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AZ ÚJABB MAGYAR 
FILOZÓFIA MÉRLEGE

Ez a mérleg lényegében deficitről számol be. 
Az újabb magyar filozófiai irodalom nem mu
tat fel rendkívüli egyéniségeket, sőt javarészt 
a középszerűn is alulmarad. A bírálat alapja 
természetesen a bíráló filozófiája, mely lehet, 
hogy e széljegyzetek alapján olcsó túlzással 
„meddő negativizmus”-nak bélyegezhető 
mind a szakember, mind a laikus részéről.

Nem ez az alkalom, midőn „filozófiámat” 
kifejthetem (és, noha igényes, „filozófiám”- 
on nem értek semmi különleges koncepciót 
vagy rendszert). De jeleznem kell, e felületes 
megállapítás nem hiszem, hogy jellemző vol
na azon gondolkozásra, mely úgy látja a hely
zetet, ahogy ez a mérleg mutatja. Lehet, 
hogy a művészet iránti elfogultságból általá
ban romantikusan filozófiaellenes. De ez já
ték a szavakkal, hiszen ha értelmi apparátus
sal filozófiaellenes, még teljes joggal filozófiai 
lehet. Emberek és nem „tanok” szerint vég
zem átpillantásomat, mivel nagyon is nem ál
lok egyedül abban, hogy még a bölcselet te
rületén is az embert érezzem „príma mate
riá”-nak és nem a szellemtörténeti egysé
geket.

Halasy-Nagy József Ember és ViLÁG-ában 
minden felülvizsgálás nélkül átveszi a „lélek” 
és „szellem” megkülönböztetését, pedig meny
nyire kérdéses ennek a különbségtételnek jo
gosultsága, mennyire nem természetes, sőt 
valószínűleg felesleges. Oka, hogy még min
dig dolgoznak vele (a „szellem” előtti pateti- 
kus hajbókolásoknál persze többre nem men
nek soha). Megfigyelhető az a naiv igyekezet, 
hogy a lelket még lelkibbé, a szellemet még 
szellemibbé tegyék -  szinte csodálatos, hogy 
a „szellem” misztikus magassága elég ezek
nek a gondolkodóknak, és nem kell még egy 
ennél is magasabb rendű valami. Mennyire 
gyökerében elferdült és minden részletében 
filozófiátlan gondolat a szellemet ebben a 
kezdetleges -  és a bálványszerűen otromba 
anyagnál ezerszer materiálisabb -  „Seele” fe
letti „Geist”-ben látni. Soha nem olvastunk 
pontos meghatározást a „szellemről” — nem 
tudni, hogy élettani vagy hittani jelenség-e, 
romantikus szóvirág vagy művészettörténeti

konkrétum, egy-egy ábrándos bölcs kultúra
imádatának vagy saját alaktalan lelkesültsé- 
gének zavaros körvonalú fétise. S ha így áll 
a dolog ezzel a teátrális semmitmondással, 
akkor még kevésbé van értelme, hogy a „szel
lem” szabadságáról beszéljünk: honnan tud
juk, hogy szabad, ha még létezése is merőben 
kétséges? A gondolkozó embernek vannak 
szabadságélményei és vannak kötöttségélmé
nyei: csak ennyi a bizonyosság, csak ennyit 
mondhat az „egzisztenciális szerénység”.

És a természet? Valóban a szabadságnak 
és a determináltságnak sajátos szövedéke, 
törvény és teremtés meghatározásba nem 
kényszeríthető egyesülésében. És ha van 
„szellem”, akkor az ennek a természetnek 
egyik összetevője, nem „misztikusan szabad”, 
ahogy a tényvak elvont gondolkozás játéko
san és gáttalanul túlstilizálja, nem is az 
„anyag rabja”, ahogy egy oktalanul szűk ma
terializmus vélné. És különben is, minek 
„szabadság” és „kötöttség” teljesen érdekte
len kérdésével bíbelődni? Erkölcstani terüle
ten még érthető, de azon kívül teljesen jelen
téktelen.

Hogyan legyen bizalmunk fejtegetései 
iránt, ha ilyet le tud írni: „a növény teljes tu
dattalansága”? A filozofálás első alapfeltétele a 
valóság minden árnyalata iránt rendkívüli 
érzékenységűnek lenni. Halasy-Nagy nem 
sejti, hogy a növényben is ott bolyong az em
ber természete, s az ember legszellemibb ré
sze is erősen tartja a rokonságot a növények 
szerkezetével és életével: és ettől nem lett ki
sebb, sőt csak növekedett a szellemisége, ezt 
nem lehet elégszer hangsúlyozni. Különben 
is az a gyermekded értéklétra, melyet ala
csonyrendű növényből, magasabb rendű ál
latból és legfelsőbb rendű emberből cirkal- 
maz, igazán nem való bölcseleti műbe.

Aki a világot ilyen kezdetlegesen merev 
leltárba tudja torzítani, az még nem érezte 
meg a valóságnak halvány árnyékát sem. Ér
dekes az a teljesen indokoladan félelem, mely 
a Halasy-típusú gondolkodókban él az ember 
„elbiologizálásától”, sőt elállatiasodásától. Ha 
egy élettani könyvben azt olvasom, hogy az 
ember agyvelejéről megállapítható: embrio
nális állapotában azonos a bőr szerkezetével 
és anyagával -  kisebb lett-e ezáltal az ember, 
kompromittálódott-e a gondolat, destruáló-
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dott-e a szellem? Egyáltalában nem. Ha va
lami rombolja az igazi szellemiséget, akkor 
éppen ez a Halasy-Nagy-féle állandó törtetés 
az értékelési listák felé: vajon nem a legbar- 
bárabb „ki az erősebb? ki a nagyobb? ki a 
gyorsabb?”-féle sorozatok hatnak rá? Mindig 
kell egy győztes, mindig kell egy jó és egy 
rossz, valami sátán és angyal, akik viaskod
nak egymással, és a végén első, második és 
harmadik díjat lehet kiosztani. Az „anima” 
több, mint a „corpus” -  de ez nem a szellemi
ség diadala, dehogy! épp ellenkezőleg: a ma
terializmusé, mert érezni, hogy az „anima” 
fölényében a fölényt élvezi, fizikai mohóság
gal, mint egy nyertesét a birkózóversenyen.

És ha már annyira „lélek”-rajongó ez a 
gondolkozás, hát miért nem mond valami 
konkrétumot, új megállapítást, felderítő 
megfigyelést a lélekről? Ilyennek nyoma 
sincs, a leguntabb banalitások között járunk. 
Módszere a legpontatlanabb: keresi néhol a 
„lélek” definícióját, de ez az annyira ismert 
álkeresés, ti. már rég elfogadott egy csomó 
kész megállapítást, azokhoz akar eleve kilyu
kadni, ami, mondanunk sem kell, mindig 
nagyszerűen sikerül. Lélek nincs az atomban, 
viszont van az emberben: milyen szegényes 
világkép ez, mely csak vak matériából és eg- 
zaltált ultraszellemiségből áll, és a kettő naiv 
dühöngéssel ócsárolja egymást. Pedig nagy 
mítosz és pontos biológia, intuícióteli kalan
dos művészet és szűk látókörű nyárspolgár
ság, betegek és virágok, politikusok és ábrán
dozó kamasz lányok: ezek mind-mind együtt 
teszik ki a világ hangversenyét. Szellem kél 
anyagból, anyaggá tompul a szellem, az érté
kek végtelen bonyolódottságában, nem pe
dig oly hallatlanul leegyszerűsítő klisék sze
rint, mint ahogy azt itt látjuk.

Egyetlen magyar filozófusban nem látni a 
hajlamot arra, hogy szakítson az elavult sko- 
láris sablonokkal, amelyekbe már egyáltalá
ban nem illeszthető bele az a világ, melyet 
jelenlegi gondolkozásunkkal és érzékszer
veinkkel tapasztalunk. Még mindig „állat” 
és „ember”, még mindig pólusok és entele- 
cheiák, még mindig csak dekoratív osztályo
zások és konyhai rendezgetések találhatók 
könyveikben. Új látásmód, új szintézis, min
den jelenségnek egy egészen elölről kezdett 
felfogása? valami okvetlenül szükséges spon
tán egyszerűség, a szemléletnek minden esz

telen katedrái apparátustól mentes bátorsá
ga? -  ezt töredékeikben sem leljük sehol.

Mert itt mindent elölről kell kezdeni, itt 
óriási arányú leegyszerűsítésekre van szük
ség, semmitmondó kategóriák és mondvacsi
nált öncélú problémák irgalmadan kisöpré
sére. Nem mintha a radikalizmus iránt bár
minemű kamaszos vonzalmat éreznénk, ha
nem egyszerűen az igazság és valóság meg
közelítése érdekében. A nagy desideratum 
persze az az ideális alkat, aki a gondolkozást 
az utolsó lehetséges csipkeszálakig tudja vé
gigvezetni, az örökké spórázó agy, melyhez 
végtelenül érzékies és költői test csatlakozik, 
a természet intenzív és elemző felfogója. Ez 
a fajta gondolkodó nem fog ilyesmit leírni: a 
gondolat érdeme az, hogy „mintegy el tud sza
kadni a világtól”. Az a gondolat, amelyik így 
elszakadt, már rég nem gondolat. És nem 
gondolat, hanem sznob kacsintás a „szellem” 
felé, mikor azt mondja: „a szellem lemondást kö
vetel a természetről’’. Halasy-Nagy, akinek soha 
intenzív természetérzése, még kevésbé meg
figyelése nem lehetett, fél a természetben va
ló elmerüléstől, mert sejti, hogy elvész benne, 
és ezáltal kismaterialista kátyúba ragadna. De 
ez a félig merülök és a dilettánsok büntetése. 
Aki teljesen átadja magát, amúgy Goethe 
módra, az a Halasy-Nagy-féle papírszagú és 
preparátum-„szellem” helyett igazi szellemre 
fog bukkanni. „Szellem” és „természet” med
dő csatára uszításait hagyjuk, életet és gon
dolatot ne állítsunk szembe, életszféra és 
gondolatszféra különbségéről kár annyi trivi
alitást összehordani!

Azzal a szemináriumi játékszerrel, hogy a 
test hat-e a jellemre vagy a jellem a testre, 
már szégyenteljes volna felnőttkorban tovább 
babrálni. Mit minek nevezzünk, ezzel nem ér
demes törődni, mert van egy fajta kis pedáns 
„fogalmi pontosság”, mely a legbűnösebb 
pontatlansággal egyenértékű. Gondoljunk a 
„pontatlan”, Szókratész előtti bölcsekre, nem 
precízebbek-e pontatlanságukban, mint egy 
tételről tételre magát átaggályoskodó késői 
szakfilozófus? Ne erőltessük örökké „a szellem 
kiszabadulását” -  ez a szabad szellem siralmas 
absztrakció, romantikus kísértet, amellyel 
szemben azért kell néha harciasabban is fel
lépnie a lelkiismeretes logikai gondolkozás
nak, mert olyan hamis és álidealizmust kép
visel, mely az igazi eszményiséget akarja ki
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tolni helyéből. Hogy ezt az „anyagból való fel- 
szabadulást" maga is inkább ünnepi beszédbe 
illő díszítőknek kezeli, mint bölcseletnek, azt 
jelzi az a valóban kellemes következetlenség, 
hogy a szabadság magasztalása után közvet
lenül megjegyzi: „érzületeink szinte eleve dönte
nek" mindenféle magatartásunkról. Mind
amellett (mert a látszattárgyilagosság érde
kében gyakran szokott tenni biedermeier 
módra kedélyes kompromisszumokat) jelle
münk akaratunktól függ, nem termé
szetünktől -  de hát az akaratunk nem szintén 
maga a természetünk? A „tudatosság” kultu
sza éppolyan egyoldalúan túlzott, mint a szel
lemé. Valóban fölötte áll a tudat a világnak? 
Platón olyan sok? Biztos, hogy több, mint az 
ösztön? Nincs-e tele az ösztön „ratio”-val, s a 
tudat szintén nem egyfajta ösztön-e? Mikor 
az új filozófiától „grandiózus leegyszerűsítéseket 
várunk”, akkor effélékre gondoltunk: egy 
csomó distinkció, kategória, ellentét közös 
nevezőre hozása. Mert a valóság egyszerűbb, 
mint az elavult gondolati kartotékok. Kérdi, 
hogy „mi az Én?” -  nem kell kérdeni, mert 
magától értetődő. „Magány” és „közösség” 
ellentétéről fölösleges ilyen élménytelenül 
annyit beszélni.

Alaphibája, hogy gondolataink egyik for
rása valami üres fellengzős a magas kultúrá
ról, másrészt meg ezzel ellentétes, túl közna
pi, túl gyakorlati vélekedések a dolgokról. 
Épp ezért tud a kultúráról csak közhelyeket 
mondani vagy használhatadanul durva alter
natívákat állítani, minthogyha a kultúrát az 
ember csak a freudista vagy a Halasy-Nagy- 
féle szürke „Sonntags-idealismus” szerint 
foghatná fel. Sejti, hogy az ember paradox, 
határszéli és diszharmonikus lény, de ezt is 
csak mint leckét mondja el, az átéltség embe
ri (és a legelvontabb bölcseletben is nélkülöz- 
heteden) garanciája nélkül, a tragédia szellő
je sem érinti, és minden véres „agónia” után 
ott van valami olcsó happy ending.

De ha valaki, mint Nietzsche, érezte, hogy 
ijesztő mélységek felett jár, ha ezért pokoli 
„Weltangst”-jai voltak, ha nem elégedett meg 
a szellem üres ünneplésével, hanem beleha
tolt, mint egy anatómus, és épp ezért könyö
kig véres lett, hogyha elfogta a Jóbénái re
ménytelenebb kétségbeesés -  ezt Halasy- 
Nagy egyszerűen a „nihilista” bélyegzővel lát
ja el... És menekül Vexküllhöz, akiben élesel

méjűséget lát, mert ilyen kulináris laposságo
kat mondott, hogy van „Merkwelt” és „Wirk- 
welt”. Az, ami itt filozófia címén szerepel, mi 
más, kevés kivétellel, mint elképesztő banali
tások és öncélú szofisztikus finomkodások sa
játos vegyüléke. Ez pedig egészségtelen, és az 
adequatio reit még minimálisan sem biztosítja.

A  GORGIÁSZ gondolatvilága persze szintén 
„nihilizmus”, és ezért rögtön el is veti. Érde
kes, hogy a nem  igazi filozófus milyen jó l 
tudja beosztani gondolati háztartását: ahol 
égbe kiált egy tárgyból a problematikusság, 
o tt aggálytalanul szunyókál, ahol m eg a  dol
gok rikítóan kérdéstelenek, egyszerre a 
„problém ák” egész gombatelevényével lepi 
be őket, megszállja egy nagyon is csak látszat
intellektuális kérdezési düh.

Ezzel kapcsolatban felvethetjük azt a na
gyon szerény kérdést, hogy az „ideális mo
dern filozófus”, akit várunk, hogy a termé
szet szeszélye talán megszüli nekünk, nem 
fogja-e megállapítani: a világ dolgai egysze
rűen vagy maguktól értetődők, vagy örökre 
megoldhatadanul problematikusak. Ha nem 
vagyok gondolkozó, minden rendben van, 
problémátlan, ha meg filozófus vagyok (per
sze a lehető legnagyobb stílben), akkor min
den ab ovo örökké kérdésalakú. De Halasy- 
Nagyot a Szent Agoston-i „factus eram ipse mihi 
magna quaestio” légköre sohasem vonzotta. 
Itt minden marad az elavult dobozokban, itt 
önámító rendben áll az egész világ, címkék
kel és csillogó hierarchiában, mindenki meg
kapja a maga kis bírálatát és a maga kis „de 
azért mégis" dicséretét, s mindezt egy telje
sen színtelen, se költői, se tudományos nyel
ven, a stílus teljes mellőzésével.

A magna quaesüo iránti teljes érzéketlen- 
ségre körülbelül az imént vázolt bölcselő stí
lusában jellemző báró Brandenstein Platón- 
könyve. Számára Platón nem élő ember, nem 
izgalmas történelmi, gondolkozástani vagy 
élettani, hittani vagy esztétikai probléma, ha
nem a végletekig leegyszerűsített, kezdetle
ges emlékplakett vagy vidéki iskola szertárá
ban található gipszöntvény. A „nagy gondolko
dó", a „görög bölcs”, ahogy azt egy filozófiai 
kezdő képzeli. Miért kellett ezt a Platón-sé- 
mát választania, tartalmi kivonatokkal és le
xikális életrajzi adatokkal? Hiszen az agyon
csépelt filozófiatörténeti bálványokkal kap
csolatban az egyetlen jogosult tett (hacsak-
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nem szerény pedagógiai célokról van szó): 
egy különleges kort vagy különleges egyéni
séget szembesíteni az ünneplő tradíció által 
már elvonttá semmisített régi gondolkodó
val, új szempontot adni (fölöslegesen monda
ni, hogy a mindenáron erőltetett új szem
pont éppoly nélkülözhető, mint a közhely), 
az új kornak szólót kiemelni, feltámasztani, 
rehabilitálni, küszködni vele. Nem a legna
gyobb tiszteletlenség-e Platónnál szemben, 
hogy pedagógiai szertár szakrális múmiája
ként kezeljük? Ez az oly görög görög nem in
kább vitatkozni akarna-e velünk, kérdéseket 
provokálni, bolyongani szofista kétely és mi
tikus megszállottság útjain, izgatni bennün
ket összetett és paradox életével (ehhez is mi
lyen érzéketlen ez a könyv!), történelem és 
értelem, állam és esztétika örök problémái
val? Ehelyett Brandenstein, csupa túlzó tisz
teletből, minderről megfeledkezik, és mono
ton egysíkúságban adja millió jelentéktelen 
kézikönyv közismert kivonatait.

Pedig milyen komplex jelenség Platón: in- 
tellektualizmusával és vallásosságával, polgá
rias-gyakorlatias mentalitásával és ezer deka
dens vonásával. Rajta keresztül, bonyolult 
összetevőinek éles elemzésével az értelmi 
működés, a polgárság, a merkantilia, az 
egyiptomi miszticizmus, a görög mítosz, a po
litika struktúrája mind-mind leleplezhető 
volna. De Brandenstein nem tudja élővé ten
ni Platónt, és különben is aggódni látszik, 
hogy ha valami összetett vagy kérdéses, ide
gesebben kalandozó vagy önellentmondó: 
akkor az már „neuraszténiás káoszt” jelent, el
rontja azt a bizonyos logikai „rendet”, amely 
sohasem volt logikai, hanem csak kispolgári, 
bürokratikus vagy háztartási rend.

Hogy juthatott a filozófia eddig a deka
dens állapotig, hogy a kérdésektől húzódo
zik, és legszentebb ihletét (de ha már ez hi
ányzik, legalább kötelességét) elfelejtve tőle 
egészen idegen területek idilli zavartalansá
gát vagy erőszakolt, külsőséges és lelketlen 
álrendjét tolta vágyai előterébe? És hogyha 
saját (inkább bátortalannak, mint heroikus
nak látszó) rendeszménye védelmére a sko
lasztikát hívná védőjéül: nem hiszem, hogy a 
skolasztikusok maguk úgy engednének e hí
vásnak, mint tehetetlen könyveik -  mert még 
az a skolasztikus „rend” is tele van harccal, ex- 
kommunikációtól párizsi vitákig, egyetemek

vad csatáitól szofisztikus polémiák ezer válto
zatáig. Mert szenvedéllyel és kétségbeesetten 
gondolkoztak -  hiszen mi más a nagy gondo
lat, mint a „humana desolatio” félig fenséges, 
félig groteszk reflexmozdulata? Es ez a leg- 
optimisztikusabb, legharmonikusabb és leg- 
rendezettebben végleges gondolati megoldá
sokban is ott érződik. Éppen ez az, amit itt 
nem találunk meg semmiféle alakban.

Ha a viszonylagosság elve csak enyhe szel
lő alakjában jelentkezik is, rögtön „útszélinek” 
lesz bélyegezve, és ezzel bölcselőhöz távolról 
sem illő elfogultsággal egy kalap alá veszi a 
Hérakleitosz-stílusú embert a valóban bete
ges kételyrágcsálóval. Az élet tragikus ellent
mondásait, mint ráció és ösztön örök harcát, 
annak az embernek (csakis stilisztikai jellegű) 
összebékéltetésével intézi el (mint pl. Halasy- 
Nagy is), aki nem érezte meg a harc valóban 
tragikus démoniáját.

Ha Platón-könyvében csalódásssal kellett 
tapasztalnunk, hogy csak egy közismert és 
ebben a formában rég megunt képet kapunk 
a görög filozófiáról, úgy ETiKÁ-jában azt az 
egyet örömmel kell üdvözölnünk, hogy ami 
erkölcstanának normatív tartalmát illeti, az az 
ortodoxiának és konvenciónak az a formája, 
melynél jobbat valóban nem találhat. De ép
pen mert az egyetlen lehetséges tartalmat ad
ja az olvasónak, ezen tartalom magasabbren- 
dűségének érdekében kell kifogásolnunk 
olyan részletgondolatokat, melyek egyáltalán 
nem méltók ehhez az ideális normához, sőt 
nem illenek a filozofáláshoz általában. Bran
denstein, ETlKÁ-t írván, kénytelen az életet 
konkrétabb oldalairól is tekintetbe venni.*

Erős a gyanakvásunk, hogy a közeljövő 
nagy filozófiájának két jellemvonása lesz: az 
egyik az abszolút realizmus (és itt felesleges 
aggályoskodni a „realitás” szó ezer lehetősé
gű értelmén, vegyük -  mert jelenleg ez a leg- 
filozofikusabb -  a legközönségesebbet). A má
sik a kérdések (az, amit „aforetika” néven is
mer a bölcselet) józan katalogizálása és kér
dés alakban való meghagyása, mindaddig, 
amíg ezek a kérdések nem megoldhatók, ha
nem végleg közömbösekké válnak számunk
ra. Akkor a „realizmus”-t nem fogják „korlá
tolt anyagelvűségnek” bélyegezni és torzíta-

* Ide Szentkuthy Miklós, kéziratában, három jelet 
tett, de az idézeteket nem mellékelte. (A szerk.)
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ni, s a kérdések nyilvántartását, megoldhatat
lanságuknak bevallását szintén nem intézik el 
az „idegbeteg kételkedés” vagy „nihilizmus” 
olcsó kormeghatározásával.

Azért kell ezt a lehetőséget jeleznünk a 
mérlegkészítés alkalmával, mert éppen e ket
tő totális hiányával állunk szemben: semmi 
valóságérzék, semmi valódi problémasejtés. 
Amiben például a Brandenstein-típusú böl
cselkedés olyannyira hisz: a logika itt semmi 
más, mint egy egészen közönséges, utcai gon
dolkozásformáknak és egy egzaltáltan pe
dáns, naivan túlszofisztikus eszmefű zésmód
nak nagyon is logikátlan, elemi módon tisz
tátalan ötvözete. Amit Halasy-Nagynál ta
pasztaltunk, az itt is megvan: az eszményi 
dolgokat annyira eszményíti, hogy nem veszi 
észre: nagyon is kismaterialista képzeteket 
visz át öntudatlanul arra a területre, mely 
többnyire „metafizikum” jelzéssel szerepel. 
Mondvacsinált és felesleges álprobléma, mi
kor az élet értéktelenségéről vagy értékéről 
elmélkedik.

Egy: van bennünk életösztön, és ennek az 
életösztönnek vannak olyan túlfinomult el
ágazásai, hogy szinte már ellentétben látsza
nak lenni ezzel a vitális adottsággal.

Kettő: m it kell errő l a m agátólértetődő- 
ségről csak úgy „problém a a problém áért” 
annyit kertelni? Az igazi filozófiát nemcsak a 
kérdéslátás, hanem  sokszor egy kérdés nem 
látása is jellemzi. Különben éppúgy a  vitalis
tát, m int a hedonista em bert valószerűtlen 
karikatúra alakjában m utatja be: nem  való
ságos em beri alkatokat elemez, hanem  irány- 
zatosan p reparált bábokat. Valószínű, ha 
nem  látna ez a bölcselet Powys MEANING of 
CULTURE-jában  állati anyagiasságot vagy be
teg  esztétizmust, boldogan ajánlanók színezé
se céljára, éppen  az öröm kérdésével kapcso
latban.

Egypár kérdés vagy futó kommentár hoz
zá: bizonyítja-e a csömör élettani ténye, hogy 
az öröm és boldogság nem az élet célja? Az 
öröm végessége nem szégyeníti meg és deg
radálja az örömet, ettől még tömény metafi- 
zikum is lehet. Az, hogy az öröm végessége 
mellett gyakran gyilkos és pusztító is, még 
mindig nem bizonyít és nem cáfol semmit az 
öröm mellett vagy ellen. Ez a bölcselet nem 
tud semmi önellentmondást elképzelni, mert 
a teljes életet és a teljes gondolkozást mindig 
kerülte. Akinek az öröm csak „üdítő szellő”, az

m ég nem  nézett a  táncoló csillagok, a páro 
sodó kígyók, a dagályba rohanó  tenger, a 
Summa CONTRA GENTlLES-t m ám orosán fo
galmazó Tamás eudaim onikus világába. Va
jo n  kispolgári-e az a Dionüszosz, aki a term é
kenység öröm eiért él, de  ennek m ártírja is: 
nem  lehet a kettő együtt az élet célja -  a  nagy 
eudaim onia és belőle a  halál? M iért ne? Es 
hány ezer etikai jellegű vonása van egy ilyen 
Dionüszosz-életnek, m inden bacchikussága 
mellett? M ert hiszen hol van az megírva, 
hogy csak az etikai jellegű, am i vagy kényel
m esen rendezhető egy nyolcadikos logika
tankönyv szerint, vagy pedig  gyakorlatilag a 
leghasznosabb, illetve a legkevesebb zavart 
okozza?

Különben is nem minden „hédoné” jár 
csömörrel, egyáltalában nincs lényegi kap
csolata a rosszal. Isten is örök boldogságot 
ígér nekünk: elvégre még az aszkézis is ezen 
boldogság eléréséhez való eszköz csupán. A 
baj ott van, hogy Brandenstein nem veszi te
kintetbe a nagy művészek „öröm-életét” és 
„öröm-értelmezését” -  csak részeges alvilági 
mumusokra gondol, mikor az örömről 
teoretizál. Naivitás nem észrevenni, hogy az 
örömök legtöbbje milyen összetett, egyáltalá
ban nem „homogén satanikum”, hanem termé
szeti, vallási, művészi elemek szövedéke. Né
ha talán egy lecsúszott örömkeresőben is 
több metafizikum van, mint egy színtelen
szagtalan rendes kispolgárban. Az öröm 
egzaltált kívánása valódi metafizikum, ami
lyet az a másik polgár sohasem sejtett egy éle
ten át.

Nem érzem Brandensteinben azt az épp
úgy görög, mint keresztény megdöbbenést, 
tragikus megrendültséget, melyben titokér
zés, megbocsátás, szeretet és természettudás 
egyesülnek (egy kicsit a bölcselő anatómiai 
vázlata?), és melyet akkor érez az ember, ha 
az örömkeresés áldozataival találkozik. Csak 
az ítéli el oly könnyen ezeket, aki nem ismeri 
a szenvedések azon alvilági zagyvaságát, mely 
az embert körülveszi, és az öröm szirénjeit kí- 
vántatja vele. Sem az objektív leonardói, sem 
a még objektívebb, mert még megértőbb jé- 
zusi tekintetet nem érezni ezekben a sorok
ban. Elfelejti, hogy a szép, jó és igaz nem for
dulnak elő ilyen vegytani tisztaságban, hogy 
örök problematikusság a szerkezetük, hogy 
ellentéteikkel vannak összenőve, hogy feltű
nő jelenség: az emberiség éppen az 'értékek
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értékei irán t oly közönyös, sőt ellenséges, 
hogy a pax totális nem  a nagy bölcsnek és 
nagy jóságosnak adatik meg, hogy a  szépség 
nem  higiénikus csillapítószer, hanem  gyak
ran  (a Valéry-meghatározás szerint) „az, ami 
kínt okoz”, hogy természetes hajlamok és é r
telmileg statuált im perativusok között milyen 
összefüggések vannak, m iért van egyáltalán 
ez a kétféleség stb. stb.

Mindezt nem is érinti, vagy ha igen, egy 
stilisztikai csinosító fésüléssel leplezi le. És azt 
nem veszi észre az ilyen jellegű gondolkozás, 
hogy nemcsak a test örömei vannak alávetve 
a végesség emberi törvényének, hanem az 
agy is, a logika is, a filozófia is? A gondolat 
talán ab ovo boldogít a testtel szemben? Ha
lál és szenvedés ott is -  ahogy a Prédikátor 
Könyve mondja: „Mert a bölcsességnek sokasá
gában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudo
mányt, öregbíti a gyötrelmet.” Szép, jó, igaz -  de 
nem követelem-e joggal a filozófustól a bor
zongást azon tény felett: millió dolog oly csúf, 
hogy az egész állati és növényi élet a totális 
egymást gyilkoláson alapszik, s az irracionális 
és esztelen dolgok oly rendkívüli hatalommal 
rendelkeznek a természetben? Túl idillikus 
és egyszerű úton elért a Brandenstein-féle 
kép.

A relativitásról természetesen igen elna
gyolt képet rajzol. Álmunkban sem akarjuk 
az elvszerű és foglalkozásként gyakorolt rela
tivizmust védeni, de a bizonytalanságtudat
ban miért lát olyan szellemileg kompromit
táló dolgot? Nem éppen a tudatlanok a ma
gabiztos emberek, és a Goethe-félék a bizony
talanok? Miért gondolja, hogy az igazság 
mindig plasztikus, szabályos, mértani és va
lami olcsó esztétika szerint arányos? Biztos, 
hogy ez értelmi ideál?

Brandenstein ETiKÁ-jánál mennyivel gaz
dagabb és filozófiai szempontból értékesebb 
Prohászka Lajos: ERKÖLCS-tanulmánya, mely 
a Kornis szerkesztette Szellemi Élet  kötet
ben je len t meg. Jellegzetesen mai m ű, 
am ennyiben az erkölcsi felfogások és stílusok 
történetét adja. Az alexandriai kor inkább his- 
torizál, m int produkál, ez természetes. De 
é p p  ezért többet is é r  egy zseniális eszm etör
ténet, m int egy álmos féleszme. H a m ár Ale
xandriában vagyunk, ne  erőltessük azt, am i
re  úgyis képtelenek vagyunk, ti. a  nagy nó
vum ösztönszerű megteremtését. Prohászka

filozofikusabb e történeti művével, mintha el
vont etikát írt volna. Finom érzéke van a szel
lemtörténeti árnyalatok iránt, mindig érzi az 
ellentmondásokat és az összetevőket, az em
ber lelkét valóban ismeri, viszonylagosságtu
data és abszolútumsejtése szinte ideális 
egyensúlyban van (reális és nemcsak kirakat- 
megegyezésben), élő kapcsolatban van az iro
dalommal és a művészettel, írásmodora is 
aránylag (legalábbis ebben a művében) rit
kán siklik a mechanizált szellemtörténet ko
mikus szó- és fogalomsablonjai közé -  szóval 
kétségtelen oázis ebben az alig létező újabb 
filozófiai irodalomban.

Természetesen, ha a legmagasabb szem
pontból nézzük ezt a „tökéletes Alexandriát” 
(és nem a fentebb ismertetett bölcselkedések 
síkjából), akkor ez is leverő. Az igazi Alexand- 
riának mindig csömöre is van Alexandriától, 
tudjuk, hogy ez a mindent szételemző, csak 
történelmi látásmód kétségtelenül halálra 
ítélt és halálillatú valami — elég volt a speng- 
leri perspektívákból, jöjjön valami minden 
történelmi tudatteher gátjától szabad, új 
spontaneitás, újrakezdés.

Ha a filozófiai irodalom áüagához viszo
nyítjuk, természetes, hogy lelkesen üdvözöl
jük Prohászka különleges történelmi intelli
genciáját, viszont ha az egész bölcselet törté
netébe állítjuk bele, azt kell mondanunk, 
hogy a historizmus kimerült, az „intelligens” 
áttekintés is kevés, ez a rezignált fölényesség 
csak jobb híján szellemi érték. Hiába jellem- 
zem szellemes tipológiákkal a racionális és az 
érzelmi erkölcs történelmi változatait, türel
metlenek vagyunk, és a tipológiai játékok he
lyett ráció és érzés radikális revízióját óhajtjuk 
látni. Szellemes történelmi megvilágítások -  
talán pillanatnyilag ez a maximum, amit ten
ni lehet, de legalább ne feledjük, hogy ez lé
nyegében mégiscsak minimum.

Nem hiszem, hogy elfogultság dolgoznék 
bennünk, mikor a leghatározottabban meg
állapítjuk: Prohászka ott jó, ahol a történelmi 
konkrétumok körében mozog, és ott veszti el 
a talajt (ha programszerűen, annál rosszabb), 
ahol a ponyva-szellemtörténet olcsó örömei
nek adja át magát. A német és magyar ka
rakterjellemzése kitűnő, költői, biológiai, lé
lektani és történelmi képzelet és intuíció van 
benne, viszont az előjátéknak szánt sorsmisz
tifikációk már úgy viszonylanak az egyéb
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nagypozitívumokhoz, m int az öncsaló gyer
mekes csillagjóslás a  komoly csillagtudo
mányhoz. Szinte értheteden , hogy az, aki az 
ERKÖLCS-ről szóló rem ek történelm i tanul
m ányt írta, olyan irreális kalandokba is elcsá- 
bulhat, m in t a Sziget III. számában olvasható 
Variáció a  Kalokagatiáról.

H a egyrészt Prohászka kitűnő történelm i 
és világnézet-dpológiai elemzéseit állíthatjuk 
szembe B randenstein kispolgárian túlidilli- 
kus leegyszerűsítéseivel, úgy másrészt a p rob
lémaállítás komolysága, az átéltség feszültsé
ge és a  megfogalmazás nem es higgadtsága 
m iatt g ró f Révay Az erkölcs Dialektikája 
cím ű m űvét kell odaállítanunk örvendetes el
lenképként.

Az alapkérdés itt is tú l van stilizálva, prob- 
lem adkusabbá élezve, m in t amilyen valóban, 
sok benne a  csak dekoratív teoredkus elem 
és a szofisztika. De ez a szakfilozófiának m int 
„műfajnak” hibája, nem  a szerzőé. G ró f Ré
vay m indenesetre a maximális értelm i m un
kát végezte a skoláris kereteken belül. Nem 
veti m agát egy olcsó papiros-abszolútum  bé
kés és szegényesen képm utató világába, de  
problém aérzékenysége, az ellentm ondások 
és eleve m egoldhatadanságok tudata, a  rela- 
tívumokkal való életszerű számolása sem visz 
az ellenkező végletbe: józan és (igazi értelm i 
drám aisága ellenére) tartózkodó tu d  m arad
ni. M indenképpen távol vagyunk a  kicsinyes
ségektől: nagyvonalú, logikus, egyoldalúsá
gát is jelentős egyéniséggel feledtető, a  szak
szerűen m erev és az egyénien ideges stílust 
harm onikusan egyesítő könyv. A  szakfilozófi
ának naiv és értelm eden problém áiba nemes 
bőkezűséggel (vagy kényszerű képm utatás
ból?) visz igazi tartalm akat, igazi intellektuá
lis színjátékokat. Az em ber m aga sem tudja 
eldönteni, melyik a kívánatosabb típus: a fi
lozófiát csak m in t a  filozófia öngyilkosságát 
felfogni tudó  Nietzsche-variánsok avagy ez a 
Révay-féle, mely p ia  frausszal a klasszikus fi
lozófiatörténet klasszikus problém áinak tud  
életszerűbb, igazabb és újabb értelm eket m eg 
szélesebb perspektívákat kölcsönözni. Legna
gyobb agóniáit is a  kopott „iskolák” álarcai
ban  képes sejtetni. Ameddig érezzük a  dina
m ikát a poros álarcok m ögött, addig m int 
előkelő stílust fogjuk elismerni. H a azonban 
hozzákopik fáradt mimikrivel álarcaihoz, ak
kor még m indig a Nietzsche-féle nyílt lázadás

„közönségesebb” teatralitását kell választa
nunk.

Midőn Kornis Gyula Korunk  önvizsgá- 
LATÁ-t olvassuk, m egint csak azt m ondhatjuk, 
am it Prohászkával kapcsolatban (hiszen m ár 
a jellem ző cím is -különlegesen ingerel erre): 
igen, értelm es perspektíváink vannak, a rafi- 
náltságig (e tanulm ányban talán nem  is oly 
különösen rafinált) vittük az önelem zést -  de: 
quo usque? Elég-e a „magas intelligencia”? 
Nincs-e tú l sok belőle? A m odern nevelés ki
tenyészt egy átlag vagy talán az ádagnál va
lamivel nívósabb értelm i típust, mely kitűnő
en  tudja, hogy mi a barokk és m i a  szocializ
m us, tudja fűszerként és pikantériából, hogy 
vannak „biedermeier forradalmárok” és „anarchi
kus lélekalkatú ókonzervatívok", és m ég egypár 
ilyen ipari ú ton  előállítható paradoxont. Ez
zel aztán egy életen á t  operál, esszézik, anké- 
tezik, szintetizál korunk válságáról a társada
lom m últján á t  E urópa jövőjéig, am int illik. 
Egy pillanadg sem vonjuk kétségbe, hogy 
ezek az esszék igazságokat tartalm aznak, de 
ha  ez a  „mérleg” valóban érzékenységet m u
tathat, akkor jeleznie kell, hogy ebben az 
irányban, éppen  m ár gépesíthető tökéletes
sége miatt, tovább nem  érdem es haladni.

Érdekes, hogy a „lélek” felett álló „szel
lem” gyökerében szellemellenes és term éket
len fétisfogalmaival Kornis is dolgozik. A 
„m undus sensibilis” és ezen szellem nyers-or
todox kettősségét talán elfogadhatnók, ha 
nem  tenne tartózkodóvá egypár nagyon is 
leegyszerűsítő hasonlat a [olvashatatlan] anya
gáról és jelentéséről, a könyv betűiről és 
gondolatairól. Egyébként bármelyik itt m ér
legelt művel kapcsolatban kérdezhetnők a 
ham leti „words, words, words" sóhajra emlékez
ve: nem  sok ez a  beszéd? nem  egészségtelen 
ennyi értekezés és könyv? van lehetősége, 
hogy ez m ind jogosult? nem  kellene ismét az 
aforisztikára törekedni? A  szellemi élet felfo
gása itt is nagyon egyszerű: a je len  kaotikus, 
de  a jövő  történésze m ajd ren d e t terem t ben
ne stb.

Azonkívül az a  sok magától értetődő do
log, m in t például: a háború  befolyásolta a 
gondolkodást. Nem áll-e e rre  is az, am it Kor
nis az amerikaitól idéz: „scientific manage- 
ment”? Érdemes-e m indig a kultúra céljáról 
beszélni? A  kultúra van. A célkeresés nem  kul
turális, hanem  sokkal primitívebb ösztönök-
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bői származik, ipari, sportbeli, ősemberi 
eredményéhség az indítéka, degradálja a 
kultúra fogalmát, ha ezzel keverjük össze.

Mikor nemzet és nemzetköziség viszonyát 
vizsgálja, csak fogalomleltárt kapunk, meg 
azt a fölényt, kontemplációt, tárgyilagossá
got, melyből hiányzik az egyéniség dinamiká
ja, az élő ember (nem okvedenül „ideges” 
vagy „kisromantikus”) izgatottsága. Az örök vá
lasz máris fülünkben van: a filozófus eszmél- 
kedik, miért várunk tőle költői vagy reformá- 
tori intenzitást? A modern lélek kevés hasz
nálható gondolata között egy nagyon is lé
nyegre tapintó, ti. az, amely szerint a gondo
lat is csak tettvariáns, akció az is a javából, a 
kettő különválasztása nem lényeges különb
ségen alapszik. Tehát joggal nélkülözzük itt 
ezt a tevékenységfeszültséget.

Különben kérdések kérdése, hogy ez az 
élménytelen rendezgető tárgyilagosság ok
vetlenül azonos-e az igazsággal. Külön „érté
ket” és külön „megvalósulást” képzelni a kul
túra fejlődéséhez fölösleges dualizmus. Hogy 
az ember alkotja a korát vagy a kor az em
bert, szintén feledni való álkérdés, és ennél
fogva mindenféle válasz is érdektelen. Sum
ma? Egy csomó igazság, leegyszerűsítés, sé
mák, dekoratív beosztás, bürokratizált kul- 
túropdmizmus, könnyű úton elért, mélyebb 
hitelt nélkülöző szellemtörténeti ,jó végző
dés” az emberiség jövője felé nézve.

De mindez még paradicsomi állapot ah
hoz képest, amit Bartók György műveiben 
találunk. Ha valaha volt a semmitmondásnak 
klasszicizmusa, akkor ez az. Ember és élet 
című vaskos kötetéből megtudjuk, hogy az 
ember test, lélek és szellem hármasságából 
áll. Hogy az én nem érthető a nem-én nélkül, 
de a nem-én sem érthető az én nélkül. Hogy 
az embernek és a filozófusnak „a szellem or
maira” kell emelkednie. (Ahogy Giraudoux 
ironikus Amphitryon 38-nak nevezte e té
mának őáltala adott késői feldolgozását, úgy 
az ilyen „szellem”-idéző könyveknek nem 
volna-e elég bármely komikusán magas sor
szám?) Hogy az öntudat elemzése abból áll, 
hogy 1. hallok, 2. tudom, hogy hallok, 3. tu
dom, hogy aki hall, az én vagyok (s a példa 
Kodály PSALMUS-a! -  ez aztán a konzseniális 
hallgatóság). Hogy van egy zseniális Pfander, 
aki kimutatta, hogy ha az öntudat nem fejlő
dik egy népben, akkor az vegetatív fokon

marad, hogy szellemtanra van szükség, mely 
megmutatja, hogy a tapasztalatok gazdago
dásával nagyobb öntudatosság jár. Hogy a 
legbonyolultabb esztétikai élményeket akkor 
érezhetjük, ha Kiinger Beethoven-szobrát 
szemléljük (melynél nagyobb giccset keveset 
produkált a művészettörténet, de Bartók a 
Grieg-féle Solvejg-dalban találta meg az esz
ményi műalkotást, és ez jogosította művé
szetfilozófia írására). Hogy az ember tulaj
donképpen észrevételek segítségével vesz tu
domást a világról. Hogy a látás a leg
előkelőbb érzékelési mód. S hogy az ember 
félig ösztönös, félig szellemi lény.

Külön tanulmányai vannak a történelem
ről (Történet  és értékelés) meg a művé
szetről (Az ESZTÉTIKAI VALÓSÁG), anélkül 
hogy ezen tények még csak periferikusán is 
érintenék. Kijelentései tartalmatlanságukkal 
parodisztikusan hatnak: a történelem érték
megvalósítás, a történész viszont ne értékel
jen, mert a tudomány hidegen tárgyilagos, 
de azért az örök értékek mégis... stb. stb. És 
a műalkotás? Az „egy csodásabb világba" emel 
minket, a szép rokon a jóval és igazzal, de 
azért nagyon más, ami érdekes, persze „az 
messze vezetne” (a művészet teremtés), a műal
kotásban a jelentésnek külső formája is van. 
Egy mondat szó szerint: „Hogy megint a zseni
ális német esztétikusra, H. von Steinre hivatkoz
zam: a festő nem ülteti a kertet, hanem festi." Vé
gül el ne felejtsük, a művészet nem másolás...

Sajnos, ha az ilyen könyveknek nem volna 
gyakorlati jelentőségük és sok helyütt tekin
télyük, valóban a bíráló tenné nevetségessé 
magát, hogy ilyen méltatlan témára pazarolja 
figyelmét -  de a mérleg nem engedheti meg 
azt a fényűzést, hogy csak nagystílű felekkel 
polemizáljon. Kénytelen ilyen megdöbbentő 
mélypontot is tekintetbe venni. Gyakorlati 
politikusnak, elméleti történésznek és főleg 
művészeknek a leghatározottabban tiltakoz
niuk kell az ellen, hogy életükről és művük
ről a hozzá nem értésnek ilyen műkedvelő 
változatai bárhol is a „bölcselet” álruhájában 
jelenhessenek meg.

Ha nem lehet is pontosabban számot adni 
hirtelen arról az ismérvről, mely Tankó Bélát 
is ezzel a Halasy-Nagy- vagy Bartók György- 
féle gondolkozástípussal hozza rokonságba, 
kétségtelen, hogy a leghatározottabban ma
gasabb színvonalú, mint kompromittáló ro



1514 •  Figyelő

konai. A dolgok ugyan nála is igen egyszerű
en oldhatók meg, mivel igen egyszerű felada
tokat tűz maga elé, vagy tárgyait nagyon is 
elnagyolva látja -  viszont nincs meg az a ri
asztó kezdedegesség, mely a többieket jelle
mezte. A filozófia lényegét nagyon is jól látja: 
mítoszokkal és egzakt tudományokkal való 
összefüggését igen helyesen határozza meg. 
Gondolataiban mindig van életszerű pátosz, 
stílusa is sokkal jobb, mint a másik két gon
dolkodóé. Nemes, átélt retorika jellemzi, egy 
nagy tradíció él benne tovább, sohasem üres 
vagy csupán ünnepélyes.

Böhm Károly megkülönböztetéseit a való
ság és az érték világáról túlságosan általánosít
ja. Egyetemes orvosságnak és varázskulcsnak 
használja, és így akár a szabad akaratról, akár 
a szabadságról általában, akár hit és tudo
mány viszonyáról van szó, kissé valószerűüen 
automatizmussal oldódnak meg e tán örök 
kiúttalanságot rejtő kérdések. De ezek a já
tékos könnyedséggel cáfolható gyorsmegol
dások sohasem oly komikusán öntetszelgők 
és primitívek, mint említett társainál.

Egy nagy tudósunk mondta egy beszélge
tés alkalmával: „hagyd a tudományt, az csak 
a középszerűeknek való”. Hogy az úgyneve
zett „módszeres szempontok” valóban meny
nyire a középszerűség makacs erejével, sőt 
erőszakosságával vannak telítve, arra legjobb 
példa Mátrai László Élmény és MŰ című 
könyve. Itt egy valóban nagy intelligenciájú, 
széles látókörű, józanságot és fantáziát egész
ségesen egyensúlyozó gondolkozót látunk, 
aki az irodalom világában is oly mértékben 
otthonos, amily mérték elengedheteden va
lamirevaló filozófus számára. De a „szaktudo
mány” nyomásától nem tud szabadulni, hi
ányzik az a felszabadult lendület, mely nem 
tudományt és irodalmat, nem pozitivista és 
szellemtörténeti módszert, nem tipológiát és 
kultúralaktant lát, hanem meztelenül áll a 
meztelen témával szemben. Minek az él
ményfogalom köznapi, lélektani és szellem
tudományi vizsgálata? Mikor mindennek az 
a szegényes és jelentéktelen eredménye 
(ahogy Dilthey „felfedezi”): igazi költői él
mény csak az, melyben az élet valamely mé
lyebb vonása tárul fel a művész számára.

Ha Mátrait nem zsibbasztaná a szaktudo
mány sok anakronisztikus „módszere”, 
„problémaállítása” és „kategóriacsapdája”, az

ilyesmin bizonyára mosolyogna. Végre egy 
filozófus, aki ért Balzachoz és Prousthoz, vi
szont hiányzik a szabadság keresztsége belő
le, úgyhogy vissza-visszaesik a sematizálás ős
bűnébe. Finom elemzéseit kompromittálja 
nagyon is a „rendszer a rendszerért” osztá
lyozásaival: közveden élményből közveden 
mű, közveden élményből közvetett, közve
tettből közveden, közvetettből közvetett. Túl 
egyszerű, hogy igaz legyen, vagy ha igaz, bi
zonyára a legkevésbé érdekes és fontos az 
igazságok között. Hiba talán az is, hogy túl 
sokat polemizál a szellemtudománnyal, a na
turalista lélektannal, és ezáltal, még ha nega
tívan is, belekerül abba a mondvacsinált, naiv 
és „spiess” problematikába, melyre egyetíen 
reakció csak a totális felejtés lehet. Maga a ti
pológia is csak addig jó, míg nem „módsze
res”, míg egy-egy ödetet, perspektívát, meg
lepő összefüggést, biológiai elhatározottságot 
leplez le. Egyébként ha „rámenősen” űzzük, 
közhelyekbe fullad, a jellemek még túlhala
dott leegyszerűsítésének korába taszít vissza, 
és nem marad más, mint Balzac hasassága és 
Proust idegessége.

A vizsgálódás folyamán elégszer rámutat
tunk, hogy mi a kívánnivaló. Célkitűzések, 
módszertani reformok, új problémák ankét
szerű, mechanikus feldolgozása naiv kistudo- 
mányos illúzió. Várni kell a nagy gondolkodó 
megszületését. Hogy megtörténik-e ez a nagy 
akcidens -  ettől függ minden.

Szertikuthy Miklós

(A z  ÚJABB MAGYAR FILOZÓFIA M ÉRLEGÉ-t, m elyet 
1 9 4 1 -4 2  telén  ír t, Szen tku lhy M iklós a  Magyar Csil
lagnak szán ta . A  tanu lm ányt a  fo lyó ira t nem  közölte, a  
kézira t Szentkulhy hagyatékában m aradt fé m ;  Tompa 
M ária  rendezte sa jtó  a lá , itt je le n ik  m eg először.)

Jegyzetek

H alasy-N agy J ó zse f (1885-1976), klasszika-filológus, 
filozófus, egyetemi tanár. Kiterjedt irodalmi mun
kássága részben a görög filozófia, részben a filozó
fiatörténet területét öleli fel -  szerteágazó művelt
séggel, de kevés invencióval. A húszas évek elején 
Thienemann Tivadar és a pécsi M in erva  folyóirat 
köré tömörült szellemtörténeti mozgalom egyik 
prominens alakja.
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Főbb művei: A GÖRÖG ATOMISTA FIZIKUSOK 
(1907); CöNDILLAC PEDAGÓGIÁJA (1913); Az ETHIKA 
ALAPVONALAI (1925); KÉT FILOZÓFUS, PLATÓN ÉS 
Kant (1927); A fejlődés eszméje (1929); A fiatal 
Dilthey (1935); Korunk szelleme (1937).

Nagyobb összefoglaló jellegű művei: A filozófia 
története (1921; átdolgozva: 1927, 1943); A po
litikai TUDOMÁNY KEZDETEI, PLATÓN ÉS ARISZTOTE
LÉSZ (1942); A filozófia (1944).

Fontos és figyelmet érdemlő Halasy-Nagy fordí
tói tevékenysége is: Arisztotelész METAFiziKÁ-jának 
(1957), Locke Epistola de tolerantia ad claris- 
simum virum (Levél a vallási türelemről) című 
művének fordítása.

Szentkuthy kitűnő érzékkel tapintott rá Halasy- 
Nagy Ember és világ című jelentéktelen és „sótlan” 
munkájára, amellyel kapcsolatban az élcek, sőt a 
dühös kirohanások java része is indokoltnak te
kinthető, de az önkényesen kiragadott citátumok
kal kapcsolatban megjegyzendő, hogy néha igaz
ságtalan fricskák követik egymást Összességében 
azonban mégis úgy áll a helyzet, hogy Halasy-Nagy 
1941-ben megjelent könyve a filozófia iránt érdek
lődő háziasszonyoknak készült, azaz bizonyos fokig 
kultúrmissziót teljesítvén -  a szerző „áldozatokat ho
zo tt’’... -  néha a józan ész ellenében.

Jóllehet világos, hogy Szentkuthy elsősorban a 
szellemtörténet fogalomfantomja, az úton-útfélen 
használt „G eist” ellen háborog, megjegyzendő, 
hogy a „szellem ” és a „lélek” (lásd pneuma-pszükhé, 
spiritus-anima) közötti distinkció talán mégsem 
annyira fölösleges, különös tekintettel arra, hogy 
ezt -  ezredévek óta -  a legkülönfélébb civilizációk 
és vallások mindig szigorúan megteszik. Sajnos, a 
magyar nyelvben az iménti finom distancia elsik
kadt; mindezért egyébként már Károli BiBLiA-for- 
dítását is szemrehányás illetheti... Ennek megfele
lően keveredik Szentkuthy kritikájában is a „G eist” 
a „Seelé”-v e1.

(báró) B randenstein  B éla  (1901-1989), filozófus, 
egyetemi tanár, a háború után Németországban fu
tott be bizonyos egyetemi karriert. Brandenstein a 
saarbrückeni egyetem professzoraként számos mű
vét -  köztük a már magyarul napvilágot látottakat 
-jelentette meg német nyelven. 1945 előtt a Ma
gyar Filozófiai Társaság elnöki tisztét is betöltötte.

Főbb művei: Művészetfilozófia (1930); Kier- 
KEGAARD (1934); BÖLCSELETI ALAPVETÉS (1935); A 
VÉGTELEN HALMAZOK PROBLÉMÁJA (1936); A LÉT FOR
RÁSAI (1940); Nietzsche (1943); Das Bild des 
Menschen und die Idee des Humanismus (Bre- 
genz, 1948); Dér Aufbau des Seins. System dér 
Philosophie (Tubingen, 1950; a Bölcseleti alap- 
vetés német verziója); Üj szellemkor felé (Mün
chen, 1952); Die Quellén des Seins (Bonn, 1955); 
Das Problem einer philosophischen Ethik 
(München, 1979).

Nagyszabású filozófiai alapvetése hat kötetben 
jelent meg: Grundlegung dér Philosophie (Mün- 
chen-Salzburg, 1966-1970) címmel.

Brandenstein matematikusi hajlamainak megfe
lelően különösen vonzódott az ún. normatív, illetve 
értékelméleti megközelítésmódokhoz; kortársai

nak (elsősorban a már említett Halasy-Nagy, Bar
tók, Kornis) skolasztikus hajlandósága őt nem jel
lemzi. Megemlítendők filozófiatörténeti munkái is; 
a Kierkegaard- és Nietzsche-monográfiák mellett 
Platón (1941) című könyvecskéje, amely Szent
kuthy ostorozó kritikájának tárgyát képezi. Nem 
feltétlenül joggal: ez a kis mű az ugyancsak Bran
denstein által szerkesztett, s két évvel később 
(1943) megjelent magyar nyelvű Platón-kiadáshoz 
jól használható itinerarium (a szerző néhány olda
lon elmeséli egy-egy dialógus vagy levél „tartal
mát”).

Az Etika -  amelyet Szentkuthy azért ünnepel, 
mert „kénytelen a z  életet konkrétabb oldala iró l is tek in 
tetbe ven n i” -  nem tartozik Brandenstein sikerül
tebb művei közé; talán csak Halasy-Nagy említett 
könyvének „hibernált” jellegéhez mérten találta
tott némi elismerésre méltónak.

Pusztán érdekességképpen érdemel említést, 
hogy Szentkuthy itt „a közeljövő nagy filo zó jiá já ”-n a k  
pontosan azt a két trendjét adja meg, mint az 1934- 
es PRAE-ben az egyik szereplő, LeviUe-Touqué fiktív 
tanulmánya. Mi több, az itt (is) fölvázolt dicnotómia 
Szentkuthy egész életművében végig nyomon kö
vethető.

Prohászka Lajos (1897-1963) a két háború közti ma
gyar szellemi élet egyik legérdekesebb, legjelentő
sebb alakja, aki elsősorban a M inerva  folyóiratban 
(illetve a Minerva Könyvtár sorozatban) megjelent 
A Vándor És a Bujdosó (1936) című nagy tanul
mányával kerül a közfigyelem homlokterébe. Ez a 
szellemtörténeti módszerrel létrehozott nemzetka- 
rakterológia -  amely elsősorban Von Zieglemek a 
húszas évek derekán napvilágot látott monumen
tális művére (A németek Szent Birodalma) tá
maszkodik -  a magyar történelem egészére vonat
kozó történetfilozófiai elgondolás, s mint ilyen, 
egyedülálló.

Főbb művei: A platonista Cicero (1942); A mai 
ÉLET ERKÖLCSE (1945); TÖRTÉNET ÉS KULTÚRA 
(1946); A HELLENISZTIKUS KOR NEVELÉSÉNEK TÖRTÉ
NETE (1947); A NEVELÉS TÖRTÉNETE a középkorban 
(1948).

Prohászka szóban forgó ERKöLcs-tanulmánya 
megjelent A mai világ képe című négykötetes so
rozatban: Szellemi élet, szerkesztette Kornis Gyu
la. Bp., é. n. (221-312. o.)

Amikor Szentkuthy „történeti konkrétum ok”-ról, il
letve -  az előbbivel szembeállítva -  „ponyva szellem - 
történet”-rő \ beszél, s mindehhez az „alexandriai ko
rok" metaforáját rendeli -  lényegében szintén egy, 
már az ORPHEUS-sorozat első füzetében késznek te
kinthető mintát alkalmaz, amely a történeti filoló
gia és a „germán” filozófia együttes „életeUenességét" 
veszi célba. E módszer legismertebb alkalmazása 
Szentkuthy Kerényi elleni cikke a M agyar C sillag
b a n  (A MÍTOSZ mítosza, 1942).

A Variáció a Kalokagatiáról című esszé meg
jelent a Szig et III. füzetében (1939); szerkeszti Ke
rényi Károly.

g r ó f R évay J ó zse f (1902-1945) a két háború közti 
magyar filozófiai élet kiváló alakja; keveset publi
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kált, ám megjelent írásai alapján is tekintélyt vívott 
ki magának. Fiatalon gyilkosság áldozata lett.

Szentkuthy Miklós által említett könyve -  Az 
erkölcs dialektikája -  1940-ben jelent meg. 
(Reprint kiadás 1989-ből, Németh G. Béla beveze
tő tanulmányával.) Egyéb írásai közül említést ér
demel még: A MEGISMERÉS ANTINÓMIÁJA KANTNÁL
(1936).

K o m is G yula (1885-1958), filozófus, egyetemi ta
nár, politikus. Közepes tehetségű, ám széles mű
veltségű férfiú; egyeneden színvonalú műveket 
publikált. A kommunista hatalomvétel után bör
tönbüntetést szenvedett.

Főbb művei: Dilthey történetelmélete 
(1913); Bevezetés a tudományos gondolkodásba 
(1922); Történetfilozófia (1923); A lélek világa
(1927) ; Az államférfi. A politikai lélek vizsgála
ta (1933); Kölcsey Ferenc világnézete (1938); 
Magyar filozófusok (1944).

Szentkuthy által említett írása szintén A mai vi
lág képe, Szellemi élet című kötetében jelent meg 
(1-9.); Szentkuthy kegyesen tárgyalja ezt a gyenge 
munkát.

B artók György (1882-1907), filozófus, egyetemi ta
nár; rendkívül képzett, ám -  szintén -  nem túl ere
ded elme, aki elsősorban a filozófiatörténet tárgy
körében bizonyult termékeny alkotónak.

Főbb művei: Az akaratszabadság problémája 
(1906); Az erkölcsi érték philosophiája (1911); 
Kant (1925); Az erkölcsi értékeszme története 
1-2. (1926); A rendszer filozófiai vizsgálata
(1928) ; Kant etikája és a német idealizmus er- 
KÖLCSBÖLCSELETE (1930); A KÖZÉPKORI ÉS AZ ÚJKORI 
FILOZÓFIA TÖRTÉNETE (1935).

Szóban forgó műve -  Ember és élet. A bölcse
leti ANTROPOLÓGIA ALAPVONALAI (1939) -  különös 
hangsúlyt helyez a „Leben”, „Seele" és „G eist” lehet
séges konfigurációira, illetve fogalmi, metaforikus 
játékaira, s teszi mindezt az „orthodox” szellemtör
téned hagyomány égisze alatt, eklekdkus módon. 
Ebben a tekintetben Szentkuthy gúnyolódása jo 
gosnak látszik.

Böhm  K ároly (1846-1911) azon kevesek egyike, akik 
magyar nyelven számottevő s viszonylag ereded fi
lozófiai rendszert hoztak létre. Fő műve Az ember 
világa, melynek 1883-1942 között napvilágot lá
tott hat kötete lényegében Böhm egész életútján 
átível.

Nem tudni, vajon Szentkuthy töredékes meg
jegyzése melyik Böhm-frásra vonatkozik.

Tankó B éla  (1876-1946), egyetemi tanár; elsősor
ban edkai és vallásfilozófiai művek szerzője.

Főbb művei: Nietzsche erkölcsi értékelése és 
a kereszténység erkölcsi elvei (1909); A XIX. 
SZÁZAD ETHIKAI VÁLSÁGA (1912); KANT VALLÁSFILO
ZÓFIÁJA (1916).

Hogy miért véli Szentkuthy „a leghatározottabban  
m agasabb szín v tm a lú ”-m V . Tankót például Halasy- 
Nagynál vagy Bartók Györgynél, a pár sornyi szö
vegből nem derül ki.

M átra i L ászló  (1909-1983) a felsoroltak közül az 
egyeden, akinek munkássága átível a „törté
nethorizonton”, vagyis 1948/49-en. Nemzedéké
nek egyik legtehetségesebb filozófusígérete; a há
ború idején meggyóződéses náciellenes, angolba
rát; 1945-től cinikusan igazodik a politikai erővi
szonyokhoz. Komoly szerepet játszott a hazai filo
zófia gleichsaltolásában; hosszú ideig az Egyetemi 
Könyvtár igazgatója volt. -  1945 után igen keveset 
publikált.

Élmény és mű című könyve 1940-ben jelent 
meg, általános elismerés fogadta. Ekkor még a pál- 
foraulás előtt lévén, Mátrai szemléletmódja újsze
rű, érdekes.

Egyéb művei: A jelenkori esztétika fö irányai 
(1931); Modern gondolkodás (1938); J ellemtan 
(1943); Haladás és fejlődés (1946); Gondolat és 
szabadság (1961).
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Darab Tamás: A gépesített értelem. Vázlatok a mes
terséges intelligencia filozófiájáról 
Áron Kiadó, 1991. 113 oldal, 117 Ft

Kezdetben volt a boldog ártadanság korsza
ka, amikor jobb kezünkben Wittgensteinnel, 
a balban Kuhnnal csillogó szemmel kiáltottuk 
oda a világnak: a különböző világképek, in- 
kommenzurábilisak lévén, nem érthetik meg 
egymást. Nincs olyan külső mérce, amely az 
ítéletet és ítélkezést, a másik elítélését meg
alapozhatná. A nyelvek és a hozzájuk rendelt 
gondolkodás, világkép egységet alkotnak, 
rajtuk kívül pedig nincsen semmi, a nyelvjá
ték mozgó életében minden megmutatkozik 
-  s máris soroltuk a ragyogó ősök, Herder, 
Hamann, Humboldt, Whorf, Sapir nevét. Az 
ártadanság kora azonban elmúlt.

Valamikor nem hozott minket zavarba, 
hogy Herder monstruózus alkotása már cí
mével is -  Eszmék az emberiség törté
netének filozófiájáról -  az egyetemes hu
manitás lehetőségét hirdeti. Elsiklottunk afö-


