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MEGJELENIK BUDRPESTEN HAROMSZOR EVENTE. 

h.o
}bga·ln1 d SZELLE J\l\ eimen folyóiratot inditunk néhányan. 

m arc1us J l i Y l akik a kultura lényegét illető kérdé-
seket egyformán szíven viseljük, ha megoldásukat különböző utakon keressük is . 
Ez a folyóirat nem fog megfelelni a szó szokásos értelmének, nem akar isme
reteket terjeszteni s aktualitásokkal egyáltalán nem, vagy csak alig -- - ameny
nyiben időnkivüli értékük és jelentőségük van - fog foglalkozni. "Lapot csinálni" 
még akkor se volna kedvünk, ha tudnák, hogy a mienk valamennyinél job.b 
lesz. /V\ég a legjobb és legtökéletesebb revue sem elégítené ki igényünket, mivd 
nem tolmácsolná szándékunkat. Mi időközönként - és nagy időközönként -
anyagot akarunk adn i az embereknek a gondolkodásra, módot a magukl:;>a 
térésre, a benső életre, oly kérdésekkel foglalkoztatni őket, amelyeknek a naphoz. 
és időhöz semmi közük, hanem szellemi és lelki sorsukat mindig és mindenütt 
érdekelhetik, kell, hogy érdekeljék. Ezeket a kérdéseket nem lehet máról holnapra •. 
vagy egyik hónapról a másikra elintézni. Lassan kell gyökeret verniök, lassan 
kihajtaniok és megérniök. Mikor a legtöbben kifelé és fölületesen élnek, mikor 
irók és művészek még szitják az emberekben a léha szenzáció-hajhászást és. 
mindent napi értékké aiacsonyitanak, akkor mi azt keressük és ahhoz fordulunk. 
arni az emberek lelkében legjobb és legmélyebb. És az a hitünk, hogy ilyen 
aktivitásra, mint a mienk, különösen nálunk szükség van, sa folyóirat, melynek 
életet adunk, kulturtörténeti szükségszerüségnek s nem néhány ember véletlen 
összeverődésének termése. Ha ezt a szigorú szükségszer;üséget nem éreznők ;. 

el se kezdenők F\ SZELLEMet. 

l] SZELLEM egy-egy témát lehetőleg kimeritő, össze
J \ foglaló tanulmányoknak, essayknek gyűj-

teménye lesz. A tanulmányok vallási, filazofiai és esztetikai kérdésekkel fognak 
foglalkozni. 

Mi az emberi szellem tevékenységének e különböző területei között oly 
szoros összef0ggéseket látunk, amelyek nemcsak megengedik, de helyes meg
értésükhöz megkivánják együttes tárgyalásukat 



A vallási tényeket minden előité let és pártállás nélkül fogjuk tárgyalni , 
de azért nem kivülről, közömbösen és leirólag, han em legintimebb valójukban , 
élmény-voltukban igyekszünk megragadni őket ; tárgyalásukban személyes tapasz
talatain k fognak szóhoz jutni; és tőlünk telh etőleg rá fogu nk mutatni az egyes 

ké rdéseknek s általában a vallásnak szerepére és jelentőségére az egyes ember 
s általában a kultu ra életében. Célunk emellett az emberek benső, ielkí életének 

emelése s ezért rendszeresen rész leteket fogunk közölni a va ll ásos tapasztal at 
leghivatottabb interpretálóinak műveiből, nevezetesen : Plotinos, az egyházatyák, 
a középkor i m isztikusok, JV\eister Eckehart, Tauier, Suso, a D eutsche Theologie, 
siena i szent Katalin levelei, assisii szent Ferenc életére vo natkozó dokumentumok, 

Boehm e, Szent Teréz, Pascai és másokból. E neveket csak azé rt em lítjük, hogy 

nagyjában utaljun k az anyagra , nem hogy kész és k im erítő prog rammot adjunk. 
A filazofiát illetőleg, mint a eimben is kifejeztük , metafizikusok, spi

ritualisták vagyunk, de épp ezért nem fogunk sem milyen "irányt" sem szaigáini 
va gy követni. Nekünk az igazság keresése életkérd és lévén és nem mesterség , 
a szabadságun kat nem áldozzuk föl semmiért s ha gondolkodásunk:, tapaszta 
latain k és tanulmányain'k uj és váratlan eredmé nyekh ez fognak vezetn i, amelyek 
az előzőeknek elh antolói, a következetesség chimerájáért nem fogjuk a lelki 
ismeretünket a kiegyenlítés hazugsága ival terhelni . 

Esztet i ka i tanulmánya inkban a müvészetek nek valóban vitalis kérdé
seivel fog unk fog lalkozni . ·A müvészet külön világ a való világ meilett, saját 

t örvényei vannak; de amire épül, az az emberi szellem és lélek és reá vonat
kozik; csak e szellem és lélek egész teljéből érthető meg. F\ müvészet nem játék, 
szórakozás, frivol esztéta-örömök és idegizgalmak kie légítése. /V\i a müvészi 
j elenség egész komplexitásáva l igyekszünk számot vetni és keressük vonatkozá
sait a vallással , marállal stb. 

E helyen és időnkivüli érdekü tanulmányok mellett lehetőleg minden 
számban fogunk közölni égy-egy fejezetet a mag y ar kultura történ etéből, ame ly 
fejezetet vagy az eu rópa i k uituráva l kapcsolatban élt s e kultura szintjén álló 

személyiségnek fogjuk szente lrii , vagy egy egész időszakna k, melyben ez a kap
cso lat és szinvonal általánosabb volt. Szimpatiával fogunk különösen azok felé 
fordulni, akik életüket é kulturának szentelték és kevés eredménnyel belepusz

tultak váll al kozásukba; de nem fogunk magyar martírologiát írni és nem leszünk 
elfogultak a · nagylelkü áldozatokkal szemben sem . Mi e kultura keserves vaju

dása inak, egyes nagy értékei mellett való sivárságának, benne a kezdeményezés 
hiányának oka it keressük s az íg azságot többre becsüljük az őszinte kegyeletnél 

is, mive l m indenekföiött igazságra van szü kség ünk nekünk is, a többiekn ek is. 
R hazafias frá zisokból már vegkép elég voi t valamint a magyar kultura mult 
é-s jelen sorsán si rá nkozó téhetetlen gyöngeségből is. 
- Ezek után ait il\s~em, nem kell a folyóirat eimét magyaráznom s annak 

fejtegetésével bibelődnöm , hogy a sz e ll em szónak, ahogy mi használjuk, semmi 
kÖze spi ritizmushoz, teözofiahoz, occLiltizmushoz és miegyébhez. Mi egész egy
szed.ien magosabbrendü , -szellemi világfölfogásnak és é·letriek kere~ői vagyunk 
és nem kell bennünket semmilyen szekfi!lval 'összetéveszteni . 



[l SZELLEM első. szán:ának.:artalma különbe_n meg fogja 
l \ · adn1 a elmlapJara nyomott szonak azt az 

értelmet, amelyben használjuk. 

Még azt ke ll megjegyeznem, hogy vállalkozásunk a szó legszorosabb 
értelmében ideális. f\kik e fo lyói ratot írjuk és összeá llitju k, minden anyagi jutalom 
nélkül tesszük; és nemcsak hogy ingyen dolgozunk, hanem még áldozatot is 
hozunk. F\ jövőtő l sem várunk anyag i előnyöket, mivel nem számítunk a közönség 
széles rétegeire. F\ folyóiratot kevés példányban fogjuk nyomni kezdettől fogva 
mindvégig. És az a tervünk, hogy egy bizonyos számot sohase haladjunk meg . 

Szóva l kevés előfizetőt óhajtunk magunkna k . Csak azok érdek lődését 

kívánjuk, akik elo lvassák, amit írunk és hasznát is vegyék. És ha ezek oly 
kevesen lesznek, hogy még a mi fölöttébb mérsékelt reménye inkre is rácáfolnak, 
.akkor a magyar kultura történetének ezt az uj adatát ép oly objektíve fogjuk 

elintézni, rn int ahogy a régiek kel bánn i szándékunk. 
Ahogy nem számítunk nagyszá mu közönségre, ugy nem szám ítunk nagy

számu irók ra sem . Mégis azt hisszük, · hogy va nnak valahol emberek Magyaror
szágon, akik revueink nagy részét vagy szürkének vagy di lettansnak ítélvén , 
elkerü li k a nyilvánosságot. Ha vannak, ta lán e lőbújnak od ui kbóL f\ mi pro
gram munk elé:g tág ahhoz, hogy felekezet, nemzetiség, hir és egyéb do lgokra 
való tekin tet nélkül minden értéket magá ba tudjon foglalni. F\z emberi szellemet 
érdeklő min,den dolgot szivesen látunk. Másrészt s:>:emélyesen nem szólitunk fö l 
senk it munkánk megosztására. F\ki törekvésünket szimpatikusnak ta lálja és tenni 
akar a kulturáért , az jöjjön kéretlenül, mintahogy kéretlenü l jövünk magunk is. 

l] SZE' LEJV\ évente háromszor fog megjelenni , 
Végül: l \ L kü l önböző teriedelmü füzetekben a 

J ' 

rendelkezésünkre álló anyag szerint. 
f\z e l ső szám 1911 március első felében fog · megjelenni e prospektus 

papírján művészi uj betükkel és tartalma a következő lesz: Emile Boutroux: 
Természet és Szellem; G. K. Chesterton: f\ kereszténység pa radoxonjai; 

Fü l ep Lajos: f\z em lékezés szerepe a művészi tevékenységben; Hevesi Sándor : 
Ptz emberi boldogságról ; L uk ács György : f\ tragédia metafiziká ja ; P l o t i n o s : 
A három ős elemről ; Fejezetek a magyar kultura történetéből; F ót i Lajos: 

f\páczai Cseri János. 
FÜLEP Lf\JOS. 

N. B. f\ folyóirat szel lemi részét i llető dolgok Fül e p Lajos eimére 
(Firenze, 6 Piazza Donatello), a kiadóhivatalt illetők (előf i zetés stb.) N a g e l Ottó 

könyvkereskedése (BuJapest, Muzeum-körut 2.) eimére küldendők. 
Előfizetési ár egy esztendőre 1 O korona. Egyes fü zetek ára 4 korona . 
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Kner Izidor, Gyom a. 
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