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Carlyle és a saint-simonisták. 

        (Eddig ismeretlen levéltöredékekből.) 
Annak a sajátszerű philosophais léleknek, kiben az angol 

irodalomtörténet egyik legeredetibb nagyságát dicsőíti a mű- 
velt világ s aki még csak alig múlt harmincz éve, 1881. évi 
február 5-én, hunyta le a szemeit örök álomra Chelseaban: 
CARLYLE TAMÁSnak a múltkoriban egy pár kiadatlan levelét 
tette közzé a londoni New Quarterly Magazine. Ezeket a le- 
veleket, melyek erősen átható sugarakat vetítenek egy mély- 
ségesen gondolkodó lélek legbelsőbb rejtekeibe, a párisi Saint- 
Simon Társasághoz intézte CARLYLE az 1830. és 1831. évek- 
ben, tehát jó nyolczvan esztendőnek előtte. Azóta az emberi- 
ség   socialis, sőt   mondhatni   vallásos   gondolkodásmódja   is 
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lényegesen átváltozott, míg ama levelek keltének időszakában 
CARLYLE még javában írta az »Sartor Resartus«-át, ezt a ne- 
künk módfelett idegen, manapság alig ismert s utánozhatat- 
lanul jellegzetes psychologikus regényét. 

A sokak által különcznek is tartott, de mindenek felett 
eredeti CARLYLE TAMÁS sehogy sem tudta jó szemmel nézni 
az akkorában erősen felszínen munkálkodó saint-simonisták- 
nak azt a következetesen meg-megnyilvánuló törekvését, hogy 
magukat – a társadalmi életet is gyökeresen átreformáló - 
vallásalapítók gyanánt tüntessék fel, tanításaikat pedig egye- 
nesen a vallás köntösébe igyekezzenek beburkolni. 

Az egyik ilyen, utóbb kiadott levelében keményen ki is 
kél CARLYLE a saint-simonismusnak általa észlelt ilyetén »túl- 
kapásai« ellen s visszautasítja sz azt követőknek bárminemű 
jogát ahhoz, hogy közösségüket, – eltekintve annak több- 
irányú socialis vonatkozásaitól, – egyháznak nevezzék. Mert 
hát, amint mondja, a fennen hirdetett s szinte a csalhatatlan- 
ság dicsfényében tetszelgő saint-simonismus talán lehet vala- 
melyes vallásnak gyarló utánzata, mindazonáltal ugyancsak távol 
áll attól, hogy jogszerűen vallásnak lenne  az tekinthető. 

Azt írja a chelseai halhatatlan az egyik levélben, hogy 
ő idáig minden vallásban egy kétségtelen elemet ismert, mely 
az egésznek az essentiája, ez pedig bizonyos symbolum, avagy 
jelképes ábrázolás, ami által az istenség érzékelhetőleg mutat- 
tatott ki. Amennyiben pedig a mi isten-symbolumunk mos- 
tantól fogva az ő saját nagy világegyeteme, az az óriási 
socialis berendezettség, evangéliumunk pedig a már lejátszó- 
dod »Emberiség Történelme«, úgy az ilyen vallás nagyon 
tökéletlenül neveztetik saint-simonismusnak, hiszen ez min- 
den gondolkodó szellem vallása volt a legutolsó félszázadig 
(p. o. a Goethéé, vagy Schilleré, Lessingé, vagy figyelembe 
veendő a Jacobi, Herder stb. bölcsészete és társadalompoliti- 
kai rendszere). Ámde, hajh, az ilyen vallásnak a liturgiája 
még egészében elkészítésre vár, a homiliái pedig szerteszéjjel 
szóivá, mint nyomorult morzsák és töredékei-: a hullámzó 
óceánban, melyet mi irodalomnak nevezünk. 

Ha azután a vallás, – fejtegeti CARLYLE – a társadalmak 
egyedüli köteléke és élete, úgy az egyedüli igaz kormányzat 
is egy hierarchia lenne. Sőt akár a hierarchia, akár – mond- 
juk – heresiarchia áll fenn most és legyen majd a jövőben, 
a mi igazi kormányzóink ebben a korban távolról sem a 
Capetek és a Guelfek, hanem olyan kiváló tehetségek, mint 
Voltaire, Hume, Smith, Helvetius és a többi hasonló főpapok 
az ő ezernyi segédlelkészeikkel, akikkel szembeállítva »az 
összes királyok, ministerelnökök és hadvezérek csak holmi 
jelentéktelen sekrestyések és templomi szolgák, akik valóban 
egészen őrült nagyságú béreket húznak és a munkájokat tö- 
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kéletlenül végezik.« Vehetjük észre úgy-e bár, hogy a sok 
dologban radikális gondolkodású CARLYLE ezen a téren sem 
tagadja meg önmagát. 

Sokáig érezte – úgymond az egyik levélben, – hogy 
egyedül az egyesülésben állhat fenn kellőképpen a vallás, hogy 
egy mély, mystikus, mérhetetlen rokonszenv, melylyel az em- 
ber viseltetik embertársa iránt; valódi lényege a vallásnak, 
hogy tényleg a szentek közössége, kikről a hitvallás beszél; 
nem ámítás, hanem földi sorsunknak legmagasztosabb ténye. 

Hogy ez időszerint nem áll rendelkezésünkre egyetlen 
elfogadott vallás sem, mely szemeinket kinyitná, hogy lás- 
sunk, hogy lesz és kell lennie vallásnak minden időben, az 
emberi társadalmak bármilyen alakulásában is: ebben nem 
fog kételkedni egyetlen földi halandó sem, aki érzi magában 
az unimpaired, az újrateremtett emberi lelket; mert ugyanaz 
á mindenható, akit mi Istennek nevezünk, még körültünk és 
bennünk van. Az a hit, mely minden ájtatos szívben lakozik, 
megtanít bennünket arra, hogy az ember ezekben az időkben 
távolról sincsen elvakítva, csupán a látása homályos még, de 
az új hajnalpirkadás ismét meg fogja az ő lelkét világosítani. 

Nem azért tettem közzé most a maga korában fennálló 
társadalmi berendezettséggel oly nagy mértékben elégedetlen 
CARLYLE TAMÁS-nak ezeket a posthumus szellemi morzsáit, 
mintha talán jogunk lenne azok alapján magát CARLYLI.T vala- 
melyes vallásreformátor, vagy legalább is ilyen hajlandósá- 
gokkal bíró philosophus színében tüntetni fel, csupán felhasz- 
náltam ezeket a töredékeket, mint szükséges kiegészítő részecs- 
kéit annak a nagy fényességű mozaiklapnak, melyben egész 
nagyságában elénk tükröződik egy rendkívüli szellem egész 
lelki világa. 

Zsoldos Benő. 

 




