
gondolatot. Amint írja, Bartók Béla »a segítségül hívott másik garabonciás« »megborzadt a boldog-
ságtól. ahogy a szűrös igricek hadát meglátta«. A gyűjtők a pogány magyar énekmondók, az igricek 
egyenesági leszármazottaiként tekintettek a honti pásztorokra."2J 

A honti igricekke\ kapcsolatosan még az alábbi két megállapítást tartjuk fontosnak idézni. Ujváry 
Zoltán írta, hogy Móra „a Világ hasábjain nem csak a kuriózumnak tekinthető kanászhangversenyről 
akart késői tudósítást adni, hanem - mint annyi sokszor - felkelteni a nép iránt közömbös értelmiség és 
úri osztály érdeklődését a kallódó, egyre sorvadó népi kultúrára, a kitűnő népi individuumokra."25 

A novella 1958-ban megjelent változatának jegyzetírója szerint „Érdemes megemlíteni, hogy 
A/.[óra] e karcolat tanúsága szerint - 1926. március 7-én jelent meg a K[ilág]-ban - egyike volt azon 
keveseknek, kik korán félismerték Bartók népzenei gyűjtésének jelentőségét, s a közvélemény figyelmét 
is felhívták rá."26 

Hála József - G. Szabó Zoltán 

„A szellem arisztokratája" 
Emlékezés Böhm Károlyra halálának centenáriumán 

,JVekem a philosophia nem tan, legkevésbé kenyérkeresetem, nekem a philosophia: 
élet, egész lelkemet álható enthuzianismus, olyan elem, mely nélkül élni nem tud-
nék." 

Böhm Károly 

A szellem arisztokratájának nevezte a XIX. század legnagyobb magyar filozófusát Kissné Nóvák 
Éva könyvének címében.1 Idén emlékezünk Böhm Károly halála századik évfordulójára. A rendszer-
váltásig tudomásom szerint csak egy kötet foglalkozott munkásságával. Hajós József erdélyi filozófia-
történész tollából.2 Munkájának szándéka az volt, hogy „minél több magvas idézettel [...] együttolva-
sásra szólítva föl érzékeltesse Böhm [...] gondolatvilágának gazdagságát, sokrétű, színvonalas voltát, 
és kedvet ébresszen további, részint elemzőbb, részint »beágyazottabb« tanulmányozásra" - olvassuk a 
fülszövegben. Vajon a kötet elérte-e célját? Nem mernék igennel válaszolni. Annak ellenére, hogy a há-
gai Mikes International Alapítvány hozzáférhetővé tette munkáit az interneten is. Azóta több kötet is 
megjelent munkásságáról. Ezt azonban kevésnek érezzük. 

Böhm Besztercebányán született 1846. szeptember 17-én, abban a városban, mely többek között 
Hugyecz Lászlóval, Sanghaj legnagyobb építészével és Jánosy István költővel ajándékozott meg ben-
nünket. Apja kovácsmester volt. Szülővárosában végezte tanulmányait. 1854-ben beiratkozott a magas 
színvonalú evangélikus gimnáziumba. Innen került a pozsonyi evangélikus líceumba. Szülei eleinte or-
vosnak szánták, de ő a tudománynak és az igazság kutatásának kívánta szentelni életét. Tizenhat éves 
volt, amikor édesapja meghalt, emiatt majdnem elveszítette hitét. Ő a léghajó, mely egyre magasabbra 
szállva, egyre fagyosabb levegő veszi körül - írta akkori állapotáról. Hiába a Nap mosolygó arca, su-
garai életét nem bírják fölmelegíteni, hogy szellemének gyöngéd csírái szabályos fejlődésnek indulhas-
sanak. 

A fiatal gimnazista bölcseleti verseket írt, melyeket a pozsonyi lapok közölnek és nagy elismerést 
arat. Érettségi után - apja óhaja előtt meghajolva - az evangélikus teológiára iratkozott be, pedig teljes 
szívvel filozófus és tanár szeretne lenni. Húszéves korában fogadalmat tesz: „Teljesen a filozófiának 
szentelem magam [...]. Dolgozni akarok. Legyen Magyarországnak is egy önálló filozófiai rendszere, 
amelynek eddig még hiányát érzi. [...] Nekem kell Magyarországon a filozófiát új irányba terelnem, ál-
talam kell új korszakba lépnie. Ezt el kell érnem, kerüljön bármibe, vagy meg kell halnom." 

Elveszítettem a hitet - mondja ekkor de nyertem tudományt. Ortodoxia, materializmus, szkepti-
cizmus és ateizmus kergeti egymást az évek folyamán, majd az Isten-hitben találja meg azt a fix pontot. 

24 Kása i. m. 
25 Ujváry i. m. 90-91. 
26 Móra i. m. (1958). 372. 

1 Kossuth Könyvkiadó. Bp., 2005. 
2 Hajós József. Böhm Károly filozófiája. Kriterion Kiadó. Bukarest, 1986. 
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amelyből kiforgathatja a világot. „Én a keresztyénségben egyetlen egy ellentmondást sem találok - írja 
később - , ez az én nézetem. Az ellentmondást csak idegenszerű fogalmak, hitlen dialektikának segélyé-
vel hozzák beléje." Egyre inkább az a meggyőződése, a filozófiának és természettudománynak kell 
megelőznie a teológiát, mert e nélkül az puszta homokra épít. 

1868-ban a pozsonyi akadémián eltöltött évek után Göttingenbe, majd Tübingenbe megy filozófiai 
ismereteinek bővítésére. Ez utóbbi városban éri a megtisztelő meghívás, legyen a pozsonyi líceum taná-
ra (1870). De a koronázó városban nem érzi jól magát, mert nem szereti a nyárspolgári etikát és etiket-
tet. Ráadásul az ellenzékre szavazott és ő, a német származék, a németeket „barbároknak" tartotta. 
Mindezért a jó pozsonyi polgárok megbotránkoztak. Tanártársai csipkelődésének volt kitéve, de ez nem 
befolyásolta őt. 

Miért írt kritikákat? ,yíki a mintegy 30 év óta folyton gyarapodó magyar irodalom tudományos ré-
szét kötelességből átnézi, annak, ha van fogalma a tudomány jelentőségéről és lelkesiiltsége a tudás 
sarkalatos kérdései iránt, bizonyára voltak már percei, melyekben csóválta fejét, aggodalmasan tekint-
ve a mindinkább elharapódzó sekélyességre és legtöbb tudományos műveink meglepő silányságára. 
Ennek okát sem a politikai élet túlnyomóságában, sem egy nem exisztáló materialisztikus agyrémben, 
sem a közönségben nem lelhetni, egyedüli ok, a rákbaj az írókban van. Egy német író helyesen mondja, 
hogy a modern korszellem legutolsó alakját a frázis jellemzi. Egy «rövid kifejezés», egy «Schlagwort», 
melyet az ellenfélre lövellünk, egy kevéske történet, egy ékes citátum «koszorúzott költőnkből» és egy 
tenger frázis — ez az efemer irodalmi tünemények recipéje [receptje]. Vannak minden nemzet életében 
ilyen korszakok [...] Nekünk vannak triviális, bőbeszédű enciklopedistáink a szó teljes értelmében. A 
sikofantizmus, a pénzcsinálás mai nap nálunk is virít, s az üres egyéniségek előretolódása, a tömör ala-
kok, magvas férfiak visszavonulása, ez nálunk ijesztő jelenség. Tankönyveink nagy része pénzcsinálás 
okáért készül, sok munka egyenes lopás külföldi művekből, mint a «Tanügy» nem egynél kimutatta, a 
röpkedő denevérköltők zsibongása egyetlen élő, igazi költőnk lantját elhangolta; a burány [korall] 
mindenütt terjed, s nincs sehol szó ezen botrány ellen?" Nem hiába mondják, hogy a tudomány nem 
olyan nő, akit bárki megkaphat! 

Ráadásul az ellenzéki Ellenőrben közölte metsző kritikáit, mert a többi lap erre nem volt hajlandó, 
mondvacsinált ürügyekre hivatkozva. „Én sohasem sajnáltam személyemet ott, ahol az igazságot meg-
menthettem. Oly feleleteket is éltem már meg, ahol egészen mezítelen hazugságokat mondottak sze-
membe, hogy elnémítsanak; az eredményen azonban ezzel sem változtattak: ami igazat mondtam, azt 
nemigaznak kimutatni erőszakos disputa által nem sikerült." Greguss Ágoston irodalomtörténész 
Böhm éles bírálatát azzal hálálta meg, hogy Hunfalvy Pállal egyetértésben a budapesti evangélikus fő-
gimnázium tanárának ajánlotta. 1873-tól működött a fővárosban. Kiváló tanítványokkal ajándékozta 
meg a magyar közéletet. Sajnos, négyéves házasság után megözvegyült, ami érzékeny lelkét az öngyil-
kosság gondolatáig elkeserítette. De a munkába való temetkezés megmentette. 1885-ben ismét megnő-
sül s a boldog családi háttér további szárnyalásra serkentette. 1896-ban hívta meg a kolozsvári egyetem, 
egyhangúlag a filozófia tanárává. ,JVagy szerencsém volt ez a Kolozsvár! Új dicső életet kezdtem élni!" 
- vallotta. A derűs munka által termékeny esztendők következtek. 

De idézzük csak Ravasz László későbbi püspököt: ,,Az egyetemnek Böhm Károly volt a legnagyobb 
és legmagányosabb egyénisége. Komoly, határozott, súlyos, bátor és igaz ember. Mindig a forrásból 
merített, mindig az igazság volt legfőbb mértéke, mindig az igazat mondta s mindig megmondta az iga-
zat. Sikert, tapsot, népszerűséget nem keresett, elnézett a bámulok, irigyek és rosszakaratúak feje fö-
lött. " 

Az emberi szellem legnagyobb kérdései foglalkoztatták és legnagyobb képviselőivel társalkodott. 
Tudományában a legnagyobbra vállalkozott: „beszámolni az emberről és világról." 

„Fiatal tanár korunkban rendszeresen látogattuk, ő közölte velünk, hol jár munkáiban, egy-egy új 
részt be is mutatott. Tegezett minket, mi Károly bácsinak hívtuk. Beszélt iijúkoráról, tanulmányairól, 
Danteért megtanult olaszul. Cervantesért spanyolul. Mikor első súlyos betegsége után a kórházban a 
professzor már «könnyebb olvasmányokat» megengedett, ő Demosthenest hozatta ki, mert «az csak 
elég könnyű». Persze, eredetiben olvasta. Álláspontjánál fogva theologiaellenes volt, de azért hangsú-
lyozta: nem lesz jó filozófus, aki nem tanult systematica teológiát, mert a rendszerezést azon lehet meg-
tanulni."3 

Kolozsvárott több mint tizenöt termékeny esztendőt töltött el. Fiatalkori fogadalmát megvalósította. 
Megírta az Ember és Világa három vaskos kötetét, melyért az MTA nagydíjjal jutalmazta. Szubjek-
tív-idealista gondolkodó volt, egy időben Kant filozófiája és Comte pozitivizmusa befolyása alá került, 
majd egyre inkább Johann Gottlieb Fichte követője lett. Értékelméletével (axiológia) önálló filozófiai 

3 Ravasz László'. Emlékezéseim. Bp., 1992. 66-67. 
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rendszert teremtett. Tanítványa. Bartók Károly így jellemezte: „Ezt a filozófiát a leghatározottabb pon-
tosság és a kifejezés világossága jellemzi. [...] Távol van ettől a bölcselettől minden metafizika, minden 
üres fellengzés és meddő ábrándozás, amely bizony csak légvárakat épít futóhomokra. Böhm a filozófi-
ai pozitivizmus szellemében csak azt fogadja el, ami előttünk tényül van adva, tegyen szó akár a termé-
szet kiilső, akár a lélek belső világáról. A tények és jelenségek világán kívül sohasem jár: a miszticiz-
musnak árnyéka sem férkőzhetik gondolkodásához."4 Az igazság nem fél a napfénytől - hirdette. Ezért 
ítélte el a szabadkőművességet, mivel az titokban akarja boldogítani az emberiséget. Az őszinteség hiá-
nyát nemhogy erkölcsi hibának, hanem egyenesen szellemi fogyatékosságnak tekintette. 

Száz évvel ezelőtt, 1911. május 18-án 23 órakor hunyt el. Május 23-án búcsúztatták Kolozsvárott. 
Hamvait szeretett szülővárosába szállították. Azóta ott nyugszik az evangélikus temetőben. Elhanya-
golt sírjára ritkán kerül virág. Idén végre-valahára visz majd valaki? Szülőházát a Madách Társaság dí-
szes emléktáblával jelölte meg, rajta az első magyar filozófiai rendszer megalkotójának domborművű 
képével, háttérben a kolozsvári egyetem központi épületének homlokzatával. Mondjam, hogy ez sincs 
már régen a helyén? Nem lenne itt az ideje ezt a hiányt pótolni? 

Hajós József a következőképpen méltatta: „Gyengeségei mellett [...] Böhmnek szép számmal voltak 
erényei, s ezek az ő érdemei, bármennyire is kapott hozzájuk ihletést, támogatást kívülről. Hiszen előde-
inek, kortársainak haladó eszméi nem magyarázzák meg azt, hogy éppen ő az addigi legtermékenyebb 
magyar filozófus, mégpedig az a gondolkodó, aki ténylegesen (nemcsak híresztelésekben...) kidolgozta 
az első magyar nyelvű bölcseleti rendszert. Ebben olyan elemző és szintetizáló készségről, valamint tá-
jékozottságról tesz bizonyságot, amely egyáltalán nem «provinciális»."5 A szerző azzal az óhajjal tette 
le tollát, hogy még inkább örvendene, „ha nemzetiségi kultúránkban gyökeret verne, teret hódítana a 
Böhm Károly képviselte igényszintet is meghaladó filozofálás."1' A szerző „természetesen" a kötelező 
haladó hagyományokat is említi. 

De miképpen értékelik napjainkban? Kissné Nóvák Éva szerint: „nehezen talál jelzőt a méltató arra 
az alapos és naprakész tudásra, amely írásaiból kitűnik. A kolozsvári egyetem professzora nemcsak a 
filozófiatörténet korábbi képviselőinek gondolatait ismeri kitűnően, de a kortárs filozófiák (pl. 
Brentano, Husserl, Bergson vagy Le Bon, hogy csak azokat a neveket említsem, melyek ma is korszak-
váltástjeleznek, s emellett számtalan olyan szerző nézeteit ismerteti vagy bírálja, akiket ma a kevésbé 

jelentős gondolkodók között tartunk számon) legújabb eredményeihez is tud kritikusan viszonyulni. O 
ismerteti meg pl. a magyar érdeklődőkkel Comte pozitivizmusát két nagy tanulmányban. 

De kötelességemnek érzem, hogy még egy szempontra felhívjam a figyelmet. Böhm Károly úgy vélem 
a szó igazi értelmében filozófus, aki rendkívül alapos és széles körű természettudományos ismeretekkel 
rendelkezett. Ennek minden művében bizonyságát adja." Legyen szó „az evolúcióról, a rádium felfede-
zéséről, az atomok belső szerkezetéről, az életerő és a szénatomok viszonyáról azaz az élet forrásáról, 
alacsonyabb rendű biológiai lényekéről, az «állatok lelki struktúrájáról», Linné és Cuvier morfológiai 
osztályozásáról, Haeckel elméletéről stb. Filológiai ismeretei is imponálóak, [...] az igaz, igazság szó 
számtalan nyelvi alakját sorolja fel és értelmezi. 

Böhm Károly valóban fényes csillag a magyar filozófia egén. Úgy érzem, hogy Hamvas Béla, - aki 
szintén egyedi jelenség a magyar filozófiában és irodalomban - s akit szintén egy egész korszakra rabul 
ejtett a védikus filozófia, itt idézett sorait szinte róla írta. «A hagyományban a dzsíva, az életéhségben 
nyugtalanul szétszóródó ember nem más lény, mint az atman, az éles és tükörsima kedély, a kettő egy-
mást nem zárja ki. A dzsíva és az atman között fokozati különbség van. Dzsíva az az ember, aki a világ 
sokszínű ragyogásában elveszve nem tud mást, mint fogadni mindazt, amit sorsa eléje hajít, a káprázó 
világ gomolygásában tévelyeg és azt vakon élvezi, szellemi javait eltékozolja, mialatt lénye a nem léte-
zőben elpárolog. Atman az az ember, aki életéhségét megfékezi, aki sóvárgását, a középponti vonzatot 
(pathé, káma.jin) kikapcsolja, és mit számít, hogy a káprázat világának varázsa elveszett, ha az ember 
a lét magasabb fokozatai számára alkalmassá válik.» "7 

Böhm azt vallotta: „Az én az ésszerű fejlődés útját követi s útjában fel nem tartóztatható az elavult 
által, amely felett a világszellem mosolyogva halad tova s a menetének ércszózata azt harsogja: Sza-
badság!" Sajnos, ezt mi ma nem tudjuk így látni. Az „én" elszabadult és zuhan, zsugorodik az egóba, 
nem követi az igazság ésszerűségét. Egyszer mégis Böhmnek igaza lehet? 

Balassa Zoltán 

4 Bartók Károly: Böhm Károly. Franklin. Bp.. 1928. 29. 
5 Hajós i. m. 390. 
6 Hajós i. m. 391. 
7 (http://www.federatio.org/mi_per/Mikes_International_0406.pdO 
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