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Soha ennyi filozófus még nem nyüzsgött egy helyen, amióta 
a világ világ. A kongresszus ímegnyitóüiésére a Sorbonne nagy 
amfiteátrumát zsúfolásig megtöltötte a közönség, s a záróülésén is részt
vett vagy ötszáz ember. Természetesen nem volt mindenki filozófus a 
teremben, sőt még a magukat bölcselőknek nevezők közül is csupán igen 
kevesen érdemlik meg ezt, a megjelölést. <De nem hagyható szó nlélkül a 
bölaseiltótnek ez a nagy bemutatkozója, a több, miilnt negyven nemzet, 
amelynek nyelvét egy álló héten keresztül hallani lehetett a Sorbonne 
udvarán, ahol négerek tolongtak a sárgaturbános indusok, indokínaiak, 
finom arcélű japánok, Idélamerikaiak a skandinávok s a Vatikánváros 
képviselői között. ((Romániát két fődelegátus is képviselte.) A záróülésen 
tizenkilenc nemzet szónokai méltatták a kongresszus jelentőségét. S ha 
hozzátesszük, hogy a záróülésen egy nemzetközi filozófiai intézet felál-
litását határozták el, melynek első kiadványa egy uj bölcselettudományi 
bibliográfia alakjában, már is meg jelent, akkor a legfontosabbat el
mondottuk. Viszont ne (hallgassuk el, hogy a záróülésen Németország kép
viselője a köztársasági Spanyolország fődelegátusa mellett ült az emel
vényen; amikor azonban ez utóbbi a polgári Xirau professzor, akit 
különben pap-tanítvány a: páter Dáwd Gprcty kiéért —. emelkedett szó
lásra, valaki közbekiáltott: assassin! (gy i lkos! ) . Remélhetően mégsem 
filozófus volt a közbekiáltó és írjük a kongresszus becsületére, hogy há-' 
romiaben, hosszú percekig tartó tapssal ünnepelte a spanyol kiküldöttet, 
bár ennek filozófiai érdemei ép' oly jelentéktelenek, mint politikai sze
repe. Az ünneplés azonban a gondolat szabadságának szólt, amelyért a 
felszólaló sikraszállt. ( I t t jegyezzük meg, hogy a következő kongresszus--• 
ra hiába tartott számot Itália, s Németország sem kapta meg a legkö
zelebbi lélektani kongresszust,, ameiljyntek ezidtei .üillésie közvetlenül a f i l o 
zófiai összejövetel előtt zajlott le. A legközelebbi kongresszusok helye 
Groninga, illetőleg Bécs, A spanyol delegátus tiltakozott az ellen, 
hogy „hadviselő államok" kapják meg a kongresszusok tisztességét, s 
a bölcselők és lélekbúvárok többsége igy is határozott). 

A rendezés mintaszerű volt, már amennyire ilyen tömegkongresszus* • 
megrendezhető. Délelőttömkélnlt, egy álló héten át folytak a terjes ülések, 
délutánonként pedig tiz csoportban, egyenként 5-6 előadó felolvasásán 
vitatkoztak. Minden teremben az elnök rendelkezésére egyetemi hall
gatók jártak körül a teremben, beszedték a felszólalók nevét feltüntető 
cédulákat, a neveket a feketetáblára irták, bekérték a felszólalások írás
beli összefoglalását, stb. Ezek a fiatalok néha fel is szólaltak, bátran, 
fiatalosan, a kellő udvaríássiáiggall egy-egy Be)rgyájev vagy MatysomrOursel' 
iránt, akiket különben sem most halottak először. S ami egyenesen a szen
záció erejével hatott: a Herrmann & Cie, tudományos kiadó, amelynek 
vezetője az agilis, ugyancsak kartéziánus, neve csengése ellenére mexi
kói Freymann, minden résztvevőnek a kezébe nyomta már a megnyitó
ülésen saját kommunikációja különlenyomatait, és tizenkét idiszes kö
tetben a kongresszus valamennyi beterjesztett dolgozatát. Mindezt kü
lön f izetség nélkül! Ilyesmire mlégj nem volt példa a tudományos kong--
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resszusok történetéibea. A kongresszusnak ez az előnye volt azonban 
egyúttal a kongresszus átka is. Senki sem vette magának azt. a fárad
ságot, hogy elolvassa a mások dolgozatát, s igy „készüljön" az ülésre. 
Az előadók unalmasan, szárazon, rossz kiejtéssel Írásbeli dolgozatuk 
felolvasására szorítkoztak csupán. Mivel pedig egyszerre tiz teremben 
folyt a gyűlés, csak kevés hozzászólás hangzott el az egyes előadások
hoz, s az sem mindig a legmimősitettebbek részéről. Akadt résztvevő, 
aki a „minden érték mértéke az ember" tételét Thaiesznek tulajdoní
totta, s volt olyan is, aki hosszú felolvasást tartott, holott még jófor
mán három Szemeszter bölcseletét sem, hallgatott (amitől még lehetne 
lángelme, de sajnos, nem ez az eset forgott fenn). Vol t olyan pro
fesszor is ,—, a Jugoszláviában élő német Liebert, pl. _ aki az egyes 
üléseket ugy kezelte, mintha odahaza tartana szemináriumi gyakorlatot. 

A kongresszus technikája következtében lehetetlen átfogó képet al
kotni a végzett munkáról. Kevesebb sokkal többet jelentett volna. Szo
rosabban kellett volna körülírni a tárgyakat, és szimpozionformát adni 
az egésznek; igy hiába puffogott el a sok filozófiai .puskapor, s a tár
gyilagos szemlélő a legteljesebb káosz benyomását nyerte. De nem a 
káoszból születik-e a rend, a kozmosz? Bízvást 'csatlakozhatunk tehát 
a német fődécüétus véleményéhez, aki a záróülésen nem átiallotta be
vallani, hogy a világ többi országainak filozófusaival való személyes 
találkozás sokkal nagyobb élményt jelentett számára, mint maguk az 
előadások. Ez volt általában mindenki benyomása. Nem volt pusztán 
turisztikai jellege a kongresszusnak, mint ahogy az a Pen-Clubok össze
jövetelein szokott lenni, de a különböző nagy francia üzemek és szak
szervezetek küldöttségei 'sem ívomultak fél a, dobogón, mint a kultúra ver
déimére a lakút nemzetközi írószövetség Madridban éls Valenciában meg
kezdett és Párizsban befejezett kongresszusán. Tipikusan polgári, sőt 
mondhatni kispolgári jellege volt a kongresszusnak. (Hiányoztak Orosz
ország, Mexikó kiküldöttei.) Ez a jelleg Mdomborodo'tt akkor is, amikor 
az emiitett közbekiáltásra dermedt csend válaszolt, holott a kongresz-
szus túlnyomó többsége elitélte a közbekiáltást. S ezen a jellegen nem 
változtatott fez sem, hogy égy indiai maharadzsa szanszkrit-idézetekkel 
teletűzdelt üdvözlő sürgönyét is felolvasták a záróülésén, s a maharad
zsa Bárgaturbános kiküldöttét megkérték, tolmácsolja a vi lág bölcseinek 
hódolatát távolkeleti őfenségének... 

A megnyitóülésen — mely elsősorban Descartes emlékének hódolt 
•— résztvett a köztársasági elnök s gardé républicaine rezesbandája ( ! ) ; 
nagy beszédet mondott Paul VaUry ( „ha egy tanítványom úgy felelne 
DeSdartesból, ahclgy Valéry beszélt, bizony megbuktatnám!" t mondot
ta a közönség sora'ban egy professzor), Jetím Zaly, a fiatal francia köz
oktatásügyi miniszter, akinek nevéhez máris olyan fontok reformok fű
ződnek, és Lord Samuéi, akit eddig inkább a politika mezejéről ismer
tünk, de aki egyúttal a brit bölcseleti társaság elnöke is. A z ő beszé
de tetszett a legjobban; számos allkaltomfnKal szakította meg taps a rend
kívüli franciasággal felolvasott beszédet, és mlég Bergson levele setm ré
szesült ilyen lelkes ünneplésben. A nem túlságosan kartéziánus Befrgspn 
volt a kongresszus diszelnöke, de betegségére való hivatkozással csak le
velet küldött maga helyett, s az elnöki tisztét Bréhker, a Sorbonne (filozó
fiatörténésze látta el. 

A z ünnepélyes megnyitó után megkezdődött.— egy vitákkal terhes 
hétre elosztva, a vasárnapi munkaszünet teljes felfüggesztése mellett 
— a háromszázhúsz Írásban is benyújtott dolgozat felolvasása és megbe
szélése. Egyes csoportok a cogito ergo sum-ról vitatkoztak, mások a spi-
ritualista raciona'izmus kérdéseit tették szóvá; a bécsi és prágai isko-
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Iák sfját tanaikat védelmezték; a prágai orosz Jahovemko intuitivizmu-
sa megütközött a párizsi orosz Bergyájev irracionalizmusával. Másik 
csoport a matematika lés logika jszimibólumait Vitatta s több ülés napi
rendjén a transzcendencia fogalma szerepelt. Az analitikai geometriától 
eleai Zénó apeironjáig bizony mindenről vitatkoztak a filozófusok, túl
ságba v ive Descartes egyes elveit, amikor mindent számtalan apró 
részre bontottak fel, a szintézis helyett. A vita élt és lobogott, de főleg 
az egy nyelvűek között. Bizony még a bölcselet sem eléggé internacioná
lis. Lalandle professzor záróbeszédében nem egészen alaptalanul idézte 
Leitnitz míondiás(át a nyelvek haitáralkotó szerepéről. 

Meg kell említeni még az ataoszlférát, amji a koaigiresszust övezte. 
Mikor a megnyitó ülésről a uccára léptünk s odlahagytuk a csillogó .uni
formisok és komoly ferencjózsefkabátok tömkelegét, alig néhány lépés
re a Sorbonne épületétől tömegek vonultak Jaurésnek a Pantheon előtt 
felállított óriási arcképe elé. A tömeg Thorezt éltette és Spanyolország 
számára kért fegyvereket és repülőgépeket, egyáltalán nem véve tudo
mást a filozófusokról. Sajnos, a bölcselők nagy része sem vett tudomást 
a tömegről, amely pedig ugyancsak zajosan tüntetett a maga ideáljai 
mellett. Ez a kontaktus-hiány jellemzi az egész kongresszust. Az a né
hány filozófus, aki szembetalálta magát a tömeggel, ijedten és értetle
nül nézte a felvonulást, amelytől távolabb állt, mint a plátói ideáknak 
az űrben lebegő világától. 

Ha viszont a francia folyóiratokat vesszük szemügyre, és felvetjük 
a kérdést, hogyan ünnepelték a mai francia szellem egyéb, nem hivatá
sos bölcselő nagyjai Descartesot és a filozófiát, egyáltalán nem vigasz
taló a kép. A haladók elsősorban Descartesot, az embert idézik, két 
keserű ránccal a szája körül, aki a hatalmasok labdája csupán s egy ki
rálynő meghívásába hal -bele a távoli Svédország, neki nem való klímá
jában. Idézik cseléd-szeretőjét, törvénytelen, fiatalon elhunyt leányká
ját, akit mert házasságon kivül született, az u. n. „Borjúkönyvbe" jegy
zett be a puritán holland! lelkész. A z Eprape, folyóirat szép Descartes 
különszámot adott ki, amelyből Georges Friedmann tanulmányát, s Be-
nes csehszlovák köztársasági elnök alapos dolgozatát emeljük ki. 

Szimptomatikusabto az a különszám, amellyel a* nemrégiben még 
nívósabb Les Núuvelles Jy$férta|rieis hódol a nagy 'bölcselő emlékének. Ha 
Ramon Fernandez, a Gide-tanítvány, nemrégiben a Manianneoan fejtet
te ki nézetét Descartesról, s arra a megállapításra jutott, hogy „a kar
téziánus idealizmus világánál (s talán nem hiábavaló ezt éppen a mai 
franciák emlékezetébe idézni!) a történelmi materializmus nem elfogad
hatóbb, mint a misztikus illuminizmus", a Les Nouvelles lAttéraires 
egyes szerzői még ezen is túltesznek- Papim, Chevalier és SerttUanges 
elképzelhetően katolikus dolgozatai után („Descartes valamennyiünk mes
tere. Aki nem ismerné el, hogy adósa, vagy kulturálatlaoiságát árulja el 
ezzel, vagy túlzott hálátlanságát fejezi k i " ) egészen furcsa „vallomások" 
következnek. Tristcm Bemard azt meri állítani, hogy a Discours kedvenc 
olvasmánya, Jean Pauíhan „helyes kis önvallomás-regényké"nek becézi 
ugyanezt a művet, amelynél azonban Constant Adolpkejkt mégis többre 
becsüli. Lenormand azzal vádolja Descartesot, hogy gátlólag hatott a 
XVTI. század drámaíróira, s ebből nagy kár háramlott a francia dráma
irodalomra. Colette asszony bevallja, hogy nem olvasta a Discourt, s 
fogadalmat tesz elolvasására. De mindenkin túltesz Paul Claudel, aki 
cikkében még a nagy bölcselő ama holland kortársán, is túltesz, aki 
egyszer ateistának, másszor meg — jezsuitának szidta azt a gondolko
dót, aki a filozófiát kiszabadította a teológia igájából és a skolasztika 
jármából, s aki nélkül a mai tudomány elképzelhetetlen. Az, hogy Clau-
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del szerint Descartes csapnivalóan rosszul irt franciául, még hagyján 'r 

tudjuk jól, hogy latinosan nevelték, mint kora minden művelt emberét.. 
Claudel azonban Desicartesot, mint nagy gondolkodót sem ismeri el, ső t 
szinte gyengeelméjűnek nyiívánitja. „ A z irók semmivel sem adósai 
Desüartesniak" — arja ,,legífteíl|jcbb a matézis lehet háOJás bizonyos újí
tásaiért." A baloldaliöággial koránitsem vádolható EwMe Henritíb, a L& 
Tewipsban siet Descartes védelmére, s bebizonyítja, hogy a francia iro
dalmat igenis teljesen átitatta a kartéziánus szellem: Corneille, Lafon-
taine, Diderot, Voltaire, Stendhal', Talne, Flaubert, Reman, Anatole 
Francé, valamennyien kartéziánus gondolkodók. Valóban, az európai 
gondolkodás atyamesterét még a hírhedt Columbus-opera szövegkönyv-
írója sem „végzi k i " egykönnyen, s a „gondolkodás helyes vezetését"' 
célzó nagy Érpehezés mestere háromszáz é'v után is töretlen ragyogás
ban tárja elénk hosszú évszázadokra kiható alapelveit. Ne fogadjunk el 
semmit igaznak, aminek igazsága nem evidens, mondja Descartes, s 
voltaképpen ezzel bukik sírjába a középkori gondolkodás által tulságba-
vitt tekintély. Ha nehézségre bukkanunk, osszuk fel a problémát álprob
lémákra ; haladjunk mindig az egyszerű felől az összetett felé. Válasszuk 
mindég a szerényebb állítást, és ha nélkülözzük a bizonyosságot, vá
lasszuk a valószínűt. Sajnos, sem a Descartesot ünneplő folyóiratok, sem 
a Descartes nagy nevének védnöksége alá helyezett IX. nemzetközi f i
lozófiai kongresszus nem mutatkozott elég méltónak e lángelme nagy
ságához, s minden hivatalos és udvariaskodó dicséreten innen, minden 
vallóban tapasztalt haladáson túl (a legutóbbi bölcseleti kongresszusok
kal hasonlítva össze az ezideit) a résztvevők nagyrésze mégis igen mér
sékelt lelkesedéssel széledt szerte a sok szélmalom-vita, a .társasvacsorák 
és pezsgős-fogadások, valamint az ülésszakot bezáró husz üdvözlőbeszéd 
után. (Brachfeld Olivér). 

A KULTÚRA VÉDELMEIRE T Ö M Ö R Ü L T IRÖK. KONGRESSZUSA. Még van 
irói intuíció. A két esztendővel ezelőtt tartott párizsi kongresszus 

Madridét jelölte ki az idei konferencia színhelyéül. Mintha az irók meg
érezték volna, hol kell majd két esztendő leforgása után a legerélyeseb-
ben sikra szállani a kultúra védelmében. Júniusban még úgy volt, hogy 
teljesen elmarad. Szerencsére megtartották, még hozzá nagy sikerrel. 

Vaillemteiá'bam kezdődött, Madridiban ficlljytlaitódjott. Barcelonában töme
gek előtt beszéltek a világ minen részéből összegyűlt írók, hogy azután a 
párizsi Porté Saint Martin szinihézba, Federico Garda Lofca, a most 
egy esztendeje oknélkül kivégezett granadai költő arcképének árnyékában 
tartsák miéig két egym'ásutén következő estén a záróüllélsfc. 

A z első estén Hemrich Maiim elnökölt, proifesszoros alapossággal. A 
második napon Arag'on ült az elnöki székben, Conrad Veidtbe oltott tü
zes Savcnarola. Az emelvényen és a nézőtéren volt mindenki, aki számit 
Párizsban. A pódiumon az irók beszédei váltakoztak a különféle küldött
ségek szónoklataival. (Munkások, midinett-szindikátus, a spanyol felke
lők fogságából kiszabadult Tregastel nevű hajó legénysége, stb. A leá
nyok hozta Virág Jósé Bergamikmak, a jeles spain|yol feathicPiktus esiszé-
irónlak jutott, a férfiak csokrait Karin Michaelis elé helyezték a pódium 
hosszú asztalán...) 

A kongresszus tartalmi részéről nehéz ilyen rövid beszámoló keretén 
belül hű képet adni. Külön kellene szólni a francia írókról, külön az ide
genekről. Az első napon André Chftmson számol be az irók spanyol élmé
nyeiről. Nyolcszáz löveg hullott a spanyol fővárosra akkor éjjel, mikor 
ott háltak. „Hallod a halál ostoba retorikáját?" —. kérdezte tőle a sötét
ben, — az eigyik ágyból a másíiikba, Jósé Bergamiin. 


