\ans6g sem hom6lyosithatja el, 6s csak mril6
keserfis6get okozhat, ha legjobb szhnd6kainkat f6lre ismer6k.

K6ts6geinkben ezt a torv6nyt n6ha rnegtagadjuk, de
lehetetlen vitatnunk, mikor lelki eg6szs6gunk helyteiil. lv
ongyilkos milliomosok 6s az alattval6ikt6l reszket6, f6l-
6riit zsarnokok mind az6rt lettek boldogtalanokk6, met't,
lelki fogyatkozhsbol, k6ptelenek voltak a boldogit6 onfel-
illdozds tcirv6ny6nek fdlismer6s6re.

Igy van, tdry6ny, nem 6rdemunk. Ha valaki, a sajal
lelki 

-tidv6hez, 
vhgyik m6g egy6bre, szerezze meg rnag6nak.

Sorsunktdl mit se v6rhatunk, mit se kovetelhetunk. Pedig,
mikor 6rezzik gyonges6gunket, mikor onfeliidozitsunk oly
keveset enyhit a koznyomorbol, mikor m6g szeretteink
arczhn se tudjuk allandovS' tenni a mosolyt: de sokra
v6gyn6nk, de nem ilyennek oha.itan6k a vil6got ! Es min-
Oeni<i m6sra v6gyik: kdzos aj6nd6k a sorst6l nem is 6rne
semmit.

Ki, vagy mi, tdplirlia az erdcjk madar6t? A gondvi-
sel6s ? Nem ; az erd6k madara. Az is megk0zd minden
mag6rt, minden ponclr66rt, minden k6jes pillanat6rt- Ha
nem el6g er6s a szlrnya, nem el6g 61es acs6re6shegyes
a karma, nincs, ami az elpusztul6st6l meg6vja. Ki 6s mi
teszi boldo 996. az embert ? A gondvisel6s ? Nem ; az ember.
Ugyan sok kinba kertil egy-egy kis gycinyor ! - mondotta
egy franczia. De 6lni kell, ez is tcirv6ny ;6s ha rn6r 6lLink,
mi6rt ne lehesstink boldogok ? !
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A val6 zordon 6s kegyetlen; teljes boldogs6g csak az
6lomban lehet: Udtil6s a testnek az alv6sban, tidul6s a
l6leknel< az itlno,Jozasban. Tanirljr-rk meg rijra azt', a mirdl
leszokni netn 169, el6g balgatagfl, dics6s6gnek tartottuk :
6lmodni 6s hinni; mert a kett6 egyutt j6r.

Csakhogy nincs kedvtink 6lmodni - panaszkodnak a

sebbelt lenn6nk a vakesetn6l, ha igazhn azokon a csil-
lagot virit6 nezSkon j6.rhatn6nk, a hova k6pzelmtink ropit ?
Az alom az6rt gyonyclrtis6g, mert sol<kalta szebb a val6nii.
Tegyetel< le r6la, hogy Sket ossze egyez,tess6tek, 6s bol-
dogok lesztek !

JT

Ime, visszajutottam oda, a honn6t kiindul6l<. A testnel<
kett6s az 6lele, rajta 6brenl6t s az 6lonr b6k6ben osztozrk,
6bren lenni 6s aludni egyszerre nem lehet. Mivel k6t l6ny
lal<ja az ember lelki vil6glt, az 6rtelmi 6,s az |tzelmi l6ny,
lelki vil6gunl<at kett6jtik klzdtt legjobb eleve b6k6n rneg-
osztani. Az egyiknek r6sze legyen a valo vil6gnak tUkro-
z6se bennUnl<, a rn5sik6 egy l<\pzeleti vil6g. Oszolj6k meg
l6ttink a k6t l6nv s a k6t vil6.g kozott ! Ittis, ottisegyszerre
lakozni hiir kiv6ns6g. A val6 vil6g m6r meg van, v/alloz-
tatni alig-alig van er5nk. Kl,pzeleti vil6gunkat mi alkotjuk
magunknak, alkossuk het a legszebb6,, a mit lelkunk csak
meg tud 6hilani. Vigyunk bele nlindent, a mi sz6pet, jot
6s nemest az 6rr.elent s az lrzelem kettSs erej6vel folfog-
hatunk, vagy a mit k6pzelrnunk az thlel szent pillanat6ban
megteremt 6s buszk6n vall sztilottj6nek. A vir6gok, nlelye-
ket oda ultet6nk, e vildgban rneggvokeredznek, illatul<
nenrsol<ara elandali t ;  a mi t6ink ott t idit5 6rny6kkal s
6des gyurnolcsre vhtnak; ama rnezSkre f6nyt orok tavasznak
napja aruszt, 6s dallal hintik tele 6gi pacsirtlrk. Boldogs6g
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mindentitt, -- 6s v6gtelen id6kig: egy fcilt6tel alatt. A k6t
vil6got feneketlen orv6nynyel, 6gig 615 hegyekkel v6laszd
el egymistol frgy, hogy egyikb6l a m6sikba csak a l6leknek
maradjon titja, de az se vihessen rnag6val semmit, sem
vir6gokat az egyikbSl, sem rn6rges szirr6su tovista rn6sikb6l.

Nemcsak eleve, de visszahozhatatlanirl is osszunk meg
m i n d e n 16te z 6t a l< 6t v i I 69 ko z ott. Az e gy ik r 6s 2,, a l<6,2 z elfo g h at6
s a hasznos) az 6rtelernnek szol6, maradjon a val6 vilSgban.
Ez lesz az, a mit egyar6nt 6s egyforminak lat,hall,izlel
vagy tapint minden ember. A m6sik r6sz az, a mi a l6tez6
dolgokbol kinek-kinek a saj6tja, a mit masnak tal6nhiiha
is magyardznhnk: a testi lrz6keinkkel fdl nem foghatd, a
sz6p .s az lrzelemnek szol6. Az lesz a mi ki.ilon kl,pzeleti
vil6gunknak val6.

Nem szeretem azt a bcilcselked6st, mely a k6pzelmet
a valoval \sszezavarja, benntinket onmagunkkal megha-
sonl6sba ejt s a Schopenhauer-f6le kovetkeztet6sek gyilkos
virdgail termi. Legyen el6,g az embernek avalo ktizdelme;
tninek vivja nr6g 6lomvilSgok csat6it is? Van ellens6gtink
el6g; tal|ljunk legal6bb onmagunkban jo bardtot, a ki 6rzi
6l maink vililgdnak nyugalm6t.

Azok a tdrekr'6sek, a melyek a l<6t vilitg klzott 16v6
hatfut elttintetni al<art|k,, sz1ltek a vililgfdjdahnat, a XlX.
szLzad nagy betegs6g6t ; 6s azok a torekv6sek, a melyek
ma az egyik vilSgot megtagadj6k, teszik boldogtalannS.
ifjainkat. Lmazok felel6sek a nrirlt szLzad hirszas 6s har-
ntinczas 6veinek siirfi kdnyhull6sai6rt s ut6bb a Musset-l<
gyotrelrnei6rt. Igaz, hogy n6kik koszonhet6 Rolla 6s nem
egy mds a legszebb l<oltem6nyek kdzil. Ma a s6hajok
divatja elmirlt; de a mai kor anyagiass6ginak zsibvilshra
csak elb6dit 6s nem vigasztal. Sern a munka, sem a
szoral<oz6,s, sem a l<ett6 villtakozasa neln 6d m1g magdban
boldogs69ot.

A hit is kell nr6g !
v6r6t az 6rcik k6tked6st
hitet a m6sik szhnLra.
el inn6t isteneinket ! Es

Hagyjuk itt a tud6st 6s il<ertest-
a vald vil6gbarr, mentstik rneg a
Allitsuk lbl ott az olthrt, vigyrik
istenunk legyen minden, a mi j6,
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sz6p 6s nemes, minden, a miben szil'tink gyonydrfis6g6t
tal6lja,, brirhol legyen a terben, e foldon vagy a csilla-
gokban, bhrhol az idciben, a kodcis mriltban, jelenben
vagy jovSben. A sz6pnek 6s a j6nak hitvall6sa lesz az.
Lelkiink illtala sokkal nemesebb, nint az6, a ki a valo
nyiigeit6l soha sem szabadilhat 6s mindent tagadni kiv6nna;
nemesebb, mint bdrmely dogma rabi66.

Ha van ilyen olt6runk, ilyen templomunk, megvetjtik
a balszerencse tilddz6seit, nem l6tjLrk a saj6t szeg6nys6grink
rongyait, nem 6,rezzUk sajgas6t testrink seb6nek. Mik6nt a
tenger csigdja szivdrvinyos gyongyh|zbol 6ptilt otthon6t
rnindenfel6 magiwal hordja, hogy az els6 durva 6rint6sre,
visszahuzva gy6n96d nyrijtv6nyait, rejtek6be vonirljon:
trgy az ember is onlelk6ben brirhov6 elviheti ttinddkl6
m6sik hond.t, a hov6 mindig bizton menekiilhet, a melyet
t6le elrabolni csak 6let6vel lehet. Akkor nem ellentmond6s
a boldogs5g a boldogtalans6gban. A boldogtalans6g a l6t-
szat, mely az avatatlanoknak thr6l el6be, mint a sdros,
durva ktils6 burok a csigahhzon. Azon beliil van s nem
l6that6 a mi ktildn lelki vildgunk boldogs6ga.

Igy, 6s csakis igy, megb6kfilhettink a Sphinx-szel,aki
Heine kdlt6i 6lma szerint jelk6pe a szerelemnek, de, azt
hiszem, 6pp oly joggal az 6letnek is. Arcza6skebleb6jos
n6alak6, teste v6res karmir oroszl6,n: a mig az 6lom magit-
hoz 6lel 6s cs6kokkal halmoz el, addig karrnait a val6s6g
szivrinkbe vilgja.

Hiszen el6bb-ut6bb v6gk6p hif6radunk a lelki tus6ban.
A bensS kuzdelmek szdiada lefoly, hely6be jttn tal6n
v6gre a kib6ktil6 s6. Harczolunk a meg6lhet6s6rt, t<tizOtink
jobban. mint valahg, de, krizdve, meg tudunk b6krilni
mirlttal, jelennel 6s jovSvel. A jovcivel is, b6rmily sot6t
szinben 6llitsa is el6nkbe a foldgoly6 sors6t a tudom6ny.
El6g, ha a sz6p jovdt Almodni tudjuk. Ki mondhatja meg,
lesz-6, ernberi nem, mire a fdld Ordk gy6sza bekovetkezlk? !

!-



Elmondottarn hdt, a mit a hit, a tud6s 6s a boldogs6g
h6rmas nagy k6rd6s6ben megtanirltam. Nem az|rt mon-
dottam el, hogy elhigyj6tek, hanem az6rt, hogy Ti magatok
is megtanirlj6tok, a mint 6n megtanirltam.

Nem v6rtam a kort s az 6lettapasztalilst; tanirltam addig
is a szabad term6szett6l, drdmeim leggazdagabb forr6s6b6l,
s a csrindes mag6nyt6l; tanriltam abb6l, a mi kolt6k 6s
tud6sok k<izkincs6b6l lelkemben meggycikeredzett.

A tavaszi napsugarat s az 6sz hideg szellt megk6r-
dez6,m, meg a hajnali f6nyt s az 6j tdm6rdek csillag6t,
ordkk6 mozdulatlan s bolyg6 vil6gokat; olvastam a siirti
lombra s a t6li holakar6ra irt titkos biitiiket; hallgattam a
madhr s a vir5gj6r6 m6h szavht. Kerestem az igazat s a
sz|pet a tenger r6nas6gon s a b6rcztet6kdn, nagy v6rosok
stirg6 zajhban s a vizcsdppnek csod6iban, a rnrilt dics6-
s6g6ben s a jdv6 6lmaiban.

F6lre vonriltan, a maghnyban 6s vid6m t6rsak kozott,
mindentitt csak egyet tanfltam, egy jelsz6 minden jutalmam :
Tudni, hogy 6lhesstink; hinni, hogy boldogok legyUnk !

Es ezt n6ktek mondom, ifju baritaim, a kiknek lelke
hasonlatos a pillang6hoz, mikor a bSbhtivelyt 6ppen elhagy6.
Nem azoknak irok 6n, a kiknek legf6bb eszmek6pe, hogy
ordkk6 herny6k maradjanak 6s mindig jdllakottak.. .

Kolozsvfir, 1904. mrljus 29.


