
Bár a címben foglaltak ellenkezõjét senki
sem állította (az itt ismertetett kötetben
sem), régi filozófusok régi szövegeivel fog-
lalkozni gyakran tekinthetõ pusztán önfe-
ledt lelkesedésnek a kultúrkuriózumok
iránt. Egy ilyen vállalkozásnak pedig rövid
távon nemcsak a hangzatos filozófiai tétjét,
de a szûkebb történeti hasznát is elég nehéz
lehet belátnunk. Tankó Béla (1876–1946)
debreceni egyetemi tanár pályájának és mû-
veinek nagy léptékû áttekintése pedig elsõ
látásra nem több kultúrkuriózumnál. A ku-
riózumok ugyanis mindig lehetnek érdeke-
sek, de izgalmasak ennél sokkal ritkábban.
Hogy miért fontosak, nos azt pedig még en-
nél is nehezebb körülírnunk.1

Egy ilyen vállalkozás jogosultága vala-
miféle romantikus gyûjtögetõ magatartás (és
ezek kedvelõi) felõl egészen biztosan igazol-
ható, de sokszor nagyon megpróbáló ennél
többet tennünk az ügy érdekében.

Ha a neki helyet adó könyvsorozatra te-
kintünk (A Debreceni Egyetem tudós pro-
fesszorai), a szándék érthetõbb: az alkotók,
szerkesztõk a 2012-ben százéves debreceni
universitas hagyományai elõtt (is) tiszteleg-
nek. A klasszika-filológus ókortörténész
Sarkady Jánost (Nemes Zoltán, 2009) és az
irodalomtudós Pap Károlyt (Imre Zoltán,
2012) bemutató monográfiák után azt az
alakot idézik fel az egyetem életének két vi-
lágháború közötti szakaszából, aki kitartó
munkával küzdötte fel magát a vidéki tanár-
ságból, lett fontos és nem csak regionális
hírnevû filozófia- és pedagógiatanár, végül
az intézmény rektora. Ezen túl pedig nyu-
godtan lehet amolyan letûnt korokra jellem-
zõ reneszánsz embernek tekinteni. Egyszer-
re volt mûvelt koponya, jó oktató, kellõen
képzett és nem csak mûkedvelõ zenész, in-
tézményéhez és a tudományhoz hû egyete-
mi polgár, valamint – mint látni fogjuk – bi-
zonyos víziókkal is megáldott tudománypo-
litikus (lásd errõl a könyvben Mudrák József

Tankó-életrajzát, 139. skk). De ez a tény
(mármint a nem is szegényes debreceni
egyetemi hagyományok elõtti tisztelgés)
azonban elég sovány érv lenne könyvünk
„érdekessége” mellett. Félreértés ne essék:
ezzel nem akarom a kötet sok hiánypótló és
a magyar egyetemi hagyományokban még-
oly otthonosan mozgó olvasónak is kiakná-
zatlan anyagot mozgató tanulmányát (a fent
említetten túl Fenyõ Imre, Gáspár László,
Török Béla és Valastyán Tamás írásait) leér-
tékelni. Inkább ki szeretném fejezni, hogy
milyen haszonnal jár, ha – nagyrészt köny-
vünk nyomán – elkezdünk Tankó Béla élet-
mûve iránt érdeklõdni. A haszon pedig itt
szerintem csak részben származik abból,
hogy újra felfedezzük a magyar filozófiai
hagyomány egy súlypontját tekintve protes-
táns etikai alapokon szervezõdõ kantiánus
kultúrfilozófiáját, még ha ez a vonulat na-
gyon is lényeges nála (lásd ehhez Valastyán
Tamás írását a kötetben, különösképpen
161–167.). A hangsúlyokat érdemes maguk-
ra a Tankó-írásokra, de még inkább azok
kontextusára tenni. A kötetben ezekbõl két
értekezés (A filozófia problémája és problé-
mái; A szabadság problématikája)2 és két
akadémiai beszéd (az 1920-21-es évnyitó
dékáni beszéd és az 1936-es rektori beszéd
és székfoglaló) szerepel. Tankó Bélának
ezen túl néhány eddig kiadatlan, még szász-
városi tanári korszakából származó, Keller
Imréhez címzett levelét közli a kötet
(247–251.). Ami ezekben a szövegekben lát-
hatóvá válik számomra, az a múlttal való
foglalkozás és általában a történeti vizsgáló-
dások kortárs használhatóságának és értéké-
nek kérdése. Ennek – kimondva vagy ki-
mondatlanul – Tankó Béla munkássága
nagyrészt csak apropója, még ha nagyon
fontos apropója is. Mondanivalómat három
szempont köré szervezem. Kis kerülõvel ha-
marosan visszajutok Tankó Béla filozófiaké-
péhez és a könyvben foglalt írásokhoz.
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(1) Kant a filozófia és a tudományok tör-
ténetében. Immanuel Kanttal foglalkozni és
bizonyos filozófiai belátásait elsajátítani két
okból is gyümölcsözõ vállalkozás. Egyrészt
azért, mert így az egyik legfontosabb és 
-gazdagabb modern filozófiai életmûvet is-
merjük meg (de ezt tekinthetjünk l’art pour
l’art mûveltséggyarapításnak is). A másik ok
viszont tulajdonképpen az, hogy Kant szö-
vegei a tizennyolcadik századi ember tudo-
mányos nézeteirõl adnak meglehetõsen
pontos képet. Kant gondolkodásában elég
tisztán végigkövethetõ az, ahogyan a kora-
beli ember a tudás több forrásáról és ezek
tulajdonképpeni egyenértékûségérõl beszél.
Az érzékelés és annak fiziológiája legalább
olyan lényeges összetevõje tudásunknak,
mint az értelem mentális mûveletei és töb-
bek között az a tevékenység, ami az emberi
elme egyik sajátossága, hogy fogalmakat al-
kot, és ezeket ítéletekbe rendezi. De mint ezt
nagyon fontos hangsúlyozni, Kant nem egy
tudományos eszmerengetegben vágott jó 
filozófiai érzékkel rendet egyszeri és zseniá-
lis felfedezõként. Úgy alakította ki a maga
sokszor nagyon világos és markáns állás-
pontját, hogy közben visszatükrözte a kor
néhány elterjedt nézetét.

Arról a gondolatról van szó, hogy érzé-
kelés és értelem egyenrangú felekként hatá-
rozzák meg az emberi megismerést, miköz-
ben egymásra fontos és elengedhetetlen ha-
tásokat tesznek. Ez a belátás, amely az elõzõ
századokban egyáltalán nem volt sem ter-
mészetes, sem pedig gyakori, jobban érthetõ
lesz, ha a korabeli orvostudomány Kant által
is hivatkozott szövegei felõl vizsgáljuk meg.
Amikor még az 1760-as években a különbö-
zõ pszichikai és elmebetegségekrõl írt
esszét, a következõképpen foglalta össze az
ennek tanulmányozásához szükséges alap-
elveket: „A megismerõképesség fogyatékos-
ságait a fej betegségeinek neveztem, ahogy
az akarat romlottságát a szív betegségének
nevezzük. Csakis elmebeli megnyilatkozá-
saikra fordítottam figyelmet, anélkül hogy
gyökerüket akarnám kikémlelni, amely tu-
lajdonképpen bizonyára a testben van,
s központja inkább az emésztõszervekben
lehet, mint az agyban [...]. Sõt sehogy sem
tudom meggyõzni magam arról, hogy az 
elme zavara – mint általában gondolják –
nagyképûségbõl, szeretetbõl, túlságosan
megerõltetõ gondolkodásból s a lelki képes-
ségek mindenféle helytelen használatából
fakadna.”3 Az elv, amit Kant nyilvánvaló
módon egy Johann August Unzer nevû al-
tonai orvos lapjából kölcsönöz (amire õ is
hivatkozik), azt a gondolatot fejezi ki, hogy
a pszichikai vagy „elme”-bajok, vagyis álta-
lában a megismerés fogyatékosságai nem

eredeztethetõek csak az „elme közvetlenül
megelõzõ” állapotaiból. Inkább valamilyen
testi rendellenességre (tehát egy másik ké-
pességünk rendellenességére) adott válasz-
ként írható le. Ha felütjük Unzer orvoslapját,
ott éppen ezt az elvet találjuk: ne próbáljuk
az egyébként nagyrészt kifürkészhetetlen 
elme mûködését önmagából megérteni, ha
közben sikerül az ennél sokkal érthetõbb
külsõ megismerõ mûködéseinkre és ezek-
nek a magasabb rendû folyamatokkal és ké-
pességekkel való összefüggésére fényt
deríteni.4 Kant ebbõl vonja le a filozófiai
konzekvenciákat, melyek szerint nem csu-
pán egyik megismerõképességünk hibája
egy komplex rendellenesség fellépése.

Egyrészt tehát érdemes az okok és oko-
zatok összefüggésének vizsgálatában ki-
egyensúlyozottságra törekedni (amennyi fi-
zikális, annyi lelki ok és okozat). Másrészt
ez a viszonylag egyszerû orvosi analógia ve-
zet el ahhoz az elképzeléshez is, hogy nem
egyszerûen az érzékeink vagy az elménk
csal meg minket, hanem a legtöbb esetben 
a megismerés valamelyik, az emberi termé-
szethez tartozó formája túllépi a hatáskörét,
miközben a többi megismerõképességgel
mûködik együtt.5 Összességében tehát a jog-
körein túl terjeszkedõ képességek egyensú-
lyának elméletérõl van szó, ami így több 
is egyszerû ismeretelméletnél. Ez vezet át
minket a filozófia tulajdonképpeni feladatá-
hoz, mely nehezen lenne érthetõ az itt idé-
zett és a tizennyolcadik századi tudásszem-
léletben gyökerezõ ismeretelméleti gondolat
nélkül. A filozófia valami olyan, a tudásunk
egészének mûködésérõl, általános elveirõl
szóló elmélet, amely megismerõképessé-
geink kiegyensúlyozott együttmûködését
vizsgálja.

(2) Kant, a világnézet és a filozófia álta-
lános problémája. Ezért is mondja Tankó 
A filozófia problémája és problémái címû
szövegében, hogy Kant életmûve inkább
csak új hangsúlyokat helyezett ki a filozófi-
ában (bár õ is elõszeretettel használja 
a pompázatos „halhatatlan” és „fordulat”
szavakat). Ahogy kicsit emotív nyelvezet-
ben fogalmaz: „megnyugtatta a tudományo-
kat, hogy egyiket sem akarja pótolni, se
megpótolni [...], hanem magára vállalja azt
a munkát, amelyet egyik sem végez, azt,
hogy megmondja, mit lehet tudni, mit jelent
egyáltalán: tudni, miért igaz, amit a tudo-
mányok tanítanak? Mi tehát a megismerõ
világ alkata?” (50–51.) Ennél sokkal preg-
nánsabban fogalmaz azonban egy kicsit
lennebb, amikor azt állítja, hogy Kant egy
olyan filozófia létrehozója, amely „a dolgok
metafizikája helyett – a tudás metafizikája
lett” (51.). Hogyan épül fel a tudás, melyek120
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az összetevõi, és ezek hogyan mûködnek
együtt? Hogyan válik valami tudássá, és
egyáltalán mi tekinthetõ annak? Errõl szól
az az elméleti vállalkozás, amely nem a tár-
gyakat, dolgokat vizsgálja, ahogy azok ön-
magukban vannak, hanem a róluk szerez-
hetõ tudást teszi vizsgálata tárgyává. Ennek 
a tudásnak a sokrétegûségét ráadásul Tankó
az úgynevezett ontológiai és értékelõ tudat
szembeállításával is példázza.6 A tárgyakról
szerezhetõ ismeretek és ezek értékelése, fel-
dolgozása egyszerre összetevõi tudásunk-
nak. Mindeniknek megvan a maga szerepe
(a), és mindenik túlterjeszkedhet (b) ezen 
a szerepen. Az elõbbi az emberi természet
egyik legfontosabb sajátossága, az utóbbi
pedig az általa elkövetett hibák egyik leg-
gyakoribb oka, ahogy az ilyen szellemben
fogant elemzésekben a Kant elõtti filozófiai
irányzatok hibái is erre vezethetõek vissza
(47–49.). Az viszont különösen érdekes,
hogy a tényekre és ezek értékelésére vonat-
kozó, egymással együttmûködõ tudásréte-
gek összefüggése adja a világnézet fogalmá-
nak filozófiailag patkolt és már nem naiv
értelmét: „[...] megérteni a világ valóságait,
hogy meg tudjuk való értékük szerint be-
csülni: ez a világnézetet adó filozófia fel-
adata”. (37.)7 Világnézete nemcsak minden-
kinek van, hanem mindenkinek lennie 
is kell, hiszen a tudása mindenkinek
ugyanazokból az alapvetõ rétegekbõl épül
fel. A kérdés az, hogy ezek hogyan viszo-
nyulnak egymáshoz. Ennek a belátásnak
nem lehet eléggé nagy jelentõséget tulajdo-
nítani. Sõt, mint egy másik helyen szerzõnk
mondja is, a Kant emblematikus alakjával
jelzett „modern filozófiának nincs jelentõ-
sebb felfedezése, mint e kettõsség felisme-
rése: az ontológiai és axiológiai szálak fölfe-
dezése világképünk szövetében”.8 A világ-
nézet tehát nemcsak egyetemes létforma,
hanem egy ismeretelméleti és értékelméleti
kategóriákban, de általában a tudás felépí-
tésének és megvalósulásának gyakorlatában
tárgyalható fogalom.

(3) A modern egyetem és annak felada-
tai. Ha így alapvonalaiban tisztáztuk a filo-
zófia feladatát, akkor már azt is jobban lát-
juk, hogy mit kell oktatni filozófia címszó
alatt az egyetemi fakultásokon. Tankó az
1920-21-es tanév elején mondott dékáni 
beszédében ezt két pontba foglalva és 
az eddigieknél sokkal lényegre törõbben
mondta el. Elõször is a filozófia oktatásá-
nak, illetve annak, hogy sok tudomány (a
jog, a történelem, a földrajz, a természettu-
dományok) filozófiai gondolatokon is ala-
pulnak, van egy egyszerû „tudománytani”
(mai kifejezéssel inkább: ismeretelméleti)
és nem történeti alapja: „az értelem addig

nem elégszik meg, míg a maga munkájának
elvi alapjait nem tudatosítja; min nyugszik
ez az egész empirikus ténycsomó, amit ed-
dig átvilágított, mi teszi érvényessé egész
róla nyert ismeretét?” (99–100.) Ezen túl
pedig ott a második pont, ami szerint „meg-
ismertetvén az ismeret alkatának törvény-
szerûségét, a világkép kialakulásának logi-
kai alkatát, megmutatja a világkép megfor-
málódásában érvényesülõ a priori tényezõ-
ket, s hozzásegíti az elmét annak belátásá-
hoz, hogy a maga sajátos tudományterületé-
rõl hogy jut el [...] ennek az egyetemes fel-
adatnak a szolgálatához.“ (100.) Rögtön ki-
derül, hogy Tankó számára a megismerés
bizonyos a priori elveinek vizsgálata adja
egy filozófiailag tudatos világkép vagy 
világnézet tárgyalhatóságának feltételeit.
Világnézet-elemzés tehát nincs megisme-
rõképességeink a priori elveinek vizsgálata
nélkül. Mivel ehhez szükséges ismereteket,
amelyeken az illetõ elvek vizsgálhatóak, 
a különbözõ természet- és szellemtudo-
mányok eredményeinek tanulmányozásá-
val nyerhetünk, a változatos gyakorlati is-
mereteket adó fakultások és a filozófia el-
méleti vállalkozása kölcsönösen támogatják
egymást. A szöveg eljárásának sajátossága,
hogy az ismeretfilozófiából vett kiegyensú-
lyozottsági eszmét (megismerõképessé-
geink kiegyensúlyozott együttmûködé-
sének gondolatát) az egyetem mûködése
számára is modellként használja: ahogyan
megismerõképességeink, úgy dolgoznak
együtt az egyetemi karok is. Ugyanakkor
nehezményezi, hogy ha ez az eszme a maga
természetes alapjainak és az emberi megis-
merés természetes mûködésének köszönhe-
tõen nem haladna önmagától is a megvaló-
sulás felé, akkor az egyetem adminisztratív
funkciói és a mód, ahogyan alapvetõ céljait
a mindennapokban képviselik, nem segíte-
nék elõ zavartalan mûködését. Mint mond-
ja, a tudás „értékesítése” (87.) az egyetemi
tanulmányok lényegi következménye, de
nem oka és fõleg nem elsõdleges motiváci-
ója. A tisztán egyetemi munka a rendszeres,
de szabad és bizonyos szempontokból nyil-
vánvalóan öncélúnak tûnõ kutatótevékeny-
ség. Tankó úgy fogalmaz, hogy „[...] az egye-
tem maga nem gondoskodik ennek a tisztán
egyetemi munkának a szabad végzésérõl,
annyira, hogy, mint némelyek kifejezik, az
egyetem a maga eredményeit szinte az
egyetem ellen éri el, s ha igazán egyetem
volna, sokkal kevesebb erõveszteséggel sok-
kal több egyetemi polgárból sokkal több ki-
váló gyakorlati munkást formálhatna s min-
denesetre sokkal több tudóst” (91.).

Ez az idézet pedig – szinte közhelyként
említem – ma is aktuális. Azt viszont, hogy
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megértéséhez több kell, mint hogy az azt tartal-
mazó szöveget egyszerûen egy gyûjteményes
kötetbe válogatjuk, nem lehet annyit hangsú-
lyozni, hogy közhellyé silányuljon. Hamarabb
válik a szöveg érdekes, de cseppet sem izgalmas
kultúrkuriózummá.

Zuh Deodáth

Tankó Béla egy ma szinte ismeretlen könyvének pél-
dánya, egykoron saját adománya a bécsi Collegium
Hungaricumnak, ma már a pécsi Tudásközpont gyûjte-
ményének része

JEGYZETEK
1. A „kuriózum” kifejezést szokás a furcsaságok szekrényének vagy csodakamrának (Kuriosi-
tätenkabinett, Wunderkammer) 17. századi kultúr- és mûvészettörténeti kategóriájához kötni. A véle-
mények azzal kapcsolatban is megoszlanak, hogy a furcsaságok gyûjteményei mennyiben tekinthe-
tõek a modern természettudományi múzeumok õsének (lásd például Carla Yanni: Nature’s Museums:
Victorian Science and the Architecture of Display. Princeton Architectural Press, New York, 2005.
13–25.). Annyit persze mindenki elfogad, hogy ezek a gyûjtemények a tudományos kategorizáció
problémájának fontos és érdekes epizódjai, de nehéz megmondani, hogy ezen túl mi a relevanciájuk,
ha nem mutatjuk fel az ilyen gyûjtemények mögötti konkrét intézményes hátteret és tudományszer-
vezõi érdeket. Önmagukban ezek a gyûjtések és listák nem sokat mondanak. Az sem elegendõ, ha azt
állítjuk, hogy a régi hiedelmek és az igazolt tudás közötti ismeretelméleti konfrontációt mutatják fel
(John Bondeson: A Cabinet of Medical Curiosities. Cornell UP, Ithaca, 1997). Ez inkább a mai kor em-
berének (a felvilágosodás fogalmain keresztül látott) világáról és nem a számunkra ma már különös
ismeretek megértésérõl szól. Ezért is fontos, hogy az információk ilyesfajta tárházához úgy közelít-
sünk mint a tudás elõállításának és a tudássá formálódás vagy a tudásként való elfogadás folyamatá-
nak dokumentumaihoz. A kuriózumok haszna így a következõ lehetne: tárgyak és fogalmak, eszmék
és ember alkotta tárgyak, amelyek jól válogatva segítenek megérteni, hogy egy adott korban mit te-
kintettek, mit fogadtak el tudásnak.
2. A két tanulmány még az 1910-es évek második felében jelent meg. Az csak a kisebbik baj, hogy
nem tudjuk meg, mi motiválta, hogy éppen ezeket a szövegeket válogatták be. De hogy hol és mikor
jelentek meg, és hogy megjelentek-e már egyáltalán nyomtatásban, még azt is a kötet végének Tankó-
bibliográfiájából (256–262.) kell kisilabizálni. Ez pedig nem nagyon informatív, és nem kicsit zavaró.
3. Immanuel Kant: Kísérlet a fej betegségeirõl. In: Uõ: Prekritikai írások 1754–1781. Osiris, Bp., 2003. 430.
4. „Az efféle sejtések egyáltalán azon nyugszanak, hogy az agy mechanizmusát és általában azt az el-
sõbbséget, amivel erõinek kifejtésénél a lélek rendelkezik, nem értjük, és soha nem is érthetjük meg.
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