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Max Weber 1864. április 21—én született Erfurtban egy liberális politikus első fiaként. 
Jogi, valamint történelmi, közgazdasági és filozófiai tanulmányokat folytatott Heidel- 
bergben és Berlinben. Minthogy a szülői házban gyakran megfordultak politikusok, 
kora eseményei ugyanúgy korán foglalkoztatni kezdték, mint a tudományos kérdések. 
Erős ellenszenvvel viseltetett Bismarck és később II. Vilmos császár iránt. Első szak
mai sikereit a Szociálpolitikai Egyletben 1érte el. Mégis hosszú idő telt el, amíg 1894 
őszén meghívták tanítani a freiburgi egyetemre. Itt már bemutatkozó előadása is nagy 
feltűnést keltett és ekkortájt kezdett neve szélesebb körökben is ismertté válni. 1897- 
ben meghívást kapott Heidelbergbe, ahol azonban súlyosan megbetegedett, és csak 
évek múltán gyógyult fel. Hosszabb időre meg kellett válnia egyetemi állásától, ezalatt 
több utazást tett, hogy visszanyerje egészségét. Csak az Archív für Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik c. folyóirat szerkesztésével kezdődött egy újfajta intenzív tevékeny
ség Weber számára. Érdeklődése ekkoriban egyrészt logikai és ismeretelméleti problé
mák, másrészt vallásszociológiai kérdések felé fordult. Csupán átmenetileg tért vissza 
az egyetemi oktatáshoz, amikor 1919-ben Münchenbe hívták. Közvetlenül az első 
világháború után tartott néhány nagyra értékelt előadást (Wissenschaft a Is Beruf [A 
tudomány mint hivatás]. Politik als Beruf [A politika mint hivatás].), melyek a széle
sebb nyilvánosság körében is ismertté váltak. Weber hatása azonban igazán csak halála 
után kezdett kibontakozni, mivel sok írása posztumusz jelent meg. 1920. június 14-én 
halt meg.

*

Amikor 1933-ban a német szellemi élet azon része, amely nem az emigrációt válasz
totta, kezdett visszahúzódni a katakombákba, Kurt Riezler filozófus2 berlini házában 
rendszeresen találkozott több fiatal tudós, hogy a már az egyetemeken is észlelhetővé 
váló politikai háttérzajoktól mentesen, tudománylogikai alapkutatásokkal foglalkozza
nak. Körükben hamarosan Max Weberre terelődött a szó. Egy hosszú és absztrakt 
metodikai vita után Riezler elmesélt egy anekdotát, amely Webert olyan találóan jel
lemzi, hogy méltán állhat e rövid pályakép elején.

A weímari nemzetgyűlés idején Friedrich Ebert^birodalmi elnök hallani kívánta 
Max Weber véleményét arról, vajon a készülő német alkotmány számára az elnöki 
köztársaság francia vagy amerikai típusa szolgáljon-e inkább mintaként. Weber már 
1919. február 25-én, két héttel Ebért elnökké választása után nyilatkozott erről a 
kérdésről a Berliner Börsenzeitung hasábjain. Sőt, talán éppen ez a cikk adta az ötletet 
Ebertnek Weber megkérdezéséhez. Mint már azelőtt számos cikkében és levelében, 
Weber itt is felhívta a figyelmet arra a veszélyre, amely a fiatal német demokráciát 
egy jövőbeli reakció, különösen a parlament ellenségeinek részéröl fenyegetheti. Ezért
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a parlamenttől függetlenül, közvetlenül választott elnököt kívánt, akit nem befolyá- 
sóinak parlamenti válságok. A parlamenti képviselőktől ez persze „az önmegtagadás 
áldozatát* kívánná, hiszen a legfőbb birodalmi tisztség betöltésének jogáról monda
nának le. Mégis meg kell lennie, mert: „Egy -  bizonyos párt- és koalíciós viszonyok 
között -  a parlament által választott birodalmi elnök az erőviszonyok megváltozása 
esetén politikailag halott.” Hasonló meggondolások vezettek egyébként később a wei- 
mari alkotmány 48. paragrafusának4 megalkotásához, amely az elnököt rendkívüli 
teljhatalmi jogosítványokkal ruházta fel. Ennyit a külső körülményekről.

Riezler, aki elkísérte Webert a megbeszélésre, elmondta nekünk, miként egyeztek 
meg előzőleg, hogy bizonyos fenntartások ellenére is az amerikai megoldást fogják 
javasolni. Ha ugyanis az alkotmány a francia példát követi, a reakció könnyen „nem
zetidegennek' bélyegezheti a weimari nemzetgyűlés művét. Ez az amerikai megoldás 
esetén nem fenyeget. Azt pedig, hogy mire képes ez a reakció, jól mutatja az akkor 
már általánosan elterjedt „tőrdöfés”-legenda.5 Amikor azonban Ebért a maga körül
tekintő, gondos és becsületes módján rátért arra, hogy a tisztviselők elnök általi ki
nevezésének amerikai rendszere („spoil system”) egyes vélemények szerint veszélyez
teti a szakhivatalnoki apparátust, utat nyitva ezzel a korrupciónak, Weber felállt, és 
egyórás, alapos tájékozottságról tanúskodó előadást tartott az amerikai alkotmány 
korrupcióforrásairói. Amikor Riezler később szemrehányást tett neki, mert felborította 
előzetesen megbeszélt taktikájukat, Max Weber azt felelte, hogy nem tehetett mást, 
így kellett válaszolnia az elnök kérdésére. Nyíltan feltett kérdésre a színtiszta igazságot 
kell válaszolni, mindennemű politikai taktika mellőzésével.

Mint Jeremiás, a „kárhozat prófétája”, akit az Úr szólásra kényszerített, úgy élt 
Max Weber is az igazság parancsának jegyében. Ugyanazzal a magánnyal fizetett 
ezért, mint amelyet Das antiké Judentum [Az antik zsidóság] című nagy művében 
Jeremiás próféta sajátjaként ábrázolt. Ez a magány különböztette meg Jeremiást a 
zsidók nemzeti szabadságharcát prédikáló, a tömegeket eksztázisba hajszoló próféták
tól. Ez utóbbiak tulajdonképpen -  mint Weber írja -  „hivatásos váteszek” voltak, 
többé—kevésbé biztos templomi jövedelemmel rendelkeztek. A kárhozat próféciáját 
viszont, ellentétben az üdv próféciájával „nem lehet hivatalból hirdetni...ugyanis nem 
értékesíthető: a rossz ómen eladhatatlan, és végül minden politikai erő és társadalmi 
csoport kitér a kárhozat prófétájának útja bői, vagy mint a nép megrontóját és az 
előjelek meghamisítóját kiátkozzák.” Ez a magány tehát nem önkéntes, hanem a kö
rülmények diktálta kényszer. Másfelől éppen ez a magány tette lehetővé, hogy meg
szülessenek a jahvizmus nagy ideológusai, akik nem ismertek kíméletet, és éppen 
ezáltal érhették el azt az óriási hatást, amelynek elérésére kiszemeltettek. Politikailag 
persze veszélyesnek tűntek, de Jahve ítélethirdetőinek bántódást okozni éppúgy ve
szélyt jelenthetett.

Joggal feltételezi Marianne Weber Férjéről szóló átfogó életrajzában6, hogy ezek a 
szavak erős személyes vonatkozással bírtak. Webert egyrészt a háború utáni német- 
országi viszonyok átlátása tette érintetté Jeremiás sorsának kérdésében, másrészt ma
gánya, tanítványok és követők rajongását nélkülöző élete. De talán éppen ez volt 
férfiasán fegyelmezett és komoly, sőt néha egyenesen szigorúnak tűnő egyénisége 
meghatározó vonása: hogy tudósként minden világnézeti vagy akár kvázi-vallásos 
üdvtantól távoltartotta magát. „»Személyisége« tudományos téren csak annak van, aki
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kizárólag az ügyet szolgálja.” A „világ varázstalanítá&ának” kikerülhetetlen eredménye 
ez. Ebből a beállítottságból ered ellenszenve a „katedraprófécia” iránt, amit „szurrogá
tumnak” nevez. „Istenidegen, prófétákat nélkülözd korban” élünk, és „aki a kornak ezt 
a sorsát nem tudja férfiasán elviselni, annak ezt kell mondani: jobban teszi, ha hallgatva, 
s szokásos nyilvános renegát-reklámok nélkül, egyszerűen és szerényen visszatér a 
régi egyházak irgalmazóan kitárt karjai közé. Hiszen azok egyáltalán nem nehezítik 
meg a dolgát. Valamiképpen persze, így vagy úgy, meg kell hoznia az ^intellektus 
áldozatát*, ez elkerülhetetlen. Nem fogjuk kárhoztatni érte, ha csakugyan képes rá.” 

Max Weber, aki magát „vallásilag abszolút unmuzikáiisként” jellemezte, szó szerint 
értette a fenti mondatokat. Végső soron azonban ezek a modem prófétizmus összes 
lehetséges formája ellen irányulnak. Ez a jelenség Weber számára pregnánsan nyil
vánult meg Stefan George7 költői és politikai működésében, már 1910 körül. Ahogy 
már az első világháború előtt és alatt is egyértelműen elhatárolta magát az össznémet 
törekvésektől, úgy az 1918-as év humanisztikus reménységeihez is távolságtartóan 
viszonyult. így írt 1918—bán barátnőjének, Else JafFé—Richthofennek: „Az ember min
den bizonnyal örülhet a (szocialista jövőbe vetett) hitnek, még ha nem is osztja azt. 
Én nem osztom ezt a hitet, bár én is bizakodva tekintek a jövőbe. De attól tartok, ha 
megmutatkozik, hogy a hit ugyan hegyeket mozdíthat el, de a szétzilált pénzügyeket 
és a tőkehiányt nem képes orvosolni, akkor a csalódás — mindazok után, amit az emberek 
már elvesztettek -  sokak és éppen a leghívőbbek számára elviselhetetlenné válhat, és 
lelkileg összeroppanhatnak ebben. Ez rám nem vonatkozik (ha egészséges maradok és 
dolgozni tudok), mert én -  ebben az értelemben -  hit nélkül is tudok élni.”

Kézenfekvőnek tűnik, hogy egy ember, akinek jellemére a „szerény intellektuális 
becsületesség” ennyire rányomta bélyegét, forradalmi változások idején szilárd pontot, 
valamiféle nyugalmi pólust jelentsen. A fiatalság tisztelte őt, és megpróbált mint ve
zetőjére tekinteni rá. Max Weber azonban többször és mindannyiszor habozás nélkül 
visszautasította ezt a megtiszteltetést, amire ugyanaz a fiatalság később gyűlölettel 
válaszolt. Míg neki sikerűit hit nélkül, minden kísértésnek hátat fordítva csupán azt 
szolgálnia, amit „az aznap feladatának" nevezett, a német ifjúság 15 évvel később 
elkötelezte magát az egyik leghitványabb prófétának, akit Európa valaha látott. Gyen
geségük abban állt, „hogy nem tudtak szembenézni a sorssal”. Max Weber intései 
süket fülekre találtak. A reakció, amelytől szakadatlanul óvott, halála pillanatában 
már fel emelkedőben volt, a zuhanás a barbárságba elkerülhetetlenül közelgett.

Ki volt hát ez az ember, aki számára a szerény intellektuális becsületesség minde- 
nekfelett állt? Mivel foglalkozott? Mit hozott létre? A lexikonban azt találjuk, hogy 
közgazdász, gazdaságtörténész és szociológus volt. Életrajzából megtudjuk, hogy 
többnyire egyetemi professzorként tevékenykedett, bár súlyos betegsége után, amely 
hosszabb időre visszavonulásra kényszerítette, már csak alkalomszerűen oktatott. Ez 
a betegség azonban az egyetlen esemény, amely megzavarja élete megszokott, ki
térőktől és kalandoktól egyébként mentes folyását. Weber bizonyos ellenszenvvel vi
seltetett a „személyiség" és az „élmény” „bálványai” iránt. „A kettő szorosan össze
tartozik: az az elképzelés uralkodik, hogy az utóbbi teszi az előbbit, és hogy elvá
laszthatatlanok. Az emberek kínlódnak, hogy élményük legyen -  hiszen ez hozzátar
tozik egy személyiség elvárt életviteléhez — s ha nem is sikerül, mindenesetre úgy 
kell tenniük, mintha részesültek volna ebben a kegyelmi adományban.” Felesége által
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írt életrajzából is kitűnik Weber életének látszólagos eseménytelensége. Úgy tűnik, 
ez az életrajz nem hagy nyitott kérdéseket maga után, amelyek további kutatásra 
ösztönöznének. Életének minden döntő mozzanata egyértelműen kirajzolódik az ol
vasó előtt.

Azt gondolhatnánk, hogy Weber a klasszikus tudós típusát testesíti meg, akinek 
élete azért zajlik olyan eseménytelenül, mert energiáit teljesen a kutatásra összponto
sítja, s figyelmét attól semmi sem vonhatja el. Ebben az esetben jelentőségét nem 
életrajzán keresztül, hanem egyedül művei elemzésének útján mutathatnánk be. Max 
Weber valóban figyelemreméltó életművet hagyott hátra. Főműve, a Wirtschaft und 
Gesellschaft / Gazdaság és társadalom] magában is elegendő lenne, hogy megőrizze 
nevét az utókor számára. Sőt azt mondhatnánk, hogy még ma is távol vagyunk ennek 
a műnek maradéktalan recepciójától. Ha azonban megnézzük írásai jegyzékét, azt 
tapasztaljuk, hogy befejezett munkáinak száma nem is olyan nagy, mint azt egy fo
lyamatosan tevékeny tudós esetében várnánk, ráadásul számos műve csak halála után 
jelent meg. Ha emellett figyelembe vesszük azt a nyilvánvaló aránytalanságot, amely 
saját írásainak száma és a vele és munkáival foglalkozó irodalom nagysága között 
fennáll, akkor joggal tehetjük fel a kérdést, miből fakad rendkívüli hatása, mi indít 
ma is oly sokakat a vele való foglalkozásra, miért fordítják műveit folyamatosan a 
világ különböző nyelveire, elsősorban angolra? Megpróbálunk ezekre a kérdésekre e 
rövid pályakép keretében választ adni. Előre kell bocsátanunk, hogy ez -  a szokásostól 
eltérően — semmi esetre sem merülhet ki Weber olyan „felfedezéseinek” és „eredmé
nyeinek” kiemelésében, amelyek a jelenkori tudományban is tovább élnek és tovább
fejlesztőkre találnak, így biztosítva nevének fennmaradását. Nagyságának valódi alap
ját sokkal inkább abban a „démon”-ban kell látnunk, mely „élete fonalát tartja” . De 
itt már egy egészen más dimenzióban mozgunk, mint Weber szaktudósi teljesítmé
nyének méltatásakor. Ezért döntöttünk úgy, hogy írásunkat egy anekdotával vezetjük 
be, nem pedig hagyományos módon, Weber kiugró tudományos eredményeinek is
mertetésével .

Persze ez utóbbi sem maradhat el, hiszen számos tanulmánya -  legyen bár ered
ményei, legyen bár módszerei okán — még ma is elsőrangú jelentőséggel bír számunk
ra. Ezek közé tartoznak már legelső munkái is a kelet-etbai földművesek életkörül
ményeiről, tanulmányai a német mezőgazdasági munkások helyzetéről, a római ag
rártörténetről és agrárjogról, valamint saját korának agrárjogiról- De már ekkor meg
mutatkozott „démon”-a, mely őt -  mint Jeremiást -  a felismert igazságok kíméletlen 
kimondására késztette. Ez vezetett egyébként 1899 áprilisában az „Össznémet Szö
vetségből”8 való kilépéséhez. „Ennek a népségnek a szörnyű nagy pofáját egyszerűen 
nem lehet mivel betömni" -  jegyezte meg állítólag 1916-ban. Az első világháború 
alatt ezzel a csoporttal folytatott vitáiban újra és újra elutasított mindennemű, akár 
keletre, akár nyugatra irányuló annexiót, amivel persze igen népszerűtlenné vált. Korai 
írásaiban pedig erőteljesen támadta az „agrárkapitál izmus pénzérdekeit”. A  nagybir
tokosok ugyanis lengyelek letelepítését követelték az Elbától keletre fekvő területeken, 
hogy ezáltal olcsó munkaerőhöz jussanak, ami -  hacsak el nem vándoroltak iparoso
dottabb területekre — a helyi német parasztok életszínvonalának rendkívüli csökkenését 
okozta. De Weber nemcsak a „junkerek ellensége” volt, ahogy saját magát nevezte 
egyszer, hanem a szülői házban uralkodó nemzeti—liberális elképzelésektől is korán
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eltávolodott, mert a nemzett liberalizmust egyre inkább kisajátította és érdekei szol
gálatába állította az ipari vállalkozó réteg. A szociális kérdések már egyetemi tanul
mányai vége felé kézzelfogható valóságot jelentettek Weber számára, így nem is 
csodálkozhatunk azon, hogy a 90-es évek elején kapcsolatba lépett Friedrich Nau- 
mann-nal9, akihez a későbbiekben is baráti viszony fűzte. A doktori vizsgáját követő 
időben már aktívan részt vett a Szociálpolitikai Egylet munkájában: a kelet-elbai 
földművesekről készült felméréseket értékelte ki az Egylet számára. Később, az 1904— 
es új sorozat első füzetétől kezdve a heidelbergi Archív für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik-ot szerkesztette, Edgár Jafféval és Werner Sombarttal10 közösen. Kezük 
alatt a lap a legjelentősebb német társadalomtudományi folyóirattá vált. 1934-ben 
esett áldozatul a Weber által előre látott reakciónak.

A társadalmi mozgások, mindenekelőtt az ipari munkásság problémái iránti ér- 
deldődése más munkáiban is megmutatkozik, mint például Zűr Fsychophysik dér in
dust riellen Arbeit [Az ipari munka pszichofizikájához] című, vagy a testvére, Alfréd 
Weber11 indítványára írt Erhebungen über Anpassung und Auslese dér Arbeiterschafí 
[Vizsgálatok a munkásság alkalmazkodásáról és kiválasztódásáról] című tanulmányá
ban. Ezen írások némelyike az utóbbi időben újra előtérbe került, mivel a kibontakozó 
üzem- és iparszociológia fontos előzményeit képezik. Ilyen jeltegű vizsgálatokkal 
Max Weber szinte folyamatosan foglalkozott, a nemzetgazdasági tárgyú kutatásokkal 
párhuzamosan, utóbbihoz tartoznak pl. a tőzsdéről és a tőzsdetörvényről szóló írásai. 
Nagymértékben érdeklődött a gazdaságpolitika iránt is, miként azt a freiburgi egye
temen 1895-ben tartott bemutatkozó előadása is mutatja. Közvetlenül halála előtt 
pedig á Grundriss dér Sozialökonomie [A szociálökonómia alapjai] c. munka kiadásán 
dolgozott.

Bár említett munkái egyenként és összességükben is igen jelentősek, mindez még 
nem magyarázza meg azt a hírnevet, amelynek Max Weber ma is örvend. Ez a hírnév 
három egyéb forrásból származik: először is különböző tudományelméleti írásaiból, 
ahol is a társadalomtudományok logikájának kérdése foglalkoztatta leginkább^ azon
kívül vallásszociológiai munkáiból, amelyek közül Die protestantische Ethík und dér 
Geist des Kapitalismus [A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme]  igazi világsi
kerré vált; végezetül pedig főművéből, a Gazdaság és társadalom—ból, amely posz
tumusz jelent meg 1922-ben és amelyet mind a mai napig a német szociológia leg
nagyobb teljesítményeként tartunk számon. Mindezzel Max Weber messze túllép a 
hagyományos nemzetgazdaságtan keretein. Életműve végső soron a szociológia logi
kai—rendszertudományos megalapozásában teljesedik ki. Ugyanakkor utolsóként em
lített zseniális művében e tudomány általa lefektetett elveinek a maga nemében pá
ratlan realizációját adta.

Ha munkássága értékelését vizsgáljuk, azt találjuk, hogy általában a társadalomtu
dományi megismerés ^értékmentességének” kérdésével foglalkoznak, mintha Weber 
csupán logikus és metodológus lett volna. De amennyire hiányos lenne egy pusztán 
a szaktudományos teljesítmények alapján felvázolt Weber-kép, éppolyan kevéssé ki
elégítő önmagában ez a szempont egyéniségének lényeglátó jellemzéséhez. Inkább 
azt a motivációs hátteret kell felderítenünk, amely mind Weber világnézeti aszkézise, 
mind „a társadalomtudományi és szociálpolitikai szempontú megismerés objektivitá
sára” irányuló törekvése mögött kirajzolódik, miként azt ő maga egy programadó
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értekezése címeként megfogalmazta. Ez ma azért is könnyebb feladat, mert világo
sabban látjuk, milyen lehetetlen helyzetben volt Weber, áraikor téziseit egy Heínricti 
Riókért12 újkantiánus filozófiájának teljes mértékben elégtelen tudománylogikájával 
ülköztetve kellett kibontania, ami gyakorta kerülőutak megtételére kényszerítette őt, 
megnehezítve számára a probléma közvetlen megragadását. Ha ez nem így lett volna, 
talán már életében felismerték volna gondolkodása élő gyökereit, amelyekre tulajdon
képpen csak Paul Hortigsheitn13, a Weber—ház gyakori vendége mutatott rá 1921—ben, 
értően és mélyrehatóan elemző nekrológjában. E felismerés egyik kiindulópontja le
hetett volna a fent említett értekezést záró idézet, amely egészen új és váratlan pers
pektívába helyezi az értekezés témáját, s ezzel együtt az általunk feltett kérdéseket 
is:

„...de támad már új szenvedély: 
örök fényét habzsolni hogy rohannék, 
előttem a Nap, mögöttem az éj, 
felettem a menny, alattam a tenger...”14

Ezek a sorok egyértelművé teszik, hogy a tudomány sohasem juthat el a végső kitelje
sedésig. Mindegy, hogy a szociológiát természet- vagy társadalomtudománynak tekint
jük-e; hogy ok-okozati alapon magyaráz vagy a megértés és értelmezés hermeneutika! 
módszerével él, mindenképpen ki van téve a „folytonos változás sodrásának”. Mindig 
csupán egy—egy részletre nyerhetünk rálátást „az események roppant és kaotikus, tova- 
hömpölygő áradatából”. Tény, hogy ebben az állásfoglalásban erőteljes rezignáció jut 
kifejezésre. Ez azonban egyáltalán nem alázatos meghajlást jelent a sors előtt. Éppen 
ellenkezőleg, olyan erőt, amely szakadatlan aktivitásra és hit nélkül is kitartásra ösztö
nöz, kitartásra annak a római centuriónak a szellemében, aki Pompejiben inkább hagy
ta, hogy az izzó láva betemesse, de nem távozott az őrségből, ha már elmulasztották 
leváltani. Max Weber bizakodó pesszimizmusa és agnoszticizmusa rokonságot mutat 
azzal a kálvinista ethosszal, amelynek képviselőiben ő elsőként ismerte fel a kapitalista 
gazdasági szellem alapját képező gyakorlati—racionális életvitel valódi hordozóit. 
Szemben azzal a primitív felfogással, amely a kapitalizmus kialakulását a „gátlástalan 
szerzésvágyből” vezeti le, ő a kapitalista vállalkozót jellemző racionális-anyagias szel
lemiségben felismeri azt a fegyelmi összetevőt, amely a kálvinistákra is oly jellemző. 
Weber egyenesen az irracionális ösztönök „megfékezéséről” és „ésszerű szabályozásá
ról" beszél a kapitalizmus kapcsán. Ugyanebben az értelemben követel a racionális 
tudomány művelése mindenekelőtt fegyelmet, olyan fegyelmet, amely távoltartja a 
kutatót mind a „tétlen szemlélődéstől” mind a „prédikálástól”. Az eredmény egyfajta 
kényszerű távolságtartás a dolgokkal szemben: belső aszkézis, a szó tulajdonképpeni 
értelmében.15

De -  hogy világos legyen —: ez az aszkézis teljességgel a szabad döntéséből fakad 
annak, aki az emberiség nagyszerű s egyben szörnyűséges sorsát szemléli, és egyál
talán nem jelenti az érzésvilág elszegényedését. Épp ellenkezőleg: Max Weber lelké
ben elementáris szenvedély izzott, mely olykor tüzként tört a felszínre. Alapvetően 
politikus alkat volt, és mélyen szenvedett a tudománynak korunkban osztályrészül 
jutott sors miatt. Azonban újra és újra fegyelmezte magát, hiszen lehetetlen eldönteni,
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hogy Isten közel van-e vagy távol. „Igaz, hogy ha valaki emberek tömegeinek sorsába 
akár csak egy villanásnyi időre bepillantást nyer, lelke mélyéig megrendül. De jól 
teszi, ha benyomásait magában tartja, mint ahogy a kék tenger és a magasbatörő 
csúcsok látványát is az tudja csak szavakba foglalni, akinek ehhez művészi tehetsége 
vagy prófétai elhivatottsága van. Minden más esetben az "intuíció* emlegetése nem 
takar egyebet, mint a tárggyal szembeni távolságtartás hiányát, ami ugyanolyan meg
ítélés alá esik, mint az emberekkel szembeni distanciátlan magatartás.” Más szavakkal: 
„A nagy élmények hatása alatt az ember csak némán áll.” Hogy mi rejtőzött valójában 
e mögött a hallgatás mögött, arról Weber felesége szól, amikor megpróbálja megje
leníteni, hogyan láthatta fia fejlődését az édesanya, Helene Weber: „Anyja látta, hogy 
Weber szellemének és akaratának minden erejével szenvedélymentességre törekszik, 
azonban a védőfalak mögött, amelyekkel körülveszi magát, démoni szenvedélyességet 
kell megfékeznie és ez időről időre megsemmisítő hévvel tör a felszínre." 
Menyasszonyához írt egyik levele igazolja e szavakat, ahol így panaszkodik: „...Mi
lyen fáradságosan és változó sikerrel próbálom megfékezni azokat az elementáris 
szenvedélyeket, amelyekkel a természet megáldott... "Hívja menyasszonyát, kövesse 
őt” ki a viharos tengerre, ahol a lelkek küzdelmében nemesebbé válik az ember és 
megszabadul a múlandó dolgoktól." De: „...a tengerésznek szívében és értelmében 
tisztának és roegvilágosultnak kell lennie, amikor körülötte tombol a tenger." Max 
Weber egyedi módon volt megvilágosult ember. Az ő világossága nem az emberi 
dolgok fogyatékosságáról szóló kicsinyes közhelyek igazsága volt, hanem annak az 
embernek a szuverenitása, aki tudja, hogy mélységes magányra ítéltetett.

Különféleképpen lehet értelmezni ezt a hozzáállást. Először is természetesen pszi
chológiai szemszögből. Weber ifjúkori leveleiből számos olyan tény derül ki, amely 
alátámasztja egy ilyenfajta értelmezés jogosultságát, mint például általa is gyakran 
hangsúlyozott közlésbeli visszafogottsága, vallási ügyekben tanúsított diszkréciója, 
íszonyodása a fanatizmus megnyilvánulásaitól — mint például Adolf Stoecker16 és 
Heinrich von Treitschke17 esetében vagy akár az a képessége, hogy eltérő állás
pontokat óvatosan mérlegeljen. Idetartozik, hogy felesége szerint „lelkét a bűntudat, 
az elfojtások és lemondások sora kérges burokkal vonta körbe”. De mindez még túl 
felszínesnek vagy legalábbis nem kielégítőnek tűnik számunkra. Ezért feleségének 
egy további észrevételét szeretnénk feleleveníteni, mely szerint Weber személyes érin
tettsége nemcsak Jeremiás-eiemzésén, hanem kálvinizmus—ábrázolásán is érezhető. 
Úgy tűnik, ez az észrevétel döntő jelentőségű, éspedig nemcsak Weber világnézeti 
aszkézise szempontjából, hanem arra nézve is, hogy a társadalommal foglalkozó tu
dományt szociológiaként alapozta meg.

Míg dogmatikailag a lutheranizmus és a kálvinizmus viszonylag hasonlít egymásra, 
anélkül persze, hogy teljesen azonosak lennének (olyanok, mint egyazon fa két ága), 
viszonyulásuk a „világi közösséghez” -  a társadalomhoz -  messzemenően eltérő. Ter
mészetesen a lutheránus is a keresztény ember fontos kötelességének tekinti a munkát, 
a munkamegosztáson alapuló hivatásvégzést, a tétlenség elleni harcot, a tevékeny 
életet. De mindezt türelmes engedelmességgel vállalja, s ez a lelkiség teszi lehetővé 
számára, hogy a hivatásában való helytállás állal igazolást leljen Isten előtt. Egészen 
mást mond erről a kálvini predesztinációtan, Mivel előre eldöntetett, hogy az egyén 
üdvözöl vagy elkárhozik, a kálvinista számára nem marad más hátra, mint hogy szün-
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télén tevékenységével Isten dicsőségére alakítsa a világot, mégpedig az evilágot. Max 
Weber ezt szociá lis  életformának", a „világi közösségben” való munkálkodásnak 
nevezi.18 Ez azután „a minket körülvevő társadalmi kozmosz racionális átalakítása” 
érdekében végzett szolgálattá növi ki magát, s ezzel kiiktatódik mind a theodicea, 
mind az élet értelmének kérdése. Ha valamilyen vallási kétely merül fel, legjobb 
orvosság a „fáradhatatlan hivatásvégzés”, mert egyedül így szerezhető „bizonyosság 
a kegyelmi állapotról”. Míg a lutheránus jámborságban a hívő „Isten edénye”, addig 
Kálvinnál „az isteni hatalom eszköze”. Míg az előbbi vonal egy misztikus érzelmi 
kultúra kialakulásához és a szenvedés kvietista apoteózísához, addig az utóbbi asz 
ketikus cselekvéshez vezet. A  lutheránus ember alapérzése a félelem: félelem a bűntől, 
a világtól, a jövőtől, a jelentől. A kálvinista összehasonlíthatatlanul agresszívebb. Nem 
várja alázatosan az üdvösséget, hanem folyamatos és szisztematikus ónkontrolljával 
„megteremti” azt magának, mert ez az egyetlen lehetősége, ha nem akar összeroppanni 
a „kiválasztottság vagy elvetettség?” állandóan ránehezedő kérdésének súlya alatt.

Mindez ahhoz vezetett, hogy a kálvinisták jelentős szerephez jutottak annak a gaz
dasági rendszernek a kialakításában, melyet „kapitalizmusnak” nevezünk. Fentebb már 
kitértünk a fegyelem momentumának helyére ebben a folyamatban. F.zen összefüg
gések szisztematikus kidolgozása Weber legnagyobb teljesítményei közé tartozik. Ha 
eredeti tézisét több ponton módosítania kellett is, az alapvető összefüggések az általa 
kifejtett formában ma is helytállónak tűnnek. Ezek lényege, hogy a kálvinizmus és a 
kapitalizmus „szelleme” közt szoros kapcsolat áll fenn, míg az ennek a „szellemnek” 
megfelelő „gazdasági magatartásformák” kialakulásában egy sor más tényező hatása 
is érvényesül, melyekre egyébként Weber szintén rámutatott. Ez azonban a probléma 
egyik oldala csupán, mondhatnánk, annak tudományos aspektusa. Ahogy már többször 
utaltunk rá, ez még nem elegendő Weber sajátos személyiségének megértéséhez.

A probléma másik aspektusa ott kerül előtérbe, ahol Weber a következő kérdést 
kezdi taglalni: „Hogyan tudták elviselni ezt a tanítást egy olyan korban, amikor a 
túlvilág nemcsak fontosabb, de sok tekintetben biztosabb is volt az evilági léthez 
fűződő valamennyi érdeknél?” A kérdés megválaszolása során Weber egyrészt a kál
vinista hivatásethoszhoz és az evilági aszkézishez jut, melyekről már szóltunk. Más
részt itt is megjelenik a „világ varázstalanításának” momentuma, amellyel Weber a 
Protestáns etika „Előszavában”, de mindenekelőtt D ie Wirtschaftsethik dér Weltreli- 
gionen [A világvallások gazdasági etikájáj—ról szóló írásokban foglalkozik. E mo
mentum révén kapcsolódik Össze Webernél a puritanizmus és az antik zsidóság kér
désköre. így zárul be a kör a próféták magányossága és az individuum újkori elma
gányosodása között. Behatóan ábrázolja Weber ezt a szituációt: „A reformáció-kora
beli ember számára az élet legdöntőbb ügye az örök üdvösség kérdése lett, s e kér
désben arra volt utalva, hogy egy öröktől fogva eldöntött végzés szerint járja magá
nyos útját. Senki sem tudott segíteni neki. Nem segíthetett a lelkipásztor, hiszen csak 
a kiválasztott értheti meg spirituálisán Isten szavát. A szentségek nem segíthettek, 
mert a szentségeket ugyan Isten saját dicsőségének gyarapítására és rendíthetetlen 
megtartására rendelte, de azért ezek mégsem az jsteni kegyelem elnyerésére, hanem 
szubjektiven csupán a hit »externa suhsidiá^-jára1 szolgáló eszközök. Az egyház sem 
segíthetett. Az »extra ecclesiam nulla salus« kifejezés abban az értelemben érvényes, 
hogy aki az igaz egyháztól távol tartja magát, sosem kerülhet Isten kiválasztottjai 
közé. De a (külső) egyházhoz tartoznak — s oda kell tartozniuk -  alávetve magukat 
a fegyelmi eszközöknek -  az elkárhozásra ítéltek is. Nem azért, hogy üdvözöljenek, 
hiszen ez nem lehetséges, hanem azért, mert ők is kötelezve vannak az Isten dicsősé
gére, arra, hogy az Ur parancsait megtartsák. S végül: az Isten sem segíthet neki,
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hiszen Krisztus is csak « kiválasztottakért halt meg, akiknek a sorsáról Isten -  egy
szülött fiának vértanú halálával -  öröktől fogva határozott. Ez a tanítás, az egyházi- 
szakramentális üdvözülés teljes hiánya (amit a lutheránusok sokkal kevésbé követke
zetesen hajtottak végre), ez volt az abszolút döntő elem a katolicizmussal szemben. 
Itt ér véget a világ varázstól való feloldása, ez a nagy vallástörténeti folyamat, amelyet 
az ókori zsidó próféciák indítottak el a hellenisztikus tudományos gondolkodással 
egyesülve, s amely az üdvkeresés összes mágikus eszközét mint babonát és vétket 
támadta. A kálvinista ember ennek megfelelően nem szabadulhatott meg bűnei 
terhétől bűnbánattal, vezekléssel, a kegyelemben való bizakodás révén, mint ahogy 
az a katolikus és lutheránus vallásban lehetséges volt. Ó kénytelen volt együttélni a 
„bűn” és a „megbocsátás’’ közti „mérhetetlen feszültséggel”, hiszen sorsa elől nem 
menekülhetett és nem is enyhíthetett rajta.

A tudomány mint hivatás című előadásában (1919) Weber hangsúlyozta azt a belső 
kapcsolatot, amely az „acélkemény” kálvinista ethosz és a tudós magatartása között 
fennáll. Közös vonásuk a „teremtett lények istenítésének” radikális elutasítása. A tu
domány eszközeivel nem állapítható meg, van—e értelme ennek a világnak, vagy van-e 
értelme benne létezni. Ez részben a tudomány vonatkozásában is érvényes, hiszen 
ennek igenlése ugyancsak személyes döntés kérdése. Weber — igen jellemzően — a 
tudomány fegyelmező szerepét emeli ki mint egy ilyen, pozitív döntést morálisan 
alátámasztó tényezőt. Azt, hogy a tudomány józanságra és világos gondolkodásra, a 
célok és eszközök, az elsődleges és a mellékhatások mérlegelésére és általában a 
következményekkel való számvetésre késztet. Az „intellektuális racionalizálás”, amit 
a tudomány megkövetel, elősegít és maga után von, valamint a tudományos kutatás 
eredményein alapuló technika jelenségei párhuzamba állíthatók a kálvinisták módsze
res életvitelével és rendszeres lelkiismeretvizsgálatával. Hogy ez az ésszerűsítés 
mennyire áthatja életünk valamennyi megnyilvánulását, az kitűnik Webernek Die ra- 
tionalen und soziologischen Grundlagen dér Musik [A zene racionális és szociológiai 
alapjai] című, zseniális érvelésű írásából.

Ha meggondoljuk, hogy a kálvinisták szakadatlan munkálkodásának értelme az 
„evilági közösségben” való helytállás -  a „teremtett lények istenítése ” nélkül - ,  be 
fogjuk látni, hogy az ebben a beállítottságban gyökerező tudományethosz szintén az 
evilág valóságának megismerésére kell, hogy irányuljon. Ezzel világossá válik, hogy 
egy ilyen hitvallás nem véletlenül vezet valakit épp a szociológia műveléséhez -  mint 
egy tetszőleges tudományhoz a többi között - ,  hanem szükségszerűen oda kell őt 
vezetnie. Túl Max Weber minden tudományos teljesítményén, ez lehet érzésünk sze
rint a végső gyökere annak a különleges hatásnak, amely mindenekelőtt föművéből, 
a Gazdaság és társadalom-bot sugárzik. Weber életművében teljesedett be, a német 
történelem összefüggéseit tekintve, a reformáció végső értelme, amit Luther elvétett, 
amikor a „világi közösség” sorsát átengedte a tartományi fejedelmeknek és csak arra 
szorítkozott, hogy saját lel ki ismeretével tisztába jöjjön. Ezzel a társadalmi és politikai 
szférában teret engedett a teremtett lények bálványozásának, míg a kálvinizmus kö
vetkezetesen szembehelyezkedett a társadalmi és állami metafizika minden formájával. 
Weber soha nem jelenti ki egy korról, hogy az „közvetlenül Istené”2 . Erről jószerivel 
semmit nem mondhatunk. Ez azonban nem zárja ki az emberi hős létezését, aki a 
boldogtalan önmegtagadás állapotában fáradhatatlan aktivitást bontakoztat ki, úton 
egy elérhetetlen cél felé, s aki egyetlen bálványnak sem kötelezi el magát, még saját 
sírásóinak sem.

Tágabb perspektívából nézve tehát Max Weber döntése politikai döntés volt. Ebből 
a szemszögből tekintve szoros kapcsolatban láthatjuk a „felelősségetika" weberi fo
galmát, amelyet A politika mint hivatás című előadásában (1919) az „érzületeti kával”
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állít szembe, a tudománnyal szemben támasztott „értékmentességi” követelményt, ami 
alatt elsősorban a cél-eszköz viszonyok figyelemmel követését kell értenünk, és a 
szociológiát, mint az evilági közösséggel foglalkozó tudományt. Hiszen a politikus is 
ezt a közösséget törekszik formálni. Max Weber aszkézisból lett politikussá, mint 
egyes „középkori eretnekek, táborita bősök és cromwelli szentek”, hogy Paul Honigs- 
heimet idézzük. Csakhogy az 6 aszkézise a szociológián keresztül talál utat a való
sághoz. így válik Max Weber a német kultúra egyedi alakjává: kálvinista, olyan po
litikusként és gondolkodóként, aki számára a társadalmi létezés nem csupán egy témát 
jelent a sok közül, hanem az emberi helytállás teoretikus-gyakorlati dimenzióját je
lenti egy valódi felelősségetika értelmében. Egy ilyen etika tudja, hogy a tiszta érzé
sekből fakadó cselekedetek néha igen rosszak, de azt is, hogy ezért nem a világ, 
hanem a cselekvő felelős. A felelősségetika szellemében cselekvő ember számol más 
emberek „átlagos fogyatékosságaival” és „butaságával”. Számol velük és ez azt je
lenti: szenvedélyes, de tud mérlegelni, s „mégis”-t mond a világra, még akkor is, ha 
az„túl ostoba vagy túl közönséges ahhoz, hogy elfogadja, amit fi adni tud”.

Jegyzetek
1. Szociálpolitikai Egylet (Véréin für Sozialpolitik): 1872-ben, Eisenachban ala

kult egyesület. Eleinte Leginkább közgazdászokat és gazdasági vagy közigazga
tási területen dolgozó gyakorlati szakembereket tömörített. Tevékenységét, ál
lásfoglalásait a nemzetgazdaságtan történeti iskolájának tanai határozták meg. 
Tagjai ellenezték a nemzetközi szabadkereskedelem érvényesülését, a nemzeti 
érdekeknek megfelelő gazdaságpolitikát kívántak. Szociálpolitikai reformokat 
sürgettek, különösképpen a munkásság életfeltételeinek javítását. A századfor
dulóig konferenciái révén jelentős hatást gyakorolt a szociálpolitika alakulására 
Németországban, befolyásolta a szociálpolitikai törvényhozást is. 1905-től 
kezdve a társaság egyre inkább tisztán tudományos, általános gazdaságelméleti 
és politikai kérdésekkel foglalkozó kutatótársasággá vált. 1936—bán feloszlott, 
1948-ban alapították újra Marburgban.

2. Riezler, Kurt (1882—1955): német filozófus, politikus. Professzorként tevékeny
kedett Frankfurtban és New Yorkban.

3. Ebért, Friedrich (1871-1925): német szociáldemokrata politikus, 1913-tól a 
Német Szociáldemokrata Párt elnöke. 1912-től képviseld a Reichstagban. 1918. 
november 9—én Max von Baden herceg birodalmi kancellár átadta tisztségét 
Ebertnek. 1919. február 11-én a weimari nemzetgyűlés megválasztotta őt Né
metország ideiglenes köztársasági elnökévé, és a weimari alkotmány életbe lé
pése után is megtarthatta tisztségét.

4. 48. paragrafus (Artikel 48): A weimari alkotmány ezen paragrafusa széleskörű 
jogokat biztosított a birodalmi elnöknek. Lehetővé tette számára a parlament 
nélküli, rendeletek útján való kormányzást, és szintén a parlament jóváhagyása 
nélkül nevezhette ki a birodalmi kancellárt. A paragrafus eredetileg rendkívüli 
állapot esetére szolgált. 1920 és 1923 között Ebért ilyen értelemben alkalmazta 
az ország konszolidációja érdekében, 1930 és 1933 között azonban — minthogy 
a Reichstagban többnyire nem volt meg a kormányzáshoz szükséges többség -  
a kormányzás normális eszközévé vált. Hitler is e  paragrafus révén került hata
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lomra 1933. január 31-én; Hindenburg közvetlen kinevezése által lett birodalmi 
kancellár.

5. „Tőrdöfés"—legenda: Az első világháború után elterjedt tézis, miszerint Német
országban a háború alatt az otthonmaradottak, különösen a baloldali pártok for
radalmi tevékenységükkel mintegy „hátbadöfték” a fronton harcoló német kato
nákat, s így Ők váltak a katonai összeomlás okozóivá. Hitler eredményesen 
használta fel ezt a vélekedést tisztogató eljárásai során.

6. Weber, Marianne (szül. Schnitger 1870-1954): német írónő, Max Weber fe
lesége. 1898-tól a nőmozgalomban tevékenykedett, 1919-1923 között a Német 
Nőegyesületek Szövetségének első elnökasszonya. -  Itt említett műve : Max 
Weber. (1926.)

7. George, Stefan (1868-1933): német költő, műfordító. Tanulmányai és hosszabb 
külföldi utak után Berlinben és Münchenben élt, ahol sajátos irodalmi, tudomá
nyos és kultúrpolitikai kört alakított ki maga körül. Ezt a nietzschei vonásokat 
viselő, a későbbiekben vallásos és nacionalista elemekkel átszőtt kultúrpolitikai 
programot a Hitler—rezsim ki akarta használni a maga számára. Ez elől George 
Svájcba emigrált, ahol még ugyanabban az évben meghalt. Köre isteni látnok
ként, „nagy váteszként” tisztelte. — Főbb kötetei: Dér Teppich des Lebens [Az 
élet szőnyege], (1899.); Dér siebente Ring [A hetedik gyűrű]. (1907.)

8. Össznémet Szövetség (Aildeutscher Verband): A jobboldali szervezet 1894—ben 
alakult. Célja a nemzeti öntudat erősítése és fejlesztése, a német népi—nemzeti 
érdekek védelme volt. Különösen az első világháború előtti időben a nagyhatal
mi gyarmati— és flotta politika szószólója volt. A Szövetség belpolitikai fellépé
sét pedig a szociáldemokráciával és a nemzeti kisebbségekkel szembeni ellen
ségesség, valamint erős antiszemitizmus jellemezte. Pártok feletti mozgalom
ként értelmezte magát, tagjai a legkülönfélébb pártok tagjai is lehettek, legin
kább a nagy— és középpolgárságból kerültek ki. Nem tömörített nagy tömege
ket (tagjainak száma 1872:2000, 1914:18000, 1922:40000, 1932:8000), de pro
pagandája (legfontosabb sajtóorgánuma az Alldeutsche Blátter) erősen hatott a 
közvélemény alakulására, és gyakran befolyásos politikusok és gyárosok is tá
mogatták. A Szövetség az első világháború idején extrém, annexiós program
mal lépett fel. 1918 után a weimari demokrácia ellen foglalt állást, nemzeti 
diktatúrát követelt. Szélsőjobboldali puccstervekben is szerepe volt, 
együttműködött az NSDAP—vei. A nemzetiszocialisták, mint ideológiai elődjü
ket, 1939-ig tűrték, majd feloszlatták a szervezetet.

9. Naumann, Friedrich (1860-1919): német politikus, evangélikus teológus, lel
kész. A szociális kérdés megoldását a gyakorlati kereszténység útján tartotta le
hetségesnek. Kapcsolatba lépett Adolf Stoecker keresztényszociális mozgalmá
val (Keresztényszociális Munkáspárt [lásd még a 16. jegyzetet!]), de hamar el
távolodott annak konzervatív felfogásától és saját kezdeményezések útján 
(1895: a Die Hilfe című folyóirat alapítása; evangélikus munkásegyletek életre- 
hívása) próbálta a munkásságot a kereszténységnek megnyerni. Később a ke
resztényszociális elképzelésektől egyre inkább nemzeti-szód ál is elképzelések
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felé fordult. Ez a német imperialista hatalmi politizálás igenlését is jelentette. 
1896—bán megalapította a Nemzetiszociális Egyesület (Nationalsozialer Véréin) 
nevű, pártszerű szervezetet, s ennek keretében együttműködést keresett a Szoci
áldemokrata Párttal. 1903-ban, a csoport feloszlásakor a Szabadelvű Egyesülés
hez (Freisinnige Vereinigung) csatlakozott. 1907-12 és 1913-18 között képvi
selő a Reichstagban. Az első világháború idején a császárság parlamentarizálá- 
sát szorgalmazta. 1915—ben egy német vezetésű közép-európai gazdasági unió 
tervével lépett fel Mitteleuropa [KÖzépeurópa] című könyvében. 1919—ben, 
közvetlenül halála előtt, a Német Demokratikus Párt elnökeként a weimari 
nemzetgyűlés tagja.

10. Sombart, Wemer (1863-1941): német közgazdász és szociológus. A nyugati 
gazdaságtörténet és a kapitalizmusból a szocializmusba vezető folyamat okai
nak kutatója. A történelmi fejlődést kulturális periódusok szerint osztotta fel, 
amelyek mindegyike magában hordja az önmaga ellentétébe való átcsapás csí
ráját. Utolsó írásai kultúrfilozófiai jellegűek. -  Fő művei : Sozialismus und so- 
ziale Bewegung im 19. Jahrhundert [Szocializmus és szociális mozgalom a 
XIX. században]. (1896.); Dér moderné Kapitalismus. [A modem kapitaliz
mus]. I-III.k. (1903-1928.)

11. Weber, Alfréd (1868-1958): német közgazdász és szociológus, Max Weber 
öccse. Professzor a prágai, majd a heidelbergi egyetemen. 1933—bán visszavo
nult a magánéletbe, 1945-től tanított újra Heidelbergben. Gazdaságelméleti és 
szociálpolitikai kutatásokat folytatott, foglalkozott politika- és kultúrszociológi
ával. Egy muitikauzális történeti—szociológiai kultúraelmélet kimunkálásán dol
gozott. Fiatalabb korában megalapozta a vállalkozások földrajzi elhelyezkedésé
vel foglalkozó ipari „Standortlehre”-t. (A vállalkozó helyválasztását meghatáro
zó tényezők -  Standortfaktoren -  : nyersanya gok, piaci lehetőségek, munka
erőhelyzet stb.) Ezzel kapcsolatos műve: Über den Standort dér Industrie: Rei- 
ne-Theorie des Standorts. [Az ipar telephelyéről: Telephely—elmélet]. (1909.)

12. Rickert, Heinrich (1863-1936): német filozófus, az újkantiánizmus badeni (frei- 
burgi) iskolájának egyik megalapítója. Strassburgban tanult, 1894-től profesz- 
szor a freiburgi, 1916—tói a heidelbergi egyetemen. Wilhelm Windelband, a ba
deni iskola vezető egyénisége nyomán ő is foglalkozott a természettudományok 
és az általa „kultúrtudományoknak” nevezett társadalom- vagy szellemtudomá
nyok különbségével. A „kultűrtudományok” kifejezést az indokolja, hogy 
Rickert szerint a kulturális értékek (Kulturwerte) adott kultúrában általánosan 
elfogadott rendszere különíti el a „kultűrtudományok'’, első helyen a történelem 
számára a lényeges tényeket a lényegtelenektől, szemben a termé
szettudományokkal, amelyek az objektív természeti törvények megismerésére 
törekednek. Metodológiai vizsgálódásai jelentős hatást fejtettek ki, hatottak töb
bek között Max Webemek a társadalomtudományok módszertanáról kialakított 
koncepciójára is. Rickert szerint a filozófia feladata -  szemben a szaktudomá
nyokkal —, hogy a világot annak totalitásában bárki számára értelmezhető fo
galmak segítségével ismerje meg. (Allgemeine Grundlegung dér Philosophie
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filozófia általános alapvetése]. 1921.) Ezzel a gondolattal Rickert eltávolodott 
az újkantiánus alapoktól. A 20—as évektől gondolkodása több ponton az életfi
lozófia és a fenomenológia felé közeledett.

13. Honigsheim, Paul (1885-1967): német társadalomtudós. Bonnban, Berlinben és 
Heideibergben tanult. Max Weber köréhez tartozott. 1919—tői Kölnben élt, 
1921—töl 1933—ig a kölni népfőiskola igazgatója volt. 1927—tői a szociológia és 
filozófia professzora a kölni egyetemen. 1933-ban Svájcba, majd Párizsba 
emigrált. 1936-tól az USA-ban élt, a panamai, majd michigani állami egyete
men szociológiát és etnológiát oktatott. Munkássága számos tudományterületre 
kiterjedt. Leginkább vallás- és művészetszociológiái, valamint antropológiai 
kutatásokkal foglalkozott.

14. J. W. Goethe: Faust, 1. rész. Jékely Zoltán fordítása.
15. A német eredetiben: „innerweltliche Askese” -  ami szójáték: a jelentés lebeg a 

weberi „innerweltlich” = „világon belüli”, általában „evilági” -nak fordított ter
minus (vö. M. Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme.. Bp. 1982. 
140-141.; 162-163.; 169-170, l. ) és az „Innenwelt” = „belső világ -  lelkivi
lág” főnévből képzett melléknév (=benso, lelki) jelentése között. Utóbbira utal: 
„a szó tulajdonképpeni értelmében”.

16. Stoecker, Adolf (1835-1909): német szociálpolitikus, házitanító, 1863-tól 
evangélikus lelkész. Konzervatív és ortodox teológiai gondolkodás jellemzi. A  
Belső Misszió (Innere Mission) nevű evangélikus szervezet keretében tevé
kenykedett, célja a munkásság megnyerése az egyház számára. 1878-ban meg
alapította a Keresztényszociális Munkáspártot, amelyet keresztény-konzervatív, 
monarchikus—nacionalista irányultság jellemez. 1879—98—ig a porosz képvi
selőház tagja, 1881-93-ig és 1898-1908-ig képviselő a Reichstagban. A Né
met Konzervatív Párt (Deutschkonservative Partéi) szélsőségesen jobboldali 
szárnyán foglalt helyet (Kreuzzugspartei), Bismarckot jobbról támadta. Berlini 
Mozgalma (Berliner Bewegung) szélsőséges antiszemita tömörülés. 1890-ben 
részt vett az Evangélikus-szociális Kongresszus megalapításában (Evangelisch- 
sozialer Kongress), ahonnan azonban 1896-ban kilépett, mert összeütközésbe 
került Friedrich Naumann-nal. A Német Konzervatív Pártból is kizárták. Politi
kai befolyását ezzel gyakorlatilag elvesztette.

17. Treitschke, Heinrich von {1834-1896) német történész és publicista. Szász ka
tonatiszt fia. 1863—tói az államtudományok professzora Kiéiben, majd Heidei
bergben, 1874-től Berlinben. 1886-tól Ranke utódjaként a porosz állam hivata
los történetírója. 1895-től a Porosz Tudományos Akadémia tagja. Tudományos 
pályája mellett élénk politikai és közírói tevékenységet fejtett ki. 1866-tól 
1899-ig a Preussische Jahrbücher szerkesztője, Bismarck munkatársa. 1871- 
88-ig előbb nemzeti liberális, majd független képviselő a Reichstagban. Ifjúko
ra mérsékelt liberalizmusa erőteljes konzervativizmusnak adott helyet; a 60-as 
évektől a porosz—német állam hatalmi politikájának lelkes híve. Az annexiő 
mellett foglalt állást többek között Schleswig-Holstein kérdésében is. Az aktív 
gyarmati politika szorgalmazója. A parlamenttel szemben erős államhatalmi irá-

102



nyitást kívánt. Történetírói munkásságát a porosz állam szempontjai határozták 
meg. Főműve: Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert [Német törté
nelem a tizenkilencedik században}. I-V. k. (1879—1894.) Nacionalista, antisze
mitizmustól sem mentes pátosza erősen befolyásolta a német történelmi köztu
datot, hatása érvényesült a nemzetiszocializmus ideológiájában is.

18. Ez alatt „hivatásos munka, mely az összesség evilági életének szolgálatában áll” 
éppúgy értendő, mint „a politikai, egyházi és más közösségi szervezetekben 
végzett tevékenység”. (M. Weber A protestáns etika és a kapitalizmus szelle
me. Bp. 1982. 141. 1.)

19. externa subsidia (latin): külső támogatás.
20. extra ecdesiam nulla salus (latin): az egyházon kívül nincs üdvözülés.
21. A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Ln: A protestáns etika és a kapi

talizmus szelleme. Bp. 1982. 132—133. 1.
22. Utalás Leopold Ranke (1. róla Marczali Henrik tanulmányát e kötetben) közis

mert mondására: „Jede Epoche isi unmiltelbar zu Gott", amit általában „Minden 
korszak közvetlenül Istenéiként fordítanak.

A tanulmány szerzője
König, René (1906— ): német szociológus. Keleti nyelvi, filozófiai, etnológiai és szo
ciológiai tanulmányai után 1947-től Zürichben, 1949 óta Kölnben professzor. Az Inter
national Sociological Association társalapítója, 1962-1966 között elnöke. A  durkheimi 
iskola hatására a funkcionális strukturalista irányzatot képviseli a szociológiában. -  Fő 
művei: Niccolo Machiavelli. (1941.); Sizilien [Szicília]. (1943.); Soziologie heute [A 
szociológia ma]. (1949-); Sociologie de la mode [A divat szociológiája]. (1969.) — Itt 
közölt tanulmánya: Max Weber 1864-1020. In: Die grossen Deutschen. (Hgg. von 
Hermann Heimpel u.a.) IV. k. (West—)Rerlin, 1958. 408—4 2 0 .1.

Max Weber magyar fordításban megjelent művei
Állam, politika, tudomány. Tanulmányok. (Összeáll.: Kemény István, Varga Iván. 

Ford : Józsa Péter.) Bp 1970.4611.
Gazdaság és társadalom. Szemelvények. (Összeáll.: Varga Iván, Bev.; Kemény István. 

Ford : Józsa Péter.) Bp. 1967. 3341.
Gazdaság és társadalom. I. Szociológiai kategóriatan. (Ford., jegyz.: Erdélyi Ágnes. ) 

Bp. 1987. 329 1.
Gazdaság és társadalom. 2/1. A gazdaság, a társadalmi rend és a társadalmi hatalom 

formái. (Ford., jegyz.: Erdélyi Ágnes.) Bp. 1992. 373 1.
Gazdaságtörténet. Válogatott tanulmányok. (Vál.: Bertalan László. Utószó: Hahn Ist

ván. Ford.,jegyz.: Erdélyi Ágnes.) Bp. 1979.551 I.
Hatalom és uralom. Átmeneti formák. (Részlet a Gazdaság és társadalom-ból.) In: 

Szociológia, 1980. 2. sz. 292 -296 .1.
Jogszociológia (Részletek. Ford.: Józsa Péter, Sajó András.) In: Jog és filozófia. 

(Szerk.: Varga Csaba.) Bp. 198J. 141-177.1.
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Levelei Lukács Györgyhöz. (Ford.: Karádi Éva.) In: Lukács György levelezése (1902- 
1917). (VáL, szerk., bev., jegyz.: Fekete Éva, Karádi Éva.) Bp. 1981. 489-490.,
520., 529-532., 612., 626-628., 633-634 .1.

A  munkalassítás. (Részlet a Zűr Psychophysik dér industriellen Arbeit c. tanulmány
ból.) In: Szociológia, 1978. 4, sz. 563-571.1.

Az okság kategóriájának kettős jellege. — Az irracionalitás és az indeterminizmus 
viszonya. (Részlet a Roscher und Knies und die logischen Probleme dér histori- 
schen Nationalőkonomie [Roscher és Knies és a történeti közgazdaságtan logikai 
problémái] c. tanulmányból.) In: Szociológia, 1981. 1. sz. 126-128. 1,

Összegyűjtött tanulmányok a tudománytanról. (Részletek.) In: Modem polgári szocio
lógia. Szöveggyűjtemény. I. k. (Szerk.: Balogh József.) Bp. 1964. 85-132. I. 

Parlament és kormányzat az újjárendezett Németországban. (Részlet.) In: A szocioló
gia története 1917—ig. Szöveggyűjtemény. IV. k. (Szerk.: Huszár Tibor, Somlai 
Péter.) Bp. 1972. 235-257.1.

A politika mint hivatás. (Ford.: Lanner Judit, László Géza.) Bp. 1989. 9 1 1.
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. (Ford.: Vida Sándor.) Bp. 1924. 122 I.
A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. (Utószó: Lukács 

József. Ford.: Gelléri András és mások. Jegyz.: Berényi Gábor.) Bp. 1982. 619 1.
A szocializmusról. (Ford.: Tordai Zádor.) In: Medvetánc, 1982. 4. -  1983.1. sz. 247-268.1. 
Uralom és közigazgatás. A demokratikus közigazgatás lényege és határai. In: Modern 

polgári szociológia. Szöveggyűjtemény. I. k. (Szerk. Balogh József.) Bp. 1964. 132- 
136.!.

Vallásszociológia. II. Hinduizmus és buddhizmus. (Részletek. Ford.: Endreffy Zoltán.) 
In: Falvak és kasztok a változó Indiában. (Szerk.: Béládi László.) Bp. 1985. 122—
160.1.

Fordította: Takács Katalin, Varga Éva 
A fordítást ellenőrizte: Horváth Anikó, Márkus Rozália 
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