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ELŐSZÓ

Tonk Márton

A magyar nyelvű fi lozófi ai irodalom forrásai című sorozatunk 
13. kötetét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Őszintén szól-
va, mikor a Pro Philosophia Kiadó munkatársai, illetve a 
megbízott  szerkesztők 1999-ben útjára indított uk a fi lo-
zófi ai tradíciónk feldolgozására és kritikai újrakiadására 
irányuló tematikus köteteink sorát, vajmi kevés bizonyos-
sággal tudtuk volna állítani, hogy tizenkét esztendő múl-
va is megmarad a kezdetben kitűzött  – és aktualitásukból 
bizonyára mára sem veszített  – célokból származó közös 
motiváció, a kiadványsorozat folytonosságának fenntar-
tására irányuló határozott  szándék és akarat. Az évek 
közben teltek, s a magyar fi lozófi atörténet egy-egy újabb 
„szeletét” közreadó kötetek  bizonyos rendszerességgel, 
lépésről lépésre bővülő tematikával jelentek meg: kriti-
kai átdolgozásra kerültek Somló Bódog, Tavaszy Sándor, 
Bartók György, Sipos Pál, Halasy-Nagy József, Brett er 
György „elfelejtett ”, illetve sok esetben kéziratban ma-
radt, első megjelenésre addig nem kerülő fi lozófi ai mun-
kái, de ugyanakkor monográfi ák, tanulmányok születt ek 
Böhm Károly, Makkai Sándor, Tavaszy Sándor, Szontagh 
Gusztáv, Asbóth János, Brett er György, Eötvös József, 
Jászi Oszkár, Balogh Artúr, Krenner Miklós gondolkodá-
sáról, új irányokat és lehetőségeket mutatva fel a magyar 
nyelvű fi lozófi a- és eszmetörténeti kutatások számára.

A sorozatunk elmúlt tizenkét esztendejében is tehát 
jól nyomon követhető, a magyar bölcseleti tradíció fel-
dolgozására irányuló törekvések folytonossága minden 
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kétséget kizáróan elsősorban annak a viszonylag szűk, 
ám céljait tekintve igen kompakt szakmai közösségnek 
köszönhető, amely nagyjából a ’80-as évek középétől-
végétől, de különösen a ’90-es évektől kezdődően majd-
hogynem „programszerűen” vallja (ha nem is mindig 
explicit módon) a magyar fi lozófi ai múlt kanonizálásra, 
s általában véve a fi lozófi atörténetünk megírására irá-
nyuló törekvések szükségességét. A magyar nyelvű fi lozó-
fi ai irodalom forrásai sorozat is ennek a körnek köszönheti 
folytonosságát: ebből a kis létszámú szakmai közegből 
kerülnek ki köteteink, szövegkiadásaink, monográfi áink, 
antológiáink, repertóriumaink szerzői és szerkesztői egy-
aránt. Talán furcsán hangzik, ám ha elfogadjuk eme törek-
vések „programatikusságát”, illetve kibontakozásuknak 
időszakát, akkor el kell mondanunk, hogy bizonyos érte-
lemben a magyar fi lozófi atörténet-írás egy új, nagyjából 
egy negyedszázadot felölelő „diszciplína”. Persze nem 
kívánjuk itt  elvitatni és semmissé tenni a gondolkodás-
történetünk megírására irányuló korábbi, valahol Erdélyi 
János és Sándor Pál között  húzódó törekvéseket1 – hipo-
tézisünk csupán arra kíván rávilágítani, hogy az elmúlt 
huszonöt esztendő szakmai törekvései egy korábban 
nem tapasztalható lendülett el, rendszerességgel, tartalmi 
és módszertani koherenciával, a kanonizációra irányuló 
egyértelmű törekvéssel (és az ehhez kapcsolódó eredmé-
nyekkel) gazdagított ák a magyar fi lozófi atörténet-írást.2

1  Vö. Erdélyi János: A bölcsészet Magyarországon, Franklin Társulat, 
Budapest, 1885; Sándor Pál: A magyar fi lozófi a története 1900–1945, 
Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1973.

2  Megjegyzendő ebben a kontextusban, hogy Hanák Tibor fi lozó-
fi atörténetét (Az elmaradt reneszánsz, Európai Protestáns Szabad-
egyetem, Bern, 1979. Az elfelejtett  reneszánsz, Európai Protestáns 
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Ebben az összefüggésben talán nem jelentéktelen, a 
megfogalmazott  hipotézist néhány vonatkozásban erő-
sítő szempont is lehet a bölcseleti múltunk tartalmaira 
és kiterjedésére vonatkozó álláspontok bizonyos fokú 
letisztulása, a „hosszú”, illetve „rövid” fi lozófi atörténet 
hipotéziseinek szembehelyezése. A magyar fi lozófi a tör-
ténetének egésze kapcsán megfogalmazódó kanonizációs 
törekvések ugyanis alapvetően két nagy álláspont köré 
csoportosíthatók. Az első szerint fi lozófi ánk története 
több évszázadra nyúlik vissza, s kezdete valahol a 17. 
század évtizedeiben, s hogy mást ne említsünk, mondjuk 
Apáczai Csere János munkásságában keresendő. A má-
sodik álláspont szerint azonban ez a történet jóval rövi-
debb időszakot ölel fel, nagyjából a 19–20. század fordu-
lójától eredeztethető, s a magyar fi lozófi ai gondolkodás 
első nagy rendszeralkotója, Böhm Károly életművével 
veszi kezdetét. Az első változatról kétségtelenül elmond-
ható, hogy a fi lozófi a és a fi lozófi atörténet-írás igen tág 
értelmezésén alapul, s a magyar gondolkodástörténethez 
rendel egy sor, a magyar nyelvterülethez tartozó eszme-, 
kultúr- és recepciótörténeti fejleményt is. Ennek az értel-
mezésnek a talaján aztán például az egyik első magyar 
fi lozófusnak tartja az előbb említett  Apáczait is, mint a 
korabeli karteziánus eszmék hazai hirdetőjét és terjesz-
tőjét, ezáltal viszont lehetővé téve azt is, hogy az egyéb-
ként szakfi lozófi ai léptékben „fi lozófusnak” nehezen 
nevezhető szerzőnk bevonuljon a magyar fi lozófi atörté-

Szabadegyetem, Bern, 1981.) a magunk részéről éppen az újabb, a 
’90-es évek környékén kibontakozó kutatások kiindulópontjának, 
azok „alaphangjának” tekintjük, s ugyanehhez a folyamathoz so-
roljuk az említett  szűk szakmai közösséghez lazábban kapcsoló-
dó Larry Steindler munkáját is (Ungarische Philosophie im Spiegel 
ihrer Geschichtsschreibung, Karl Alber Verlag, Freiburg, 1988.).
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net Pantheonjába. Persze ezzel nem kívánjuk elvitatni az 
általában vett  recepciótörténeti jelentőségét, csupán azt 
a kérdést próbáljuk feltenni, hogy önálló fi lozófi ai gon-
dolat vagy alkotás hiányában beszélhetünk-e egyáltalán 
fi lozófi atörténetről, a szó voltaképpeni értelmében? S a 
másik, talán még ennél is elgondolkoztatóbb kétely: szű-
kebb szakmai (fi lozófi ai, fi lozófi atörténeti) vagy egészen 
más típusú célokat követünk akkor, mikor századokra 
visszanyúlva próbáljunk „dokumentálni” magunkat és 
nemzetünket az egyetemes fi lozofálás hosszú történeté-
ben? A tudományos tárgyilagosságot nem cseréljük-e fel 
ilyenkor egyféle nemzeti önigazolással és az ebből fakadó 
demonstratív fi lozófi atörténet-írással? S nem válik-e még 
erősebbé kételyünk az olyan fi lozófi atörténeti munkák 
olvasásakor, mint amilyen például a már idézett  Erdélyi 
Jánosé, aki az 1885-ben kiadott , A bölcsészet Magyaroszágon 
című munkájában fi lozófi atörténetünk tárgyalását vala-
hol Szent István Imre herceghez írott  Intelmeinél kezdi: 
„István, a magyarok első királya, a magyarok első bölcsé-
sze.”3

A magyar fi lozófi ai múlt mibenlétére, tartalmaira, 
periodizálására vonatkozó második megközelítés alapjá-
ban véve sikerrel kerüli meg a demonstratív fi lozófi atör-
ténet-írás veszélyeit, ezzel egy időben viszont egy jóval 
rövidebb, legjobb esetben is úgy 130–140 évet felölelő 

3  Erdélyi i. m. 10. Egyébként a demonstratív fi lozófi atörténet-írás 
létére a magyar bölcselet kutatói közül néhányan már szintén fel-
hívták a fi gyelmet. Így például Mester Béla a Magyar philosophia 
című kötetében a következőket írja: „Létezik az ’egészséges’ nem-
zeti kultúrát felmutatni kívánó demonstratív fi lozófi atörténet-
írás, amely szerint a nemzeti kultúra része kell legyen a fi lozófi a 
is, meg kell tehát mutatni, hogy nekünk ilyen is van.” (Kolozsvár-
Szeged, Pro Philosophia Kiadó, 2006, 28.)
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időszakot jelöl ki a magyar fi lozófi a történeteként. A fi -
lozófi a, illetve a fi lozófi atörténet fogalmának az előbbinél 
jóval szűkebb értelmezésből kiindulva az önálló magyar 
bölcselet és fi lozófi a élet kezdeteit a 19–20. század fordu-
lójának környékére teszi. Ennek az elképzelésnek az alap-
hangját talán éppen a 20. századi „magyar fi lozófi atörté-
net-írási reneszánsz” első fontos képviselője, Hanák Tibor 
üti le, aki munkáiban egyértelműen a „rövid” bölcseleti 
múlt mellett  argumentál. „A múlt (ti. a 19. – T.M.) század 
végéig a magyar fi lozófi a elszigetelt magánvállalkozások-
ból, egy-egy kitűnő tanárember működéséből, néhány jó 
ismerett erjesztő könyvből és a papneveldék skolasztikus 
fi lozófi atanításából állt.”4 Vagy másutt : a magyar kultúra 
a századfordulón jutott  el oda, „hogy kialakultak a fi lozó-
fi ai élet működéséhez szükséges intézményi feltételek.”5 
És való igaz, egy sor fontos esemény erősíti meg azt az 
álláspontot, miszerint a magyar fi lozófi a és a fi lozófi ai 
élet kialakulása tekintetében döntő lépések zajlott ak le a 
századforduló környékén: 1880 tájékán kezdi közreadni 
első rendszeralkotó fi lozófusunk, Böhm Károly Az ember 
és világa című munkáját, mely mű – a szerző törekvésé-
nek megfelelően – valóban az első magyar bölcseleti rend-
szert jelenti; 1881-ben indítja útjára Alexander Bernát és 
Bánóczi József a fi lozófi a klasszikusainak magyar nyelvű 
kiadását, a Filozófi ai Írók Tárát, s ugyanebben az évben 
Böhm Károly leteszi a Magyar Philosophiai Szemle alapjait; 
ezekben az években kerül megalapításra az első fi lozófi ai 
tanszék a budapesti egyetemen (1895), s rögtön a század-
fordulót követően, 1901-ben létrejön a Magyar Filozófi ai 

4  Hanák:  Az elfelejtett  reneszánsz, 20.
5  Uo. 22.
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Társaság is. S bár konkrét évszámokhoz nem köthető, de 
ez az a periódus, amikor kialakul a modern értelemben 
vett  magyar bölcseleti műnyelv, vagy ahogyan ma ne-
veznénk: fi lozófi ai szakterminológiánk.6 Mindent össze-
vetve, a 19–20. század fordulójának fi lozófi ai történései, 
az alakulóban lévő fi lozófi ai élet eseményeinek rendsze-
ressége, az intézményesülés jól körvonalazódó irányai 
(szakmai testület, egyetem, folyóirat, könyvkiadó stb.), 
a fi lozófi a kortárs irányzataihoz való kapcsolódás, s nem 
utolsósorban az önálló üzenetet, mondanivalót hordozó 
magyar fi lozófi ai alkotások születése arra a konklúzióra 
vezetnek, hogy a magyar gondolkodás történetében, ezen 
belül pedig a fi lozófi a és a fi lozófi ai kultúra történetében 
éles határvonal van az 1880-as éveket megelőző, s az azt 
követő időszak között .

A magyar fi lozófi atörténeti kutatások újabb, negyed-
százados múltra visszatekintő szakaszának egyik „alapító-
jaként”, a korábbiakban említett  szűk, ám igen kitartó és 
céltudatos szakmai közösség elismert tagjaként Veres Ildi-
kó bizonyára az ún. „rövid” fi lozófi atörténet mellett  teszi 
le a voksát. Erre enged következtetni bölcseleti tradíciónk 
feldolgozására irányuló kutatómunkájának egésze, mint 
ahogyan ezt az állítást erősíti a most közreadott , a szerző 
magyar fi lozófi ára irányuló munkássága és nézőpontja te-
kintetében egyaránt reprezentatív kötet tanulmányainak 
tematikája is. Az elemzésnek és interpretációnak aláve-
tett  „tárgyak” (szerzők és problematikák) kivétel nélkül 

6  Erről a kérdésről a magyar fi lozófi atörténet szegedi kutatója, 
Laczkó Sándor közölt igen alapos tanulmányt, A magyar fi lozófi ai 
műnyelv kialakulása Apáczaitól a 19–20. század fordulójáig címen. (In: 
Mester Béla – Perecz László (szerk.): Közelítések a magyar fi lozófi a 
történetéhez, Áron Kiadó, Budapest, 2004.)
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a 19–20. század bölcseleti fejleményeit hozzák közelebb a 
szűkebb értelemben vett  szakmai, valamint a tágabb olva-
sóközönség számára: kantianizmus és dialektikai teológia 
Tavaszy Sándornál, Makkai Sándor vallásbölcselete, a „hi-
ány” kérdése Böhm Károly, Varga Béla és Hamvas Béla 
gondolkodásában, Hanák Tibor fi lozófi atörténet-írása, 
Révay József és az erkölcs problémája. A szerző közelmúlt-
beli kutatásainak, előadásainak, publikációinak ismereté-
ben ugyanakkor értelemszerűnek tűnik, hogy a most meg-
jelenésre kerülő kötetben is centrális helyet foglalnak el egy 
szintén 20. századi gondolkodó, jelesül Brandenstein Béla 
fi lozófi ai munkásságának feldolgozására és értékelésére 
irányuló tanulmányok.

A Válogatott  tanulmányok a magyar fi lozófi a történetéből 
alcímet is viselő kötet – amint azt fentebb is jeleztük – rep-
rezentatív gyűjteménye kíván lenni Veres Ildikó két és fél 
évtizedes magyar fi lozófi atörténészi munkásságának – s 
ez még akkor is érvényes, ha a jelen kötetben szerző és 
szerkesztők (terjedelmi korlátok miatt ) az 1998–2010 kö-
zött  időszak eredményeire és publikációira szűkített ék 
a válogatást. A szerző ilyen irányú szakmai érdeklődése 
természetesen jóval korábbi (első tanulmánya 1986-ban 
jelent meg, Egzisztencializmus és kisebbségi lét-értelmezés 
Tavaszy Sándor fi lozófi ájában címmel7), s vitathatatlan tény, 
hogy nem kis mértékben járult hozzá a bölcseleti múltunk 
feldolgozására irányuló rendszeres és szakszerű kutatá-
sok elindításához. S ugyan objektív értékelési kritérium-
ként nem alkalmazható és felemlegethető, ám a szerzői 
szubjektivitás jogán talán mégis megfogalmazható másik 
„folyamat” elindításához is jelentős mértékben járult hoz-
zá Veres Ildikó: jelen előszó szerzőjének (az akkor még 

7 In: Magyar Filozófi ai Szemle 1986/5–6., 648–658.
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szakmai útkeresésben lévő egyetemi hallgatónak) a ma-
gyar fi lozófi a történetében való, a mai tényállás felől néz-
ve döntőnek bizonyuló „szakosodása” az Egy református 
gondolkodó a XX. század első felének Erdélyében8 című kötet 
elolvasásával vett e kezdetét…

Kolozsvár, 2011 februárjában  
 

8  Veres Ildikó – Tőkés István: Tavaszy Sándor – Egy magyar reformá-
tus gondolkodó a XX. század első felének Erdélyében, Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület, Debrecen, 1994.
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A HIÁNY ÉS A TITOK – 
BEVEZETÉS HELYETT

Az 1980-as évek végén két vonatkozásban is felmerült szá-
momra a hiány mint fi lozófi ai probléma. Egyrészt azokban 
az írásaimban érhető ez tett en, amelyekben azon gondolko-
dók munkásságát elemzem és értelmezem, akik 1920 után 
az erdélyi magyarság kisebbségi léthelyzetében ‒ amikor 
is az anyanemzethez való kapcsolódás megszűnt ‒ szük-
ségesnek vélték az autentikus lét újrateremtése érdekében 
a felvetődő szituáció fi lozófi ai, etikai értelmezését. Így a 
hiány valamiféle módon való pótlását, a megoldásokat ke-
resték ‒ elsősorban a teória szintjén. Ennek kapcsán vizs-
gáltam meg az ott  és akkor felvetődött , kialakult lehetsé-
ges fi lozófi ai-teológiai válaszokat és a mindennapi létben 
lehetőségként választott  szellemi lét vonatkozásait. Ezért 
elsősorban Varga Béla, Makkai Sándor és Tavaszy Sán-
dor szellemi-fi lozófi ai hagyatékát dolgoztam föl.1 Aztán a 
későbbiekben úgy tűnt, hogy vissza kell kanyarodnom a 
„Mesterhez”, Böhm Károlyhoz, akinek fi lozófi ájában a hi-
ány szintén kulcsprobléma.

A kérdés tehát ‒ egyrészt lételméleti szempontból ‒ a 
következőképpen vetődik fel: hogyan defi niálják az egyes 
gondolkodók a teória szintjén a konkrét létező teljességét, 

1  Veres Ildikó: Egy református gondolkodó a XX. század első felének Er-
délyében – Tavaszy Sándor (társszerző: Tőkés István), Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület, Debrecen, 1994, 1–153; Igazság és hiány-
nélküliség – Tanulmányok Varga Béla bölcseletéről, Egyetemi Kiadó, 
Miskolc, 2001, 1‒84; A Kolozsvári Iskola I., Bíbor Kiadó, Miskolc, 
2003, 1–173. A továbbiakban a tanulmányok eredeti megjelenésé-
nek helyét az egyes címeknél jelöljük.
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amihez képest a hiány megjelenik. Másrészt, milyen „élet-
világbeli” konstrukciók jönnek/jöhetnek létre akkor, ha 
a „valami” teljessége számomra ismert, de a Másik előtt  
nem, így a másiknak erre az adott  „valamire” való teljes-
ségfogalma hiányos, aminek a döntésmechanizmusokban 
domináns szerepe van, s amely ismeretelméleti és tudás-
szociológiai kérdéseket vet fel. Közel sem a teljesség igé-
nyével, de megkísérelem átgondolni e vonatkozásokban is 
a „nem-igaz”, a hiány és a létt eljesség fogalomköreit, az ál-
arc (a maszk) problémáit és összefüggéseit az Abszolútum 
„rejtjeleivel” a huszadik századi magyarországi fi lozófi a 
néhány jeles alakjának bölcseletében.

Egy másik problémakomplexum a művészet és a hi-
ány kapcsán jelentkező ritkaság, melyet a hiány sajátos, 
különös megjelenéseként értelmeztem írásaimban, de 
jelen kötetben az erre vonatkozó tanulmányok nem sze-
repelnek. Csupán jelzem kapcsolódó gondolatmenetem 
lényegét: ha a ritkaságot a mindennapiság és a művészet 
értékrendsze rében sajátos értékként kezelem, akkor a hi-
ány egy olyan mozgatóerő lehet, amely fölértékel bizo-
nyos dolgokat, s így bizonyos tárgyak fölveszik a ritkaság 
jellemzőit. Ilyen módon a ritkaság olyan értékké válik, 
amely egyrészt saját magát termeli ki, másrészt mestersé-
gesen is létrehozható.

De a hiány és a ritkaság emocionális vonatkozásokat is 
feltételez: valaki vagy valami számomra azért fontos, mert 
életvilágom adott  pillanatában, szakaszában emlékek, ér-
zelmek fűződnek hozzá. Ha egy ilyen személy vagy tárgy 
nem-létezővé válik, fölborítja életvilágomat, érzelemház-
tartásom egyensúlyát, mert pótolhatatlan. Egy ilyen sze-
mély vagy tárgy egy másik ember számára nem „funkci-
onál” hiányként vagy ritkaságként, csak számomra nincs 
már.
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A metaforák sokat segítenek a kimondhatatlan hiányo-
kat kimondani, mint ahogyan a jól ismert József Att ila-i so-
rok sem csak az életvilágbeli konkrét „nincsekre” utalnak:

„Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,

se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.” 

Líraian szólnak egy, a fi lozófi ában és több szaktudo-
mányban releváns kérdésről, arról, hogy „valaki” vagy 
„valami” itt  és most nincs, bár egy időben jelen volt, s léte 
itt  és most számomra nem-lét, valahol-máshol-lét, valaki-
másnál-lét, nem birtoklom már. 

Arisztotelész, Heidegger, Sartre hiányfogalma az eu-
rópai fi lozófi atörténetben az ontológiai megközelítésnek 
a lényeges sarkpontjait jelentett ék, s a hazai fi lozófusokra, 
mint látni fogjuk, termékenyítően hatott ak, akik azonban 
sok tekintetben hamarabb leírtak bizonyos összefüggése-
ket, mint huszadik századi nyugati kortársaik.

Néhány lényeges megközelítést már itt  előre jelzek. 
Arisztotelész három feltételt szab a hiány „meglétéhez”:

„A hiány és a birtoklás ugyanarra a dologra vonat-
kozik, pl. a látás és a vakság a szemre. Általánosságban 
mondva: aminek természete a birtoklás, arra vonatkozólag 
mondható mindkett ő. Abban az esetben mondjuk, hogy 
hiányzik valamije annak, ami birtoklásra képes, amikor 
egyáltalán nincs abban a részében birtoklás, aminek ter-
mészete, hogy birtokoljon, éspedig ha akkor nincs, amikor 
természete volna. Foghíjasnak ugyanis nem azt mondjuk, 
aminek nincs foga, és vaknak nem azt, ami nem rendelke-
zik látással, hanem azt, aminek akkor nincs, amikor pedig 
természete volna, hogy legyen. Mert egyes lényeknek szü-
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letésüktől fogva (ill. születésükkor) nincs sem látásuk, sem 
foguk, mégsem mondjuk sem foghíjasnak, sem vaknak.”2 
E kissé bonyolult megfogalmazás mögött  a következő rej-
lik, a szerkesztői megjegyzés szerint: „Arisztotelész szerint 
három feltétel szükséges ahhoz, hogy hiányról beszéljünk: 
1. Kell, hogy a hiányt szenvedő képes legyen birtokolni 
azt, aminek hiányát róla állítjuk. (Nem mondhatjuk, hogy 
egy kőnek hiányzik a látás, hiszen a kő nem is képes arra, 
hogy lásson.) 2. Kell, hogy a hiányt szenvedőnek abban a 
részében álljon fenn a hiány, amelynek természete birto-
kolni azt, aminek hiányát állítjuk. (Az ember akkor vak, ha 
a szeméből hiányzik a látás.) 3. Kell, hogy a hiány akkor 
álljon fenn, amikor a hiányt szenvedőben természetes vol-
na, hogy meglegyen az, aminek hiányát állítjuk. (Némely 
újszülött  állat még nem lát, de azért nem vak.)”3 

Mit is mond erről Heidegger és Sartre? Heidegger4 a 
Lét és idő 48. paragrafusában így ír kintlevőségről, a vég- és 
egészvoltról: „Melyik létezőre vonatkozóan beszélhetünk 
kintlevőségről? A kifejezés arra utal, ami jóllehet »hozzá-
tartozik« egy létezőhöz, de még hiányzik neki.” Fehér M. 
István interpretálásában: „Az itt lét […] mindig is úgy eg-
zisztál, hogy »még-nem«-je hozzátartozik. Tekintsük azon-

2  Arisztotelész: Kategóriák, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1993, 
66‒67 [12a25sk]. A jegyzeteket írta Szalai Sándor. Fordított a Ró-
nafalvi Ödön.

3  Arisztotelész i. m. 73. Itt  jegyezzük meg, hogy a magyar hiány 
szó az értelmező szótár szerint is a birtokviszonyra, illetve a tér- 
és időbeliségre vonatkozik, s a nincs létige kapcsolódik hozzá, 
amely itt  a következőt tartalmazza: ugyanolyan jelen idejű, mint a 
van. Így a nincs szintén az itt  és most dimenziójában működik, de 
„nem-van”.

4  Martin Heidegger: Lét és idő, Gondolat, Budapest, 1989. Fordított a 
Angyalosi Gergely, Bacsó Béla, Kardos András, Orosz István. 
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ban a holdat: az utolsó negyed még hiányzik. Ennek elle-
nére a hold már mindig megvan, mint egész – legfeljebb 
nem látható. Az itt létre jellemző »még-nem« viszont nem 
csupán saját vagy mások tapasztalata számára való hoz-
záférhetetlenséget jelent, hanem az – a szó legradikálisabb 
értelmében – még nem »valóságos«.” 5

Sartre többször visszatér a hiány fogalmának értelme-
zéséhez. A lét és a semmi bevezető soraiban így ír: „Jelen-
lévőként a benyomások ‒ legyenek bár végtelen számúak 
– a szubjektíven alapulnak, s távollétük az, ami objektív 
létüket biztosítja. Így viszont a tárgy léte puszta nem-lét. 
Hiányként határozódik meg.”6 Később, a második szintézi-
sében, A dialektikus ész kritikájában az embert nemcsak mint 
tevékeny és tudatos, hanem mint hiány-lényt is értelmezi.

Sartre totalitásfogalma a történelem elemzésében köz-
ponti kategória, hiszen az emberiség története szerinte 
nem más, mint totalizációk totalizációja.7 Az ember mint 
ezen totális alakulatok részese anyagi, aktív, tudatos, meg-
ismerő és hiánylény. A lét és a semmiben felvetődött  on-
tológiai alapozott ságú hiányfogalom újra megjelenik A di-
alektikus ész kritikájában, s mint ilyen, összekapcsolódik a 
totalitással. A sartre-i hiány a következőképpen működik, 
a hiány az életvilágban akkor lép föl, ha „valaki” vagy „va-
lami” nincs jelen, bár egy időben jelen volt. Léte itt  és most 
számomra nem-lét: valahol-máshol-lét, valaki-másnál-lét. 

5  Fehér M. István: Martin Heidegger, Kossuth Könyvkiadó, 1984, 87.
6  Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi, Egy fenomenológiai ontológia váz-

lata, L’Harmatt an Kiadó – Szegedi Tudományegyetem Filozófi a 
Tanszék, Budapest, 2006, 26. Fordított a Seregi Tamás.  

7  Fehér M. István: Jean-Paul Sartre, Budapest, 1980, 100.
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A szükséglet hiányként értelmeződik, s szerinte az egész 
emberi „kaland nem más, mint a szűkösség elleni harc.”8 

„Formálisan kifejezve: „nincs valamiből elég min-
denki számára”. A szűkösség világában minden ember 
lehetséges túlélőként vagy fölöslegesként jön számításba: 
a szűkösség valósítja meg egy közösség egyéneinek pasz-
szív totalitását mint a koegzisztencia (együtt élés, együtt lét) 
lehetetlenségét.”9 A hiány tehát a történelem és társadalmi 
totalitás, a mindennapi praxis vonatkozásában is minden-
képpen kulcsfogalom. 

Ismeretelméletileg és tudásszociológiailag a kérdés 
úgy vetődik fel egyrészt, hogy hogyan defi niálom egy léte-
ző teljességét, amihez képest a hiány megjelenik, másrészt 
valaminek a számomra való ismerete, ha a másik előtt  nem 
ismert, akkor a másiknak az adott  „valamire” való teljes-
ségfogalma hiányos. 

Itt  már a hiánynak egy sajátos dimenziója merül fel, 
a titok s ezzel együtt  az elhallgatás vagy a hazugság, illet-
ve a tényeknek nem megfelelő állítás, a kijelentés formájú, 
szándékosan megtévesztő céllal való közlés. A titok nincs 
jelen, a titok-fenomén a megmutatkozás ellentett je, ellep-
lezés, elrejtőzés, elfeledett ség. Heidegger a Lét és időben 
alapdimenziókat elemezve részleteiben fejtegeti, hogy a fe-
nomének oly módon lehetnek elfeledett ek, hogy még egy-
általán nincsenek felfedve.10 Létükről tudomásunk nincs, 

8  Fehér M. István i. m. 101.
9  i. m. 102.
10  „A fenomének különböző módon lehetnek elfedett ek. Először is a 

fenomén elfedett  lehet abban az értelemben, hogy még egyáltalán 
nincs felfedve. Fennállásáról nincs sem tudásunk, sem pedig nem-
tudásunk. A fenomén továbbá lehet betemetett . Ez azt jelenti, hogy 
korábban egyszer már felfedték, de ismét az elfedett ségbe veszett . 
Ez végbemehet totálisan, vagy pedig – rendszerint – úgy, hogy a 
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ugyanakkor más esetben lehet betemetett , egyszer már fel-
fedett , de a feledésbe hullt. A volt-titok, a fel-nem- fedezett  
és/vagy fel nem fedett  titok történetfi lozófi ailag (mint volt 
titkok) és hermeneutikailag (ami elfedett  – tudatosan – 
vagy sem) is értelmezendők. Hiszen elsősorban a múltat, a 
történelmet alakító tényező, s láthatatlan hatalommá válik, 
s kialakít egy, minden titkot birtokló olyan elitet, mely a 
nyilvánosság kizárásával formálja a be nem avatott ak élet-
világát a múltban is és a jelenben is.

Így valójában az az életvilágbeli szituáció áll elő, hogy 
nem tudok valamiről, ami életvilágom teljességéhez s an-
nak értelmezéséhez alapvető kellene, hogy legyen. Ezzel 
szemben az elhallgatás vagy a hazugság van jelen az adott  
kommunikációs helyzetben. Ez esetben két dolog alapvető: 
a tudatosság, amely lehet a magam vagy a másik mentése, 
és a közlés mikéntje, amelyben benne van az a lehetőség is, 
hogy a közölt tényről való ismeretem nem teljes, hiányos 
vagy eleve téves. Ez esetben hazugságom nem szándékos. 
Ezt az adott  szituációban nem lehet eldönteni. Thomas 
Schelling szerint a hazugság végül is a játékelmélet kérdé-
seit veti fel, hiszen „[…] legalább két ember szükséges hoz-
zá, egy hazug, s egy másik, akinek hazudnak; információt 
visz át, melynek hitelessége és igazsága fontos; befolyásol-
ja döntéseinket: (másképp kell döntenünk, mint ahogy azt 
a hazug elvárja;) az a döntés, hogy hazudjon-e vagy sem, 
része annak, ahogyan a hazug megválasztja a maga straté-

korábban felfedett  még látható – ha pusztán látszatként is. Ám 
ahány látszat, annyi »lét«. Ez az elfedett ség mint »torzulás« a leg-
gyakoribb és legveszélyesebb, mert a megtévesztés és félrevezetés 
lehetősége itt  különösen makacs.” M. Heidegger: Lét és idő, Osiris, 
2001, 53–54. Fordított a Vajda Mihály, Angyalosi Gergely, Bacsó 
Béla, Kardos András, Orosz István.



26

A hiány mint „olyan”

giáját; a hazugság lehetősége valószínűleg a másik félnek is 
eszébe ötlik, bizonyos a priori elvárások alapján mérlegeli; 
s az eredmények konfi gurációi is gazdagok lehetőségeik-
ben […].”11 

Így a döntésmechanizmusokban a titok, az elhallga-
tás vagy a hazugság domináns tényező, s a megtévesztő 
pozíciója alapvető a döntéseket hozó megtévesztett  szá-
mára, legyen az a mindennapi, orvosi vagy jogi praxis 
esetén. Természetesen vannak ún. kegyes hazugságok is, 
de alapvetően, mint ahogy Kant is kijelenti: „A hazugság 
által az ember eldobja, mintegy megsemmisíti emberi 
méltóságát”. (Az erkölcsök metafi zikája) Ha életvilágunk 
alapvető kommunikációiban a hazugság domináns, ak-
kor nem tudom, hogyan lehetünk párbeszédben a világ 
sorsával, sorsáról, sorsáért. 

Igen lényeges és továbbgondolásra váró összefüggés 
annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy mit jelent a 
titok hiánya és a hiányok titka…

11  Th. Schelling: Játékelmélet, in: Sissela Bok: A hazugság, Gondolat 
Kiadó, Budapest, 43. 
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ETŰDÖK A „NEM–IGAZRA”1

„ A bujkáló hazug önmagát 
gyilkolja meg.” 2

Tudománytörténeti és elméleti evidencia, hogy ha egy problé-
mát mind történeti, mind elméleti értelemben új összefüggé-
sekben, új fogalmi hálóban újraértelmezünk, akkor a rárakó-
dott  és megkövesedett  üledék, por, hamu kezd lemállani, és 
immár egy teljesen más kontextusban kezdi újraéledt életét.

A hiány kérdéskörének ontológiai elemzése az európai 
fi lozófi ai kultúrában Arisztotelész értelmezésében kezdi el 
útját, s a későbbi századokban ismeretelméleti, értékelmé-
leti, etikai problémává növi ki magát, elméleti alapokat 
adva egyes társadalom- és természett udományok fogalom-
értelmezéséhez.

A fentiek (hiány, életvilág, nem-igaz) vonatkozási 
pontjait gondolom át a magyar fi lozófi ai gondolkodás két 
jelentős egyéniségénél, Böhm Károlynál (1846–1911) és 
Hamvas Bélánál (1897–1968). Hogy miért az ő fi lozófi ájuk-
ban? Többek között  arra az igen fontos összefüggésre sze-
retnék rámutatni, ami az eddigi szövegelemzésekben csak 
a hamvasi életműben mutatt atott  ki; hogy az ind fi lozófi a 
mindkett ejüknél azt az ősi tudást jelentett e, amiből építkez-
ni lehet, és amihez vissza lehet és kell térni. Hamvas írja a 

1  Hiány és életvilág – Etűdök a „nem-igazra”, in: Lábjegyzetek Pla-
tónhoz – Az igazságosság, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 
Magyar Filozófi ai Társaság, Szeged, 2009, 283.

2  Böhm Károly: Az ember és világa, (a továbbiakban EV. IV.) A logi-
kai érték tana, Mikes International, Hága, 2006, 186.
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Védáról: „Minden metafi zika ennek az egynek változata”.3 
Böhm Az ember és világa című munkájának alapvető hivat-
kozási forrása az Upanisadok. A hazai fi lozófi a- és eszme-
történeti kutatás régóta tartozik bepótolni többek között  
azt a hiányt, hogy hermeneutikai elemzésekkel kimutassa 
a szövegszerűen igazolható hatásokat. Ennek fényében 
és következtében kiderül, hogy Böhm nem pusztán Kant, 
Fichte, Schopenhauer és más európai fi lozófi ai hagyomány 
nyomdokain halad kritikai elméleteiben, hanem az ősi tu-
dást használja ehhez a kritikához. Azt az ősi tudást, ami-
nek értelmezésekor szintén az Upanisadokra hivatkozva 
állítja: én vagyok ő és ő = én, vagyis a Kis Lélek és a Nagy 
lélek, valamint valóság és igazság egy.4 Ilyeténképpen ez 
az elméleti alapállás is fundamentumát jelenti a lét ‒ az is-
meret ‒ és az értékelméleti összefüggéseknek.5

Böhm az a priori tudást, a dolgok eredeti értelmének 
tudását igazolja az Upanisadok vonatkozó részeivel, Ham-
vas a történelmi ember „tudáselvesztésének” igazolására 
használja.

Böhm Károly „hiányfi lozófi ája”

A böhmi gondolkodásban a hiány ‒ és ezzel összefüg-
gésben a nem-igaz ‒ a következő vonatkozásokban értel-

3  Hamvas Béla: Scientia Sacra, (továbbiakban: SS) Magvető Könyv-
kiadó, Budapest, 1988, 92.

4 EV. IV. 147–155.
5  Itt  nem térünk ki annak részletezésére, hogy a böhmi opusz, 

amely évtizedekig készült, milyen változatokon ment keresztül, 
csupán jelezni kívánjuk, hogy a fenti összefüggések részletes 
vizsgálatakor kiderül, hogy a kezdeteket még nem jellemzi e tu-
dáshátt ér.
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meződik: logikailag s ezzel együtt  ismeretelméleti, vala-
mint etikai, ontológiai és metafi zikai értelemben.

A megismerés problémájának elemzésekor világossá 
kell tenni, mondja, hogy mi maga a megismerés fogalma, 
folyamata, s csak ezen értelmezés után vélekedhetünk az 
igazság mikéntjéről, amely a tudás „értékjellemzője”. A fo-
lyamat két alapaktusa: a megértés és az elrendezés.

Amit értékelünk, az mindig saját – a folyamat követ-
keztében létrejött  – belső állapotunk által meghatározott , 
egységes élmény, összbenyomás, amelynek eredménye 
egy egységes kép. Egy olyan „életvilágbeli” szituációról 
van tehát szó, amelyben működik a megértő és rendező 
funkciója az intelligenciának, s amelynek ilyeténképpen 
sajátos lételméleti alapja van, s így kiindulópont az érté-
keléshez.

A megismerés így Böhm megfogalmazásában az Én 
önmegvalósításának „actiója és annak tudata”. A megér-
tés folyamata közben/után, a megismert-megértett nek az 
elrendezése a „világkonstruáló” folyamat, amelynek fo-
lyamán létrejön a jelentés, amelyet nem a szubjektív konst-
rukciók, nem az életfolyamat szubjektivisztikus szituációi 
hoznak létre, hanem a logikai megismerés, melyet az ún. 
„Énegész” törvénye hat át, amely uralkodik minden egyes 
életében, s mint ilyen, elkerülhetetlen törvény. Logikailag 
és ténylegesen is ez azt jelenti, hogy egy másik szellemi 
világ részeként a Nagy Lélek részeként, szükségképpen 
magunkban hordozzuk a teremtő elvet. Mint utaltunk rá, 
a böhmi koncepció e vonatkozásban is az Upanisadokból 
építkezik – s részleteiben elemzi, hogy a reális világot mi-
ként projiciálja rajtunk keresztül az Atman.6 A megismerő 

6  Az Atman (atman) Hamvas Bélánál, mint látni fogjuk, az éberség 
fogalmának kibontásakor jelenti az ontológiai kiindulópontot, s 
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és konstruáló Én (öntudat) tehát eredendően magában hor-
dozza (a priori) azt, aminek később jelentést adva, az értel-
mezés és az értékelés síkjába helyez.

A jelentés tehát egyrészt metafi zikai jellegű, amely ab-
szolút és objektív (idealis natura), másrészt pedig logikai, 
amely relatív és szubjektív, s mint ilyen, magában foglalja 
az objektív jelentést. Mint mondja, a jelentésben a „maté-
ria” és az „intenció” együtt  működik.7

A kérdés ezek után az, hogy mire vonatkozik az igaz-
ság, illetve a nem-igazság problémája?

Böhm e kérdéskör megközelítéséhez a következő 
szinteket tartja alapvetőeknek a „valami” meghatározása-
kor: Először a „valaminek” lennie kell, másodszor „telje-
sen kell lennie” (az arisztotelészi értelemben „hiány nél-
kül”), harmadszor pedig valahogyan kell lennie, amely 
már kifejezett en specifi kus értékek meglétét tételezi fel;8 
az igazat, a jót, a szépet, valamint a három „együtt létét” 
a szentségesben.

Igazság az egész világ! – mondja Böhm. 
Ennek fényében az igazság mint logikai érték nem a 

legfőbb érték, hanem a szellem megvalósulásának jelző-
je, s a szellem megvalósulásának, létbeli kiteljesedésének 
fokozatai lesznek az igazság fokozatai. Valójában az indi-
vidualitás szintjén ez azt mutatja, hogy milyen mértékben 
sikerül kiteljesíteni az Én szellemét, mennyiben sikerül a 
realitásban, a mindenkori „életvilágban” megvalósítani 
azt.

hasonlóképpen Böhmhöz a tudás-nem-tudás lételméleti parado-
xonjaira kérdez rá és keres magyarázatot.

7  E vonatkozásban fi gyelemre méltó Husserl-kritikája az intuíció 
értelmezésével kapcsolatban.

8  EV. V. 101. és 105.§
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Az igazság, az igaz–nem-igaz dichotómiájának értel-
mezésekor is a hiány alapfogalom Böhmnél, s mint ilyen, 
elsősorban ontológiai kérdést jelent, azonban a hiányok 
kielégítésének mikéntje és értelmezése az értékelmélet ter-
rénumába tartozik. Alapvetően az embert mint „öntétet” 
hiánylényként fogja fel, hiszen „[…] az öntét életének kez-
dete a hiány.”9

A hiány kérdésköre a fi lozófi a történetében igen gyak-
ran alapvető problémakomplexum. Arisztotelész és Scho-
penhauer nézeteiben talált Böhm kulcsokat.

Arisztotelész erre vonatkozó megfontolásait a fentiek-
ben citáltuk, s Böhm is kapcsolódik ehhez.

Schopenhauer „szenvedés-fi lozófi ájának” azon része 
hatott  rá, amelyben a boldogságot úgy értelmezi, mint 
az ösztönök kielégítését, a hiányok megszűnését, amely-
lyel azonban újabb hiányok keletkeznek. A kielégített  hi-
ányok, a javak birtoklása, a beteljesülés csupán időleges, 
az akarat csak ideig-óráig nem talál tárgyat. A folyamatos 
hiánykielégítés a szenvedést folyamatossá teszi, s minél 
fejlett ebb és erőteljesebb egy organizmus, minél tökélete-
sebbé válik az akarat, annál nagyobb a hiánylista, annál 
nagyobb az akarat kielégítő mechanizmusa. 

Böhm Károly két vonatkozásban beszél hiányról. Egy-
részt metafi zikai értelemben, amely tulajdonképpen azt 
jelenti, hogy „[…] minden defectus, akár testi, akár lelki 
téren, hiány. Ezt metaphysikai hiánynak nevezhetjük […] 
a kifejlett  ösztönnek aktuális visszaszorítását psychológiai 
hiánynak kell tekintenünk, amelynek psychológiailag a hi-
ányérzet felel meg.”10 Az előző az arisztotelészi értelemben 
vett  hiányok rendszere, a másik a „társas világfonatokban” 

9  EV. II. 88.
10  EV. V. Budapest, 1928, 51.
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keletkezik. Vagyis a moralitás, az Én és a Más–én „közös 
élett erében”, a cselekvések erkölcsi vonatkozásaiban, a lel-
kiismeret működésében, a szabadság, az akarat birodalmá-
ban a hiány lelki defektusokat, fájdalmat avagy kínt okoz.

Melyek azok az ösztönök, amelyek a hiányok kiindu-
lópontjaiként szerepelnek a böhmi koncepcióban?

1. fenntartó: egyéni: tápláló, mozgási és nemi ösztö-
nök;

2. kifejtő: felfogó (intellektuális és szenzuális) és alkotó 
(egyéni és társas „világfonatok”).

Ebből kifolyólag rendszerében a hiánynak két alap-
vető fajtája van: egyrészt a fenntartás hiányai, amelyek a 
táplálkozás, a mozgás, a nemi élet terén keletkeznek, más-
részt a kifejlés hiányai, amelyek a receptív-érzéki, értelmi, 
érzelmi, valamint a reactív-egyéni, társas vonatkozásokat 
érintik.

Ennek megfelelően alakulnak a pótlékok. A kielégítés 
annyiféle, ahányféle a hiány. A hiánynélküliség a teljesség; 
az igazság a teljesség, a nem-igaz ennek következtében a 
hiány színterére szorul.

A hiányt kielégítő cselekvések során alkotott  értékíté-
letben dől el a preferált értékek világa. Mint látni fogjuk, 
ez működik az erkölcsi viszonyokban, az Én és a Másik Én 
viszonyában is.

A Másik és a hiány

Az erkölcs világa a szocialitás világa, ahol a logikai 
érték, az igaz, a jó cselekedetek különböző formáiban ér-
vényesül, mondja a kolozsvári mester. Hiszen az emberi 
önérték intellektuális vonatkozásai, a logikai és a morális 
értékek egymásba szövődését jelenti az erkölcs szférájá-
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ban. Így az erkölcsi értékek megvalósulása tulajdonkép-
pen nem más, mint a Másikkal „belakott ” közös térben, 
közös életvilágban működő morális projekció. E vonatko-
zásban a Nem-Én nem a tárgyi világ valamely objektuma, 
hanem egy Másik-Én, akivel eleinte öntudatlanul hatunk 
egymásra, öntudatlanul vesszük tudomásul egymás vi-
lágát és projekcióit. Amikor önmagamat „prolongálom” 
az érzéki világban, akkor azt tapasztalom, hogy a Másik 
is prolongálja belső világát, s így kerül egy közös térbe az 
érzéki síkban az „Énmagam és a Másén (Ego-Alter)”. Ezt 
Spinoza conatusnak nevezte, ami a böhmi felfogásban a 
következőképpen fogalmazódik meg: „[…] amennyiben 
az Én magáról tud, annyiban nemcsak az objektumban, 
hanem a Subjektumban is keresi ezen contactust, melyet 
magában mint önelhatározást talál. Az Énnek ezen öntu-
datos contactusa az akarat, mely a tudatba felszállott  ké-
pek jelentését öntudatos visszahatással a külső érzéki síkba 
projiciálja a cselekedetben. […] A moralitás ennél fogva az 
Én legbensőbb pontjában székel; de csak amennyiben cse-
lekedetekben nyilvánul, ítéljük annak.” 11 

Az alanynak tehát kett ős a viszonya az értékhez: egy-
részt megvalósítja cselekedeteiben, ezzel hiányait pótolja 
az adott  folyamatban, másrészt önmagánál és a Másiknál 
felfogja, és ítéletet alkot. A cselekedet mindenkori centru-
mát az akarat irányítja, amely az öntét uralma a vágyak 
felett , a motivált cselekvésben. A cselekedet fő mozzanatai: 
a motívum, az elhatározás, a cél kitűzése, valamint a meg-
valósítás eszközei. 

De mi az erkölcsi cselekedet? A cselekedet mindenkori 
domináns eleme Böhm szerint az elhatározás, amelyben az 
dől el, hogyan ítéltem meg önmagamat egy adott  cseleke-

11  EV. III. Hága, Mikes International, 2006, 148.
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detben, amely immár nem tartozik a partikuláris vágyak 
kielégítéséhez (kellemes, hasznos), hanem kifejezett en az 
intellektuális érték, így a jó, az igaz megvalósítását jelen-
ti. A cselekedethez az eredménye csak annyiban tartozik, 
amennyiben eredetileg feltett em, hogy azt akarom megva-
lósítani, amely ténylegesen az eredmény lett . Ennek követ-
keztében az eszközök sem tartoznak erkölcsi megítélés alá. 
Végső konklúziója: a cselekedet jósága csak az elhatározás 
jóságától függ. Itt  a kanti etika alaptételei fogalmazódnak 
át azzal, hogy Böhm szerint az erkölcsi ítéletet az Én mi-
nősége felett  hozzuk, s nem a cselekedet felett . Nem azt 
mondjuk valakire, hogy jót cselekedett , hanem azt, hogy 
jó ember. Az Én szabad elhatározásának eredménye a jó 
szándékú cselekedet, amelyben az igaznak mint az Én vi-
lágában legmagasabb értéknek a megvalósítása történik. 
Ennek objektív eredménye pedig az „[…] abszolútum 
önprojectiójának irányába esik, így örök értéket nyer.”12

E vonatkozásokban a böhmi igazságfogalom a har-
madik szint jelentéskörére így értelmeződik: a Másikkal 
belakott  világban „valahogyan lenni kell”, így a cselek-
vésháló mindenkor értékhálóval átszőtt . A hiányok pót-
lása meghatározott  intencionális cselekvések következ-
tében erkölcsi értékvonatkozásokat is tételez minden 
döntési folyamatban. 

Az igazság megismerése és érvényesítése az „életvi-
lágban” tehát egyben azt is jelenti, hogy igazzá válni köte-
lesség; amely nem külső parancs, hanem a belső valósága 
az Énnek. „S miután e valóságban szellemiségem öntuda-
tát nyerte, azért az igazság az én értékem is. […] Az őszin-
teség ennélfogva kötelesség magam iránt, erényem má-
sokkal szemben. Igazság nélkül nem is lehetek objectíve, 

12  EV. V. 134. 
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s annak belátása nélkül nem lehetek subjectíve […], azért 
értékem a megvalósulásomtól, őszinteségemtől, azaz igaz 
voltomtól függ. A bujkáló hazug önmagát gyilkolja meg.”13 

Vagyis az autentikus önértékű Én a Másikkal belakott  
világban a nem-igaz dimenzióit ki kell zárja, különben er-
kölcsileg megsemmisíti magát. Ez a végső, lírai konklúzi-
ója Böhmnek.

Hamvas karneváli „nem-igaz” problémája

Böhmnél az igazság tehát az egész autentikus világ lé-
nyege, a hamvasi karneváli kavalkádban hazugság az egész 
világ. Böhm még hisz az igazság döntő erejében a minden-
napok, az életvilág és a tudományok szintjén, Hamvas el-
vesztett nek véli a lehetőségét is, illetve csak kivételes álla-
potban tartja elérhetőnek.

A karneváli világban a maszk, az álarc, a „nem-igaz” 
játssza a főszerepet. Több esszéjében is miniatűr megvi-
lágítását adja e kérdéskörnek. A tükör, az Arlequin, a Re-
gényelméleti fragmentum, de A bor fi lozófi ája is ezt járja körül: 
az igazság hiányát, illetve a „nem-igaz” dominanciáját az 
„életvilágban”.

A Scientia Sacrában magát a történeti emberi és a jelen-
kori életet úgy értelmezi, mint amit minden helyzetben hi-
ányként élünk meg, mert az eredeti alapállásról, az arany-
korról, a lét-teljességről van tudásunk, amelynek fényében 
tudjuk, hogy mi az, ami hiányzik a teljességhez. Így, ebben 
a nem-teljes, a nem-igaz világban csak a maszkok „igazsá-
ga” működik, a kavalkád, amelyben a Másik, a Többiek és 
az Én álarca kibogozhatatlan szálak sokaságát teremti meg.

13  EV. IV. 186.
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Az egyik létmódja az igaz valóságnak Arlequin valósá-
ga. A bolond „valósága”, aki világosan látja és tudja, mi a 
nem-igaz, és azt is, mi az igaz. Ilyen Don Quijote és Hamlet 
„életvilága” is.

De melyek azok a történeti törésvonalak, amelyek 
mentén kialakult mindez? Hamvas a Scientia Sacrában, 
amelyhez előző írásainak jó része vezet, s amelynek me-
tafi zikai alapállásából kiindul a további művek sorozata, 
így látja: 

„Időszámításunk előtt  a hatszázadik év körül Kínától 
Itáliáig a változást egyértelműen úgy ítélték meg, hogy az 
emberi történet a sötét korszak végső szakaszába lépett . 
A lét elveszett ; ami maradt, csak az élet. Az egész valóság 
kett északadt; a teljes nyíltság lezárult; a nagy összefüggé-
sek megszakadtak. Egészen rövid néhány év alatt  elképzel-
hetetlen megvakulás és elbutulás következett  el. Héraklei-
tosz haragra lobban, kesereg és dühöng a „tisztátalanok” 
ellen, akik vérrel mocskolják be magukat, és vérrel akarnak 
mosdani; akik, mint disznók, a sárnak örülnek; akik, mint a 
szamarak, inkább választják a szecskát, mint az aranyat. – 
Pythagoras felkiált: „A boldogtalanok! Nem látják és nem 
értik, hogy a jó közvetlenül mellett ük van! […] Kung mes-
ter így szólt: […] Midőn a Tao a földön volt, a világ min-
denkié volt; vezetőnek azt választott ák, aki arra a legalkal-
masabb volt; az igazat mondták, és az egyetértést ápolták. 
[…] Hazugságot, csalást nem ismertek; tolvaj, rabló nem 
volt. A házakon nem volt kapu, de senki sem surrant be. Ez 
volt a Nagy Közösség ideje. De a Tao elrejtőzött , s a világ 
már nem közös, hanem egyéni tulajdon. Falakat és tornyo-
kat építenek, hogy a városokat biztosítsák. […] Megjelent 
a csalás és a hazugság, és megjelent a fegyver. […] Ezt az 
időt úgy hívják, hogy Kicsinyke Jólét.

Lao-ce pedig azt mondja:
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A Taót az emberek elhagyták:
Így támadt az erkölcs és a kötelesség.
Keletkezett  az okosság és az ismerés:
Így támadtak a nagy hazugságok
A vérrokonok eltávolodtak egymástól:
Így támadt a gyermeki kötelesség és szeretet.
Az államok fölött  úrrá lett  a zavar és a rendetlenség:
Így támadtak a hű szolgák.”14

A történeti válság szükségképpen szellemi válságot is 
létrehozott , amely válság folyamatos, s megoldása szinte 
lehetetlen. Lehetséges néhány „élethelyzetben” vagy ki-
váltságosak számára, akik nem szakadtak el a tiszta szel-
lemi világtól, akik „éberek” tudnak maradni. A lét bezá-
rult a köznapi ember számára. Nyitott ságának fő irányai 
a következők voltak: „[…] az első, amely a természeten túl 
fekvő természetfölött i világ felé nyílt; a második, amely az 
életen túl fekvő túlvilági lét felé nyílt; a harmadik, amely 
a lélek misztériumai felé nyílt; a negyedik, amely az ösz-
szes élőlények felé, elsősorban a másik ember felé nyílt.”15 
Mindegyik irányba bezárult, lezárult az élet, megszűnt a 
közvetlenség, s helyébe a refl exió lépett . 

Ez a lezárulás történt meg a Másikkal szemben is. Zárt 
élett é vált a lét, s ennek következtében az individuális, ön-
magába visszaforduló magány világa alakult ki, amely a 
fenti idézetekben rejlő dimenziók mentén jött  létre, s elő-
idézte a becsvágy, a vaulting ambition, az önzés, a tulajdon 
ösztöne, a hazugság és más hasonló „életvilágromboló” té-

14 SS. 19–20.
15  i. m. 50.
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nyezők világát. Ez a nem-igaz világ, az igazság hiányának 
világa, a rejtőzködő, felfedhetetlen fenomének világa. 

A válság előtt i idő embereinek egy történetük van, 
mondja Hamvas, a ma emberének kett ő, dupla sors jutott : 
egy hamleti és egy machbeti, egy Arlequin-i, Don Quijote-i 
és egy SanchoPanza-i; egy privát és egy nyilvános.

Hamvas történetírás-felfogása Vicóhoz kapcsolódik, 
s ennek folyományaként beszél kett ős történetiségről. 
Egyrészt a hivatalos történelemórákon tanított  történet-
ről, másrészt az európai regény által elbeszélt történetről, 
amely Cervantesszel kezdődik. Így jut el végül ahhoz a kö-
vetkeztetéshez – később Kundera is hasonlóan vélekedik 
e problémáról –, hogy „A regény ontológiai koncepciója, 
hogy az emberi világban az igazsághordozó már nem a kö-
zösség, hanem a személy. Ez a személy, bármilyen fonák 
alakban jelentkezzék is, még ha olyan hóbortos is, mint 
Don Quijote, az igazság hordozója […] ett ől a perctől kezd-
ve két eszkatológiánk van, két morálunk, két időnk, két va-
lóságunk, amely egymást nemcsak hogy nem fedte, hanem 
egyik a másikat árulással vádolta. Ett ől a perctől kezdve 
annak, ami történt, nem egy értelme volt, hanem kett ő.”16

Az Arlequin-i att itűd egy sajátos törvényekkel mű-
ködő autentikus világhoz mutat kiutat. Mert mit is mond 
a bohóc, mi a „léthelyzete”? Az ő „maszkja” igaz. Nevet, 
nem fél, nem tarja be a játékszabályokat, játékon kívül áll, 
átadja magát a bizonytalannak, vagy, „[…] ami a lét para-
dox logikája szerint ugyanaz, a sziklaszilárd fundamentu-
mon áll.”17 A létezés logikája paradox, s ezért a közösség, a 

16  Hamvas Béla: Regényelméleti fragmentum (1948), in: Hamvas 
Béla Művei 7. Arkhai és más esszék 1948–1950, Medio Kiadó, 1994, 
291–292.

17  Hamvas Béla: Arlequin, in: Hamvas Béla 33 esszéje, Budapest, Böl-
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magány, a nyelv világa is paradox. De bármennyire is más 
léthelyzetnek tűnik Assisi Szent Ferenc életvilágbeli státu-
sza, akit Hamvas gyermek-Arlequinnek nevez, ő is kívül 
áll a hatalmi játszmákon. S mit tanít fi lozófi ájában?: „Ha a 
sors megbotoz, tűrd nyugodtan és nevess. Tartsd a hátadat 
és mondd, hamarabb fogsz elfáradni a verésben, mint én a 
tűrésben. Csak üss. Amíg a sors dühében felkiált, királyo-
kat győztem le, s ezzel a bolonddal nem bírok.”18

A világkarneváli maszkok nem-igazak, ügyesen pró-
bálják a titkokat fedni. A titok, mint a hiány sajátos dimen-
ziója, itt  úgy defi niálja önmagát, hogy nincs jelen valami az 
életvilágomban, ami a Másik számára jelen van, s ugyan-
akkor a teljességhez szükségem lenne rá. A titok-fenomén 
a megmutatkozás ellentett je, elleplezés, elrejtőzés vagy tu-
datos elfedett ség. 

A maszk titkai csak akkor fedhetők fel, ha a tükör ösz-
szetörik, amibe a maszk néz, ugyanakkor más szituációban 
a maszk lehullása nem jelenti a valóság tiszta megjelenését. 
A Tükör című esszéjében így ír: „Az összetörés nem a masz-
kot éri, hanem azt, ami a maszk mögött  van: az igazat. Mert 
az igaz választott a a hazugságot. Nem az válik semmivé, 
ami az arcot eltakarta, hanem az arc, ami el van takarva. 
S ez újra a maszk igazsága: a maszk igaz marad; tovább 
hazudik. Még akkor is, ha mögött e már nincsen semmi.”19

Az életvilág választási és döntésmechanizmusaiban a 
rejtőzködés, a titok, az elhallgatás, a „nem-igaz” cselekvési 
és érvelési technikák domináns tényezők, s mint ilyenek, 
alapvetőek mind a megtévesztő, mind a megtévesztett  
pozíciójában. Úgy is tekinthetjük ezt, mint a játékelmélet 

csész index, 1987, 272.
18  i. m. 273.
19  i. m. 161.
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egyik alappozícióját, hiszen az Én döntési szituációjában 
mindenkor befolyásoló tényező a Másik (vagy a Többiek) 
játszmáinak, kommunikációs hálójának ismerete, vagy 
nem-ismerete.

A hamvasi koncepcióban egy lényeges maszkfeloldó 
életvilágbeli lehetőség az éberség mint sajátos viszonyulás 
a történeti világhoz, amely csak keveseknek adatik meg. 
Hamvas szerint a könyv a „riasztó kakas”, amely közvet-
len kinyilatkoztatása az univerzális viszonyoknak az indi-
vidualitásban.

A Scientia Sacra egyik kulcsszava az éberség. A három 
lehetséges forrása a következő: első az archaikus szintézis, 
az univerzális metafi zikai jelképrendszer, amely az aranykor 
könyveiben, tanításaiban jelenik meg (Tao, az Upanisadok, 
a Sankhya mint univerzális metafi zikák, Thalesz, Platón, 
Homérosz, a Gilgames, a Ramayana); a második a zseniális 
ember megnyilatkozása az írott  szóban, aki rejtélyes kapcso-
latban áll a létt el (Nietz sche, Tolsztoj, Kierkegaard); végül 
a misztikus intuíció (intuition intellectuelle), amely képes 
arra, hogy az emberi lelket az életből a létbe emelje.

A jövő fi lozófi ájának is egyetlen lehetősége az éberség, 
hiszen a múlt fi lozófi ái nem foglalkoztak Hamvas szerint a 
létt el, a valósággal. Aki utoljára az európai hagyományban 
erre vonatkozóan kérdéseket tett  fel, Platón volt.20

20  Itt  jegyzem meg, hogy Heidegger fi lozófi áját mint egzisztenciál-
fi lozófi át, a válság termékeként és  kifejeződéseként jellemzi, 
nem pedig mint a válságot megoldani tudó fi lozófi át. Így ír róla: 
„Az egzisztencializmus a szcientifi zmus egy utolsó kísérlete és 
végső kinövése: elmúlt világszemlélet és világhelyzet terméke, 
amely a válság megoldásán túl való szellemet még nem jelzi.” 
in: Athenaeum-tár, A Magyar Filozófi ai Társaság vitaülése 1938–
1944, Repertórium, Pannon Panteon, Comitatus–1998–Veszprém, 
Heidegger egzisztenciális fi lozófi ája, 185.
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De mi az éberség, milyen lét-állapot, kik juthatnak el, 
és hogyan ehhez az állapothoz? Kérdések sokasága vár 
megválaszolásra. Hamvas a számára elfogadható válaszo-
kat az Upanisadokban találja meg. A Véda értelmezésében 
nemcsak a világ minden dolga felől való tudás, nemcsak a 
dolgok eredeti értelmének tudása, hanem a tulajdonképpe-
ni jelentése szerint: éberség (vidya). Szövegszerűen, saját 
fordításában az Ísa-upanisad vonatkozó részeit elemzi a 
Scientia Sacrában.

Ugyanakkor Heideggert megítélve ellentmondásba kerül. Hi-
szen meglátása szerint, a korabeli igazi fi lozófi a mégiscsak – töb-
bek között  – Heideggernél lelhető fel. Ezzel összefüggésben írja: 
„Egy időben szerett ék azt hinni, hogy a fi lozófi a művészet. Ez 
persze csak divatos közhely és általánosság.” De aláhúzza azt, 
ami fontos: a fi lozófi a nem tudomány. „A tudománynak nincs 
stílusa, nincs rá szüksége. Bizonyos tekintetben terhére is van. 
A tudomány ismeretekkel foglalkozik. A fi lozófi ának ez kevés. 
Tudásra van szüksége. A tudás pedig csak személyes lehet. Ezért 
kell, hogy stílusa legyen. A tudomány kérdése a valóság; a fi lo-
zófi áé a valódiság. A gondolat pedig csak akkor valódi, ha igaz 
és csak akkor igaz, ha őszinte, szabad és önkéntelen.

Az epigrammatikus fi lozófi a Schopenhauernél jelenik meg. 
Azóta a fi lozófusra a stílus kötelező. S már nem terjedelmes 
műveket keresünk, hanem essay-szerű lényeges hozzászóláso-
kat. Bergson legfontosabb műve, a Bevezetés a metafi zikába, nincs 
egy ív; Heidegger tökéletes megnyilatkozása sem a Sein und Zeit 
vastag kötete, hanem a kis Was ist Metaphysik? és Hölderlin tanul-
mánya; Jaspers az utolsó szót nem három kötetében mondta ki, 
hanem a Descartes-tanulmányában; Klages legérett ebb műve nem 
testes főműve, hanem a párlapos Brief über Ethik. Ugyanez vonat-
kozik angolokra, franciákra, olaszokra, oroszokra is.

  Az emberi Én sem egyéb kísérletnél és töredéknél. Ez ben-
nünk az igaz és valódi. Befejezetlenek vagyunk, nyíltak, megol-
datlanok, kérdésszerűek és sorsunk essay-szerűsége bennünk a 
legigazabb.” Ld. Hamvas Béla: A mai fi lozófi a, in:  Athenaeum-tár, 
197–198. 
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Az avidya állapotában az emberi lelkek azt hiszik, 
hogy „[…] vágyaik, szenvedélyeik, akaratuk, gondola-
tuk, képzeletük, érzékviláguk valóság […], (ez) nem vak-
ságot jelent, nem tudatlanságot, hanem kába álmosságot. 
Lefokozott  létet. Zárt létet.”21 Három fokozata van: mély 
álomnélküli alvás, álom, ébrenlét. Az éberség a megértés-
hez vezető döntő és utolsó lépés, amely segít a „nem–igaz” 
világában eligazodni.

Mint mondja: „[…] a Véda alapszava az atman. Az 
atman az individuális lélekkel szemben az egyetemes lé-
lek […] olyan szoros kapcsolatban áll az éberséggel, hogy 
a Véda nem egy helyen Ébernek mondja. […] Csak az éri 
el, akit ő maga kiválasztott ”, mondja a Katha-upanisad.”22

Az éberség mint lét-állapot kell, hogy jellemezze töb-
bek között  a jövő fi lozófusait. Az ébereknek közös világuk 
van, nyílt létben élnek és a „mindentudás” elérhető szá-
mukra a Véda tanításainak értelmében, s ennek következ-
tében felelősek az emberiség jelenkori és további sorsáért. 

Hiszen a történeti emberben a tudatt alanba zárult be 
az éberség. Így a tudatt alan lesz metafi zikaivá, amely az 
éberség minden jegyével rendelkezik. A történeti ember 
tudata a „kábaság” szerve lesz, amellyel nem lehet a mély-
be süllyedt létet megmenteni.

21  SS. 35–36.
22  SS. 40.
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HIÁNY ÉS LELKIISMERET 
VARGA BÉLA BÖLCSELETÉBEN 1

„Az igazság a lét teljessége,
tehát hiánynélküliség.”2

Amikor az Én teljes létét, az „öntét fennállását” értelmez-
zük, világossá kell tennünk azt, hogy miért előzi, előzheti 
meg a nem-teljesség a teljességet, a fájdalom az örömöt. 
Varga Béla előfeltevése az, hogy az Én adott  állapotában 
mindig valaminek a hiányát szenvedi, ennélfogva minden 
cselekedetében az öntudat vezérli annak érdekében, hogy a 
hiányt pótolja, a fájdalmat megszüntesse. Cél a harmónia, 
a teljesség újrateremtése vagy visszaállítása. A fájdalomban 
azt érhetjük tett en, hogy az értelem az Ént állandóan arra 
sarkallja, hogy megszabaduljon a hiányoktól, a hiány okoz-
ta fájdalomtól, amely folyamatban egyfajta megváltás érvé-
nyesül. Varga ezt így fogalmazza meg, mesterének, Böhm 
Károlynak alapállását elfogadva: „Ezen megváltásra ép 
olyan szüksége van a szellemnek, mint az organismusnak. 
Az organikus hiányok az önfenntartás sikerével megszűn-
nek. Az ösztöni hiány szükségképpen maga után vonja pót-
lékát. Az ember azonban nemcsak ösztöneinek hatalma alatt  
áll. A szellemnek magasabb vágyai vannak, mert meg akarja 
valósítani mindazt, ami benne rejlik. Ez a vágy az emberből 
sem hiányzik, bármily csekély fokban is van meg némelyek-

1  Hiány és lelkiismeret Varga Béla bölcseletében, in: Dékány András 
és Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 5. A lelkiismeret, 
Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, Librarius, 2006, 142‒149.

2  Varga Béla: A logikai érték problémája és kialakulásának története, Ma-
gyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1922, 24.
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ben. Mikor azonban az ember különbséget tesz organikus 
szükségletei és magasabb céljai közt, öntudatos választást 
vitt  véghez a kett ő között . Ezen választásában az öntudat 
volt a bíráló, a mérvadó. […] S midőn az öntudat felismerte 
a tárgyak jelentését, akkor következik azok értékének meg-
becsülése. […] Az öntudat célja […] az emberi életbe har-
monikus rendet teremteni, és megakasztás nélküli fejlődést 
előmozdítani, s azért mérlegeli az öntét minden hiányát, az 
ösztönök harca felett  állandóan őrködik, hogy az öntét nyu-
galma meg ne zavartassék.”3 Az utolsó tételének lényege 
tulajdonképpen az, hogy az Én a tárgyi világ ismeretében 
eljut az értékelésig, s egyben döntési folyamathoz, s végső 
ítéletének következtében megszüntetve a kínt, visszaállítja 
a harmóniát. E döntés tehát nem csupán erkölcsi, hanem az 
öntudat értékháztartásán belül létrejövő döntése. E folya-
matban a lelkiismeret egy ítélőkészség, diszpozíció, amely-
ben azt kell vizsgálni, hogy ki, mit és hogyan ítél, s ez nem 
csupán a jó cselekedetre vonatkozik. Ezek után a következő 
kérdéseink lehetnek Varga felfogására vonatkozóan:

– Melyek azok a gyökerek, amelyek alapját jelentik a 
fenti következtetéseknek?

– Hol helyezkedik el az individualitás és a lelkiismeret 
problémája bölcseletében?

– Mit jelent a lelkiismeret mint „becslési processzus”, 
amely az értékek minden fajtájára kiterjed?

– Hogyan függ össze a kötelességgel, és a hit vonatko-
zásában milyen igénnyel lép fel?

1. Varga, miután elutasít többféle álláspontot a koráb-
bi és a korabeli elméleteket átt ekintve, elsősorban Kant és 
Böhm okfejtéseiből indul ki. A metafi zikai vagy teológiai 

3  Varga Béla: A lelkiismeret, Kolozsvár, 1909, 51.
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(pl. Origenes, Augustinus, Aquinói Tamás, Bonaventura, 
Rothe), a lélektani (pl. Kant, Schopenhauer, Wundt, 
Paulsen) és a szociológiai dominanciájú (Paul Rée, Spencer) 
alapállást egyaránt különféle egyoldalúsággal vádolja, il-
letve az értelmezésében körülírt lelkiismeret-fogalomhoz 
képest szűkösnek találja azokat.

Ha a kanti lelkiismeret-fogalmat járjuk körül, a követ-
kező tételekkel kell számolnunk: a lelkiismeret nem szerez-
hető meg, minden emberben mint erkölcsi lényben benne 
van; „[…] a lelkiismeretlenség nem a lelkiismeret hiánya, 
hanem az a hajlam, hogy ne hallgassunk lelkiismeretünk 
ítéletére.”4 Kant mivel nemcsak morális, hanem intellektu-
ális adott ságként is kezeli a lelkiismeretet, a „belső döntő 
bíró és vádló” kett őssége a személyiségben azt a kérdést 
involválja, hogy végül is ki az, aki dönt? Kant végső vála-
sza: a mindenekfölött  hatalommal bíró morális lény, vagyis 
Isten. „[…] ezért a lelkiismeretet a tett einkért Isten előtt  
vállalt felelősség szubjektív elvének kell gondolnunk; mi 
több, ez utóbbi fogalom (igaz, csak homályos formában) 
mindenkor benne foglaltatik a morális öntudatban.”5 Látni 
fogjuk, Vargánál nem ez a megoldás.

A böhmi vonatkozó részletekbe menő elemzésekből 
csak azt emeljük ki, ami a kiinduló axiómákat jelentett e 
Varga Bélának. 

Egyrészt: „[…] a relációban álló dolgok minden tevé-
kenységét (objektív vagy subjektív) hiány előzi meg; […] 
minden cselekedet motívuma csakis a hiány, a cselekedet 
maga a hiányt elenyésztető projekció;”6

4  Immanuel Kant: Az erkölcsök metafi zikájának alapvetése, 1785, Gon-
dolat, Budapest, 1991, 515.

5  i. m. 555.
6  Böhm Károly: EV. III., Mikes International, Hága, 2006, 40.
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Másrészt a hiány megszüntetésének folyamatában 
Böhm szerint a lelkiismeret a következőképpen vesz részt: 
„A megítélés nyilván valami mérkőzés, amely a tárgy és 
bizonyos érték között  megy végbe; az egyezés tetszik, a 
nemegyezés visszatetszik. Minden fejlett ebb fok […] ma-
gasabb mértékkel lép fel, mint az alatt a állók, s minthogy a 
fejlődés egyetemes világtörvény, azért a fejletlenség ellen-
szegülés ezen törvény ellen (szándékos vagy akaratlan, az 
mindegy!), s mint ilyen, visszatetszést szül. E visszatetszés 
eleinte csak másban, a fejlett ben támad; azonban feléb-
redhet magában a fejletlenben is, s akkor mint hiánynak, 
defectusnak, elmaradott ságnak fájdalmas érzete bünteti. 

A lelkiismeret szavának nevezik ezen érzést, mely a 
fejletlenség és a magasabb fok közti mérkőzés eredményét 
[…] kíséri. A lelkiismeret ennél fogva egyetemes viszonyí-
tás érzelme, – s kár az erkölcstanra szorítani. A lelkiismeret 
minden értékelést kísér; kíséri azért, mert minden értéke-
léssel bizonyos kötelezés áll fenn az alanyra nézve. Az élv 
vagy haszon elszalasztása ép oly természetű fájdalmi ér-
zett el jár, mint a szépnek, az igaznak, a jónak elmulasztása 
vagy szándékos elrontása.”7

2. Ahhoz, hogy világossá váljék, hol helyezi el bölcse-
letében a lelkiismeretre vonatkozó fejtegetéseit, látnunk 
kell néhány koordinációs pontot.

Alapkérdés hyparchológiájában: hogyan állnak fenn 
a dolgok, fennállásnak milyen módjai és milyen jellemzői 
vannak?

Ha a lét egyik módja a fennállásnak, akkor a metafi -
zikai hátt ér ez esetben a modalitás fázisait, a lehetőséget, 
valóságot, szükségképpeni létet jelenti. A modalitás leg-

7  i. m. 156.
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felsőbb foka a valóság, a létező, amely logikai, ontológiai, 
pszichológiai vizsgálatokkal elemezhető.

A logikai előfeltétel: „Meg kell tudnunk, hogy mi a 
tárgy általában, vagyis mi a logikai föltétele annak, hogy a 
valami, a dolog, a tárgy jelentése létrejöhessen. Ez tisztán 
logikai munka, melynek a tárgyakhoz semmi köze.”8 

Miután problémánk vonatkozásában az ontológiai és 
pszichológiai kérdések alapvetőek, a továbbiakban ezeket 
gondoljuk át. 

Az ontológiai alapozásnál Leibnizre hivatkozik: a lé-
tezés hatáskifejtés, tehát létezni annyi, mint hatni. A hatás 
elővételezi az önfenntartást és az ön-megalapozott ságot. 
A hatás transiens, s ebben az értelemben defi niálható az 
individualitás is. Vagyis: „[…] miden létező, amely hatást 
fejt ki, individuális, vagyis olyan, amely a maga egyéni al-
katában minden mástól elütő.”9 

Az individualitást, a szellemiséget, az öntudatos lelki 
élet terrénumán vizsgálva megválaszolandó kérdés: Mit is 
jelent a szellemiség, vagyis a szellemi élet alanya? Az tény, 
hogy hozzátartozik a szellemi kozmoszhoz, alapvetően jel-
lemző rá a spontaneitás és a szabadság. 

A szellem egészén belül működő lelki mechanizmusok 
szempontjából Varga kiemelkedő szerepet tulajdonít a tér- 
és időbeliségnek. Mindezzel összefüggésben nyilvánvaló-
vá teszi, hogy: mivel a lelki funkciók nincsenek olyan ér-
telemben térben, mint a tárgyak, ezért határtalanabbak az 
érzések, vágyak, gondolatok, viszont az időhöz kötött ség 
domináns. Ezzel együtt  világossá teszi, hogy „[…] a lelki 
élet, bármily kompakt individuális egység, tud produkálni 

8  Varga Béla: A subsistencia fajai. Adatok a hyparcológiához, Budapest, 
1928, 4.

9  i. m. 9. 
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olyant, ami nemcsak hogy nem individuális, hanem telje-
sen általános, egyetemes jellegű. Az öröm, bánat, gyűlölet 
s minden indulat mindig egyéni, a gondolat azonban lehet 
nem egyéni is, s kétségtelen, hogy az ilyen egyéniségüket 
vesztett , vagy jobban mondva, egyéniségüktől felszabadult 
gondolatok legalábbis logikailag magasabb rendűek, mint 
azok, amelyek eltörülhetetlenül magukon hordják az egyé-
niség bélyegét.”10 Így válik egyértelműbbé a lelki élet indi-
vidualitása és oszthatatlansága. 

Az individualitás kérdései vetik fel a reláció hasonló 
vonatkozású problémáit, így azt, hogy a reláció miben kü-
lönbözik az alapul szolgáló tagok létezési módjától. Nincs 
önállósága, nincs olyan értelemben individualitása, mint a 
reláció tagjainak, ezért függési viszonyt jelent.

Alapvető relációként kezeli Varga Béla azt, ami a re-
ális tárgyi világ és a szellemi világ között  húzódik meg, s 
amely felveti a megismerés, az érték, a kultúra, a gondolat 
és a cselekvés értelmezését és az individuum jelenlétét és 
mozgásformáit e relációkban.

A létező tárgyi világ s a szellemi világ relációja, az 
érték és a kultúra vonatkozásainak hátt erében természet-
szerűleg az örök „kell” dilemmája húzódik meg, amikor a 
történelmi események „itt  és most”-ja vagy „ott  és akkor”-
ja és az értékek összefüggéseit gondoljuk át. Varga Béla ér-
telmezésében az események összessége adja a történelmet, 
s ezt összekapcsolva az érték fogalmával körvonalazódik a 
kultúra minden terrénuma. 

Kiemelten kezeli az érték Janus-arcát: „Akár pusztán 
az alany műve az érték, akár vannak tárgyi feltételei, ab-
ban az esetben, ha az értéket az alany és tárgy viszonyából 
fakadónak állítjuk, a subjectiv elem az alapvető benne, s 

10  i. m. 23.
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ennek dacára mégis a tárgyhoz is hozzátapad. Ha ugyanis 
azt mondjuk valamiről, hogy szép, ez bizonyos tárgyi tu-
lajdonságok fennállását is fölteszi, amelyek a szépség elis-
merését váltják ki az alanyból.”11 Végül is arra a következ-
tetésre jut, hogy az érték csak mint vonatkozás fogható fel, 
s több tekintetben különbözik a többi relációtól: 1. alanyi 
oldalról: nem a teoretikus jelleg érvényesül, hanem a konk-
rét állásfoglalás; 2. tárgyi oldalon: az érték nem objektív tu-
lajdonsága a tárgynak, s axiológiai struktúrája sok esetben 
ellentmond szubszisztenciális struktúrájának. 

Amíg az etikai érték csupán a cselekedetre korlátozó-
dik, az esztétikai érték mutatja leginkább az érték kett ős-
ségét, hiszen szerinte, megvalósulási területe természeté-
ből következően tágabb, mint az etikaié, s mindkett őnek 
az alapja a logikai érték. Látni fogjuk, hogy a lelkiismeret 
működésekor a becslési, az értékelési processzusban ez a 
prioritása a logikai értéknek alapvető a vargai felfogásban; 
vagyis az igazság érvényesülése megteremti a lét teljessé-
gét, a hiánynélküliséget.

Varga amikor elkezdi az individualitás kérdésének 
tényleges és részletes elemzését, elkülöníti a fogalom ér-
telmezésének egy felső és egy alsó határát. A felső a logikai 
sík, az alsó az individualitás, amely ott  kezdődik, ahol az 
előbbi végződik, nincs között ük átmenet. A logikai sík a 
fogalom, a mindenkori individuális a tárgy fogalma. „Az 
individuális sík fi zikai variabilitása végtelen, a logikai síké 
vele szemben korlátozott , legalábbis a megismerés szem-
pontjából.”12 

11  i. m. 41.
12  Varga Béla: Az individualitás kérdése, Minerva Irodalmi és nyomdai 

műintézet Rvt, Kolozsvár, 1932, 5.
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További kérdés, hogy miután az eddigiek a „valami-
re” mint egészre, mint teljes individuális egységre vonat-
koztak, a rész mint olyan lehet-e individuális? Itt  az ismert 
sigwarti Akropolisz példát említve a következőt jelzi: „Va-
lamely résznek vagy darabnak individuálitását vagy an-
nak ellenkezőjét nem az dönti el, hogy egy nagyobb egy-
ség tagjai, vagy hogy még kisebb részekre bontható, mert 
hiszen minden rész és darab ilyen; hanem csakis az, hogy 
a tartalomnak az az egésze, összessége, amelyből kiszakít-
tatott , általa és benne felismerhető-e egész határozott ság-
gal. Minden rész vagy darab lehet individuális, ha a maga 
sajátosságában képes meghatározni azt a specifi kus, indi-
viduális egészet, amelynek része. A rész vagy darab indi-
viduális akkor, ha egy olyan relációnak egyik tagja, amely-
nek másik relátuma egyértelműleg határozható meg. Ilyen 
rész vagy darab talán kevés van, de ha csak egyetlen egy 
is van, akkor is két fontos tanulság állapítható meg ebből, 
és ez az, hogy individuális lehet az is, ami nem egész, és 
hogy individuális lehet egy reláció is.”13 A relációk tehát 
az individualitásnak egy meghatározott  megjelenési mód-
ját jelentik, de nem önállóak, mert függenek a relátumok 
individualitásától.

 S hogy mi végül is Varga Béla individualitásfogalma? 
Első megközelítésben: a logikai érvényesség kapuja a világ-
ba. „[…] Jól meghatározott  individuumnak neveztük azt, 
amelynek jelentése egy tárgyra utal. Kevésbé jól meghatá-
rozott nak pedig azt, amely több különálló, de logikai tar-
talmában, jelentésében azonos dologra vonatkozik. Vannak 
olyan jelentések, amelyek nem valósulnak meg individuu-
mokban. A jelentéshez tehát nem feltétlenül tartozik hozzá 
az individuálitás, azonban minden individuálitáshoz hoz-

13  i. m. 16.
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zátartozik egy jelentés. A kérdés éppen az, hogy mit jelent, 
amikor valamely jelentésnek individuumban kell megvaló-
sulnia.”14 Minden individuum az azonosság, a koordinátio 
és a subsumtio sajátos megjelenése, kifejezése: „Az első jelzi 
a tartalmi vonások intenziv egybetartozását, a második az 
individuumoknak a vele egy típusú individuumok között  
való elhelyezkedését, míg az utóbbi a rendszerbeli elhelyez-
kedést vagyis az osztályt. Az utóbbi kett őnél a logikai síkban 
mozgunk s így elvi nehézségek csak az elsőnél tűnnek fel. 
Míg az identitas a tartalmi vonások intenziv egybetartozá-
sát jelzi, a subsumptio e vonások extensiv átt ekinthetőségét 
foglalja rendszerbe. Sem egy, sem több tartalmi vonás fel-
halmozása nem adja az individuálitást, hanem a tartalmi 
vonások intenziv összefonódásának egységében kifejezésre 
jutó jelentés. Azért az individuálitás magvához analytikus 
úton eljutni nem lehet. Az analytikus és a synthetikus mód-
szer együtt  adja a megközelítő megoldást. Tovább vezethet 
esetleg, különösen a szellemi és lelki individuálitásnál az 
intuició, amennyiben beszélhetünk ilyenről, amelynek fel-
adata az volna, hogy a megismerhető tapasztalati adatok 
alapján vessen egy pillantást az irrationális mozzanatok 
tömkelegébe. Ez azonban már túlmegy a tudományos vizs-
gálódás határain.”15 

Az individualitás tehát nem mindig utal feltétlenül a 
létezésre, függetlensége az egzisztenciától az érvényesség 
problémakörére utal vissza.

A subsistentia síkjaiban, a természetben, a lelki és a 
szellemi világban vizsgálva az individualitást, mint már 
említett ük, kiemelt szerepet kap a köztes sík, a lelki élet. 
Ezen elemzések kapcsán is érvel amellett , hogy az indivi-

14  i. m. 22.
15  i. m. 24. 
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dualitásra irányuló megismerési folyamatban a gondolati 
és szemléleti mozzanat összekapcsolódásában fontos sze-
rep jut az időnek, fontosabb, mint a térnek. Minden indi-
viduum életébe sokkal mélyebben nyúl bele az idő, mint a 
tér. Kétségtelen, hogy a lelki élet alapvető meghatározója 
az öntudat mellett . Az individualitás alapja saját magunk 
létezésének, életérzésének tudomásulvétele, amelyben az 
Én „itt  és most” kapja meg a lehetőségeit a döntésre a lelki-
ismeret segítségével, amely nem csupán az erkölcs, hanem 
az intellektus minden területén kell, hogy érvényességét 
megtartsa.

Következő kérdése Vargának: miből és hogyan alakul 
ki az individualitás az emberi teljességet tekintve?

Hoesslin elméletét igénybe véve16 gondolja át a lelki 
élet fejlődési síkjait:

1. ahonnan ered a lelki élet: a normák szintje,
2. amiből ténylegesen kifejlődik: a karakter,
3. a vágyak, kívánságok, törekvések
4. az érzékek, amely terület már az általánoshoz áll kö-

zelebb.
Értelmezésében a lelki élet individualitásának alapja 

nem az Én konkrét aktusaiban rejlik, hanem a nem-tuda-
tosban, tapasztalatfölött iben. Volgelt citálja: „[…] a lélek 
azt a tapasztalatfölött i, belső, nemtudatos, individuális 
Valamit jelenti, amely által az empirikus Én ténylegesen 
fennálló összefüggéstelensége megszünik, s ennek helyé-
be rend, egység és jelentés kerül. E szerint az egyéni lelki 
élet minden megnyilvánulása a legegyszerűbbtől kezdve, 
amilyen lehet például egy mozdulat, a legkomplikáltabbig 
bele van ágyazva a léteknek ama nemtudatos egészébe, 

16  Die Abstufungen der individualitet, 1929, Das Problem der 
Individualitat, 1928.
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amely minden szavunkban és tett ünkben megnyilvánul.”17 
Az életaktusok ugyanakkor értékelő aktusok is, amelyek a 
lelki élet legegyszerűbb megnyilvánulásai.

A tudat, a lelki élet két vonatkozásban meghatározó az 
individualitás számára: egyrészt az élmények, másrészt az 
alkotások létrejött ében. Hogyan? Élmények útján válhatnak 
individuálissá olyan tartalmak, amelyek önmagukban, ere-
dendően nem azt az érzelmet és jelentést hordozták, ame-
lyek kialakulnak az individuális élmény szituációjában. Az 
alkotások kilépnek a megélés világából, s önálló életet élve 
teoretikusan azt a kérdést teszik fel problémánk szempont-
jából, hogy individuálisak-e vagy sem. E vonatkozásban 
egy sajátos kett őségről beszélhetünk: „Kétségtelen, hogy 
vannak szellemi alkotások, amelyek annyira objektivek, 
annyira függetlenek lesznek alkotójuktól, a szellem alko-
tó munkájától, hogy számukra egészen megszűnik az az 
individuálitás, amelynek már eredetüknél fogva is részesei 
lehetnének. Az ilyen tárgyak individuálitásáról pusztán 
abban az értelemben lehet beszélni, mint bármely termé-
szeti tárgyéról. Vannak azonban olyan szellemi alkotások, 
amelyeknél az individuálitásnak több, egymástól megkü-
lönböztethető oldaláról lehet szó. Egyfelől arról, amely 
őket általában, mint tárgyakat illeti meg, másfelől arról, 
amelynél fogva magukon viselik alkotójuk szellemének 
bélyegét. Az individuálitás ezen, mondhatni kett ős olda-
lának megvalósulását láthatjuk a művészetben, de ott  sem 
mindenkiben, tehát nem minden művészi alkotásban egy-
formán. Leginkább a zenénél, amely a legsubjektivebb. 
Egy Beethoven darab nemcsak annálfogva individuális, 
mint bármely zenedarab, hanem külön azért is, mert »bee-

17  Varga Béla: Az individualitás kérdése, Minerva Irodalmi és Nyom-
dai Műintézet Rvt., Kolozsvár, 1932, 47.
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thoveni«. Lehet egy zenedarab individuális anélkül, hogy 
alkotója szellemének jellegzetessége rajta felismerhető vol-
na, de kétszeresen individuális akkor, ha ez utóbbi külön 
is hozzájárul egyéni sajátosságainak kiemeléséhez. Ebben 
az esetben a tárgy alkotója szellemének mintegy gyújtó-
csomója. Olyan objektivitás, amelyen átvillan a szellem, 
amely, ha el is szakad a subjektumtól, megtartja annak bé-
lyegét. De nemcsak a zenében, hanem a többi művészetek 
mindenikénél vannak olyan esetek, amikor az egyéniség 
hatalmas erővel nyilatkozik meg az alkotásokban (»ibseni« 
vagy »rhodini« vonások).”18 

Itt  jegyezzük meg, hogy módszere a fenomenológia, 
melyet mint leírást és lényegszemléletet a természetes va-
lóságtól való elrugaszkodásként használ. Előfeltevés-men-
tességet, analizálást követelményként felállítva, összeha-
sonlítva a kanti transzcendentális módszerrel, világosan 
látja, hogy az utóbbi szubjektivisztikusságától mentes lesz. 
Nagy érdemének tartja a fenomenológiának, hogy a hit 
eredeti jelentését segíti felkutatni. 

3. A lelki élet teoretikus vizsgálata két másik, a konk-
rét elemzések síkjában keletkezett  tanulmányban történik 
meg. 1909-ben jelent meg A lelkiismeret és húsz évvel ké-
sőbb A fausti és a karamazovi lélek (1929), a vallás és az iroda-
lom vonatkozási pontjait fi gyelembe véve gondolja át a két 
alrendszer koordinátáin belül a fenti kérdésköröket. 

A lelki élet különösképpen az erkölcsi értékek vonat-
kozásában domináns, hiszen az akarat ‒ mint a cselekvés 
alapvető meghatározója ‒ és a lelkiismeret lényeges ponto-
kon függenek össze. 

A lelkiismeret részt vesz a három alapérték fajainak 
(logikai, etikai, esztétikai) megállapításában, „becslési pro-

18  i. m. 51.
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cesszus” folyamatában Varga szerint, s ezzel kapcsolódik 
–többnyire elvetve a metafi zikai-teológiai irányzatot ‒ az 
axiológiai értelmezéshez.

A processzus a következő:
Az Én1 (érzékiség szintje) ösztönszinten értékel;
Én2 (értelmi szint) a racionalitás eszközeivel próbálja 

meg pótolni a hiány(ai)t;
Én3 az előző kett őtől függetlenül önmaga minősége 

miatt  becsüli, értékeli saját magát és másokat. Ez a mér-
ték változik. A magasabb értékek létrejött ekor, megvaló-
sításuknál az intelligencia önfenntartó aktusáról van szó, 
s a három érték nem-léte mint lelki hiány értelmeződik, e 
hiány készteti az ideák megvalósítására az öntudatot. „Lel-
kiismeretről tulajdonképpen ezen a fokon beszélhetünk, 
mert itt  a mérték öntudatos énünk önismerete. Lelkiisme-
reti kérdésekben pedig éppen ez szükséges, mert csak eh-
hez viszonyíthatjuk a dolgok értékét, vagyis előbb fel kell 
ismernünk a mértéket, s csak azután értékelhetünk: az Én3 
a tárgyakban is a nemességet keresi, amit magában már 
felismert. […] Ez az az önérték, mely megvalósulásához 
képest három értékjelzőben nyer kifejezést. Ezek az: igaz, 
a szép és a jó.”19 

A megvalósulásban jelen levő akarat kiindulópontja a 
hiány Varga szerint is (itt  utal Schopenhauerre). A folya-
matban egy sajátos nyugalmi állapot következik be ak-
kor, amikor az Én meghozza becslőítéletét. „[…] az öntét 
a lelkiismeret megnyugvásában semmi újat nem nyert, de 
visszanyerte önmagát s az akadályokat elhárítva önmagát 
állított a. S ezzel visszaszerezte nyugalmát, életének harmo-
nikus egységét. S ha csak ennyit nyert is, úgy is megérde-
melte ezt a küzdelmet, amelyen keresztül ment. Mert ezen 

19  Varga Béla: A lelkiismeret, Kolozsvár, 1909, 72.
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nyugalomban mégsem vagyunk indiff erens állapotban. Az 
én ugyanis midőn magát állított a, örömet érez azon ereje 
miatt , amely őt erre képesített e. Minden küzdelem után, 
ha győztünk, önerőnk tudata és érzése tölti el keblünket. 
Minél nagyobb erőt kellett  kifejtenünk, annál intenzívebb 
az erőérzet keltett e öröm. A mérkőzésben az én minősége a 
döntő, ez pedig a refl exio fokától függ. Az én refl exio fokai 
azonban nincsenek egymástól teljesen elszigetelve, fi nom 
átmenetek vannak egyikből a másikba. S igen gyakran, 
noha tisztán érezzük énünknek minőségét, a külső világ 
hatásai, a társadalmi szokások nyomása arra visz, hogy az 
alsóbb fok győzzön bennünk, s ilyenkor a tárgyakra alkal-
mazott  mértékünk is más.”20 A tényleges teljes nyugalmat 
azonban csak az intelligencia öntudatosodott , magasabb 
értékeinek megvalósítása segít elérni. 

Már itt  felveti Varga a dosztojevszkiji dilemmát, amely 
Raszkolnyikov lelkiismereti küzdelmét világítja meg a fen-
ti elméleti vonatkozások fényében: „Az önvád súlya alatt  
roskadozó Raszkolnyikov bizonyítéka annak, hogy a go-
noszság maga boldogtalanabb, mint vérző áldozata.”21 

A lelkiismeret, a kötelesség vizsgálatakor két további 
kérdés merül fel Varga Béla számára: 

Milyen irányba vezeti az embert?
Miért abba az irányba? 
Böhm elméletéhez fordulva gondolja át azt a prob-

lémát, amely a kényszerűség és a kötelesség kapcsán 
jelentkezik. A muszájtól a kell parancsáig, a természeti 
törvénytől a normatív vagy szabályozó törvényekig, a 
kényszerűségtől a szabadságig vezet az ember lelkiisme-
reti fejlődése. Ha például az élvezetek szintjén felismeri az 

20 i. m. 66.
21  i. m. 68.
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egyik káros voltát, arra veszi rá lelkiismerete, hogy káros-
nak, negatív előjelűnek tartsa. Végül is az öntudat választja 
szét a kényszerűséget és a kötelességet. A normativitás a 
kötelezőben foglaltatik, s ilyeténképpen az önérték fajai, 
illetve azok megvalósítása a kötelezők. Mivel az önérték a 
lelkiismeret legmagasabb foka, az abszolút lelkiismeretnek 
erre kell hallgatnia.

A lelkiismeret ítélő diszpozíció; az ítélet az értelem 
tiszta művelete, amely a valóságra, s ezzel együtt  a Másik-
ra is vonatkozik. Tehát a ki, mit és hogyan ítél kérdésére a 
válasz: Én ítélek, én vagyok a processzus alanya, én dön-
töm el az állításomban az értékek preferenciáját. Hogy mi-
képpen értékelek, az önértéket miképp és milyen szinten 
tudom érvényesíteni, önelhatározásom és a szabadságfo-
kom függvénye. (Vagyis önértékemből következik az ítélet. 
Az operari sequitur esse (a természet meghatározza a mű-
ködést) kijelentésben nem az esse-ben van a lelkiismeret 
lényege, hanem az operari-ban, az önelhatározásban, ön-
magamban, az öntétben, saját „működésem”-ben. Mert az 
esse „[…] a világ nexusától függ, az ősi lényeg hatalmától, 
környezetünk hatásától, őseinktől, szüleinktől és saját ha-
nyagságunktól.”22)

A tárgyi világról alkotott  értékítéleteink azután jöhet-
nek létre, miután a tárgy okozta érzést valami mértékkel 
összehasonlíthatjuk. A becslő ítélet csak ezután állhat elő, 
s ekkor a kialakuló értékérzés segítségével állapíthatjuk 
meg a tárgy értékes vagy értéktelen voltát. Ez természe-
tesen a valóság nemcsak tárgyi vonatkozásaira érvényes, 
hanem a cselekedetekre is. Valami mindig csak valami-
hez képest igaz, szép és jó. Ezt az önérték szintje, végső 
soron az intelligencia állapítja meg az intuíció folyamatá-

22  i. m. 45.
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ban, amely értelmi, gyakorlati és érzéki síkon valósul meg, 
vagyis mindhárom értékterrénumot magába foglalja. Ezt 
a kiterjesztést Varga szerint addig még nem vizsgálták 
részleteiben. Rickert és Windelband vonatkozó elemzéseit 
fi gyelembe véve arra a következtetésre jut, hogy a lelkiis-
meret minden ismeretnek és minden tudásnak az alapja, 
s „[…] egy érett  kultúr ember számára nemcsak erkölcsi, 
hanem esztétikai és logikai lelkiismeret is van. […] Mert 
a művelt ember nemcsak akaratáért, hanem gondolkodá-
sáért és aeszthetikai ízléséért is felelősnek érzi magát.”23 
Az intelligencia önfenntartó aktusa következtében való-
sulnak meg az igaz, a szép, a jó hiányainak megszünteté-
sére létrejövő értékek. A logikai értékek megvalósításának 
küzdelme intellektuális, míg az erkölcsiek harca mindig az 
Én és egy Másik én között  zajlik. A logikai döntések abban 
rejlenek, hogy ha egyszer felismertem egy igazságot, azt, 
ha nem követem a továbbiakban, ellentmondásba kerülök 
magammal. Ez a logikai „kell” ugyanolyan kötelező, mint 
az erkölcsi.

S hogy az esztétikaiban hogyan érvényesül az erkölcs, 
azt mutatja a következő citáció: „A művész ízlése pedig 
ízlési ítéletek útján jut kifejezésre, amelyek értékítéletek, 
amennyiben értékelési processzus eredményei. Az ideál 
tehát mindig magán viseli a művész egyéniségének bélye-
gét, mert a maga lelkét vitt e bele. A művész aesthetikai lel-
kiismerete alkotásaiban nyilvánul éppúgy, mint a morális 
lelkiismeret a tett ekben.”24 

S hogyan munkál a műélvező lelkiismerete? A bele-
élés-elméletet képviselő Varga szerint egy „[…] műtárgyat 
csak az tud élvezni, aki azt „megéli”, vagyis aki ugyanazon 

23  i. m. 59.
24  i. m. 80.
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a processzuson megy át az aesthetikai tárgy szemlélésé-
nél, mint a művész a megalkotásnál. Neki tehát mintegy 
újra kell alkotnia a tárgyat, hogy megérthesse. […] Az ítélő 
alany lelkiismerete döntő szerepet játszik. […] Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy többféle lelkiismeret van, mert a lel-
kiismeret mindig csak egy. A fenti elnevezések csak külön-
böző vonatkozásait jelentik az önérték különböző megva-
lósulásai szerint.”25

Hogyan alakul a probléma a társadalom kapcsán? 
A nagy történelmi személyiségek ragaszkodnak ahhoz az 
ideálhoz és értékekhez, amelyet lelkiismeretük szerint meg-
valósítandónak tartanak. Itt  érzékelhető a legerősebben az 
értékek ütközése, ütköztetése a jelen és a jövő között . 

A lelkiismeret szabadsága ott  és akkor valósulhat meg, 
ha megszűnnek az önfenntartási hiányok, s így a szabad-
ságfok növekedése együtt  jár a lelkiismeret fokának emel-
kedésével. 

4. Mit jelent mindez a vallás, a hit vonatkozásában? 
A lelkiismeret és a vallás összefüggését világosan látja 
Varga, de mivel elsősorban a vallásbölcselet tárgyát képe-
zi, ezért itt  csak a leglényegesebbeket emeli ki. Bizonyára 
minden vallásban az a hiányérzet vezeti az embert Isten 
keresésére, hogy találjon egy olyan egészet, amely a leg-
tökéletesebb, így Istent mint „[…] minden idők legfőbb 
értékeinek összességét”.26 Isten tehát mint a legfontosabb 
értékek tökéletes hordozója kötelezi az embert a fent jelzett  
értékek minél tökéletesebb megvalósítására. 

5. Az irodalomtörténet két nagy lélektani típusát – Fa-
ustot és a Karamazovokat – elemezve a lelkiismeret konk-
rét megnyilvánulásait értelmezi, fi gyelembe véve a kor 

25  i. m. 81.
26  i. m. 84.



60

A hiány mint „olyan”

paradigmáit és a couleur local dimenzióit. Nem véletlen, 
hogy ezt a két alakot választja, hiszen mindkét hős egy-egy 
válságszituációban vívja meg monumentális harcát saját 
belső erkölcsi érdekében a környezett el, de saját magával 
szemben is.

Alapvető kérdése: mennyiben gazdagodott  vagy szegé-
nyedett  az emberi lélek képe a Faustt ól a Karamazovokig? 

Goethe apollói természet, abban az értelemben, hogy 
az intellektus erejével működteti a lélek tevékenységét, 
míg Dosztojevszkij a forradalmiságot, a meg nem nyugvást 
képviseli, a tipikus nyugati-germán lelki alkatt al szemben 
a sem nem nyugati, sem nem keleti (a kett ő együtt ) orosz 
lelkiséggel. „Az előbbi intellektuális és transzcendens, az 
utóbbi misztikus és immanens. A fausti lélek uralkodó 
eszméje ez: Ihn reibt die Gährung in die Ferne. (Hajt a 
forrongás a távolba).” A karamazovi lelket is a vágyódás 
hajtja, de nem a „távolba”, hanem a lélek rejtett  mélysége-
ibe: „Az előbbinek (a fausti léleknek) mozgatója: az uni-
verzalizmusra való törekvés (Wille zum Univesalismus), 
az utóbbinak: a szellem belső világának lehető legteljesebb 
föltárása (Wille zur Seele). Éppen ez a megállapítás rávezet 
a két lélektípus egy másik jellegzetes vonására, amit rövi-
den úgy fejezhetünk ki, hogy a fausti gondolatkör antro-
pocentrikus, a karamazovi pedig animocentrikus. A fausti 
gondolat a humanitás eszményének és a kultúra megvaló-
sításának a szolgálatában áll. Ezért érdekli az ember testi 
és lelki életének minden mozzanata, az ifj úság, az öregedés 
problémája, a szépség, az asszony, a szerelem. A teljes em-
ber teljes megvalósulása.”27

27  Varga Béla: Bölcseleti írások, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979, 
252–253.
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Faust egy határozott an körvonalazható kultúrát akar 
megvalósítani, Dosztojevszkij látja ennek a klasszikus 
szellemiségből táplálkozó szellemnek a krízisét, s ezért a 
lélekhez s nem az intellektushoz fordul, s mint mondja: 
„Egyedül értékes és egyedül méltó az író tollára az, ami 
bent van az emberi lélekben, ami most van benne, ami va-
júdik, amitől várjuk korunk szenvedéseinek megváltását, 
a külső élet és a lélek belső élete között  fennálló, elviselhe-
tetlen diszharmónia megszűnését. A lélek apokalipszisétől 
vár eredményt, s ezért nem menekül a múltba, nem törő-
dik az antik világ szépségével, harmóniájával, neki más 
harmónia kell, amelyet nem adhat meg semmi, csak az, ha 
bátran szembenézve korunk vergődésével, tudatossá tesz-
szük a lelki élet hiányait, fogyatkozásait s igyekszünk ezen 
segíteni.”28

A fő probléma a lélek megszólaltatása, s ami ezzel ösz-
szefügg: a bűn és bűnhődés kérdése. 

A bűn, ami nem csupán egy epizód, hanem olyan ha-
talom, amely a lelki élet egyik kulcsa, egyfajta hatalom a 
lelkiismereten. Úgy is fogalmaz Varga, hogy a karamazovi 
kereszténység az élet tragikusságán, a szenvedésen alapul, 
kifejezett en a szenvedés vallása, szemben a fausti teoreti-
kus alapozású lélekkel. A karamazovi lélek ezzel együtt  
leszámol a humanizmussal s a nietz schei értelemben vett  
ember felett i emberrel is, s így – mondja Varga ‒ az emberi-
ség és a kereszténység tragédiáját képviseli.

Elővételez ugyan egy új hitet, de kétségek között  gyöt-
rődik: „Nem tud tisztába jönni azzal, hogy vajon tud-e 
igazi keresztény lenni, aki megtagadja magát, aki elhagyja 
mindenét és fölveszi a Jézus keresztjét, aki áldja az ő ellen-
ségét, aki a követ kenyérrel fi zeti, aki szelíd, önmegtagadó, 

28  i. m. 255.
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aki le tudja győzni magában a démonit, az érzékiséget, a 
kajánságot, az irigységet; aki tud szenvedni, és aki csak 
szenvedni tud igazán; aki ki tudja ragadni magát mindab-
ból, ami emberi, hogy igazán emberré legyen Jézus értel-
mében, Istennek embere. Mert mindezek nélkül nincs igazi 
kereszténység. A karamazovi lélek a valóban kereszténnyé 
válhatás lelki tragédiájának gigászi küzdelme.”29

Az individualizmus és a közösség vonatkozásában – 
az előbbit a fausti, az utóbbit a karamazovi lélek képviseli 
‒ a böhmi paradigmát, az intelligenciát citálva jelzi, hogy 
Faust képes mindazt képviselni, ami ebben van (igaz, szép, 
jó), de a dosztojevszkiji hősök a lélek mélységeiből építkez-
ve remélik a teljes lelki élet újjáalakulását, amelytől min-
den egyéb függ. Így „A karamazovi lélek meghasonlása a 
látszat ellenére sem a halálnak, hanem a fejlődő, előretörni 
akaró életnek az útja.”30 

29  i. m. 262.
30  i. m. 266.
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A VÉGTELENSÉG HIÁNYÉRZETE – 
MAKKAI SÁNDOR 

VALLÁSBÖLCSELETE 1

„A vallásos hiányérzetet – minden más hiányérzett ől 
megkülönböztetendő – a végtelenség hiányérzetének nevezem. Ez 
a hiányérzet szüli a vágyat, melyben az én a hiány pótlékát, kielé-
gedését kutatja. Azon kozmikus támadásnál, mely a végtelenség 
hiányérzetét kelti, a kielégedés vágya a legkínosabb feszültséggé 
fokozódik, mert az én örök sorsa forog kockán, s ezért a lélek két-
ségbeesve, lélegzetvisszafojtva, esengve fi gyeli, kutatja a mene-
külés útját. A lélek megváltást keres a válságból. Ez a megváltás 
utáni vágy a vallásos élmény lényege, a »keserű gyökér«, ahogy 
Böhm nevezi, melyből a vallásos élet kifakad.”2

Makkai gondolkodói fejlődésének első szakaszát, az 
1920 előtt it, meghatározta a böhmi fi lozófi a, s ez természet-
szerűleg kihatással volt vallásfi lozófi ájának kibontakozá-
sára. Korai tanulmányaiban döntően a hit világmagyarázó 
szerepéről, a szellem egészén belül elfoglalt helyéről, funk-
ciójáról, az értelem és a hit harcáról értekezik.3 

Alapproblémája és kiindulópontja két kérdés:
1. Mi a szerepe és jelentősége a hitnek a világkép meg-

alkotásában?
2. Hogyan befolyásolja a hit az élet menetét, alakítását? 

– szavaival: az életfolytatást?

1  A végtelenség hiányérzete – Makkai Sándor bölcseleti munkássá-
ga, in: Protestans Szemle, 2002/4., 241–262.

2  Makkai Sándor: A hit problémája, Budapest, 1916, 35.
3  Vallásos világkép és életfolytatás (1913), A vallás lélektana (1914), A hit 

szeme (1915), Az értelem és a hit harca (1918).
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A hit problémája című terjedelmes, 1916-os tanulmá-
nyában Böhm fi lozófi ájára alapozva az öntudatos szellem 
működését alapvetően a megismerésben és a cselekvésben 
látja. Ebből bontja ki a hit szerepét. A két részre tervezett  
vallásfi lozófi ai tanulmányból az első rész jelent meg, A hit 
világmagyarázó ereje címmel. A böhmi alapállás egyértelmű: 
a megismerő tevékenységét az emberi szellemnek, amely 
a világképalkotáshoz vezet, a cselekvés, az „életfolytatás”, 
életvezetés és annak alkotása eredményezi. A hit mint az 
emberi élet egyik jelensége a következő problémákat veti fel: 

Alapvető ismeretelméleti álláspont: nem a tőlem füg-
getlen valóságot ismerem meg, hanem az arról felfogott  ér-
zéki képet, amelynek jelentést tulajdonítok. Az ismeretek, 
ha rendezett  egésszé állnak össze – a tér, idő, ok, cél koor-
dinátáinak segítségével – világképpé formálódnak, amely 
általános, egyetemes, s mint ilyen, nem a szubjektumra ori-
entált, szemben a világmagyarázatt al, amely az egyén lá-
tókörén, individualitásán alapul. Úgy is fogalmaz Makkai, 
hogy a világkép csak mint világmagyarázat létezik. Világ-
kép csak egy van: a valóság igazi képe. S hogy ez miből áll 
össze és melyik az igazi, arról nem szól Makkai. Az viszont 
számára tény, hogy világmagyarázat annyi van, ahányan 
törekszünk az igazság megismerése felé. A világmagya-
rázat az életszükségletek tárházába tartozik, amellyel se-
gítséget kapunk az élet teljességének megéléséhez. Az Én 
mindent önmagával hoz viszonyba, s azt kérdezi lépten-
nyomon: ennek vagy annak a valaminek, történésnek, do-
lognak mi a jelentősége rám nézve, milyen viszonyba ke-
rült „önállításommal”, mit kezdjek vele? Ekkor az alapvető 
rendezőelv: milyen értéke van számomra? Ez szabályozza 
a további viszonyomat vele, s a lépésről lépésre megteendő 
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cselekedeteimet. „Az élet az öncél: az ismerés és a világma-
gyarázat az életnek eszköze a megvalósulásban.”4

A világmagyarázatokat mindig határozott  hiányér-
zetek hívják életre: az ismeretlenségtől való félelem, a bi-
zonytalanság, a kételkedés, a meg nem értett  viszonyok 
között i tanácstalanság, s a cél mindezek megszüntetése, az 
élet diadala a valóság felett . Makkai a világmagyarázatot 
mint sajátos életaktust tételezi, amely értékelési mintákat 
is fi gyelembe vesz működésekor (hedonizmus, utilizmus, 
idealizmus, pragmatizmus). 

A hit helyét és szerepét keresve a világmagyarázatban 
a teljes emberi szellemtől indul ki, amely mint egység az 
értelem, a képzelet és a hit dimenzióiban működik. A meg-
értés (értelem) a racionálisan felfejthető, fogalmilag leírha-
tó, elemezhető valóságra refl ektál, s mint ilyen, a nem ra-
cionális vagy irracionális mező kimarad világából, ezekkel 
szemben az értelem vak marad. Mivel az értelem munkája 
elsősorban az általánosításra koncentrál, kimarad belőle az 
egyéni, az individuális, amelyről nem vagy csak kevéssé 
lehet racionális, tudományos ismeretet kapni. Mint írja: 
„[…] az életvalóságnak az az alaptörvénye, létmódja, hogy 
megszámlálhatatlan egyéni, s ennélfogva egymással össze-
mérhetetlen, páratlan és sajátos alakulatban fejezi ki ma-
gát és valósul meg. A valóságban nincs általános, hanem 
csak sajátos, különös van. Mindennek van olyan vonása, 
a mi csak az övé és éppen ez a vonása teszi a valóság nél-
külözhetetlen tényezőjévé. Az értelem munkája éppen ezt 
az egyéni vonást nem bírja megragadni és magyarázni a 
dolgokban, mert azt, amire nincs analógia, csak szemlélni 
lehet, de általánosítani, törvénybe foglalni, tehát racioná-
lisan magyarázni nem. Az a korlát tehát, amely az értelmi 

4  Makkai Sándor: A hit problémája, Budapest, 1916, 9.
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tevékenység világmagyarázó munkájának gátat vet: az in-
dividualitás létt örvénye.”5

Mindemellett  segítségül jön a fantázia, amely szintén 
világmagyarázó tényező Makkai szerint, már az irraciona-
litás határán belül van, de az értelem egyik mozgatórugója 
is, amely „[…] a tudományban hypotheziseket alkot, az er-
kölcsi életben ideálokat tűz ki, s a művészetben a legmaga-
sabb jelentések számára szemléleti formákat talál.”6

S mi a helyzet a hitt el? Itt  kezdődik Spencer „meg-
ismerhetetlenje”, ami Makkai szerint nem megragadhatat-
lan, s éppen a hit által, nem az értelemmel és a képzelett el 
ragadható meg. A hit fogalmát tágan, világi, köznapi érte-
lemben összekapcsolja a bizalommal. Így válik értelmezé-
sében a hit egy olyan bizalommá, amely a megnyugvást 
jelenti az önfenntartás sikerében az anyagi valóság viszo-
nyai között .7 Ebbinghaus a másik szerző,8 akinek a vallásos 
hitre vonatkozó elemzéseit használja föl: eszerint legspe-
cifi kusabb, legerősebb formájában a hit önvédelem a lét 
kozmikus támadása ellen. A bizonytalantól rett egő öntu-
datot megnyugtatja. „[…] hogy a fenyegető valóságot egy 
magasabb hatalom, Isten uralma alá helyezi, aki parancsol 
felett e, s aki megmentheti őt. […]”.9 (A hit a létt ől való fé-
lelem reakciója – ezt az ebbinghausi állítást Makkai nem 
fogadja el.)

S itt  már a vallás területén vagyunk, amelynek fókusza 
a hit, s amelyben nem más jelenik meg, mint „a végtelenség 

5  i. m. 23–24.
6  i. m. 28.
7  Itt  elsősorban Hume nézeteiből építkezik. Hume: Vizsgálódás az 

emberi értelemről, Budapest, 1906, V–VI. szakasz.
8  Ebbinghaus: Abriss der Psychologie, Leipzig, 1908.
9  Makkai Sándor: A hit problémája, Budapest, 1916, 34.
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hiányérzete”.10 Ez szüli a vágyat a hiány megszüntetéséért, 
a lélek megváltást keres és talál a vallásos hitben, s Istennel 
való szellemi azonosulásunk adja a lehetőséget minderre, 
amelynek a szuverenitás a gyökere.

Jelzi, hogy a hit az élmény egyik sajátos fajtája, mely-
ről későbbi tanulmányaiban részletesen ír Makkai. Mivel 
az igazi hit lényege szerint mélységes, intuitív szemlélődés 
a valóság egésze felett , s mint ilyen, nem racionális elemek-
kel „magyaráz”, ebben az új és más dimenzióban éli meg 
újra önmagát, lényege abszolútságát, amely énünk maga-
sabb lényegének megragadásában valósul meg. Mindez 
Makkait a hegeli Abszolút szellem működésére emlékez-
teti Istennel. A vele való szellemi azonosulás tehát a hit lé-
nyege és ebből fakad magyarázó és megváltó ereje. 

Későbbi írásaiban is visszatérő alapgondolata – a fenti-
ekből következően is –, hogy a vallás és a tudomány logika-
ilag inkompatibilis, s két alaptevékenységük révén mérhe-
tők, hasonlíthatók össze a hit és az értelem. A hit magasabb 
dignitásának (méltóságának) oka az, hogy „[…] az értelmi 
világkép hitele, értéke, jelentősége a hit szemén keresztül 
végtelenül fokozódik és nő, míg a hit tartalma az értelem 
szemével nézve hitelében, értékében megszegényedik, ez-
zel pedig az élet megszegényíti, megcsonkítja önönmagát. 
Ebben van tehát a hit magasabb dignitásának titka. Ő a be-
tetőző, a korona az élet művén, glória az értelmi világkép 
körül, mely azt megszenteli, megdicsőíti, a végtelenséghez 
kapcsolja sugaraival. A hívő élet ezért teljesebb élet, mint a 
racionalitás szövedékében kiterjeszkedő élet.”11 Ugyanak-
kor a hit az értelemmel csak közvetítés útján kapcsolódik 
össze. Ez esetben a képzelet a közvetítő.

10  i. m. 35.
11  i. m. 62.
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Ezek után a megválaszolandó kérdés az, hogyan válhat 
egy irracionális mező a racionalitás fogalmi hálójával, a tu-
dománnyal, s mint ilyen, a vallásfi lozófi ával vizsgálhatóvá, 
leírhatóvá. A kortárs Tavaszy Sándor a hit paradoxonait rész-
leteiben elemzi,12 Makkai mint sajátos irracionális élményt írja 
le. Troeltsch13 nagyszabású vallásfi lozófi ájának alapösszefüg-
gései adnak útmutatást és részleges választ a dilemmára.

Tavaszy a vallásban, a hitben meglévő racionális ér-
vényt állítja, amikor a vallást a priori szükségesség alapján 
tételezi, a priori észtörvények megnyilatkozásának tartja, 
amellyel törvényeket kell kutatni, megismerni, leírni, va-
gyis transzcendentális vizsgálati módszerrel lehetséges a 
vallásfi lozófi a. Mi ez a racionális érvény? Tényleges, hatá-
rozott  választ Tavaszy nem ad. Ami Makkai álláspontját il-
leti: „Az élet megvalósulásának törvényei azok, amelyeket 
feltárva, bennük a vallás törvényei is megfejtést találhat-
nak. Csak egyetlenegy, de döntő pont van, amelyben a mi 
felfogásunk a Troeltschétől eltér és ez az ismerés tágabb és 
mélyebb értelmezése.”14

12  „A hit mindig csak előkészület a hitre.
A hit határozott  bizonyosság és biztos ismeret valamiről, ami 

nem fogható meg.
A hit a lehetetlen lehetségesítése.
A hit a megismerhetetlen megismerése. Az ismeret azonban 

nem a gondolkozás és a megértés műve.
A hit átélés nélkül végbemenő fi gyelmessélétel Isten ítélő és 

felmenő szavára.
A hit annál tisztább, minél kevesebbet lehet róla mondani és 

minél üresebb önmagában véve.” Tavaszy Sándor: Református Ke-
resztyén Dogmatika, Kolozsvár, 1932, 276.

13  Troeltsch: Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religionswissenschaft, 
Tübingen, 1905.

14  Makkai Sándor: A hit problémája, Budapest, 1916, 71.
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Makkai azt mondja, hogy van irraconális megismerés 
is! Hiszen az „ismerés” az a tevékenység, amely jelentést 
ad az én tartalmából az életnek. Ilyen a hit (és a képzelet) is. 

Tapasztalatfelett i, világfelett i a vallás világa (itt  
Windelbandra utal, s ugyanakkor kiegészíti ezt azzal, hogy 
a valóságot és Istent összekapcsolja a hit által), ami lénye-
ges terrénuma a problémának, s azért tartja fontosnak ele-
mezni, mert itt  és így juthat érvényre a hit világmagyarázó 
ereje, amely az egyéni élett evékenységben, mint látt uk, 
alapvető. 

Ezek után teszi fel a kérdést – ami az egyéni lét alap-
kérdése – Ki vagyok én? Honnan jött em, mi a lényegem, 
hová megyek? Ez a sorskérdés a vallásfi lozófi ában. S 
Makkai válasza: „[…] az ember sorsa a hitben eldőlt, mert 
az egyén örökkévalósága és abszolút értéke Istenben biz-
tosítva van”,15 a szellemi világ bennünk jelen lévő, teremtő 
hatalommá válik, amely a köznapi fenomenális világtól ily 
módon függetleníti. A hit éppúgy fejlődik, mint minden 
más képesség.

Olyan közvetlen fi lozófi ai hatás, mint Bartók, Tavaszy, 
Varga Béla esetében nem mutatható ki munkáinál, hiszen 
ő a fi lozófi át elsősorban mint hátt értudást hasznosított a 
mind vallás-, mind nevelésfi lozófi ai munkáiban.

Az 1920 után keletkezett  vallásfi lozófi ai munkái szisz-
tematikusabbak, kiérleltebbek. A vallás története és feno-
menológiai vizsgálata összekapcsolódik lélektani, érték-
elméleti, dialektikai, teológiai szempontokkal, s kiemelt 
szerepet kap a kultúrával való összefüggése. A kiinduló-
pont itt  is Böhm. Mivel a vallásos élmény gyökere a van 
és a kell közti hiányból építkezik, e törés érzelmi képe a 
fájdalom, amelyet az emberi lélek nem tud feloldani a reali-

15  i. m. 79.
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tásban, ezért konstruál egy vallásos világképet, amely segít 
a fájdalom oldásában.

A világ rendezett  egész, amelynek középpontjában 
Isten, a mindent átfogó öntudat áll. Az ember e rendszer-
nek öntudatos része, ez a van, amiben minden értékek 
hordozója Isten, aki megadja az értékek, a kell világát, aki 
az axiológiai értelemben vett  tökéletesség. Az örök valósá-
got, Istent, megélni lehet, de magyarázni nem. A vallásos 
élmény egyetemes és szükségszerű, s konkretizálódik az 
egyéni élményekben, amelyek segítenek kialakítani a val-
lásos világképet.

Meglátása szerint két fókusza van a vallásfi lozófi ának. 
Egyrészt a vallás történeti, fenomenológiai vonatkozásai, 
s a praktikus intézményrendszerben való megjelenése. Az 
első kérdéskört saját maga által fi lozófi ai propedeutikának 
nevezett  tanulmányában elemzi teljes, szisztematikus rész-
letességgel,16 amely egyben a fi lozófi a előcsarnoka, mert a 
fi lozófi a az emberi lélek és a világ lényegét (értelmét) és 
jelentőségét (értékét) van hivatva tisztázni.

Mivel a lélek ismer meg, ezért először az vizsgálandó, 
mi a lélek, milyen a szerkezete, működése, tevékenysége. 
Feladat tehát:

1) a lélek vizsgálata, ahogyan van (gondolkodik, érez, 
akar, cselekszik);

2) amilyennek lennie kell, vagyis mikor szép az alko-
tás, mikor igaz a gondolat és mikor jó a cselekedet.

Makkai a lelki jelenségeket vizsgálva a korszerű tudo-
mányos ismeretekre (Freud, Jung) nemigen támaszkodik, 
inkább a klasszikus pszichológia fogalomhálójából szövi 
gondolatait, (Ebner, Fechner, Wundt), s többnyire a köz-

16  Makkai Sándor: A lélek élete és javai, Erdélyi Református Egyház-
kerület, Cluj – Kolozsvár,  1922.
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napi nyelvi, kevéssé fi lozofi kus szóhasználatt al él. Az írás 
nem szakfi lozófi ai/pszichológiai tudományosság szintjén 
értelmezi a problémákat, hanem – úgy is fogalmazhatnék 
– köznapi értelmiségi/teológusi szempontból, a közérthe-
tőség alapszempontjait fi gyelembe véve.

Propedeutikájának lényege a lélek fogalmából indul 
ki, tárgyát, feladatát, módszerét, a test és a lélek viszonyát, 
a „van” és a „kell” határait, tudományát értelmezi. A ter-
mészeti és lelki erők distanciájából kiindulva kapjuk a kö-
vetkező kett ősségeket:

1. realitás – idealitás, a lélek képeket alkot a természeti 
realitásokról;

2. öntudatlan – öntudatos;
3. önkénytelen – öntevékeny (legnagyobb foka az er-

kölcsiség);
4. külső, közvetett  (érzékszervekkel fogjuk fel) – benső, 

közvetlen;
5. általános – egyéni;
6. térben, időben létező – csak időben létezik, ebben áll 

szabadságának lehetősége.
Így a fentieket fi gyelembe véve a lelki erők vizsgálata 

teszi lehetővé egy olyan lélektan megalkotását, amelynek 
természetszerűleg része a hit is, s e vonatkozásokban vizs-
gálandó. A lélektan a működő lelket írja le, de eszményt 
nem adhat. Ezt az ontológia (ténymegállapító tudomá-
nyok) mellett  az értéktudományok, a logika, esztétika, eti-
ka, vallásfi lozófi a végezheti el.

Az igen vázlatos és korszerűtlen történeti fejezetek, a 
test és lélek kapcsolatának leírása után a lelki élet két fő 
ágát elemzi, a megismerést és a cselekvést. Szempontunk-
ból az előző nyújt eligazodást arra vonatkozóan, hogy hol 
helyezi el a hitet a megismerés folyamatában, s milyen 
szerepet szán neki a lelki fejlődésben és tevékenységben. 
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Az érzékelés mint a megismerés alapja magában foglalja 
nemcsak az érzeteket, hanem a szemléletet, a képzetet is. 
Makkai szerint a képzetek összessége alkotja az érzéki vi-
lágképet, melynek formája a tér és idő. 

„Az érzéki világkép úgy jő létre, hogy az érzékelésen 
alapuló érzetosztályok adatait a lélek szemléletekbe tárgyia-
sítja s azokat felelevenítve, képzetekké alkotja, amelyek a tér 
és idő formáiban egymáshoz viszonyulva rendezkednek el, 
s együtt  a világ képét adják. Lélektani értelemben a »világ« 
képzeteinknek rendezett  összessége a mindenkinek akkora 
és olyan »világa« van, amennyi s amilyen a képzetei. Az ér-
zéki világkép az ismerés alapja és kerete. A kényszerű érzéki 
világképet az emberi lélek meg is tudja magának magyaráz-
ni. Az emberi léleknek az érzékelés tehát csak az alapot adja, 
az igazi ismerő munkát a lélek magasabb tevékenységei 
végzik. Három ilyen ismerő tevékenységünk van: a képzelet 
(fantázia), az értelem és a hit.”17

A fantázia és az értelem a rajtunk kívül lévő valóságot 
megmagyarázza, értelmezi, ezzel lehetővé teszi a világban 
való életünket. Emellett  az extenzitás mellett  a hit munkája 
befelé hatoló, a lélek mélyén ragadja meg a végtelen szelle-
met. „Minthogy maga a lélek nem érzékelhető, s mivel hogy 
mindig egyéniségekben nyilatkozik meg, nem általánosítha-
tó, ezért épen az egyéni lélek eredete, lényege, célja, sorsa, 
értéke az, ami az érzékek, a képzelet és az értelem előtt  örök 
titok marad s erre a titokra a világ feleletet nem ad.”18

A következő sorokban megnyilatkozik Makkai lírai, 
szépírói vénája. „[…] mikor a világban olyan fájdalmak, 
veszedelmek, csalódások, veszteségek érnek, vagy amikor 
önmagunk érzéki és értelmi lényegében csalódunk s saját 

17  Makkai Sándor: A lélek élete és javai, Kolozsvár, 1922, 19.
18  i. m. 28.
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tehetetlenségünk, gyarlóságunk, elégtelenségünk, rossza-
ságunk derül ki, amelyekért nemcsak hogy nem kárpótol 
az értelem, hanem inkább kétségbeejt, kínoz, vagy gúnyol 
minket, akkor ébred fel az az ösztönünk, hogy a saját ér-
telmünk felé kerekedjünk és megszabaduljunk a világtól, 
annak rabláncaitól.”19

Valahol, öntudatunk mélyén sejtjük, hogy többek 
vagyunk, mint a világban élő test, sejtjük, hogy van vala-
miféle örök végtelen, tökéletes más világ, amelynek vala-
milyen módon részese vagyunk, csírája lelkünkben van. 
„A léleknek az a tevékenysége, sajátos ereje, amely által 
megbizonyosodunk egy ilyen valóság létéről és jelenlétéről 
a lelkünkben, amely által azzal összekapcsolódunk: a hit. 
A hit öntudatunknak az a megnyilvánulása, amely által 
magunkat, az egyéni lelket egy egyetemes, örök és töké-
letes szellem részének ismerjük meg, akitől származtunk, 
s akinek életében részt venni egyedüli boldogságunk. Az 
egyetemes szellemet a benne hívők Istennek nevezik.”20

Az önismeret útján halad a lélek akkor, amikor eljut 
a végtelen szellemig. A hit a képzeletet hívja segítségül, 
hogy képet alkosson a tökéletes valóságról, amely kép 
megközelíthető lesz az értelem által is. A különböző vallá-
sokon belül különféle lehet a kreált valóság, de a lélek, a hit 
működése ugyanolyan mechanizmusokon megy keresztül. 

Igen sajátos módon osztja fel a lélek működésének 
egyik dimenzióját, az érzelmeket, amely egyaránt a megis-
merés és cselekvés velejárója egyaránt. Eszerint: esztétikai, 
logikai, erkölcsi, vallási, formai érzelmekről beszél.

„Aesthetikai érzelmek, melyek a fantázia képeit kísé-
rik s melyeket a képek formái keltenek. A lélek vagy gyö-

19  i. m. 28.
20  i. m. 29.
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nyörködik a képzelet alkotásaiban, vagy visszarett en tőlük. 
A szépnek vagy a rútnak ezek az érzelmei, mivel a képek 
alakjai, külseje, érzéki köntöse kelti fel őket, nem állanak 
szoros összefüggésben a létérdekkel s ezért érdektelenek. 
Érdek nélküli tetszés érzése kíséri a szépet, érdek nélkü-
li nemtetszés érzése a rútat. Logikai érzelmek, melyek a 
fogalmakat, ítéleteket, következtetéseket kísérik. Vagy az 
igazság, vagy a valótlanság és hazugság érzelmei. Erkölcsi 
érzelmek, melyeket az emberi cselekvés szemlélete ébreszt 
bennünk. A léleknek megfelelő és tetsző cselekvéseket a jó 
és a kötelesség, az ellenkezők a rossz és a bűn érzelmeit 
idézik fel. Vallási érzelmek, melyeket a végtelen és töké-
letes Lélek, az Isten szemlélete, a róla való ismeret von 
magával. A szentség, az áhítat, az imádat érzelmei ezek, 
melyekben legmagasabb fokú aesthetikai, etikai és logikai 
érzelmek egyesülnek. Formai érzelmek, melyeket az isme-
rés lefolyásának tartama és módja okoz; ilyenek a várako-
zás, türelmetlenség, csalódás, meglepetés, kételkedés és 
unalom érzelmei. Ezek az érzelmek nagy változatossággal, 
állandó hullámzásban tartják az emberi lelket az öröm és 
fájdalom végletei között .”21

Kérdések sora vetődik fel ezek után. Így például az, 
hogy mindezek alapján hogyan jön létre bármiféle cselek-
vés? Milyen a kapcsolat az érzelmek és a cselekvések kö-
zött ?

Az érzelmeket mindig sajátos jellemmel, karakterrel 
rendelkező egyének élik át. Vannak szituációk, amelyek-
ben az érzelmek intenzitása megnő, indulatt á válik, amely-
nek a gyökere többnyire a hiány érzése. A vágy ezt a hi-
ányt ki akarja elégíteni, s Makkainál is az akarat az, amely 
elindítja a cselekvést a hiány megszüntetésére. Az akarat 

21  i. m. 30–31.
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szabadsága azonban csak akkor áll fönn, ha egyetlen esz-
mény szolgálatába áll. Ha az öntudat, az akarat irányítója 
több eszmény között  ingadozik, az akarat kötve van, s nem 
tud cselekedni az elérendő eszményért, a hiány pótlásáért.

„Természetesen az akarat és a cselekvés szabadsága 
nem azonos. Hogy mennyire tud az egyébként szabad 
akarat a cselekvésben megvalósulni, teljesen-e, vagy rész-
legesen, az att ól függ, hogy mennyiben képes a külső aka-
dályokat legyőzni? Tény az, hogy a kitartó és erős akarat, 
amelyet állandó eszmény (elvek) vezet és tölt be, lassú 
munkával többnyire eléri azt, amire törekszik; igaz, hogy a 
komoly akarat lehetetlen feladatokhoz nem is fog.”22

A böhmi felfogással ért egyet az esztétikai, logikai 
megismerés, cselekvés, értékelés elemzésében. Az erkölcsi-
ség vonatkozásait vizsgálva azonban egy lényeges dolgot 
tovább, alaposabban elemez, mint mestere: az erkölcs és a 
hit, a hit és a szentség (mint érték) kapcsolatát. 

A lelkiismeret alapfogalom elemzésében (ahogy Var-
ga Bélánál is), amely nem más, mint Isten szava bennünk, 
amellyel átélni tudjuk a jót és a rosszat. Amikor a lelkiisme-
ret megnyilatkozik, ez mindig föltétlen és abszolút. A lel-
kiismeretben szerinte valamiféle erkölcsi érzék fejlődik a 
következő lépésekben: 1. jó az, ami élvezetet okoz tekintet 
nélkül másokra; 2. jó az, ami hasznos számomra, függet-
lenül, hogy élvezetes-e; 3. jó az, ami önmagában értékes, 
mert maga a lélek valósul meg benne. Az igazi autonóm 
erkölcsiség – mondja Makkai – a valláserkölcsiség. Ennek 
kapcsán foglalkozik a bűn problémájával, s Ágostont citál-
va a bűnbeesés négy lépését gondolja át, amelyek a kíván-
ság, a kép, a bűvölet és a bukás.

22  i. m. 33–34.
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„Mikor a bűn még csak kívánság, idejében elnyomha-
tó; már küzdelembe kerül kiűzni az öntudatból, ha képpé 
lett , ha pedig engedjük, hogy ez a kép megbűvölje az öntu-
datot, a bukás elkerülhetetlen. Ha a kísértés képe megrög-
ződött  lelkünkben, mert könnyelműen foglalkoztunk vele 
és nem űztük el: nincs ember, aki a maga erejéből megáll-
hatna a bűnnel szemben.”23

Az erkölcsi bukás külső és belső bűnhődéssel jár. Kül-
ső lehet az egészség, vagyon, élet elvesztése; belső a lélek 
önvádja, önmegvetése, kétségbeesése. A nagy kérdés: le-
het-e és ha igen, hogyan lehet a bűntől megszabadulni? Az 
ész, az elvek segítségével? Nemes jellemű erkölcsi hősök, 
nevelő személyiségek példaadásával? Nem. Makkai sze-
rint önmaga erejéből jó ember nincs. Van viszont a legma-
gasabb erkölcsi hatalom, amely rabul ejti öntudatunkat és 
akaratunkat: Isten – a Krisztusban. S mindez nemcsak az 
egyénben, hanem a társadalomban is működik intézmé-
nyesülve az egyházban. S itt  értelmeződik a három alapér-
ték mellett  a negyedik: a szentséges.

„[…] A szentséges tartalmilag a szép, igaz és jó együtt ; 
de fokozatát tekintve több mindeniknél külön és együtt vé-
ve, mert a háromnak egysége az elképzelhető legmagasabb 
teljesség és értékesség fokán. Mivel a szépség, igazság, jó-
ság, ami életünkben csakis az öntudatos lélekben és általa 
nyilvánulhat, az öntudatos lélek tulajdonságait, javait al-
kotja; ezért a szentséges is csak öntudatos léleknek lehet 
tulajdonsága, lényege; a szentséges a tökéletes Lélek maga, 
a Szellem, kinek minden egyéniség teremtménye, tükre, 
eszköze, visszfénye. A tökéletes Szellemmel való életviszo-
nyunkban sajátítjuk el a lélek értékeit, s ezt az életviszonyt, 
amelyben mi az ő képére alakulunk át, ő a mi életünkbe lép 

23  i. m. 57.
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és abban a maga lényegét megvalósítja: vallásnak nevez-
zük. A vallás tehát az emberi lélek viszonya a Szentséges-
sel.”24 A vallás a szentség életbeli megnyilvánulása, két fő 
tényezője a kijelentés és a hit. 

Mindezek után jutott unk el a vallásfi lozófi a másik 
nagy alapkérdéséhez: mi a vallás lényege. Az alapproblé-
ma tisztázásra kerül már korai írásaiban is. Világos, hogy 
a vallás és a hit nem azonos dolgok, a vallás származéka, 
kibomlása a hitnek, amivel egyenrangú az értelem. Már 
ekkor, Az értelem és a hit harca című tanulmányában (1918) 
vizsgálja a történetileg kialakult elméleteket, kiemelve 
Schleiermacher újító szellemű vallásfi lozófi áját, aki egy-
értelműen függetlenített e a vallásfi lozófi át és a vallásos 
élményt, mint az Abszolútummal való viszonyunk meg-
élését. E viszonyban érezzük feltétlen függésünket az Ab-
szolútumtól, Istentől. Nagyszabású 1923-ban keletkezett  
tanulmányában (A vallás lényege és értéke) ahhoz, hogy 
eljusson a kérdés megválaszolásáig, a fi lozófi a fogalmát 
járja körül. Így a fi lozófi a a legmagasabb rendű tudomá-
nyos törekvés, s mint ilyen, egyetemes, általános, a végső 
összefüggések keresésére irányul, a valóság egésze a tár-
gya, s mint ilyen, az alapkérdése: mi az igazság? A van-t, a 
létezőt elemző és az azt értékelő, a kell világát elemző két 
tudományág – (s itt  is Kanthoz és Böhmhöz kapcsolódik): 
az ontológia és a deontológia, alapfi lozófi a (dialektika), a 
valóság a priori leírása (okviszony, tér, idő, tevékenység, 
változás, lényeg, erő, anyag, szellem, cél) és az értékelmé-
let (axiológia): a logika, etika, esztétika. S hol van a vallás? 
„A vallás éppúgy, mint a fi lozófi a, határozott  lendülett el 
tör az egységes egyetemes világ- és életnézet felé, amely-
ben minden földi jelenségnek megnyugtató jelentését és 

24  i. m. 59.
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igazi értékét akarja megtalálni. Ez az egyetemes átpillantás, 
a lényegre és egységre való törekvés azonos a fi lozófi ában 
és a vallásban. A kett ő között  lélekrokonság van s minden 
igazi vallás épúgy bír egységes világnézett el, mint ahogy 
minden igazi fi lozófi ának meg van az a prófétai foka, ahol 
hitvallássá válik. […] A fi lozófi a végső szava az, hogy az 
egyetlen érték: a szellemiség. A vallás végső szava az, hogy 
a szellem: Isten.”25

Makkai szerint az az igazi fi lozófi a, amelyik Istenhez 
vezet. Ha a vallást fi lozófi ailag vizsgáljuk, mivel az is egyik 
jelensége az emberi életnek, át kell gondolnunk részeit, 
összefüggéseit, egyetemes jelentését, lényegét és értékét 
az egyes ember és az egész emberiség életében. A fi lozó-
fi a legvégső értékének a szellemiséget tekinti, a vallás ezt 
továbbviszi így: a szellem Isten. A vallás fi lozófi ai vizsgá-
lata a vallás realitásának vizsgálatából indul ki. Makkai a 
vallás fi lozófi ai elemzéseinek típusait átt ekintve részletezi: 
1. Egyik értelmezés a vallást mint megismerési formát s 
annak típusait gondolja át, amelyet elsősorban az irreali-
tás, az illúzió jellemez, s csupán a kezdetleges értelem té-
vedése, a primitív ember tulajdona. 2. Ezzel szemben áll 
az a felfogás, hogy csak a legmagasabb rendű, fi lozófi ailag 
kiművelt egyéniség sajátja (alapos elemzésre kerül Spino-
za és Hegel fi lozófi ai alkata). Mások szerint a vallás lénye-
gét az érzelmek és indulatok világában kell keresni; egyes 
gondolkodók szerint (Ebbinghaus) álérzelem vagy szexuá-
lis ösztönökből ered (Freud). 3. az erkölcsiség másodlagos 
formájaként kezelik (racionalizmus).

A valláselméletek vizsgálatakor kitér azokra, amelyek 
mint elsődleges (sui generis) realitást vizsgálják. A termé-

25  Makkai Sándor: A vallás lényege és értéke. Vallásfi lozófi ai előadások, 
Erdélyi Református Egyházkerület, Turda – Torda, 1923, 7.
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szetfelett iség igazolása jelenik meg (Descartes) egyrészt, 
másrészt például a miszticizmus szerint a vallás nem más, 
mint érzelmi elmerülés a természetfelett ibe (Jakob Böhme), 
de a vallás mint pszichológiai realitás (Leibniz, W. James, 
T. Ribot, Schleiermacher), mint dialektikai realitás (E. 
Troeltsch, Eucken, Simmel), mint „értékrealitás” (Rietschl, 
J. Kaftan, J. Cohn, Windelband, Böhm Károly) is értelme-
zésre kerül.

Dunkmann vallásfi lozófi ai rendszerét tartja a legtel-
jesebbnek, aki a vallásos tudatot helyezi vizsgálódásainak 
középpontjába. Az öntudat nem más, mint értéktudat, s a 
vallási értéktudatban egységesen jelen van a három érték 
(igaz, jó, szép). A vallási értéktudat az istenfogalomban 
tárgyiasul, amely alapvetően irracionális. Itt  teszi világossá 
mesterének, Böhm Károlynak azon nézeteit, amelyek alap-
vető hatással voltak vallásfi lozófi ájának kialakítására.

Nézzük meg ezek után, hogy Makkai számára mi a 
vallás fogalma, lényege és mit jelent mint sajátos értékhor-
dozó. Alapkérdés Isten léte! Ez tudományos probléma le-
hetne, de Isten realitása csupán a hit számára realitás. A hit 
nem tudományos eszközökkel igazoló világmagyarázó 
erő. Ez már a hit problémáját tárgyaló részben igazolni 
próbált argumentuma Makkainak. Mindemellett  a vallás 
létjogosultsága ‒ érdekes módon ‒ nem Isten létén fordul 
meg, hanem azon, hogy a vallás realitása tudományos ér-
telemben igazolható-e.

Újra kell defi niálni ‒ modern értelemben ‒ a vallást, 
a realitást, a teológiát. Amíg itt  a hit világmagyarázó ere-
jű, a vallás nem (A hit világmagyarázó ereje című tanulmá-
nyában viszont éppen a hitből kiindulva jut el a vallásos 
világmagyarázat létének igazolásáig), bár mint szellemi 
jelenség éppoly realitással bír, mint bármely más szellemi 
tényező, amely alakítja az ember életét. Úgy tűnik, Makkai 
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egy sajátos paradoxont állít fel azzal, hogy a hit egyik, ilyen 
jelentős terrénumát kizárja a világmagyarázó folyamatá-
ból, magát a hitet viszont nem. „[…] ha a vallás realitását 
igazolni akarjuk, már eleve sem erkölcsi, sem aesthetikai, 
sem társadalmi vonatkozású jelenség a maga lényegében, 
azaz az a valóság, amelyre vonatkozik, s amelytől realitá-
sát kapja, nem lehet sem a természet, sem az ember, sem 
a művészi valóság, sem a társadalom, hanem mindezeken 
túl, kívül valami egyéb.”26 A paradoxont talán úgy lehet-
ne feloldani, hogy a hitnek mint sajátos ismerési formának 
nem racionális van létjogosultsága a világmagyarázatra, 
mint belső mozgató erő, mintegy gyújtópontját jelenti a 
vallásnak, mint egy sajátos objektivációs formának, s nem 
csupán irracionális eszközökkel történő világmagyarázatt á 
válását teszi lehetővé.

A kérdés tehát ezek után az, hogyan defi niálja Makkai 
a vallást?

1. Történeti realitás;
2. Lélektani tény, ebből következően lélektani realitás;
3. Egyetemes szellemi realitás.
E három szempont adhatja meg azt az alapot, amely-

ből építkezve a vallás a tudomány tárgyává lehet.
„[…] a) Történetileg realitás a vallás akkor, ha a törté-

neti fejlődésben határozott an kimutatható sajátos és öncélú 
létérdeket képvisel, s ha ezen létérdek megvalósításában 
történetileg igazolható sajátos és speciális módon működik 
és jár el. Ellenben nem realitás akkor, ha nincs meg ez az 
öncélúsága és sajátossága egy speciális létérdekben, s an-
nak megvalósítási módjában, ha tehát valamely, később 
más átalakult formában ismeretes létérdek szolgálatának 

26  Makkai Sándor: A lélek élete és javai, Kolozsvár, 1922, 73.
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kezdetleges, vagy átmeneti, vagy általában fi ktív formája 
és módszereként jelenik meg a vizsgálat előtt .

b) Lélektanilag realitás a vallás akkor, ha a psychologiai 
vizsgálat előtt , mint sui generis lelki élmény jelenik meg, 
lélektani eredetét, alkatát, célzatát tekintve; nem realitás 
azonban, ha más, ismeretes psychologiai élmények latens 
fajának, vagy származékának bizonyul.

c) Filozófi ailag realitás a vallás akkor, ha az emberi 
szellem egyetemes életmegvalósulásában kétségtelenül ki-
mutatható sajátos, páratlan és pótolhatatlan jelentése és ér-
téke van, ellenben irreális, ha a jelentés és érték más jelenté-
sek és értékek fi ktív megnyilvánulásainak bizonyul.”27

A történetiség A vallás az emberiség életében (1923) című 
terjedelmes tanulmányában részletes átgondolásra kerül, 
amelyben kitér a nem keresztény vallások, a kultuszok 
világára, az élő, az írott , a testt é lett  ige kérdésköreire, a 
lényeg és élet, a bűn, halál örök fi lozófi ai, vallásfi lozófi ai 
kérdésfeltevéseire.

Ami igazán újszerű Makkai vallásfi lozófi ájában az az 
élmény működésének, szerkezetének elemzése, amelynek 
kulcskérdése a hiány.

Kérdései: „[…] 1. Van-e vallásos hiányérzet, s mi an-
nak a specialitása? 2. Hogyan reagál a lélek erre a hiány-
érzetre? 3. Miféle pótlást kap a lélek a vallásban? 4. Milyen 
természetű a vallásos kielégülés? Mert a vallásos élmény 
lélektani titka csakis ezekben rejlik: vallásos hiányérzet, 
vallásos reactió, vallásos pótlás, vallásos kielégülés. Ebben 
van benne a vallásos élmény sui generis, reális, önálló lé-
lektani lényege.”28

27  Makkai Sándor: A vallás lényege és értéke, Vallásfi lozófi ai előadá-
sok, 1923, 74–75.

28  i. m. 79.
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A vallásos élmény nem csupán egyike a racionális él-
ményeknek, sőt inkább annak ellentéte. Ezt az élményt az 
élet végtelenségének és tökéletességének hiányérzete vált-
ja ki, amikor emiatt i kétségbeesésében az ember keresi a 
kozmikus erővel való kapcsolatot. Mindez együtt  jár a ha-
lálfélelemmel, az elpusztulástól való félelemmel.

Az élmény is a vallásos élmény folyamatának különb-
ségét a következő sémában szemlélteti:29 

hiányérzet 
(megtámadott ság 

refl exe, fájdalom az 
öntudatban)

= a szabadság ősösztönének kött e-
tése (végesség, tehetetlenség, 
bűntudat)

reakció 
(vágy a pótlás után)

= megváltás utáni vágy
(vágy a hiányzó végetlen és töké-
letes élet után)

pótlás
(proiectio és azo-

noslás)

= hit 
(a végetlen és tökéletes életvalóság 
megragadása és képpé formálása, 
váltság)

kielégülés
(az öntudat gyara-

podása)

= üdv 
(gyarapodás a végtelen és 
tökéletes élet bizonyosságának 
öntudatával)

Mivel a dialektika vagy alapfi lozófi a – a böhmi rend-
szerben, amiből Makkai építkezik – az emberi szellem mű-
ködésével és törvényszerűségeivel foglalkozik, így a vallás 
is e terrénumon belül defi niálható. Itt  újra a vallásról mint 

29  i. m. 85.
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világmegértő, világmagyarázó tényezőről beszél, ahol is a 
felfogásában az élet egyenlő alapvetően a megismeréssel, s 
a vallás e gyökerekből táplálkozik, s mint a megismerésnek 
egy sajátos fajtája, a valóság rá vonatkozó részének jelen-
tést ad. A dialektika vagy alapfi lozófi a kulcsproblémája, 
hogy a szellemnek hány jelentésadó funkciója van, vagyis a 
szellemre ható valóság egészét és részeit milyen ismerett e-
vékenységek töltik meg jelentéssel. Makkai itt  a racionális 
és irracionális lelki tevékenységeket elválasztva kiemeli az 
utóbbi szerepét, ahol helye van a vallásnak, a hitnek, ahol a 
kérdés nem az, hogy mi a világ, hanem az, hogy ki vagyok 
én? Honnan jött em, mi a lényegem, hová megyek? 

Makkai a hitet olyan érzékelésként értelmezi, amely a 
belső világunk felé fordul s az ott  működő folyamatokat, 
amelyek nem racionálisak s nem is racionalizálhatók, mű-
ködteti. Az érzelmekről igen keveset beszél, holott  az ál-
tala is igen nagyra tartott  Schleiermacher egyik központi 
elemként jelöli meg a vallásfi lozófi ájában az érzelmek ter-
rénumát. Makkai szerint a „sui generis hit sajátos egyéni 
látóerő, benső meggyőződésre támaszkodó s rendületlen 
bizalomban megnyilvánuló életaktus;”30 s mint ilyen, az 
Istenben való önismeretünk alapját képezi. 

Mint említett ük, még egy lényeges szempontból vizs-
gálja a vallást: axiológiailag. A három erkölcsi mentalitás, 
ami történetileg és elméletileg igazolódott  az európai fi -
lozófi a fejlődésében, a hedonizmus, az utilitarizmus és az 
idealizmus, lényegüket tekintve jelen van a vallás terré-
numában is, amelynek tényleges értéke a Szentséges (Das 
Heilige). „Az ontologiai tökéletesség a befejezett  létet, a lét 
teljességét jelenti; az axiologiai tökéletesség pedig az érté-
kesség teljességét, Istenben mind a kett őt bírjuk és képzel-

30  i. m. 102.
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jük, mint ens perfectissimumban, mert az ő léte tökéletesen 
befejezett  egész és ő az összes értékek teljességében tün-
döklik. Élete végtelen és tökéletes, ontológiai és axiologiai 
értelemben. Ennek az életnek fenségét, hódolatra, imádat-
ra, szeretetre egyedül méltó voltát egy értékjelzővel fe-
jezzük ki: »Szentséges« (»Das Heilige«). A »szentséges« a 
vallásos értékjelző. Maga az az érték, amit jelez, tehát nem 
külön, specifi kus valóság axiologiai értelemben, hanem a 
logikai, ethikai és aesthetikai31 érték summitása, tökéletes-
ségük elképzelhető legmagasabb foka, melynek tartalma 
éppen az igazság, a jóság, a szépség, a végtelenség és tö-
kéletesség elképzelhető legmagasabb fokán. Isten tehát az 
ideálok és értékek örök Királya, szentséges foglalatja, for-
rása, birtokosa és biztosítója az örök értékeknek, a tökéle-
tes életnek.”32

Ha a vallás sui generis lelki tény amellett , hogy a szel-
lemi valóság része, az emberi élet teljességéhez hozzátar-
tozik, sajátos és pótolhatatlan, akkor az a kérdés, hogy az 
értékek hálózatában milyen szerepe van!? Újra Böhm és 
Windelband a kiindulópont számára: vagyis a vallási érték 
a szentséges, a legtökéletesebb formában magába foglalja 
az igaz, a jó, a szép (a szellem önértéke) értékdimenzióit, 
amelyek Istenben koncentrálódnak. 

Ha a vallást mint a szellem realizálódását, objek-
tiválódását tekintjük, akkor elsődlegesen a kultúra terü-
leteit kell megvizsgálnunk, kapcsolatát a tudománnyal, 

31  A szöveg kiegészítése és nyelvhelyességi vagy nyomdahibák javí-
tása Veres Ildikó által. A továbbiakban ezt külön nem jelezzük.

32  i. m. 115. – Itt  kell megjegyeznem, hogy Makkai tanulmányának 
egy olyan példányából dolgoztam, amelyet valaki, s igen erős a 
gyanúm, hogy maga Makkai átjavított a. A fenti idézetben is az 
egyedül és az elképzelhető szavak át vannak húzva, amit a „javító 
személy” több helyen megtesz.
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erkölccsel és a művészetekkel. Világos Makkai számára 
a vallás és a tudomány logikai összemérhetetlensége, in-
kompatibilitása „[…] a tudomány egész lényege benne van 
a tanításaiban, de a vallás nem merül ki a vallásos képze-
tek, tanok, igazságok rendszerében, mivel ezek csak szár-
mazékai a hitnek. […] A vallást nem lehet teljes egészében 
racionalizálni, hogy így összemérhessük a tudományos 
ismeretekkel, mert magvában irracionális. Az ilyen össze-
mérés tehát mindig elfogult lesz a tudomány javára, mert 
annak teljes egészével a vallásnak egy csonka részletét he-
lyezi szembe.”33

Végső konklúziója teológusi alapállásából következő-
en nem meglepő: „[…] a vallásnak kell a tudomány önérté-
kűségét, és az életre való nemes hatását mindig ellenőriz-
nie és szabályoznia, tiltakoznia az olyan tudomány ellen, 
amelyik alacsony haszon és élvértékből dolgozik s célja 
csak a test hízlalása, a hatalmasok támogatása, a kicsinyek 
elnyomása stb. és támogatnia, lelkesítenie, vezetnie azt a 
tudományt, amelyik az igazságért küzd, amelyik az em-
bert akarja úrrá tenni a test, a bűn, a szolgaság etc. felett .”34

Az igazi kultúrember: a tudós hívő és a hívő tudós. 
A valódi tudomány – mondja Makkai – ne legyen val-
lásellenes, mert akkor félreismeri saját határát és tudo-
mánytalan lehet. Vagyis tételeznie kell mindenkor egy, a 
tudomány eszközei számára elérhetetlen terrénumot, az 
irracionalitás azon világát, ahol a hit, különösképpen a val-
lásos hit működik. 

Mi a helyzet a művészethez való kapcsolódással? Ez 
a terület igen kevéssé árnyalt, mondhatnám azt is, a tudo-
mányos fogalmi közhelyek szintjén fogalmazódik meg a 

33  i. m. 128.
34  i. m. 132.
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probléma. Végső konklúzió – többnyire a hegeli esztétika 
hatására – a művészet az általános tartalmat konkrétt á és 
szemléletessé teszi; a képzelet, a fantázia segítségével hoz-
za létre az alkotásokat a művész.

Ha a művészi szép mint fenséges jelenik meg, akkor 
kapcsolódik igazán a vallási értékhez, a szentségeshez.

A vallásos és az esztétikai élmény összehasonlítása 
arra az eredményre vezet, hogy csupán a fantázia a közös 
tényező bennük. Esztétikum és religiózum függetlenek 
egymástól, nincsenek egymásra utalva szükségképpen, 
ahol találkoznak, az a „fenséges” terrénuma, az az esztéti-
kai érték, ahol a religiózum az isteni értéke. Az esztétikum 
nem más Makkai szerint, mint a szépségnek magát minden 
érdektől és korlátt ól függetlenített  humánum manifesztá-
ciója. Amíg itt  az érdeknélküliség, addig a hitélményben 
az érdekeltség a domináns, hiszen itt  a sorsa forog koc-
kán az embernek, aki veszélyeztetett  létében a megváltót 
keresi, s nem az esztétikus tetszés lesz központt á, hanem 
az egész egzisztenciát fölrázó megrendülés. „Továbbmen-
ve az összehasonlításban, meg kell állapítanunk, hogy az 
esztétikus élményben legjellemzőbb érdektelenség helyét 
a religiózus élményben a legsúlyosabb, legválságosabb ér-
dekeltség foglalja el. Itt  szó sem lehet érdektelenségekről; 
ellenkezőleg, az egyén legdöntőbb létérdeke: örök sorsa fo-
rog kockán, ennek gyötrelmes veszélyeztett ségében keres 
Megváltót magának. Ezért a religiózum hatása az esztéti-
kus tetszés helyett  az egész exisztenciát fölrázó megrendü-
lés lesz.”35

Amíg az esztétikai élményben a látszat, addig a val-
lásban a rendkívüli realitás átélése döntő. Az előzőben a 

35  Makkai Sándor: Esztétikum és religiózum, Esztétikai Szemle, Buda-
pest, 1936, 11.



87

A végtelenség hiányérzete – Makkai Sándor vallásbölcselete  

humánum, az utóbbinál az emberfelett i dominál. A plasz-
ticitás szempontjából: „Az esztétikai plaszticitásban tarta-
lom és forma egy látszatban egyesülnek, a tetszés kedvéért. 
A hit-élményben azonban egy benső, lelki azonosulás való-
ságos átélése töri össze és teremti újjá az embert, hatalmas 
lendülett el vetve a tett  útjára. Az esztétikum sztatikus ter-
mészetével szemben a religiózum dinamikus jellegű, mely-
ből a kultusz és a hitből fakadó életfolytatás származik.”36

A vallás az erkölcsiség egyik lényeges megvalósulási 
területe. Ez a következő kapcsolatrendszer, amire rápillant. 
Csupán rápillant, de részleteiben ezt sem elemzi. Vázlatos, 
kidolgozatlan részek váltják egymást. Az egyik ilyen kulcs-
probléma az akaratra irányul, amely életformáló tényező, 
amelyet egy elérendő ideál mozgat, egy erkölcsi eszmény. 
Kiemeli, hogy a mindenkori legfőbb erkölcsi eszmény hor-
dozója Isten, így az Isten-kép az emberi szellem erkölcsi fej-
lődésének mindenkori fokmérője. Tényként szögezi le, hogy 
az erkölcsiség a hitből táplálkozik s így „[…] akkor teljesen 
hibás az a felfogás, amit a moralizmus hirdet, hogy tudniillik 
az erkölcsiség a vallás alapja, hogy az erkölcsiségen épül fel 
a vallás. Ez a felfogás illúzióvá teszi a vallást, de kirántja az 
alapot az erkölcsiség alul is. A kett ő között i szükségképpeni-
ség abban nyilvánul meg, hogy amint lehetetlen erkölcsiség 
vallás nélkül, úgy lehetetlen vallás is erkölcsiség nélkül.”37

A hit és az akarat egymásra hatása alapvető az erköl-
csiség tárgyalásakor, de ezt sem fejti ki részletesen, csupán 
a jézusi legtökéletesebb életideált és a legengedelmesebb 
akarat példáját említve utal a problémára, illetve arra a 
konklúzióra, miszerint az erkölcsiség egyetlen igazi formá-
ja csak a valláserkölcsiség lehet.

36  i. m. 12.
37  i. m. 143.
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Makkai kéziratban maradt – a debreceni teológiai fa-
kultáson tartott  – vallásfi lozófi ai előadásai (1951) az előző-
ekhez képest kevés újdonsággal bírnak, hiszen itt  is alap-
vetően mint fi lozófi ai és nem mint teológiai tudományként 
tárgyalja. Vallás, erkölcs, Abszolútum, hit, a szentséges 
mint érték, a vallási igazság (alétheia) kérdéskörei jön-
nek újra elő, természetesen fi gyelembe véve didaktikai 
szempontokat is. A hitet itt  már az intenzivitás jellemző-
ivel is felruházza amely „[…] mint sajátos, irracionális 
ismerőtényező olyan látóerőt, benső meggyőződést és eb-
ből fakadó bizodalmat jelent, amely más valóságot és más 
módon érzékel, mint a psichikai érzékelés. Ez a más való-
ság Isten és az a mód, ahogy Istent megismerjük […] az 
emberi lélek tevékenysége csakis Isten által adott  emberfe-
lett i tényező lehet.”38 A hit igazságának forrása az Ige, Isten 
kijelentése, Pál apostol szavaival: a hit hallásból van. Tehát 
a forrása a hitnek nem csupán az írott , hanem a hallott  Ige. 
Mindezt a Krisztus által összefogott  közösségben halljuk. 
A hit tartalmilag nem bővíti a világmagyarázatokat, vi-
lágismeretünket, hanem az Istenhez való kapcsolódásban 
mindennek új, másoldalú megvilágítást, jelentőséget ad, s 
mint ilyen, egy sajátos értékelőtényező az ember életében.

A hit tárgyiasulása a vallás, és a hit valóság- és ember-
ismerete nem helyett esíthető semmilyen más, még fi lozófi -
ai emberismerett el sem. 

Vallásfi lozófi ai tanulmányai mellett  a halál és a hit kap-
csolatával foglalkozó lírai esszéjében, A halál mysteriumában 
(1918) elemzi azokat a lehetőségeket, amelyekkel az embe-
riség megpróbált szembeszállni a nagy Megsemmisítővel. 
Végső konklúziója: egyedül a hit válthat meg a halál ha-
talmától.

38  Makkai Sándor: Vallásfi lozófi a, Debrecen, 1951, 27.
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De melyek a halál arcai? Mi az általános, egyetemes, 
és mi az egyéni, individuális jelentése, jelentősége? A ha-
lált az ember számára az teszi titokzatossá, hogy két vi-
lágrendhez tartozik, az egyetemes természetihez s egy en-
nél magasabbrendűhöz, a lelkek világrendjéhez – mondja 
Makkai. Mulandóság és halál. Ugyanaz a kett ő, de még-
sem. 

„Két arca van a Halálnak. 
Az egyik az őszi természet haldoklásában mutatja meg 

magát, a másik az emberi élet és sors tükörében. 
Ősszel, amikor a bágyadozó napfény, sárga levélhul-

lás, síró szelek, sápadozó színek és szétfoszló illatok kön-
tösében érkezik, mindig egyforma, mindig következetes a 
Halál.

Nem véletlen, hanem az örökkévaló törvény képét 
hordozza. Nem is Halál a neve; sokkal inkább a Mulan-
dóság törvényének nevezhető. Arcán nincs semmi félelmes 
vonás, sem kísérteties, sem gyötrelmes. Inkább fájdalma-
san szép, édes-szelíd arca van.

Járván az őszi fák alatt , hervadozó kertekben, szinte 
megdöbbenve csodáljuk, hogy ezek a földbegyökerezett , 
tehetetlen rabok milyen mozdulatlan nyugalommal, alá-
zatos-szelíden hajtanak előtt e fejet. Semmi sem viaskodik 
vele a természetben. A természet nem ismeri a haláltusát. 
Szelíd mosolygással, ünnepi színpompában várja a véget. 
És mi titokzatos sejtéssel érezzük, hogy ez a Halál: a jó.

A másik arca csak az emberek között  ismeretes.
De nem is jól mondott uk. Így kellett  volna monda-

nunk: a többi arcai. Mert az emberek között  sohasem egy-
forma és következetes a Halál. Éppen azért olyan félelmes, 
mert nem lehet kiszámítani. Nem törvényszerű nyugalmá-
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val, nem az óramű pontosságával jön. Legfőbb jellemvoná-
sa a Véletlen, az Esetleges.”39

A halál határozza meg és formálja életünket, lénye-
günket, az élet akarása, a létt é vált akarat a halál felől ér-
telmezhető. S itt  egy sajátos fogalmat használ Makkai: a 
tömörítést, tömörödést, a halál kényszerít tömörödésre, 
az életet a lélek szépségei felé irányítja. Az élet, a lét mi-
nőségei, típusai mind-mind a halál felől értelmezhetők. 
Hiszen bármely életformát választhatunk – legyen fő elv 
az élvezet, a haszon vagy a szeretet – a Rém „[…] meg-
fojtja az igazságot, megcsúfolja a jót, kikacagja a szerete-
tet is”.40 A hit az egyetlen, amely segít a halál hatalmával 
szemben, s ebben van a nagy létkérdés: az egyén sorsa a 
halálban. Hiszen halálomban benne van sorsom, egész éle-
tem. Halál annyiféle van, ahány személyiség. Ha a halál tit-
kát meg akarjuk érteni, a hitet úgy kell felfognunk, amely 
segít az egyetemes és egyéni összekapcsolásában, a halál 
egyetemességét segíti átemelni az egyéni, konkrét, utolsó 
„élménybe”. A természeti világrend mellett  létezik egy 
másik, a lelkek világrendje, amely Makkai értelmezésében 
az örökkévalóság, Isten világrendje, s az egyéni lét és lélek 
mindkét világrendből építkezik. 

A titok még inkább megfejthetetlen akkor, amikor a 
nyelv már nem képes elárulni a világnak, amit a szem lát, 
ebben a tényben van minden pillanatban titokzatos jelentő-
sége számunkra. Az ismeretlenbe vezető út ez, s amit nem 
ismerünk, annak képét „[…] vágyaink szálaiból szőjük ösz-
sze”41. A keresztyén ember számára az örök élet hite a ve-

39  Makkai Sándor: A halál mysteriuma, Magyar Evangéliumi Keresz-
tyén Diákszövetség, Budapest, 1918, 7.

40  i. m. 13.
41  i. m. 47.
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zérlő elv és erő. A halál a félelmek és a fájdalmak királya. E 
szimbolikában benne van minden, ami a halál lényegéhez 
hozzátartozik, a félelem az ismeretlentől. A halál a fájdal-
mak sokaságával átszövi az életet, mert mindenhol a hi-
ányra, a végtelenség és a tökéletesség hiányára utal.
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KANTTÓL A HERMENEUTIKÁIG 
ÉS A DIALEKTIKAI TEOLÓGIÁIG 1

A fi lozófi ai-teológiai útkeresés 
egy lehetséges változata Közép-Kelet-Európában – 

Tavaszy Sándor

Relevánsnak tűnik a századunk első felében kialakult euró-
pai fi lozófi ai és teológiai szituációra vonatkozóan feltenni a 
kérdést: Vajon hogyan vált lehetővé, hogy a hermeneutika 
és a dialektikai teológia „egymásrapillantásából” a refor-
mátus dogmatika új utakat keressen Európa keleti térsége-
inek szellemi központjaiban is? Mi az a fi lozófi ai-teológiai 
és „életvilág”-beli szituáció, amely kikényszeríti nemcsak 
az új fi lozófi ai-hermeneutikai refl exiót, hanem utakat nyit 
a református hitélet újfajta értelmezése számára is? A fo-
lyamat egy, a korban lehetséges és tipikus értelmiségi-
fi lozófusi-teológusi mentalitás kialakulásának végigkö-
vetésével, értelmezésével jól nyomon követhető. Ennek 
igazolására kiválasztott  kutatási terepünk századunk első 
felében a közép-kelet-európai helyzet egyik jellegzetes ré-
giója, Erdély, politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és 
elméleti vonatkozásokban egyaránt.

A magyarországi fi lozófi ai gondolkodás jelentős kor-
szakát képviseli a századunk első évtizedeiben kialakult 
„kolozsvári iskola”, mely az erdélyi magyar protestáns 
teológusok munkásságát is magába foglalja. Az első rend-
szerezett  fi lozófi át Magyarországon létrehozó Böhm Kár-

1  Kantt ól a hermeneutikáig és a dialektikai teológiáig, in: Confessio, 
1997/2. és a Böhm Károly és a „Kolozsvári Iskola” című konferencia-
kötetben. Kolozsvár – Szeged, 2000, 197–211.

.



93

Kantt ól a hermeneutikáig és a dialektikai teológiáig

oly iskolateremtő hatása a századfordulótól igen erőteljes, 
nemcsak Erdélyben, hanem az ország más szellemi köz-
pontjaiban is. Filozófi ája a hat részből álló Az Ember és Vilá-
ga című munkájában összegződik, amely elsősorban Kant, 
Fichte, Hegel hatását hordozza magán. Rendszerében a 
logikai analízis és az ellentmondások dialektikus megkö-
zelítésének módszereit használja. Mindemellett  a korabeli 
teológiai és fi lozófi ai irányzatok is formálták a kolozsvári 
szellemiséget, az induló fi atal generációt, amelynek egyik 
markáns egyénisége volt Tavaszy Sándor, aki mind elmé-
leti munkásságával, mind pedagógusi, lelkészi praktizálá-
sával az egyik lehetséges korabeli értelmiségi mentalitást 
képviselte.

1. A tágabb környezet, a Habsburg Monarchia korabeli 
szellemi pezsgése olyan elméket mondhat magáénak, mint 
Ludwig Witt genstein, Edmund Husserl, Lukács György, 
Ott o Neurath, Moritz  Schlick, Karl Mannheim, Hauser Ar-
nold, az író Franz Kafk a, Rober Musil, a költő Rainer Maria 
Rilke, Ady Endre vagy a zeneszerző Gustav Mahler, Bedrich 
Smetana, Arnold Schönberg, Bartók Béla és a pszichológus 
Sigmund Freud. E rendkívüli szellemi környezetben indul 
Tavaszy munkássága, aki további elméleti feltöltődésért 
megjárja a berlini és a jénai egyetemeket, ahol például a 
neokantianizmus (Nathorp, Cassirer, Rickert), a pszicho-
lógiai indukcionalizmus (Wundt), az arisztoteliánus tanok 
felújítása (Bolzano, Külpe) s a fenomenológiai (Brentano, 
Husserl) van rá érzékelhető hatással. A kezdetek elméleti 
útkeresése után, amelynek központi problémája egyrészt 
az ember mint cselekvő, megismerő, értékelő lény, az is-
meretelmélet és az axiológia kapcsolata, valamint a teoló-
gia tudományelméleti problémái, eljut a transzcendentális 
és a fenomenológiai módszer összekapcsolásáig, amely a 
továbblépés lehetőségét jelenti mind a teológiában, mind 
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a fi lozófi ában. Amit Kant jelentett  Tavaszy számára a fi -
lozófi ában, azt jelentett e Schleiermacher a teológiában: 
biztos elméleti alapot, a megújulás lehetőségét, amely vá-
ratott  már magára az erdélyi magyar teológiai közéletben. 
Az újortodoxia és a liberális teológia korabeli megoldásai 
elégtelennek bizonyultak, s már korai – 1912–1913-as – írá-
saiban bejelenti igényét a keresztény vallás fenomenológi-
ai s ezzel együtt  fi lozófi ai megértésére és megalapozására. 
A schleiermacheri teológiafelfogás és módszer elemzése-
kor az immanens kritikára helyezve a hangsúlyt, így fo-
galmaz: „E módszernek a többi tudomány módszerével 
egyezőnek kell lennie, tehát kritikainak és immanensnek –, 
a tapasztalati világon belül kutatónak és magyarázónak.”2 
A hermeneutika módszertani és fi lozófi ai jelentőséggel az 
1932-ben keletkező Református Keresztyén Dogmatika című 
munkájában lesz jelen, bár a transzcendentális módszer el-
sődleges marad.

Nem csak az elméleti igény vezeti a klasszikus fi lozó-
fi ai és teológiai hagyományok megújítása felé, hanem a ko-
rabeli „életvilág” megváltozása is. Az erdélyi magyarságot 
az első világháború utáni döntések az uralkodó nemzet po-
zíciójából nemzetiségi-kisebbségi létbe kényszerített ék. Az 
új állami keretben nem érvényesültek a korszerű, érdek-
tagolt politikai rendszerre jellemző cselekvések, megnyil-
vánulások, így meg kellett  keresni azokat a lehetőségeket, 
amelyek nem engedik a kisebbségi lét minőségeit végérvé-
nyesen elpusztulni. A kényszerítő valóság ott  és akkor élet-
világbeli hátt erét jelentett e a refl ektálandó problémaszituá-
ciónak. A kisebbségi lét elméleti értelmezésének kényszere 
az autenticitás megőrzése és az autonóm személyiségek 

2  Tavaszy Sándor: Theológia és általános vallástudomány, in: Refor-
mátus Szemle, 1913, 358.
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kialakításának érdekében is történik, bár a Tavaszy által 
kialakított , a közösségiség és a kulturális aktivitás premisz-
száira épített  kisebbségetika a korabeli viszonyok között  
csupán a túlélést ígérheti.

Elmélet és realitás egymásra vonatkozásából kiindul-
va, megfogalmazza fenntartásait a fi lozófi ai idealizmussal 
és a marxi fi lozófi ával szemben. Bár érzékelhető mind-
végig a kanti, böhmi hatás, új gondolati anyagot keresve 
Kierkegaardtól Spengleren, Husserlen, Barthon keresztül 
Heideggerig vezet az út.

Átgondolva és elemezve a történetileg kialakult fi lo-
zófi ai irányzatokat, keresi az új megoldási lehetőségeket. 
Három fi lozófi ai magatartást különít el:

1) A létező valóságot leképezni, megismerni (Descar-
tes-tól Locke-on át Kantig)

2) A létező valóságot cselekvőleg alakítani (Bacon, 
Marx, Bergson)

3) A létező valóságot értékelni (Kant, Böhm, Rickert).
Mindhárom att itűdben azt az alapvető problémát látja, 

hogy: egyrészt az Én, a Szubjektum valójában nem érdekli 
őket, hanem csak bizonyos tevékenysége, másrészt élesen 
szembeállítják az embert és a megismerendő, az átalakítandó 
és az értékelendő valóságot. Ezzel szemben fejti ki, hogy szá-
mára mi a mai fi lozófi a teendője: „az embert […] vissza kell 
helyeznünk a gondolkozási síkból az egzisztencialitásának 
síkjába és ott  kell megismernünk, hogy mint élett ől duzzadó 
és valóságtartalomban gazdag alanya lehessen a gondolko-
zásnak. Vissza kell adni az embernek az egzisztencialitását a 
fi lozófi ai gondolkodásban is.”3

Már Kierkegaarddal foglalkozó tanulmányában is 
jól érzékelhető, milyen lelkesedéssel szívja magába az új 

3  Tavaszy Sándor: Lét és valóság, Kolozsvár, 1933, 23.
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fi lozófi ai áramlat eszméit. E gondolatokból fi lozófusunk 
számára az a fontos, hogy a valóságot „levésben”, folyama-
tában fogja fel, s ebben a valóságban, az egzisztenciális vi-
szonyokban kell benne lennünk a személyes lét közvetlen-
ségével. Kierkegaarddal együtt  elutasítja az objektum és a 
szubjektum merev elválasztását, a hegeli abszolút szellem 
tisztaságát, s helyett e az egzisztáló Ént helyezi előtérbe. Ez 
az igazi fi lozófi a számára, amely nem általában kérdez a 
valóság után, hanem csak a konkrét létt el bíró valóságra 
refl ektál. S mivel Kierkegaard az autentikus lét után kutat-
va a végleges megoldást Istenhez való személyes közelsé-
gében találja meg, a teológiában is új utakat kereső Tavaszy 
számára e kérdésben is nagy jelentőséggel bír.

Az új fi lozófi át a konkrét létt el bíró ember, a világ s 
a személyes Isten-élmény érdekli. Így válik a teológus 
Tavaszy számára a fi lozófi a általában az Isten-keresés tu-
dományává, hiszen szerinte a világnak és az embernek Is-
ten nélkül nincs értelme.

Nézzük ezek után, hogy melyek azok az új fi lozófi ai 
fogalmak és megoldások, amelyekkel a konkrét valóság 
rejtett  dimenziói is felfejthetőkké válnak, s amelyek alkal-
masak egy kisebbségi fi lozófi a kialakítására.

Írásaiban elkülöníti az élet és a lét szféráit egymástól. 
Már 1925-ben így ír: „[…] az élet más, mint a lét, az élet maga-
sabb és több, mint a lét; vagy másképpen a lét egy adott ság, az 
élet pedig örökös feladat… az élet megszűnik ott , ahol a létt el 
azonossá lett , mert a lét elnyelte az életet. […] A lét lehet sze-
mélytelen folyamat, de az élet csak személyes tett  lehet. Élet 
csak ott  van, ahol a személyiség teremtő ereje hat, ahol a sze-
mélyiség szava dönt, s ahol a magasba lendülő élet személyes 
parancsa ez: Legyünk nagyobbak önmagunknál.”4

4  Tavaszy Sándor: Világnézeti kérdések, Torda, 1925, 47.
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A lét fölött i élet e gondolatkörben nem egyfajta világ-
ba lépést, hanem a csupán biológiai-fi ziológiai léten túl a 
lét személyes megélését, a szabadság birodalmát jelenti. E 
szférában nincs helye az elidegenedésnek, itt  a munka is 
teremtő, alkotó folyamat kell legyen, amely az ember sze-
mélyiségét kiteljesíti. Ez a létfölött i élet teremtheti meg az 
életminőségek javításának lehetőségeit a kisebbségi lét vi-
szonyai közepett e is.

Tavaszy jól érzékeli, hogy a kor milyen elviselhetetlen 
impulzusokkal veszi körül a kisebbségi lét egyébként is 
nehéz valóságában élő embert: az individualitás, az elem-
bertelenedett  munka, a kultúra és az erkölcs értékeinek de-
valválódása nem jelentik azt a keretet, amelyben az auten-
tikus lét kibontakozása megvalósulhat. A lét és a valóság 
kapcsolatának további elemzésekor végül is a heideggeri 
ontológiai alapozást fogadja el. Így a lét „[…] az emberben, 
[…] mint létezőben lévő lét a létgondban lesz megfogha-
tóvá. […] A gond az a szituáció az Én számára, amelyben 
a lét megragadhatóvá válik. […] Vagy ha a gondot legéle-
sebb formájában vesszük, akkor azt mondjuk, hogy a lét a 
»veszélyeztetett ségben« válik megragadhatóvá.”5

Az időben lét „elvetélt” lét, amely visszautal önmagára. 
„[…] az egzisztencia […] kimeríthetetlen, elhatárolhatatlan és 
meghatározhatatlan. Miután azonban az egzisztencia »utalá-
sokat« rejt magában a transzcendenciára és utalásokat az így-
létre, ennélfogva azt mondhatom, hogy az egzisztencia ott  áll 
a transzcendencia örökkévalósága és az így-lét időisége között  
és kapcsolatot létesít a kett ő között . Ez a kapcsolat azonban 
radikálisan soha ki-nem-meríthető és meg-nem-fogható.”6

5  Tavaszy Sándor: A lét és valóság, Kolozsvár, 1933, 32.
6  Tavaszy Sándor: A racionális és exisztenciális gondolkodás, in: 

Szellem és Élet, 1936, 149.
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E gondolatok alapozzák meg, hogy a kisebbségi létet 
„veszélyeztetett ” létként értelmezze és elemezze. Mert 
aligha képzelhető el ennél „veszélyeztetett ebb” szituáció, 
ahol a személyiség léte, szabadsága, emberi minőségei 
(anyanyelv, kultúra) vannak veszélyben. A kisebbségi lét-
ben az élet minőségei válnak, válhatnak semmissé. E létben 
az ember személyisége erősen torzul egy olyan társada-
lomban, ahol az esélyegyenlőség a minimumot sem éri el.

Heideggertől, akit az egzisztenciális analízis mesteré-
nek nevez, veszi át a Sein (lét) és Dasein (itt -lét) értelmezé-
sét, amely végül is a létértelmezéshez fogódzót nyújt szá-
mára. Miután jelzi a tárgyi lét és az egzisztáló Én között i 
különbséget, Heideggerre utalva az Én egzisztencialitását 
így fogalmazza meg: „[…] egzisztálni mindenek előtt  azt 
jelenti, hogy »valamire« nézve lenni, valamire nézni, va-
lamely célból lenni, ezért az egzisztáló Én mindig »inten-
cionális« létt el bír. Hogy a tárgyi dolgok között  bizonyos 
viszony fejlődjék, valaminek közbe kell lépnie.”7

Tavaszy tovább viszi ezt a gondolatmenetet Ferdinand 
Ebner gondolatait felidézve, az intencionalitást megvizs-
gálva az Én és Te viszonyában. Nem fogadja, nem is fo-
gadhatja el az individualitást, hiszen az nem járható út a 
kisebbségi létben. Az Én és a Te egymásra vonatkoztatá-
sa szükségképpeni, hiszen: „Az Énnek […] nincs a Te-hez 
való viszonyától független léte. A magánosság nem az 
eredeti és lényeges állapota. A magános, önmagára néző 
Én egészen másodlagos. Eredménye egy aktusnak, amely 
által az Én magát a Te előtt  lezárta. Az Én-nek a magános 
beszélgetéseiben mindig fel kell tételeznünk a Te-t, amely-
re az Én hallgat, amellyel viszonyban van.”8 Így az em-

7  i. m. 24.
8  i. m. 25. 
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ber mint személy úgy egzisztál, hogy cselekvőképesség, 
intencionalitás, közösségiség jellemzi, vagyis mint a világ-
ban lévő egyben időben, közösségben, gondban, vagyis 
létben lévő.

Az egzisztenciális analitika módszere alkalmas arra 
– írja –, hogy a lét mozzanatait megragadja és elemezze, 
sohasem a befejezett ség igényével.

A lét (Sein) a létezőben (Dasein) ölt konkrét alakot, 
így az emberben is, aki az őt körülvevő világban tesz-vesz, 
gondoskodik, így jelenléte csupa aktivitás. Íme a másik 
mozzanat, amely a puszta létet élett é változtatja Tavaszy 
gondolatrendszerében.

Amennyire azonosul Heidegger létértelmezésével, 
annyira eltér a további elemzésekben tőle. Tavaszy hasz-
nálja a valóság fogalmát, amely a német fi lozófusnál 
nem található így meg. Heidegger a környezeti világról 
(Umwelt) beszél, amely az ember közvetlen környezetét je-
lenti, ahol a „holmik”, az „eszközök” mindig „kéznél van-
nak”. Milyen létezőről is van szó? „Ha most azt mondjuk: 
a „dolgokról”, akkor ezzel a magától értetődő már egy ha-
gyományos fogalmiság horizontja körvonalazódik (dolog, 
res, realitás, valóság, szubsztancialitás, kiterjedés, egymás-
mellett iség); így helyesebb, ha „holmikról”, „eszközökről”, 
„szerekről” beszélünk (íróeszközök, munkaeszközök, 
világítóeszközök, közlekedési eszközök, mérőeszközök, 
evőeszközök, varróeszközök, kötszerek, mosószerek, élel-
miszerek, szerszámok, írásszerek).”9

A heideggeri fi lozófi a egy új fogalmi hálóval írja le a 
környező világot, s a benne létező embert. Tavaszy viszont 
e probléma elemzésekor többnyire visszatér a hagyomá-

9  Fehér M. István: Martin Heidegger, Kossuth Kiadó, Budapest, 
1984, 61.
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nyos értelmezéshez. Heideggernél az ember világban való 
léte a hangoltságban, a megértésben, az értelmezésben, a 
kijelentésben, a nyelvben jelentkezik. Tavaszynál a valóság 
és az emberi struktúra azonos rétegekből áll, amely a kö-
vetkező rendszert alkotja: 

1) fi zikai-érzéki hatások,
2) a valóság pszichikai rétege,
3) szellemi természetű, logikai valóság.
Ezeknek megfelelően beszélhetünk – szerinte – a sze-

mélyiség érzéki, pszichikai, szellemi létéről és beteljesü-
léséről. Tavaszy számára a kiteljesedett , autentikus lét a 
személyiségstruktúra rétegein keresztül az aktív közösségi 
létben valósul meg.

Mindezek alapján tehető fel a kérdés: Mi az ember? 
Első megközelítésben: a test és a lélek egysége, olyan ön-
tudatos, szervezett  egység, amely saját tevékenységében 
talál önmagára. De ez nem elég. Isten közösségében létező 
szabad személyiség is.

Az ész, értelem kanti értelmezése és a böhmi ember-
szemlélet újra és újra felbukkan. Tavaszy hangsúlyozza, 
hogy az általános elveket, struktúrákat magában hordozó 
ember mindig saját maga alakítja ki személyiségjegyeit, 
vagyis egyéniséggé, személyiséggé válik. Szabadságát és 
méltóságát ebben a személyes létben találja meg. A sze-
mélyes lét csak akkor valósul meg, ha az általános létből 
kilép az ember. S hogyan léphet ki? Ha Isten megszólítja, s 
így csak Isten által, az abszolút Te által válik személlyé. Így 
a szabadság is feltételezi Isten létét – írja Tavaszy. Hisz a 
szabadság nem más, mint a természeti kényszer fölé emel-
kedés, s ez a természetfelett i Istenben van megalapozva. 
A szabadság nem nélkülözheti a felelősséget, amelyből 
szerinte minden személyi létezés ered. Arra azonban, hogy 
a felelősség hogyan értelmezendő egy ilyenfajta létstruk-
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túrában, hogyan ered a személyiségből – nem kapunk vá-
laszt.

Az ember minőségjegyeit felvázolva látjuk: az au-
tentikus lét heideggeri megoldása elfogadhatatlan a hívő 
Tavaszy számára. Nem veszi át a heideggeri koncepció 
azon láncszemeit, miszerint a Dasein akkor egész, ha lá-
tom a végét. S mi a Dasein számára a vég? A halál. A halál 
az a létmód, ahol megszűnik a helyett esíthetőség. Más utat 
keres az autentikus lét számára: az aktív közösségi életet, 
ahol a személyiség kibontásának lehetőségeit véli megta-
lálni, s ahol jelen van az isteni segítség is.

E kevéssé részletező megvilágítást a heideggeri fi lo-
zófi ához való kapcsolódáshoz azért találtuk szükségesnek 
megtenni, hogy többé-kevésbé világossá váljanak azok a 
lépések, amelyek a hermeneutika és a dialektika teológiai 
igenléséhez vezett ek.

2. A gondban élő ember a kiindulópont Tavaszy teoló-
giájában is, amely e terrénumban azt a konkrét szituációt 
jelenti, amelyben Isten megszólítja az embert, s az Én és 
a Te egymásra vonatkozása „[…] az emberi egzisztencia 
feltétele s az emberiség csak az Isten megszólításában, te-
hát az Ige közösségében valósul meg” (Tavaszy-hagyaték). 
Szerinte a teológiának egzisztenciális tudománynak is kell 
lennie, s mint ilyennek, konkrét hic et nunc szituációból, az 
emberi „itt lét” gondjaiból, szükségleteiből kell kiindulnia, 
feltéve a párbeszéd lehetőségét az Én és a Te, az Én és Isten 
között .

A létértelmezés, a heideggeri létmegértés, a bibliai 
szövegek hermeneutikai elemzése, a dialektikai teológia 
párbeszédigénye azok a szálak, amelyek kétségtelenné 
teszik Tavaszy szintézisre törekvését a korabeli elméleti 
szituációban. Hiszen a dialógusfi lozófi a és a hermeneutika 
összekapcsolódása a húszas években az európai gondolko-
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dásban többek között  Karl Barth, Friedrich Gogarten, Emil 
Brunner, Rudolf Bultmann nevei által fémjelzett , akiknek 
hatása jelen van Tavaszy teológiai munkásságának új ter-
méseiben. A dialógusfi lozófi ák elvetik mind az objektiviz-
must, mind a szubjektivizmust, s az Én és a Te egymásra 
vonatkozását, egymáshoz tartozását ontológiai érvényre 
emelik, kétirányúvá téve a szubjektum-objektum viszonyt, 
megszüntetve tisztán elméleti jellegét, gyakorlati kommu-
nikatív viszonyként fogják fel. Mindemellett  Tavaszy szá-
mára kiemelt jelentőséggel bír, hogy például Brunner nél-
külözhetetlennek tartja Heidegger fi lozófi áját, s Bultmann 
is komolyan alapoz az egzisztenciális analitika mesterének 
koncepciójára. A dialektikai teológia képviselői kiemel-
kedő jelentőségű tudományos feladatnak tartott ák azt is, 
hogy a liberális teológia kibontakozó dogmaellenességével 
szemben a dogmatika tudományának új rendszerszerű át-
gondolását előtérbe helyezzék.

Barth Schleiermacher-kritikája megfontolandó volt 
Tavaszy számára, az 1919-ben megjelenő Die Römerbrief után 
egyértelműen kinyilvánítja elméleti kapcsolódását a dialek-
tikai teológiához. A magyarországi teológiában meghatáro-
zó hatású munkájához, a Református Keresztyén Dogmatiká-
hoz alapos előtanulmányok vezett ek,10 amelyek elemzik az 
új teológia problémáit, s elhelyezik a magyarországi teológi-
ai szituációban. E folyamatban elsőként az igehirdetés és az 
elmélet között  feszülő kritikus szituációra irányítja a fi gyel-
met, amely az emberi élet és a Szentírás magyarázata között i 
dilemmára koncentrál. E szituációt Barth a következő téte-

10  Tavaszy Sándor: A dialektika theológia problémája és problémái, 
A dialektikai theológia kritikai ismertetése, Kolozsvár, 1929; 
A theológiai irányok átértékelése. Dolgozatok a református theológiai 
tudomány köréből, Kolozsvár, 1931.
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lekkel jellemzi: „Wir sollen als Theologen von Gott  reden. 
Wir sind aber Menschen und können also solche nicht von 
Gott  reden. Wir sollen Beides, unser Sollenund unser Nicht-
Können, wissen und eben damit Gott  die Ehre geben. Das 
ist unser Bedrangnis.”11 Isten Igéje, a Kijelentés, illetve a Ki-
jelentésről szóló bizonyság, amely egyedül a Szentírásban 
lelhető fel, a teológia tárgya, amiből következnek a teológiai 
feladatai is. Barth Harnackkal folytatott  polémiájában a teo-
lógia feladatát a prédikációk feladataival azonosított a, azzal 
a különbségtétellel, hogy még az utóbbi a „taktikus-prakti-
kus” módot alkalmazza, addig a teológia tudományos mód-
szert követ. A feladatkörhöz tartozik, hogy a teológia a ki-
jelentésre vonatkozó bizonyságtételre „kritikai methodikus 
eljárással eszmél rá”,12 s mindezt sajátos fogalmi hálóval írja 
le. Ehhez a feladatt eljesítéshez tartozik egy meghatározott  
tér és idő, egy meghatározott  egyházi közösség, amely a 
feladatmegoldás kereteit adja. „A Kanon-ban, vagy a Szent-
írásban adott  Isten Igéje a Kijelentést úgy mutatja fel, mint 
amely hozzánk van intézve, ezért a kijelentésről szóló bi-
zonyságtétel nem általában beszéd, hanem hozzánk intézett  
beszéd: megszólítás.”13 Az Isten által megszólított ak, Isten 
szavát meghallók közösséget alkotva kilépnek az „emberi 
nemzetségbül” s az így létrejött  új közösség helye lesz az 
egyház. Így a teológia egyben egyházteológia, s ezen túl-
menően a hit teológiája, a hité, mely Isten ajándéka. (E gon-
dolatokban elsősorban Thurneysen Die Aufgabe der Theologie 
című tanulmányára támaszkodik. In Das Wort Gott en und die 
Kirche, 1928.) A kanon, az egyház, a hit által létrehozott  teo-
lógia először is az Exegezis, „[…] amely alapos fi lológiai fel-

11  i. m. 15. Karl Barth: Das Wort Gott es und die Theologie, 1925, 102.
12  i. m. 20.
13  i. m. 21.
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készültségen alapul. És nem a pneümatikus exegézis, amely 
a készen adott  szavak jelentését vizsgálja és magyarázza”.14 
Ugyanakkor a teológia bibliakritika is és szisztematika-teo-
lógia, vagyis dogmatika. A sort a homiletika zárja, amelynek 
tárgya a keresztyén beszéd.

Bármely tudományos kutatás számára a tárgy Isten 
önmagáról szóló kijelentése, amelyet csak a hit által váltha-
tunk át emberi beszédre, gondolatokra, fogalmakra. Abban 
a folyamatban, amelyben az isteni beszéd emberivé válik, 
lényegi változások jönnek létre: 1. értelemszerű gondolatt á 
lesz. 2. „[…] magában hordozza az isteni és emberi közöt-
ti különbség belső feszültségét, amely az emberi beszédbe 
olyan mozgalmasságot visz bele, amely megállás nélkül új 
és új kifejezést keres magának”.15

A teológiai módszernek az értelmezés módszerét kell 
jelentenie, amely bár rokonságban van a szellemtudo-
mányokban alkalmazott  hermeneutikai metodikával, de 
annyiban eltér azoktól, hogy minden vonatkozásban a kije-
lentés feltétele alatt  megy végbe.

Tavaszy szükségesnek véli, hogy átgondolja a hit és 
az értelem viszonyát a Szentírás hermeneutikai elemzése 
kritériumainak kialakításakor. Hiszen Brunner is megkér-
dezi, hogy az Isten igéjébe vetett  hit vajon elhaladhat-e 
közömbösen az értelem mellett , mellőzheti-e azt? Amikor 
hermeneutikai elemzésnek vetjük alá a Szentírást, a hit 
és az értelem együtt es munkájára van szükség. „A Szent-
írás tudományos értelmezésének módszerére is érvényes 
a dialektikai elv: fenn kell tartani a nyelvi, szövegkritikai, 

14  i. m. 23. Mint a fentiekben, itt  is utal Thurneysen Das Wort Gott es 
und die Kirche című munkájára. 

15  Tavaszy Sándor: A theológia a tudományos életben. Különös tekintett el 
a magyar tudományos életre, Budapest, 1941, 261. 
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kortörténeti, szellemtörténeti, a pneumatikus mozzanatok 
között  a dialektikus mozgalmasságot, egyiknek a másikra 
kell utalnia, előre és vissza, tehát megállni és vesztegelni az 
egyiknél sem lehet. Csak akkor lesz a Szentírás értelmezé-
se tudományos és theológiai, theológiai és tudományos, ha 
ezt a szabályt szem előtt  tartjuk. Csak így nyerjük meg az 
értelmezéssel azt a theológiai logikumot, amelyet a hit és 
az értelem együtt  létesítenek.”16

A dogmatika módszertanának megújítása kardinális 
kérdést jelentett  a protestáns teológiában, mivel az addig 
alkalmazott  eljárásokat – autoratív, spekulatív, históriai-
pszichológiai – felváltja a Barth által preferált és bevezetett  
dialektikus módszer, amellyel folytonos beszélgetésre, kér-
dezésre vagyunk utalva. „A dialektikai módszer alkalma-
zása tehát végeredményben nem egyéb, mint nyílt beval-
lása a dogmatikai megismerés folyamán annak, hogy amit 
elérhetünk igazságaink kutatásában és értelmezésében, az 
is beletartozik abba a permanens szükségbe, amelyben az 
egész emberi lét leledzik.”17

A Református Keresztyén Dogmatikában a teológia tudo-
mányának leírásakor grammatikai és logikai magyarázatot 
keres, s a probléma lényegéből következően két jól elkülö-
níthető réteget jelöl meg a tudományos metodológia szá-
mára. Mint írja: „A theológia szóban a Theu grammatika-
ilag lehet éppen úgy genitivus subjektivus, mint genitivus 
objektivus (Brunner). Ennélfogva a theológia jelenti egyfelől 
az Istenről és az isteni dolgokról való tudományt (mint gen. 
obj.), de miután Istenről és az ő dolgairól egyedül Isten lehet 
illetékes nyilatkozni, tehát jelenti azt, amit Isten mond ön-

16  i. m. 265. 
17  Tavaszy Sándor: Református Keresztyén Dogmatika, Kolozsvár, 

1932, 26. 
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magáról (mint gen. subj.), […] a theológia tulajdonképpen 
»írástheológia« […]”18 A fenti megfogalmazás a látszat elle-
nére három réteget rejt magában, hiszen az isteni cselekedet 
és az arról való beszéd két rétegét teszi az emberi értelem 
számára nyilvánvalóvá a Szentírás, amely az emberi nyelv 
és beszéd hanganyagát, adott  szókészletét, korabeli gram-
matikáját használja fel. Szükségképpen jelen kell lennie 
emiatt  a transzcendentális módszernek és hermeneutikának 
egyaránt, hiszen a három réteg egymásra vonatkozása köve-
teli azt. Az exegétikai feladatokon túl a teológiának az evan-
gélium hirdetése által keletkezett  tanokat és etikai normákat 
(szisztematika teológia), valamint az egyházi közösség tör-
vényeit (praktika teológia) is tárgyaként kell kezelnie.

E vonatkozásokat fi gyelembe véve a hermeneutika a 
szövegmegértésen és magyarázaton túl a hiten és az értel-
men keresztül létrejött  párbeszédet teszi vizsgálat tárgyá-
vá, s a temporális interpretációban a teológia szintjén az 
értelmi, a praktikus hitgyakorlás szintjén a hit preferenciá-
jával lehetővé válik a „horizontösszeolvadás”.

A szisztematika teológia fogja össze – mondja Tavaszy 
– a dogmatikát és az etikát, amelyekben a „Mit kell ne-
künk hinnünk?” és „A mi hitünk alapján mit kell cseleked-
nünk?” kérdéseire keresi a választ.

Ilyenformán a dogmatika a kell törvényei által állítja ösz-
sze azt a „törvénysorozatot”, amely meghatározza az Isten 
közösségében élők cselekvési normáit is. Ily módon olyan el-
vek és követendő „rendelkezések” vannak jelen szükségkép-
pen rendszerszerűen a dogmatikában, amelyek kontrollme-
chanizmusként működnek, amelyeknek betartása az egyén 
számára felszólító jellegű és kötelező érvényű. A rendszersze-
rűség és szisztematizálás természetesen nem csupán logikai-

18  i. m. 2. 
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teoretikai szinten jelenik meg, hanem a praktikus vallásos élet 
is megköveteli. Hiszen ha a dogmatika módszeres ráeszmélés 
az abszolút igazságra, amely Isten igéjéből nyerhető, amely 
a dogmákban tételesen fellelhető, akkor a feladat az, hogy 
azokat módszeresen és rendszeresen kifejezze a jelenkor szá-
mára. A tér és idő felett i dogma térben és időben dogmákban 
realizálódik. Így Isten Igéje és az egyházi tanok között i viszo-
nyon túl a dogmatika a jelenkori egyházi közösségek vonat-
kozó tantételeit is meg kell hogy állapítsa.

Mindhárom vonatkozás alapja az írás, amely a dialek-
tikus természetű módszert feltételezi, amennyiben a foly-
tonos kérdezést, rámutatást, dialógust, az Én és a Te, az Én 
és az Isten egymásra vonatkozását kívánja meg a dogma és 
a dogmák értelmezése.

Gondolatmenetünket néhány nyitott  kérdéssel zárjuk. 
A bibliai kijelentések tételei alkalmazhatók-e axiómaként? 
Lehet-e belőlük szisztematikus, végső következtetéseket 
tartalmazó rendszert alkotni? Tavaszy szerint igen. A mai 
magyar teológiai irodalom egyik jeles képviselője szerint 
mindez kétséges: „A bibliai kijelentés tételei csak tendenci-
ájukat tekintve és kijelentéstörténeti helyzetüket fi gyelem-
be véve érvényesek. Például erre a tételre: »A világot és 
minden benne lévőt Isten teremtett e« – nem lehet a logika 
törvényei szerint rendszert felépíteni, mert akkor el kell 
ismerni, hogy a gonoszt az Isten teremtett e, vagy pedig ta-
gadnunk kell a gonosz valóságát. Az Isten teremtő munká-
járól szóló tétel csak azzal a másik tétellel együtt  érvényes, 
hogy Isten a világot szabadságra teremtett e.”19

19  Kocsis Elemér: Dogmatikai Prolegomena, Debrecen, 1974, 36–37.
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AND DIALECTICAL THEOLOGY 1

A Possible Way of Philosophical-Theological 
Quest in Mid-Eastern Europe: Sándor Tavaszy

Considering the philosophical and theological situation 
in the fi rst half of this century, it seems relevant to ask 
how it was possible that hermeneutics and dialectical 
theology having “glanced at” each other helped Protestant 
dogmatics in its search for new solutions in intellectual 
centers in the Eastern part of Europe. Can we describe 
the philosophico-theological situation characterizing this 
“world of existence”, which not only makes philosophical-
hermeneutical refl ection imperative, but opens possibilities 
for a novel interpretation of protestant religiosity as well? 
This process can be followed up and understood well 
in the formation of one possible (and representative) 
philosophico-theological mentality for the intelligentsia. 
The research fi eld for this demonstration was selected to be 
Transylvania, a most characteristic region of Mid-Eastern 
Europe in the political, social, economic and theoretical 
respect.

The “Kolozsvár school”, which was formed in the 
fi rst decades of the past century, and includes the work 
of Hungarian Protestant theologians in Transylvania, 
constitutes a signifi cant phase in philosophical thinking 
in Hungary. Károly Böhm, who was the fi rst to create a 
systematic philosophy in our country, had a good many 
followers, not only in Transylvania but also in other parts 

1  Originally published in: EXISTENTIA, 1998, vol. VIII., 205‒213,. 
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of the country. His philosophy is summarized in his work 
entitled: Man and the World, which bears infl uences by Kant, 
Fichte and Hegel. In his system, he utilizes the methods of 
logical analysis and dialectical approach to contradictions. 
In addition, contemporary theological and philosophical 
trends also had their impact on the formation of the 
Kolozsvár intellectuality and the surge of a new generation 
of thinkers. An outstanding fi gure in this generation, 
Sándor Tavaszy, is the prototype of one possible mentality 
of the intellectuals in his theoretical works as well as in his 
pedagogical and ministerial practice.

I.
The broader environment, the intellectual bustle of the 

Austro-Hungarian Monarchy prides itself with thinkers 
like Ludwig Witt genstein, Edmund Husserl, George 
Lukács, Ott o Neurath, Moritz  Schlick, Karl Mannheim, 
Arnold Hauser, the writers Franz Kafk a or Robert Musil, 
the poets Rainer Maria Rilke and Endre Ady, the composers 
Gustav Mahler, Dedrich Smetana, Arnold Schönberg or 
Béla Bartók, and the psychologist Sigmund Freud.

This is the exceptional cultural background for 
Tavaszy’s early career, who had also been to the Berlin and 
Jena Universities for further inspiration, where neokantian 
views (Natorp, Cassirer, Rickert), psychological 
inductionalism (Wundt), the revival of Aristotelianism 
(Bolzano, Külpe) and phenomenology (Brentano, Külpe) 
had tangible infl uence on him.

After initial theoretical inquiries focused on man 
as an active cognitive and evaluative being, on the 
relationship between epistemology and axiology, and 
on epistemological problems in theology, he decides to 
connect phenomenological and transcendent methods, 
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which means a step further both in theology and in 
philosophy. Kant’s infl uence on his philosophy is 
equaled by Schleiermacher’s on his theology; it provides 
a reliable theoretical basis and the possibility for renewal 
which has long been waited for in Hungarian theology in 
Transylvania. Contemporary solutions off ered by the new 
orthodoxy or by the liberal theology proved unsatisfactory, 
and Tavaszy, as early as 1913, makes his claim in his 
writing for the phenomenological, and consequently, 
philosophical interpretation, explanation and foundation 
of Christian Religion. In his analysis of Schleiermacher’s 
concept and methods of theology, he puts special emphasis 
on immanent criticism, and says: “This method should 
be the same as that of other fi elds of science; critical and 
immanent, which is searching and explaining in the sphere 
of the experienced world.”2 Hermeneutics presents itself 
as methodologically and philosophically important in his 
1932 volume Protestant Christian Dogmatics, although the 
transcendent method still prevails.

He is led towards the renewal of classical philo so-
phical and theological tradition not only by his theo-
retical pretentions, but also by the change of the social 
cultural climate: the life conditions, termed “world of 
existence”. From the role of the dominant nation, the 
Hungarian community in Transylvania has been thrown 
to the position of an ethnic minority by post-World-War I 
decisions. In the framework of the new state, activities and 
roles characterizing a modern interest-structured political 
system could not be, and were not realized.

2  Tavaszy, Sándor: Theology and general science of religion, in: Re-
formátus Szemle, 1913, 358.
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What had to be looked for were the possibilities which 
could help retain existential values of this minority. Reality 
with its authoritative force then and there constituted the 
life-conditional background to the problem situation to 
refl ect upon.

The compulsion for the theoretical understanding of 
minority existence is the foundation for the preservation of 
authenticity and the formation of autonomous personalities 
though the minority ethics delineated by Tavaszy, which is 
built on the premises of community-feeling and political 
activity, could only promise survival under contemporary 
circumstances. Starting from the interdependence of 
theory and reality, he states his reservations in relation to 
both philosophical idealism and Marxist philosophy. With 
an ever tangible infl uence of Kant and Böhm, his search 
for new intellectual material takes him from Kierkegaard 
through Spengler, Husserl and Barth to Heidegger.

Rethinking and analyzing the historical philosophical 
trends, he is looking for new solutions. He distinguishes 
between 3 philosophical att itudes:

1. Picturing, and (re)cognition of the existing reality 
(from Descartes through Locke to Kant)

2. Active transformation of the existing reality (Bacon, 
Marx, Bergson)

3. Evaluation of the existing reality (Kant, Böhm, 
Rickert)

He fi nds the same essential defi ciencies to all three: 
fi rst, that they are not really interested in the Self, but 
only in its specifi c activities, and secondly that they make 
a sharp distinction between Man and the Reality which is 
to be recognized, transformed or evaluated. In opposition 
to this, he explains the tasks of modern philosophy as 
he sees them: “man […] should be placed back from the 
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fi eld of thinking to the fi eld of his existence itself, and 
should be recognized there so that he could become the
full-of-life and rich in reality subject of refl ection. Man 
should regain his existentiality in philosophical thinking 
as well.”3

It is easy to recognize in his study on Kierkegaard how 
eager he is to absorb ideas of the new. What’s important 
for Tavaszy in these ideas is that they recognize reality “in 
existence” (“in being”) i.e. in its continuity (as a process), 
and that we must “be” in reality, in these existential 
relationships, with the directness of personal existence.

In agreement with Kierkegaard, he rejects the sharp 
distinction between objectivity and subjectivity, the 
clarity of the Hegelian Absolute Spirit, and emphasizes 
the prominence of the existing self instead. This is real 
philosophy, for him, which does not ask about reality in 
general, but only refl ects on actually existing reality.

In addition, since in his search for authentic existence 
he fi nds personal closeness to God the defi nitive solution 
to his problems, the Dane becomes an especially 
important fi gure for Tavaszy, who is also looking for new 
paths of theological thinking. [Kierkegaard, along with 
Schleiermacher, has become the precursor of the dialectic 
trend in theology best characterized by Karl Barth, while 
Tavaszy was one of the most prominent representatives of 
this trend in Hungary.)

So the new philosophy is interested in the Man and 
the World having actual existence and in the personal 
experience of God. Thus, for Tavaszy, the theologian, 
philosophy by and large becomes the science of the search 
for God, since it is his view that the world and man have no 

3  Tavaszy, Sándor: Existence and Reality, Kolozsvár, 1933, 23.
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meaning without God. Let’s take a closer look now at the 
new philosophical ideas and solutions which make hidden 
dimensions of actual reality discernible for Tavaszy, and 
are suitable for the delineation of a minority philosophy.

In his writings, he makes a clear distinction between 
the spheres of ’life’ and ’existence’.

This is what he writes as early as 1925: “[…] life 
is diff erent from existence; it is more and higher than 
existence; or rather: existence comes naturally to us while 
life is a constant task to fulfi ll […] life ceased where it 
became identical to existence, because existence had 
swallowed it up. Existence can be an impersonal process 
but life can only be a personal act. There is no life without 
the creative power of the personality, without decisions 
made by the personality itself, life exists only where the 
personal directive of towering life is as follows: ‘You must 
be greater than yourselves.’”4

Life above existence does not mean a special kind 
of entry into the world in his “world of ideas”, but only 
a personal experience of existence beyond the barriers of 
mere biological and physiological existence: the realm of 
freedom. There is no place for alienation in this realm – even 
work must be a creative process here which fully develops 
human personality. This superexistential life has the 
power of creating possibilities for the improvement of life 
qualities even in the circumstances of minority existence. 
Tavaszy has an acute sense for the unbearable impulses 
around a man living in the ever so problematic reality of 
minority existence. Individuality, dehumanized work, and 
devaluation of cultural and moral wealth can not constitute 
the background for the realization of authentic life. In the 

4  Tavaszy, Sándor: Questions over Weltanschauung, Torda, 1925, 47.
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course of his further research on the relationship between 
existence and reality he fi nally accepts the Heideggerian 
ontological foundations. Thus, existence “[…] in man […] 
can be grasped as existence in being through the notion 
of existential anxiety. […] Anxiety is the situation for the 
Self where you can get hold of existence. Or else, if we take 
anxiety in its sharpest form, we can say that we can get 
hold of existence in its sheer endangerment.”5

Existence in time is “aborted” existence which refers 
back to itself, “[…] existence […] is inexhaustible, indivisible 
and impossible to determine. But since existence hides in 
itself ’reference to’ transcendence, therefore it also refers to 
’being so’. I can say that existence is between the eternity of 
transcendence and the temporality of ’being so’, and thus 
connects these two. But this connection is inexhaustible 
and intangible in a rational way”.6

These thoughts constitute the foundation for his 
understanding and analysis of minority existence as 
“endangered existence”. For it is hard to conceive of a 
situation more endangered than that; where existence, 
freedom of the personality and its human qualities (mother 
tongue and culture) are in danger. In minority existence, 
the actual qualities of life might be  extinguished. In this 
existence, the human personality is greatly distorted in a 
social background where equality of chances is less than 
minimal.

He adopts Heidegger’s (the master of existential 
analysis according to Tavaszy) terminology and concepts 
of Being (Sein) and human existence: “being-there” 

5  Tavaszy, Sándor: Existence and Reality, Kolozsvár, 1933, 32.
6  Tavaszy, Sándor: A racionális és exisztenciális gondolkodás, in: 

Szellem és Élet, 1936, 149.
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(Dasein), which come to his help for the understanding of 
existence. After indicating the diff erence between objective 
existence and the existing self, he explains, with reference 
to Heidegger, the existentiality of the Self as follows: “[…] 
to exist, above all means to be with respect to ’something’, 
to look at something, to be for some purpose, consequently 
the existing self always has an ’intentional’ existence. For 
a certain relationship to develop between objective things, 
something must enter into play”.7

Tavaszy continues this line of thought recalling 
Ferdinand Ebner’s words by examining intentionality in 
the relationship between the Self and the Other. He does 
not, and cannot accept individuality, since it is not an 
alternative in minority existence. The correlation between 
the Self and the Other is a necessity, since “the Self […] 
does not have an existence that is independent from its 
relationship to the Other. Solitude is not its original or 
essential state. The lonely self-refl ecting Self is utt erly 
secondary. It is the result of an act by which the Self has 
closed itself from the Other. In each solitary conversation 
the Self makes with itself8 we must always suppose the 
Other whom the Self is listening to and maintains relations 
with.” Thus, man exists as a person (personality), and 
is characterized by its ability to act, intentionality and 
sociability. Consequently, as a person existing in the world, 
he is at the same time a being in time, in community and in 
anxiety, that is, in existence.

The method of existential analysis is suitable for 
capturing and analyzing the most subtle aspects of 
existence, never looking at it as a closed system. Being 

7  i. m. 24
8  i. m. 25.
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(Sein) takes actual form in human existence (being-there 
– Dasein), as in man who acts and looks after the world 
around him. Thus his ’being there’ (existence) is full with 
activity. This is another point which transforms sheer 
existence into life in Tavaszy’s system of ideas.

Much as he accepts Heidegger’s understanding of 
existence, his further analysis will, on the other hand, be 
diff erent. Tavaszy makes use of the notion of reality which 
cannot be found at Heidegger in the same way. Heidegger 
speaks about environmental world (Umwelt), which 
means the close environment of man, where “stuff s”, 
“devices” are always at hand. What kind of existence is this 
all about? “If we say now that it is about ’things’, it goes 
without saying that we go back to the realm of a traditional 
concept (thing, res, reality, actuality, substantiality, 
extension, juxtaposition), thus it is bett er to speak about 
’stuff s’, ’devices’, ’implements’, ’means’, ’outfi ts’, writing 
implements, work implements, lighting devices, means 
of transport, tableware sewing outfi t(s), fi rst aid outfi t(s), 
foodstuff s.”9

Heidegger's system describes the surrounding world 
and the existing man in it by the help of a new web of 
concepts. Tavaszy, on the other hand, tends to return 
to traditional interpretations during the analysis of 
this problem. According to Heidegger, man's existence 
in the world is expressed in att itude, understanding, 
interpretation, statement and language. Tavaszy, after 
indicating that reality and the human structure are built 
up from the same strata, draws the following scheme:

1. physical-sensory impressions
2. the psychic layer of reality

9  Fehér, István M.: Martin Heidegger, Budapest, 1984, 61.
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3. logical reality, which is of spiritual nature
Accordingly – he says –, we can talk about sensuous, 

psychic and spiritual existence, and accomplishment of 
the personality. For Tavaszy, the accomplished authentic 
existence is realized in active community life through these 
structural layers of the personality.

It’s only on this basis that we can ask the question 
again: What is man? At fi rst approach: he is the unity of 
body and spirit; a self-conscious organized unity, which 
recognizes itself in its own activity. But this is not all. He 
or she is also a free personality existing in the community 
of God.

The Kantian interpretation of mind and intelligence as 
well as Böhm's conception of man is  present in his thoughts 
again and again. Tavaszy never fails to explain that man, 
bearing the general principles and structure in himself, 
always creates his own traits of character by himself, that 
is to say, he becomes an authentic personality. He fi nds 
his freedom and dignity in this personal existence. Thus, 
personal existence can only be realized when man leaves 
behind general existence (Being in general). And how is 
it possible to leave this generalized existence? If you are 
addressed by God. And only in this way, through God, the 
absolute Other, an individual can become a person. Thus, 
freedom does again presuppose the existence of God – he 
writes. Freedom is nothing else but overcoming natural 
necessities, and it is best found in God, the supernatural. 
Freedom cannot lack responsibility, which, according to 
him, is the origin of every person al existence. But we do 
not get an answer to the question how we are supposed 
to understand responsibility in this kind of existential 
structure, and how it originates from the personality itself.
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When he describes the qualities of man, we can see that 
Heidegger’s authentic existence is inacceptable for Tavaszy, 
the believer. So he does not incorporate certain points of the 
Heideggerian concept, which says that human existence 
(Dasein) is complete only when you see the end of it. And 
what is the end for human existence (Dasein)? Death is the 
mode of existence that puts an end to interchangeability. 
Tavaszy looks for another path towards authentic existence 
that he believes to have found in the possibilities active 
community life off ers for the personality to develop fully, 
where divine help is present as well.

He joins the general need for an att itude to life 
(Weltanschauung) which characterizes this period, when 
he tries to express individual needs and interests as well 
as the demand for personal autonomy in the Hungarian 
minority. But this autonomy can only be att ained in the 
proximity of God.

This not too detailed explanation of his ties to 
Heideggerian philosophy was only necessary for us to 
throw some more light on his acceptance of hermeneutics 
and dialectical theology.

II.
The starting point in his theology is again man in 

anxiety, which in this fi eld means the actual situation 
where God addresses man. The inter-reference of the Self 
and the Other is “the condition for human existence, and 
humanity is realized only in God's address, that is to say in 
the community of the Word.”10 He believes that theology 
must be an existential science, and as such, it must start 
from the actual problems of hic et nunc, the anxieties and 

10  Tavaszy, posthumous papers.
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needs of human existence (being-there) supposing the 
possibility of a dialogue between the Self and the Other, 
the Self and God.

The interpretation of existence, the Heideggerian 
understanding of existence, the hermeneutical analysis of 
biblical texts, and a need for discussion originating from 
dialectical theology are the traits that make clear that 
Tavaszy sought synthesis on the contemporary ideological 
scene. We can see philosophy and hermeneutics joined 
in the works of Karl Barth, Friederich Gogarten, Emil 
Brunner and Bultmann in the European thinking of the 
twenties, whose infl uence is equally present in the new 
theological works of Tavaszy. Dialogue-philosophies 
reject both objectivity and subjectivity, and they make the
cross-reference (interdependence) of the Self and the 
Other a point of ontological value,  rendering the subject-
object relationship a bilateral one, which they conceive 
of as a practical communicative relationship that is no 
longer purely theoretical. It is of extreme importance for 
Tavaszy that Brunner, for example, considers Heidegger’s 
philosophy indispensable, and Bultmann, too, draws 
considerably on the concepts of the master of existential 
analysis. Representatives of the dialectic theology 
considered it an extremely important scientifi c task, in 
opposition to the anti-dogmatic position of liberal theology, 
to reconsider the science of dogmatics on a new basis.

Although Barth’s criticism of Schleiermacher was 
well worth considering for Tavaszy after the publication 
of Der Römerbrief, in 1919 he clearly states his theoretical 
commitment to dialectic theology. For his major work in 
Hungarian theology, he made substantial preliminary 
studies, which are analyzing the problems of the new 
theology, and place them in the context of Hungarian 
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theological thinking. First in this process, he focuses on 
the contradictions between (actual) service practices and 
theory, where he concentrates on the dilemmas of human 
existence and the interpretation of the Holy Scripture. This 
situation is described by Barth as follows: “Wir sollen als 
Theologen von Gott  reden. Wir sind aber Menschen und 
können als solche nicht von Gott  reden. Wir sollen Beides, 
unser Nicht-Können, wissen und eben damit Gott  die Ehre 
geben. Das ist unsere Bedrängnis”.11 The Word of God, 
the Revelation or the testimonies of the Revelation, which 
can only be found in the Holy Scripture. are the subject of 
theology, its tasks being consequential to this fact. Barth, 
in his controversy with Harnack. identifi es the tasks of 
theology as the tasks of the service, with the reservation 
that while the latt er employs ways that seem tactical and 
practical, theology follows a scientifi c method.

It is in the scope of its tasks that theology “becomes 
aware” of the testimony of the Revelation “in a critical-
methodical way”12, and describes it with a specifi c web of 
ideas. The fulfi llment of this task belongs to a defi nite place 
and time, and a given community (congregation), which 
constitute the framework for the act.

The Revelation is presented to us by the Word of 
God in the Canon or in the Holy Scripture as a statement 
addressed to us, consequently testimony of the Revelation 

11  Tavaszy, Sándor: The problematics and problems of dialectic 
theology, in: The Critical Presentations of Dialetic Theology, Kolozs-
vár, 1929, 14; Barth, K.: Das Wort Gott en und die Theologie, 1925, 
102.

12  i. m. 20.
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is not speech in general, but speech addressed to us: an 
“invocation” (a call).13

Those who are called by God, leave the “human 
nation”, and form the community of those who hear the 
word of God, and their new Community is the Church. 
“This theology is the theology of the church, and in addition 
the theology of faith, the faith which is a gift of God.” 
In the statement of these thoughts he  relies above all on 
Thurneysen’s essay Die Aufgabe der Theologie (in: Das Wort 
Gott es und die Kirche, 1928). Theology originating from 
the Canon, the Church and the Faith is Exegesis, fi rst of all, 
“[…] which is (must be) based on profound knowledge of 
philology. And it is not (may not be) pneumatic exegesis, 
which is looking for the meaning of the words behind 
them, but an exegesis which is studying and explaining the 
meaning of the words as they are given”.14 In the meantime, 
theology is also Bible criticism and systematica theologia, 
or Dogmatics. The list is closed by Homiletics, which treats 
the topic of Christian speech.

The topic for all scientifi c research is God’s Revelations 
about himself, which can only be translated into human 
speech, thoughts or ideas by the help of Faith. In the process 
of divine speech becoming human, essential changes take 
place: 1. it will become reasonable thought, and 2. convey 
in itself the inner tensions between the divine and the 

13  i. m 1929. 21.
14  Tavaszy, Sándor: The problematics and problems of dialetic the-

ology, in: The Critical Presentations of Dialetic Theology, Kolozsvár, 
1929. Like above, he refers to Thurneysen’s Das Wort Gott en und 
die Kirche, 1928, 226.
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human, which fi ll human speech with a movement that 
seeks newer and newer expressions for itself.15

Theological method, consequently, must mean the 
method of interpretation, which, though closely related to 
the hermeneutical methods used in the humanities, diff ers 
from it in as much as it always proceeds in every respect on 
the basis of the Revelation.

Tavaszy deems it necessary to refl ect upon the 
relationship between faith and intellect when establishing 
criteria for the hermeneutical analysis of the Holy Scripture. 
No wonder, since Brunner also asks if faith in the Word of 
God can pass by the intellect with indiff erence; whether 
it can ignore mind completely. When we subject the 
Holy Scripture to hermeneutical analysis, we are in need 
of mutual work by faith and intellect. “The principle of 
dialectics also applies to the scientifi c analysis of the Holy 
Scripture: dialectical movement between the aspects of 
language, textual criticism (hermeneutics), history and the 
history of ideas, pneumatic studies, which must refer to one 
or the other permanently so you cannot stop or remain at 
either of them. The only way to make the study of the Holy 
Scripture scientifi c and theological, as well as theological 
and scientifi c is to consider this rule all throughout our 
work. This is the only way to reach the theological logic 
in the interpretation that is created by faith and intellect 
together.”16

The renewal of methodology in Dogmatics constituted 
a major achievement in protestant theology, since traditional 
authoritative, speculative, historico-psychological methods 

15  Tavaszy, Sándor: Theology in Modern Science With Special regard to 
Hungarian Scientifi c Life, Budapest, 1941, 261.

16  i. m. 265.
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are replaced by the dialectical method preferred and 
introduced by Barth, which makes us talk (converse) and 
ask continuously. “Consequently, the use of the dialectical 
method is, on the whole, nothing but to admit overtly 
in the course of dialectical cognition that what we can 
achieve in our search for and interpretation of truth(s) is 
also characterized by the permanent depravity of human 
existence in general”.17

In Protestant Christian Dogmatics, he seeks grammatical 
and logical explanation for the description of the science of 
theology, and due to the essence of the problem marks two 
well discernible layers for scientifi c methodology. As he says: 
“In the word ’theology’, the part ’theo’ can be either genitivus 
subjectivus (subjective case of the genitive) or genitivus 
objectivus (objective case of the genitive) grammatically 
(Brunner). Consequently, theology, on the one hand, means 
the science of God and things Divine (as gen. obj.), but since 
only God may be competent to make statements about 
God and his matt ers, it also means the science of what God 
says about himself (as. gen. subj.) […] theology, in fact, is 
the ’theology of scripture’ […]”.18 The above formulation, 
contrary to the appearances, hides three layers, since the 
two layers of divine acts and the speech thereof are made 
obvious to man by the Holy Scripture, which employs the 
sounds, vocabulary and contemporary grammar of the 
human language. By necessity, the transcendent method and 
hermeneutics must be present too, since the cross-reference 
and correlation of the three layers require it. In addition to 
its exegetic tasks, theology must also deal with the doctrines 

17  Tavaszy, Sándor: Protestant Christian Dogmatics, Kolozsvár, 1932, 
26.

18  i. m. 2.
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and ethical norms originating from preaching (Systematica 
Theologia) and the laws of the Church community (Practica 
Theologia), as well as with its subjects.

Considering all these implications, the hermeneutic 
task, besides understanding and explaining the text, sets 
up a dialogue through faith and intellect, and in temporal 
interpretation gives priority to intellect on the level of 
theology, and to faith on the level of religious practice, 
which allows for the “merging of horizons”.

Systematica Theologia, says Tavaszy, comprises 
Dogmatics and Ethics, where it is seeking answers to the 
questions: “What must we believe in?”, and “What must 
we do on the basis of our faith?”

In this way, Dogmatics sets up the series of laws on 
the basis of the “must”, determining the standards of 
behavior for those living in the community of God. Thus 
the principles and orders to be followed, that are present 
necessarily and systematically in dogmatics, act as a kind of 
control mechanism, the observation of which is imperative 
in character and obligatory in value for the individual.

The need for system and systemization are not only 
present on a logical-theoretical level, but in practical 
religious life as well. If we consider dogmatics the 
methodical recognition of the absolute truth which can 
be known from the Word of God and is explicitly found 
in the dogmas, the task of this science is to express it 
systematically for our own age. Dogma, which is beyond 
the limits of place and time, is realized in place and time in 
diff erent dogmas. Thus, in addition to the determination 
of the relationship between the word of God and Church 
directives, Dogmatics has to establish articles of law 
relating to contemporary religious communities.



125

From Kant to Hermeneutics and Dialectical Theology

All three respects are based on the Scriptures, which 
presupposes dialectical methods in as much as it requires 
continuous questioning of, referring to and conversation 
over dialoguing problems, as well as the inter-relation 
between the Self and the Other, the Self and God for the 
interpretation of Dogma and dogmas.

All these ideas leave some further questions to be 
asked. Is it possible to use biblical utt erances as axioms? 
Is it possible to create a well-organized system containing 
fi nal consequences? Tavaszy says it is. According to a 
contemporary representative of Hungarian theology, 
everything is doubtful: “Parts of biblical revelation are only 
valid in their tendency and with due consideration of their 
historical position.” For example, we cannot build a system 
observing the laws of logic on the statement that “the world 
and everything in the world was created by God”, because 
it would lead us to admit that Evil was also created by God, 
or we have to deny the reality/existence of Evil.

The statement about creation by God is only true 
together with another one saying that God created the 
world to be free.19

19  Kocsis, Elemér: Prolegomena of Dogmatics, Debrecen, 1974, 36–37.
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AZ ERKÖLCS 
„ERKÖLCSTELENSÉGE” 
– AVAGY AZ ERKÖLCS 

RENDSZERTELENSÉGÉNEK 
PARADOXONAI RÉVAY JÓZSEF 

GONDOLATVILÁGÁBAN 1 

AZ ERKÖLCS „ERKÖLCSTELENSÉGE”…

„Az erkölcs nem nyugodt és befejezett , mint a halál, hanem 
számtalan lehetőség nyílt küzdőtere, mint maga az élet. Kiegyen-
líthetetlen dialektikára tagozódik, elemei a küzdelem és a fájda-
lom. Bizonytalanság, gond és lelki mardosás jellemzik az erkölcsi 
alany helyzetét.”2 

Ebben a néhány, Révay által leírt mondatban sűrítve benne 
van mindaz, amit lényegében tekintve jómagam is gondo-
lok az erkölcsről. 

Mai életvilágunkban is alapvető kérdés: ki is az „er-
kölcsi alany”, egyáltalán kikre vonatkozhatnának a ma 
oly divatos etikai kódexek, amelyek olyan kánonokat fo-
galmaznak meg, hogy ha mindenkire mint célzott  erkölcsi 
alanyra vonatkoznak, akkor az esetek jó részében azokon 
kellene először számon kérni, akik alkott ák. Van-e még 
értelme általában erkölcsi alanyról beszélni, ha olyanok 
ítélkeznek a kánon által vétkesnek minősített ek felett , 

1  Az erkölcs „erkölcstelensége”, avagy az erkölcs rendszertelen-
ségének paradoxonai Révay József gondolatvilágában, in: Acta 
Academiae Paedagogicae Agriensis, XXXVI. Sectio Philosophica, red. 
János Loboczky, Eger, 2009, 191–202.

2  Gróf Révay József: Az erkölcs dialektikája, (továbbiakban ED) Buda-
pest, MTA, 1940, 176.
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akiknek nincs sem mérvadó kánonjuk – vagy ha van, ön-
törvényű –, sem lelkiismeretük a szó klasszikus értelmé-
ben véve. Vagy ha van, nem mardossa. 

A hazai etikák között i barangolásunkban néhány, az 
elmúlt században meghatározónak tekinthető kánon kap-
csán gondolkodunk el a címben megjelölt dilemmán.

A fenti idézet akár a kantiánusnak, fi chteiánusnak 
nevezett  Böhm Károlytól is lehetne, akire az Upanisadok 
lételmélete döntő hatással volt, a schopenhaueri intenci-
ókkal együtt . Tulajdonképpen a több évtizednyi távolság-
ban élt két hazai gondolkodó – Böhm és Révay – csak a 
gyökereket, a gondolati hátt eret tekintve járt külön uta-
kon, de lényegében hasonló eredményre jutott  az erkölcsi 
személy, az erkölcsi szituáció értelmezését és fogalmát 
illetően.

Az „erkölcs erkölcstelensége” mint metafora a fosz-
tóképzővel azt is jelenti egyrészt, hogy nem léteznek ha-
tározott  értékeket preferáló erkölcsi magatartások, így 
etikák sem egymás nélkül, illetve azt, hogy igazából nincs 
erkölcs, ebből következően etika sem, hanem az életvi-
lág cselekvéshálójában mindenkor és mindenhol valami 
„kell-re” keressük a megoldást. Így a kell világa nem kü-
lön világ. A megvalósítandó itt , jelen világomban való-
sítandó meg, legyen az bármire vonatkozó. Az emberek 
között i viszony pedig mindig és mindenhol feltételez va-
lamiféle erkölcsinek nevezett  jelleget, csupán a róla való 
diskurzus módja és fogalmi hálója változik.

Ha tehát feltesszük, hogy a fenti paradoxon fennáll, 
akkor azt kell kiderítenünk, milyen fogalmi tartomány-
ban defi niálódik az erkölcs, s mennyiben vonatkozhat rá 
a fosztóképző?

Két szempont domináns Révay felfogásában: egyfelől 
egy lételméleti megközelítés, másfelől egy etikatörténetbe 
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ágyazott  fogalomértelmezés, amely sajátos módon fóku-
szál a „kell” jelentéstartalmaira.

Induljunk ki abból a triviális kérdésből, hogy: miért 
kell a valami, ami nincs? 

Alapvető lételméleti kérdés Révaynál is: van valami, 
ami itt  és most nincs, ugyanakkor nem semmi. Jelenvaló 
életvilágomban nincs, de kell, hogy számomra legyen, hi-
szen adott  életvilágomban a teljesség akkor jöhet létre, ha 
a nincs „vanná” válik.

Lényegét tekintve rendszer sincs, legalábbis etikai 
Révay szerint. De hogyan is jut el eddig a konklúzióig?

A kiinduló fi lozófi ai kérdést, a hiány működésének 
mikéntjét, az előző írásaim kérdésfeltevéseinél is alap- és 
kiinduló problémaként kezeltem, és elemeztem imma-
nenciáját az egyes hazai gondolkodók fi lozófi ai koncep-
ciójában. 

Jelen dolgozat szempontjából fi gyelemre méltó, mint 
látni fogjuk, Sartre felfogása, aki az „itt –most–nem–van”-t 
nem az etikai értelemben vett  kell élményére vonatkoztat-
ja, nem arra, hogy a „nincs” valamiképpen az értékek ter-
rénumába vonz bennünket, hanem lételméleti alapprob-
léma a valami és a semmi, illetve a másutt -lét kapcsán. 
Révay 1940-ben ehhez hasonló koncepciót dolgoz ki.

A hazai fi lozófi a történetben volt néhány olyan gon-
dolkodó, aki hasonlóképpen közelített e meg a kérdést. Itt  
csupán röviden kívánom jelezni, hogy Révayt megelőző-
en Böhm Károly és Brandenstein Béla voltak azok első-
sorban, akik fi lozófi ai rendszerben helyezték el ugyan e 
kérdéskört, ennek ellenére több lényeges kérdésben egy-
máshoz közeli megoldásokra jutott ak.

Jelen prezentációban e két álláspontot vázolom, mie-
lőtt  Révay vonatkozó koncepcióját gondolnám át.
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Böhm Károly a hiány „jelenvalóságát” a van és a kell 
világában a következőképpen látja. Tulajdonképpen az 
egyik fundamentális fogalom fi lozófi ájában, s mint ilyen, 
elsősorban ontológiai kérdést jelent. Azonban a hiányok 
kielégítésének mikéntje és működésük értelmezése az 
értékelmélet terrénumába tartozik, így deontológiája, 
ahogy az előzőekben láthatt uk, mint „hiányfi lozófi a” is 
értelmezhető.

Ahhoz, hogy eljussunk Böhm moralitásértelmezésé-
hez, néhány olyan kategóriát kell átgondolnunk, amelye-
ket a korábbiakban már használt és kidolgozott , és az eti-
ka fejezeteiben ezen előző értelmezésekhez nyúl vissza, 
illetve utal az ott  megfogalmazott akra. Ezek a becslés és 
a „salakíz”.

A becslés fogalma talán már első megközelítésben ér-
telmezhető számunkra, de hogy a „salakíz” milyen kon-
textusban fordul elő, és mit jelenthet a böhmi szókészlet-
ben, az alaposabb átgondolást igényel.

A becslés folyamata abból és akkor indul el, amikor 
valami felkelti érdeklődésünket egy tárgy vagy egy sze-
mély iránt, ami tulajdonképpen mindig valami hiányér-
zet fényében áll elő. A folyamat során kialakuló/jelenlévő 
érték a tárgyban, a Nem-Énben reális alappal bír, ugyan-
akkor a becslő személyétől is függ, hiszen olyan életbe-
li tevékenységeken belül jön létre, amelyekben a tárgy 
hatására megszűnik a hiányérzet. A kett őnek, alanynak 
és tárgynak együtt  kell jelen lennie, akkor érzékelhetők 
a becslési folyamatok jellegzetességei és egyénenkénti és 
helyzetbeli különbségei. 

Az ösztönök határozzák meg az érzések, érzelmek 
minőségét, hiszen más jellegű fájdalmat vagy örömérzést 
jelent az éhség, ill. annak kielégítése, és mást a szerelmi 
vágy, de mindkett ő az Énből ered, s mindkett őben jelen 
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van bizonyos fájdalmas vonás. Az, hogy hogyan fi nomul 
tovább az egyes individumoknál, azt a „salakíz” jelzi. 

A „salakíz” fogalmát eredetileg akadémiai székfog-
laló beszédében bontja ki. Az öntudatban kialakul egy 
sajátos összérzet, amely két elem keveréke: egyrészt az 
Én tiszta érzete, amely az érzéskomplexumnak a pozi-
tív vagy negatív előjelét adja meg, másrészt a „salakíz”, 
amelyiket a „[…] rendkívül complikált organikus vegyes 
érzetek […]„3 adják. Így például az éhség vagy a jólla-
kott ság érzése az étkezési hiányok kielégítésénél. Ez az 
individualitás és az értékek szintjén különböző.

A „salakíz” minden értékelési stádiumban, az ér-
tékmappa mindegyikében jelen van bizonyos fokig. 
Azonban abban különböznek, hogy a „tiszta énérzet”-tel 
milyen arányban vegyülnek. Az értéksorozat, a kellemes-
hasznos-szép-tökéletes-jó, azt is jelzi, hogy megvalósítá-
sukkor az Én szabadsága annál nagyobb, minél kevesebb 
a „salakíz”. Vagyis így a kellemesnél az összérzetben vég-
telen lehet, mint mondja, míg az erkölcsiben, a jóban nul-
la. Látszólag némi ellentmondásba kerül önmagával, ami-
kor etikájában az erkölcsi jót helyezi a széppel szemben a 
szabadság megvalósulásának felső fokára, hiszen végső 
konklúziója a szabadság teljességét illetően a szép terré-
numában értelmeződik a rendszerét záró esztétikájában.

A tisztánlátás és a későbbi problémák érthetősége 
miatt  Böhm precíz matematikai formulákat állít össze 
már Az ember és világa első részeiben, s ha valaki olvassa 
műveit, s nem ismeri rövidítéseit és jelöléseit, a korabeli 
szakmai nyelvhasználatot, szóalkotási technikáját, nem 
tud kiigazodni néhány kérdéskörön.

3  Böhm Károly: Az értékelmélet feladata és alapproblémája, Athenaeum, 
Budapest, 1900. (Akadémiai székfoglaló 18.)
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Az összérzet lesz tehát az alapja a becslésnek, va-
gyis az értékítéletnek, amely mindig az élvezet felett i, 
magasabbrendű ítélet, amely a kellemes, a hasznos és a 
„nemességi” ítéletek (igaz, jó, szép) komplexumában fo-
galmazódik meg. Ez jelenik meg a Másikkal való kapcso-
latban, a társas „világfonatokban”, a Másikkal belakott  
világban ezek alapján cselekszem.

Az erkölcsi alany Böhm szerint az öröm és a kín kö-
zött i dilemmában manifesztálódik, s meglátása szerint a 
bűnös jobban szenved a lelkiismeretétől, mint a „vérző” 
áldozata. Teljesen érthető, hogy a fentiekből csak ez a 
konklúzió következhet: az erkölcsi alanynak közelítenie 
kell a „tiszta összérzet” kialakításához, s az autentikus 
életvilágban a „salakíznek” minél kevesebb szerephez 
kell jutnia: „Mert az ember egyszer él; helyrehozhatatlan 
annál fogva minden mulasztás, amit életünkben az erköl-
csi téren elkövetünk.”4 

Brandenstein Béla is zárt rendszerben helyezi el az 
etikát, és számára is többet jelent, mint egyszerű „kell-
vizsgálat”-ot. Lételméleti alapállását kéziratos hagyaté-
kában így fogalmazza meg e vonatkozásban: „Minden 
dolog számára a neki sajátos jó a végső cél, amelyért van, 
illetve cselekszik. Ez az embernél is így van. Nála a bol-
dogság a sajátos jó.”5  

Etikája fi nom hálózatként átfogja az egész rendszert, 
hiszen abban a mindenoldalú teljes életet és szellemet 
vizsgálja. 

Az elméleti kiindulópont most is arisztotelészi. Az 
erkölcs az élet egészén jelen lévő, azt minden területen 

4  EV/V. 10.
5  Kéziratos hagyaték. Miskolci Egyetem, Veres Ildikó gondozásá-

ban.
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átszövő irányultság, hiszen a három alapvető „életág” – 
gyakorlati, tudományos, művészi – szöveteit is meghatá-
rozza.

A két alapvető formája szerinte az erkölcsnek, a ter-
mészetes és a természetfölött i, azokat az alapirányultsá-
gokat jelentik, amelyek az emberi történeti lét folyamán 
alakultak ki. Az első, a közvetlen tapasztalati világ min-
dennapi praxisában rejlik, a második alapelvei a realitá-
son túl működnek, amelyek tartalmazzák a mágikus és a 
vallásos erkölcs lényeges dimenzióit. Így meglátása sze-
rint, az évezredek folyamán, a konkrét életvilágokban ki-
alakult életvitel, életstílus vizsgálata után derülhetnek ki, 
és vizsgálhatók az erkölcsi koordináták. „Így beszélünk 
tisztán megállapító és nem értékelő módon a görögség, a 
magyarság, a 13. század, a középkori francia nemesség, a 
buddhizmus erkölcséről vagy erkölcseiről; beszélhetünk 
valamely személy erkölcséről és az ennek alapjául szolgá-
ló lélekalkatról, erkölcsiségről is. Ámde már itt  és azután 
a tágabb, közösségi erkölcsöknél is csakhamar megjelenik 
az értékelő szempont: jó és rossz erkölcsökről kezdünk 
beszélni. Ez éppen az illető erkölcs tökéletességi fokára, 
az erkölcsi alaphatározmányoknak való megfelelésére vo-
natkozik.”6

Így defi niatíve: „Erkölcsön, vagy erkölcsökön értéke-
léstől mentesen, avagy kétoldalú értékeléssel jó és rossz 
erkölcsökön, az általános életszokásokat, cselekvéseket, 
viseletet és viselkedést, illetőleg az ezekben kifejeződő 
lelki készséget, beállított ságot értjük: tehát általános élet-

6  Brandenstein Béla: Bölcseleti alapvetés, (továbbiakban BA) Magyar 
Királyi Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935, 503.
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irányt és az ebből fakadó életvitelt, főleg ennek elvi meg-
határozóit.”7 

Brandenstein számára a vallás, s alapállásából követ-
kezően a keresztény vallás a legfontosabb terrénuma az 
erkölcs megjelenésének. De a mindenkori erkölcsi érték-
rend alapozza meg természetszerűleg a kultúrát és annak 
felépülését, alrendszereinek működését is.

Az etika metafi zikailag megalapozott  valóságtudo-
mány, s nem fogadja el ő sem a Kantt ól eredő, a valóság és 
az érték kett ősségére építő, tisztán axiológiai elméleteket.

Nem kell külön erkölcsi értéket felvennünk, hanem 
ez a terrénum magában kell, hogy foglalja az abszolút ér-
tékeket, a jót, az igazat és a szépet. Éppen ezért, úgy véli, 
hogy „Az erkölcsi érték mint szellemi élett ökéletesség 
már ebben a mivoltában és nevében is mutatja, hogy ép-
pen a szellem és az élet hiánytalanságát, mindenoldalúan 
teljes valóságát jelenti […] mindenoldalú életkapcsolat-
mivolta voltaképen nem ad fel lényegileg új problémát, 
hanem az eddigieknek és a reájuk talált válaszoknak az 
egységesítését kívánja.”8

Egyik lényeges alaptétele, hogy az ember mint poten-
ciálisan az erkölcsöt magában hordozó lény jön a világra, 
s ezzel együtt  mint másodrangú szellemi lény az értékek, 
az erkölcsi értékek megvalósításának képességét ereden-
dően birtokolja. Az etika mindenkor arra keresi a választ, 
hogy mi az a jó, illetve az erkölcsi teljesség, amit az em-
bernek meg kell valósítania, ami egyébként akkor is a jó 
fogalma alá tartozik, ha nem valósul meg adott  időpilla-
natban. Az ember a priori erkölcsi értéktudata hordozza 

7  Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben I., MTA, Budapest, 
1936–37, 596.

8  BA. 496.
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a jó dimenzióit, amely egyéni és közösségi értékelést egy-
aránt feltételez. 

A három abszolút érték, a jó, az igaz és a szép, amely 
sorrendiség fontossági egymásutániságot is jelent a 
brandensteini elméletben, meghatározó a szentség fogal-
mában, amelyről úgy véli, Böhm Károlyhoz hasonlóan, 
nem jelent új értéket. Hiszen „[…] az abszolút szentség lé-
nyegében nem más, mint az abszolút értékteljesség, min-
denekfölött  teljes jóság, amelyből teljes igazság és szépség 
fakad; több a szentségben nincs, de kevesebb sem; ami 
nem jó és nem igaz és nem szép, az nem szent.”9 

Érték egyébként lehet bármely realitás, amely éppen 
e realitása miatt  megbecsült. Így alapvető mindenekelőtt  
a testi-lelki élet épsége, az egészség, amely nélkül semmi-
lyen más érték nem valósítható meg. Ezen túl – anélkül, 
hogy a teljesség igényével lépnénk fel – például az au-
tentikus életet elősegítő, az életigenlés értelemében vett  
hatalom, a gyönyör, az öröm, a boldogság, a műveltség, 
a tudás, a lelki erő, a siker, a tehetség, s a napjainkban 
szinte már kiveszett  becsület stb.

De mit is jelent a szorosan vett  morális az erkölcsi ér-
tékek rendjében? ‒ teszi fel a kérdést Brandenstein. Való-
jában a teljes szellemi-lelki-akarati egységgel rendelkező 
Én pozitív irányultságát és értékigenlését. Az ember mo-
rális hajlamai kétirányúak lehetnek: értékigenlők és ér-
téktagadók. „Értékigenlő hajlama egészen természetesen 
adódik abból, hogy az erkölcsi értékek magának a szel-
lemnek természetét, mivoltát alkotják: jelenlétük benne 
tökéletes szellemvalóságát, hiányuk fogyatékos szellem-
valóságát jelenti.”10 

9  i. m. 135.
10  i. m. 535.
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A jó önmagában a pozitívum, ezt Brandenstein a re-
alitás világába helyezi, míg a rosszat az irrealitásba, mi-
vel az a jó hiánya, tehát a nem-lét, az inautentikus lét, 
vagy ahogyan ő fogalmaz: a semmi világa is egyben. Az 
egész rosszakarat mint a rossznak egyik megnyilvánulá-
sa, mint bűnös akarás, a lelkileg-szellemileg fogyatékos 
alanyiság velejárója, vagyis a bűn a lélek, az alany pozitív 
valóság-hiánya. Mit jelent ez? Itt  ismét, mint elemzései-
ben oly sokszor, a spekulatív érvelés, a nyelvi játékainak 
sajátossága jelenik meg.11 Fel kell vennie egy olyan fogal-
mat, jelen esetben a „valósághiányt”, ami üres és igazá-
ból csak azért működteti, hogy próbálja a bűn tényleges 
valóságbeli állapotát, jelen-létét valahogyan megközelíte-
ni. Vagyis, mint ahogy látni fogjuk, Révayval nem ellen-
tétben, aki szerint a kiteljesedett  erkölcsi alany képtelen 
erkölcsös cselekedetre, egy inautentikus létben tudja csak 
értelmezni a nem-erkölcsös cselekedetet. A két dimenzió 
átgondolásakor tulajdonképpen ugyanarra a konklúzióra 
jutunk: erkölcs mint „olyan” valamiféle megfoghatatlan 
létt eljességben lehetne, de ez ilyen realitásban nincs. 

Ezek után nézzük, hogy Révay József hogyan gon-
dolkodik minderről, illetve hogyan jelennek meg nála 
ugyanezek a problémák egy etikatörténeti diskurzusból 
kibontva!

Koncepciója eleve arra irányul, hogy bebizonyítsa azt, 
hogy az erkölcs nem helyezhető el semmiféle fi lozófi ai 
rendszerben, sőt a fi lozófi ai rendszerek létjogosultságát is 
megkérdőjelezi. Mint mondja, a „végleges rendszer meg-
valósíthatatlan, hiú ábránd: A gyakorlat azt mutatja, hogy 
nem sikerül kijelölni azt a legeslegalapvetőbb instanciát, 

11  Erről a problémáról részletesen írok Brandenstein Béla nyelvi játékai 
című tanulmányomban. 
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tényállást vagy problémát, amely minden másnak közös 
gyökere Nem sikerül megtalálni a szempontok legegyete-
mesebbikét. Mindent egyetlen pillantásban felmérni nem 
lehet. Az ilyesmire irányuló kísérlet legfeljebb egyolda-
lúságot eredményez. Úgy látszik, vannak egymásra már 
vissza nem vezethető instanciák. Egymás mellett  több 
végső pont, több egyaránt fi lozófi ai tárgy van. És ennek 
megfelelően a fi lozófi ai diszciplínák inkább egymás mel-
let vannak, mint egymás fölött . A dolgoknak több csomó-
pontja van. Filozófi a pedig az, ami ezek egyikét igyekszik 
kibogozni. Kétségkívül ezt teszi és ilyen értelemben fi lo-
zófi a az etika is.”12

Mondhatnánk azt, hogy az egyetemes esetlegesség 
elve kulcspozícióban van a fi lozófi ai rendszerek vonatko-
zásában? Valamint azt, hogy körkörös érvelési technikák 
sorozata működik a fi lozófi a történetének európai vonu-
latában? Révay koncepciójából mindkett ő következhet.

Révay az etikának a metafi zikával való összefüggését 
és abból való levezetését nem fogadja el, sőt kifejezett en 
visszautasítja azzal a megkötéssel, hogy természetesen 
vannak ontológiai és logikai elemei, amelyek nem nélkü-
lözhetők, s amelyeket ő is kifejezett en alkalmaz elemzé-
seiben.

A kell-élményből mint létbeli szituációból indul ki. 
Így a következőképpen jellemzi: „A kell élményében 
adott  tényállást paradox fordulatt al úgy is kifejezhetjük, 
hogy van valami, ami nincs. Ez persze önellentmondás-
nak látszik, De az önellentmondás látszata csak a nyelvi 
kifejezés paradoxonjából ered ezért könnyen feloldható”13 
– mondja. A kell élménye a lét alapélménye, a kell eviden-

12  ED. 6.
13  ED. 7–8.
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ciája „itt -létem” meghatározó pontja, mondhatnánk azt 
is, létezésem alapkérdése, az autentikus lét kulcskérdése. 
„A kell evidens élménye lényegében a hiányérzés. A kell 
élményében arra eszmélünk rá, hogy valami, aminek 
lennie kellene, nincs. A kell élménye arról tanúskodik, 
hogy valami megvalósítandó. S az, ami megvalósítandó, 
nyilván nincs.14 […] Azt a kitételt ugyanis, hogy „van”, 
nyilvánvalóan két különböző értelemben alkalmaztuk. 
Ugyanaz, ami kell, mert nincs, a szó másik értelmében 
ugyanakkor van is.”15

Ez a kell nem erkölcsi, hanem létbeli!!!

14  Mit is mond erről Heidegger és Sartre? Heidegger a Lét és idő 
(Osiris, Budapest, 2001.) 48§-ában így ír a kintlévőségről, a vég 
és egészvoltról: „Melyik létezőre vonatkozóan beszélhetünk 
kintlevőségről? A kifejezés arra utal, ami jóllehet »hozzátarto-
zik« egy létezőhöz, de még hiányzik neki.” i. m. 271. Fehér M. 
István interpretálásában: „Az itt lét […] mindig is úgy egzisztál, 
hogy »még–nem«-je hozzátartozik. Tekintsük azonban a holdat: az 
utolsó negyed még hiányzik. Ennek ellenére a hold már mindig 
megvan, mint egész – legfeljebb nem látható. Az itt létre jellemző 
»még-nem« viszont nem csupán saját vagy mások tapasztalata 
számára való hozzáférhetetlenséget jelent, hanem az – a szó legra-
dikálisabb értelmében – még nem »valóságos«”. Fehér M. István: 
Martin Heidegger, Kossuth, Budapest, 1984, 87.

Sartre többször visszatér a hiány fogalmának értelmezéséhez. 
A lét és a semmi bevezető soraiban így ír: „Jelenlévőként a be-
nyomások ‒ legyenek bár végtelen számúak – a szubjektíven 
alapulnak, s távollétük az, ami objektív létüket biztosítja. Így vi-
szont a tárgy léte puszta nem-lét. Hiányként határozódik meg.” 
Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi: Egy fenomenológiai ontológia váz-
lata, L’Harmatt an Kiadó – Szegedi Tudományegyetem Filozófi a 
Tanszék, Budapest, 2006, 26. Később, a második szintézisében, 
A dialektikus ész kritikájában az embert nemcsak mint tevékeny és 
tudatos, hanem mint hiány-lényt is értelmezi.

15  ED. 7–8.
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Kiderül, hogy a kell tartalmai nyelvi játékokká ala-
kulnak miután az értékelméleti szférába kerülnek a valós 
létből.

Különféle tartalmak összeütközése maga az élet, va-
gyis maga az, amit erkölcsi személyként cselekednünk 
kell az adott  élethelyzetben egy „kell-tartalom” alapján, s 
ugyanakkor egy másikat visszautasítunk vagy fi gyelmen 
kívül hagyunk. Ezen dialektika alapján egy erkölcs ellen-
téte egy másik erkölcs:” Az erkölcsi kell különböző, sőt 
egymással ellenkező tartalmai egymás mellett  helyezked-
nek el az erkölcsi tudat síkján, mint égbolton a csillagok. 
A végső kérdésre nincs egyértelmű felelet: ’Es fehlt die 
Antwort auf das Wozu’ (Nietz sche) […] Az erkölcsi életet 
legmélyebb egzisztenciális alapjaiban értetik meg.”16

Az erkölcsi személy így az az individuum, aki a kell 
parancsait észreveszi, s végül elismeri, hogy nem tud 
maximálisan megfelelni egyiknek sem. Ezért a valóban 
erkölcsiként defi niálható cselekedetre vagy a valamilyen 
módon „korlátozott  Én”, vagy a fanatikus Én képes. 

A kiteljesedett  „erkölcsi alany” képtelen erkölcsös 
cselekedetre, mert eleve tragikus a helyzete. Mint írja: 
„A teljes erkölcsi tudat tulajdonképpen eszmélkedés erre 
a reménytelen helyzetre. Ezt éppen csak az nem érzi át, 
akinek látómezejéből az értékterület bizonyos részei ki-
esnek, akinek az értékérzéke fejletlen, aki részleges ér-
tékvakságban szenved. Kiegyensúlyozott  erkölcsi életre, 
lelki harmóniára csak a korlátoltság, csak az együgyűség 
képesít. […] A szélesebb látókörű erkölcsi alany élete 
azonban folyamatos krízis, állandó konfl iktus, lelki mar-

16  i. m. 173.
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dosás, szüntelen kétely, gond és tépelődés. Az erkölcsi 
tudat: bűntudat.”17 

Monista és dualista szemléletek történelmi váltakozá-
sát értelmezve jut el odáig, hogy választ kapjon arra a kér-
désre, hogy mi a lehetséges és választható kell-tartalom 
a végső konklúziót tekintve. Mint kiderül, a kell fogal-
mának jelentéséből egységes erkölcsi felfogás nem követ-
keztethető ki. „Belőle két különböző, egymással ellentétes 
tétel következik arra nézve, ami kell. A kell tényállásában 
evidensen megnyilatkozó »dinamikus« jelentésmozza-
natból következik, hogy »az kell, ami nincs«. A kell tény-
állásában szintén evidensen megnyilatkozó »sztatikus« 
jelentésmozzanatból viszont következik, hogy »az kell, 
ami van«.”18 

Ez jelenti Révay szerint az erkölcs dialektikáját.
Valójában úgy tűnik számomra, hogy már itt , fi lozó-

fi atörténeti utazásai elején fi noman jelzi, igazából külön 
erkölcsi szféra az életvilágban nincsen, s ebből követ-
kezően etika sem létezik önálló tudományként, bár ezt 
expressis verbis félve jelzi.

Vagyis: miután, ha monista vagyok, a van, a termé-
szeti valóságban működő erők jelentik cselekvéseim mo-
tivációit, s ebből következően a fi lozófi ai-elméleti kiin-
dulópont fenomenológiai. A valóság „van-ja” magában 
foglalja a „kell”-t. 

Hogy világosabban lássuk: Révay szerint a világrend, 
az ösztön, az öröm, az önzés világában, ha úgy tetszik, 

17  i. m. 176.
18  Inquiry as recontextualization: An anti–dualist account of 

interpretation, in. R. Rorty: Objektivity, relativism and truth, Philo-
sophical papers vol. 1. Cambridge, MA: Cambridge University 
Press, 1991, 92–111.
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a fenomenális világban megvalósul a kell, vagyis – teszi 
hozzá ‒ az arisztotelészi és hegeli értelemben vett  önazo-
nosság elve érvényesülhet, de az is telve ellentmondások-
kal. A kozmosz részeként az emberi ösztönélet valójában 
nem más, mint az őstermészett ől eredendően kapott  koz-
mikus energiák összessége, amely tehát eleve meglévő.

A dualizmus értelmében: ami kell, az nincs a jelenva-
lóságban, ezért egy másik ontológiai szférában találhat-
juk csak meg. A puszta természeti létből valami idealitás 
felé kell emelkedni.

E vonatkozásban lehet szó perszonóm és autonóm 
(vagy axionóm) viszonyulásmódokról. Hogyan is?

Ha perszonóm, akkor parancsa mögött  egy személy 
húzódik meg (Isten), s így a theonómiával egy másik lét-
szféra lép be a cselekedetbe. Occami értelemben: a sza-
bad isteni önkény dönt felett ünk. Vagyis nem az értelem, 
hanem a hit irányítja a kell területeit, s emiatt  nem lehet 
egyetemes.

Az autonóm vagy axionóm dualizmus ideális tárgy-
ra, személytelen ideális matériára irányuló projekció. 
A szellem-morál helyét is ebben az irányzatban jelöli ki, a 
szeretet alapút viszont újra a monizmus terrénumán látja 
megjelenni.

Mindkét irányzat vizsgálatakor egy sajátos textualiz-
must hajt végre. Vagyis egy homogén szöveguniverzum-
ban az elmélett örténeti, fi lozófi ai szövegek értelmezése 
során sajátos összefüggéseket konstruál. Ezt nevezi Rorty 
irodalmi jártasságnak, olyan nyelvi esemény létrejött é-
nek, amelynek két fajtája lehetséges alapvetően: egyrészt, 
ha korábban megismert kijelentésekhez, ítéletekhez új 
att itűddel közelítünk, másrészt, ha új igazságértékre tö-
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rekszünk az általunk kialakított  szövegben, nyelvi szfé-
rában.19

Úgy tűnik, Révay az elsőt követi úgy, hogy elkezdi 
az etikatörténet területén létező nyelvi játékokat összeha-
sonlítani, és miután látja, hogy itt  egymásnak a szó klasz-
szikus értelmében vett  dialektikus kiegészítéséről lehet 
szó, kimondja végső konklúzióját: 

„Erkölcsnek nem más az ellentéte, mint más erkölcs. 
Ezért az erkölcs eredendően erkölcstelen. Sőt éppen csak 
erkölcs lehet igazán erkölcstelen. Minél mélyebben hato-
lunk ugyanis az erkölcs egyik irányába, annál távolabb 
kalandozunk el az erkölcs többi támpontjától. […] A kell 
ellentmondó parancsainak keresztt üzében álló erkölcsi 
alany végül is kénytelen elismerni, hogy feladatát teljesí-
tenie nem lehet; hogy az erkölcsi élet az irónia kiteljesíthe-
tetlen törvényének van alávetve. A teljes erkölcsi tudat tu-
lajdonképpen: eszmélkedés erre a reménytelen helyzetre.”

19  ED. 174.
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RENDSZERFILOZÓFIÁK – 
FILOZÓFIAI RENDSZEREK: 

BÖHM KÁROLY ÉS 
BRANDENSTEIN BÉLA 1 

„Szomorú napja lesz az emberiségnek, 
amikor senkinek nem engedik többé, 

hogy feltegyen olyan kérdéseket, 
amelyekre nincs válasz.”2

Vagy nem tudjuk a válaszokat – tehetnénk hozzá. Azt, 
hogy kik és miért nem engednék, most ne kutassuk, bár 
az emberiség végső kérdéseinek egyike ez is. Inkább arra 
kérdezzünk rá, mi az, ami ma is még feltehető, illetve amit 
fel kell tennünk a problémánkra vonatkozóan? 

Kérdések özöne vetődik fel akkor, amikor a címben 
jelzett  kérdéskört átgondoljuk, hiszen a két rendszer egyik 
központi problémájának az Abszolútumnak, a szellemi vi-
lág működésének rejtjeleit a szavakkal, az emberi kommu-
nikáció jelenlegi eszközeivel is igen nehéz még csak meg-
közelíteni is. Az amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni 

1  E tanulmányom szerkesztett  változata a Rendszerfi lozófi ák: 
Brandenstein Béla és Böhm Károly (Mikes International, 2008/8., 
1. szám, 38‒43) és a: Rendszer-értelmezés-élmény – Értelmezés-
elméletek a magyarországi fi lozófi ában (in: Nyírő Miklós: Hans-
Georg Gadamer – egy 20. századi humanista, L’Harmatt an, Budapest, 
2009, 233‒243.) című írásaimnak.

2  Kenneth E. Boulding: Az általános rendszerelmélet a tudomány 
csontváza. Fordított a Józsa Péter. In: Rendszerelmélet. Válogatott  
tanulmányok, Közgazdasági és Jogi könyvkiadó, Budapest, 1969, 
100– 108. (A tanulmány eredeti címe: General Systems Theory: The 
Skeleton of Science, Management Science.)
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kell witt gensteini tétele épp azt is sugallja, hogy ne kér-
dezzünk rá olyan szellemi világok működésére, amelyeket 
csak igen nehezen tudunk megközelíteni, megérteni pedig 
csak akkor, ha van valami közös mezőnk vele. Napjaink 
neurológiai és agykutatása is számtalan ténnyel igazolja, 
hogy az emberi agy, az emberi tudat működésének mecha-
nizmusát mennyire nem ismerjük. 

Ha a két gondolkodó szellemi világát megközelítjük, 
azt kell látnunk, hogy valamilyen síkon egy sajátos közös 
szellemi mezőben jelen voltak az Abszolútum „térerejé-
ben”. Vagyis a szellemi világgal valamilyen módon kap-
csolatot tudtak teremteni, s azt kommunikálható formába 
tudták rendezni. S hogy milyen eredménnyel, azt az utókor 
tudja talán igazából értékelni, hiszen itt  és most derülhet 
ki, hogy milyen fogalmi-logikai szinten előlegezték meg az 
agytevékenység néhány, ma a kutatások által igazolt mű-
ködési mechanizmusait.

Nem részletezem a különböző fi lozófi ai, elméleti hatá-
sokat a két gondolkodónál, inkább olyan, eddig nem kellő-
en értelmezett  problémára térek ki, amely közelebb vihet a 
feltehető kérdések megoldásához. 

Mindkett en határozott  körvonalú bölcseleti rendszert 
hoznak létre, más-más fi lozófi ai, elméleti hátt érből és gyö-
kerekből kiindulva. 

Úgy tűnik, hogy a rendszerelméleti nézőpont sok tekin-
tetben segít a két gondolkodó világában újfajta összefüggé-
seket találni. Mindkett en felteszik kérdéseiket az Abszolú-
tumra vonatkozóan, amely a rendszer alfája és ómegája, és 
más, ma is megismerhetetlen és ismeretlen terrénumokra, 
olyanokra, amelyekre jelenlegi tudáshalmazaink alapján 
sem találjuk a válaszokat. Mindkett en sajátos előfeltevések-
kel, így az a priori tudást feltéve közelítenek a lét- és isme-
retelméleti problémákhoz, annak érdekében, hogy közelebb 
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kerüljenek a szellemi világhoz. A rendszeren belül próbálják 
feloldani a megoldhatatlant.

Az európai fi lozófi ai tradíció a rendszerek konstru-
álását gyakran primer metodológiaként használta, bár a 
rendszerben való gondolkodás nem jelentett  mindig rend-
szeralkotást.

N. Hartmann saját korára vonatkozóan azt fogalmaz-
za meg, hogy a szisztematikus gondolkodásnak nem rend-
szerjellegűnek, hanem problémacentrikusnak kell lennie, 
ami nem jelenti azt, hogy rendszertelen, hanem azt, hogy 
a rendszert nem anticipálja, inkább végeredményként ke-
zeli. A rendszerek a világösszefüggés anticipált sémáját 
tekintett ék fundamentális ténynek, ami azt is jelentett e, 
hogy a meg nem oldható problémákat elutasított ák, mivel 
a zárt konstrukció kereteiben értelmezhetetlennek tűntek. 
Három mozzanatra utal, ami zavart okoz: „1. a természe-
tes türelmetlenség, hogy mindenáron megoldásokat talál-
junk, 2. az ösztönös hit, hogy azok a problémák, amelyeket 
nem tudunk megoldani, fi lozófi ailag terméketlenek, és 3. a 
problémák tartalmának felcserélése a problémák tartalmá-
nak felállításával, és az elutasíthatatlan kérdések objektív 
értelmének félreismerése.”3

E kérdéskörök – úgy tűnik számomra – nem jelentkez-
nek egyértelműen, vagy nem ilyen módon vetődnek fel az 
alábbi hazai fi lozófusoknál, így a hartmanni állítások csak 
meghatározott  körben relevánsak. Böhm rendszere halálá-
ig folyamatos változásokon megy át, Brandenstein pedig 
egy zárt rendszert alkot ugyan, de egyrészt meg sem pró-
bál végső válaszokat keresni több vonatkozásban, másrészt 
munkásságának nagy részében nem a fi lozófi ai rendszer 

3  N. Hartmann: Nézeteim rendszeres kifejtése, in: Lételméleti vizsgálódá-
sok, Gondolat Kiadó, Budapest, 1972, 46–47. Fordított a Redl Károly.
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kérdésköreit boncolgatja, részletezi tovább. Vagyis: megle-
hetősen ellentmondásos, nem egyértelműen jellemezhető 
fi lozófusi munkássága. 

Mindenekelőtt  néhány, a kérdéskör kibontásához 
nélkülözhetetlen adalékot, körülményt szeretnék jelezni, 
valamint olyan problémákat, amelyek a múlt század öt-
venes-hatvanas éveiben a tudomány- és rendszerelmélet 
lényeges és megoldandó kérdéseivé váltak.

A múlt század közepén felvirágzó rendszerelméleti 
kutatások, az általános rendszerelmélet egyik kiváló kép-
viselője, Kenneth E. Building sok tekintetben alapvető ké-
telyeit fejezi ki a rendszerelmélet érvényességét tekintve 
az ún. felsőbb fejlett ségi szinteken a rendszerek hierarchi-
ájában. Az ő meglátásai szerint, amelyek sok tekintetben 
semmi újat nem jelentenek a tudománytörténetben, több 
szinten beszélhetünk a tapasztalatilag érzékelhető világ 
rendezett ségéről, amely egyben egy hierarchiát is magá-
ban foglal, s mint ilyen, már eleve rendszerként működik. 
Hangsúlyozott an az a posteriori világ rendezett ségét vizs-
gálja, azonban végső fokon eljut a transzcendentális rend-
szerek felvételéhez, világosan érzékelve, hogy az „abszolú-
tumok” és a megismerhetetlen világ is az emberi elme által 
rendszerekbe foglalódik.

Két lehetséges megközelítési módról beszél, amelyek 
kiegészítik és nem helyett esítik egymást, s amelyeket prob-
lémánk szempontjából érdemes felvázolni.

Egyik lehetőség szerinte az, „[…] hogy végigpillantunk 
az empirikus kozmoszon és kiemelünk bizonyos általános, 
számos tudományágban felbukkanó jelenséget, s ennek 
alapján megkíséreljük a szóban forgó jelenségek szempont-
jából releváns általános elméleti modellek kiépítését.”4 

4  Kenneth E. Boulding i.m. 197–208.
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A másik szempont szerinti elemzés a „rendszerek rend-
szeréhez” vezet. Building kilenc szerveződési szintet külön-
böztet meg, amelyek röviden összefoglalva a következők: 1. 
a statikus struktúra, a világegyetem „földrajza és anatómiá-
ja”, a „vázak”szintje; 2. egyszerű dinamikus szint (naprend-
szer, fi zikai, kémiai, közgazdasági rendszerek); 3. a termo-
sztát szint: a kibernetikai; 4. sejtszint: a „nyílt rendszer” vagy 
önfenntartó struktúra; 5. a „genetikai társadalom”szintje – 
növények; 6. állatvilág; 7. az individuális emberi szint, ahol 
az „ember tudja is, hogy tud”, ami a nyelvvel és a szimbó-
lumalkotással függ össze; 8. társadalmi szervezet; 9. az ún. 
traszcendentális rendszerek Ez utóbbiak tulajdonképpen a 
végső abszolútumok és a megismerhetetlen világok birodal-
ma, amelyek szintén feltehetően rendszerbe szerveződnek5 
(legalábbis emberi feltevések szerint – V. I.). Természetesen, 
mint Building is jellemzi: ez egy csontváz. 

Az általános rendszerelmélet, a hazai fi lozófi ai gon-
dolkodás egyik igen eredeti egyéniségének, Zalai Bélának 
és a magyar gyökerekkel bíró Ludwig von Bertalanff ynak 
e vonatkozású nézeteit látjuk úgy, hogy megoldási kulcso-
kat adhatnak a további értelmezéshez.

Ludwig von Bertalanff y a rendszerfi lozófi a, a rendszer-
elmélet és a rendszertechnológia tudományelméleti meg-
alapozásában útt örő szerepet játszott , amellyel a fi lozófi ai 
rendszerek problémakörében is új utakat nyitott . Azt azon-
ban kevesen tudják, hogy a magyarországi fi lozófi ai gondol-
kodásban a múlt század első évtizedeiben a korán elhunyt 
Zalai Béla általános rendszerelméletében már leírta többek 
között  a funkcionális jelleg és a szimbolikusság jelentősé-
gét, ismerve Cassirer felfogását is. Bertalanff y, bár a magyar 
szellemi kultúra ismert lehetett  számára, nem utal Zalai el-

5  i. m. 108.
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sőbbségére e vonatkozásokban, mint ahogy Cassirerről is 
azt nyilatkozza, hogy nem olvasta, amikor megjelent a Die 
Philosophie der symbolischen Formen című munkát. Bertalanff y 
meglátása szerint abban a szellemi szituációban a különbö-
ző tudományok egymástól függetlenül rámutatt ak a fejlő-
dés legkülönbözőbb területein az „[…] akkoriban uralkodó 
mechanisztikus világkép határaira, és új elképzeléseket ja-
vasolt/ak/, olyanokat, amelyek – mindegyik a maga módján 
– az „organizált rendszer” fogalmának központi jelentősé-
get tulajdonított ak.”6 Évtizedekkel később használja a Zalai 
által már 1910 körül leírt két kulcsfogalmat a valóságszintek 
értelmezésekor: a rendszert és a szimbólumot.

Nem feladatunk jelen prezentációban az egyes össze-
függések elemzésének prioritását tisztázni, itt  csupán jelez-
ni kívántuk, hogy a hazai fi lozófi ai kultúrában e vonatko-
zásokban is jött ek létre európai szintű koncepciók.

Zalai Béla a kolozsvári egyetemen Böhm Károlynál 
hallgatott  fi lozófi át, s a rendszere nyilvánvalóan ismert volt 
számára, amely befolyásolhatt a elméletének kidolgozását.

A rendszerezést az ember első „kultúrtényének” tartja, 
akinek először „fi lozófusnak” kell lennie ebben az értelemben 
ahhoz, hogy egyáltalán ember lehessen, s a reális világegy-
ség megalkotása után primitív cselekedeteit végrehajthassa. 
E vonatkozásokban jelzi, hogy „[…] Nemcsak a cselekvés 
kényszerű egysége, hanem elsősorban a tudat egysége az 
eredetileg függetlenül egymás mellett  heverő tapasztalatokat 
egy centrum köré csoportosítja. Az embernek nem lehet nem 
konstruálni. […] A rendszerezésnek ez a szükségszerűsége 

6  Ludwig von Bertalanff y: Az organizmikus felfogás a pszicholó-
giában és a biológiában, in: …ám az emberről semmit sem tudunk, 
(Robots, Men and Minds) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Buda-
pest, 1991, 12. Fordított a Füzeséri András. 
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nem ismereti, nem akarati, nem érzelmi. E három momentum 
mögött  teljes intuitív világosságban áll az életnek, vagy – ha 
a pszichofi zikai lényből csak a szellemit akarjuk tekinteni – a 
tudatnak tényéből gyökerező egységesítő funkciója.”7

A rendszer értelmezésében egy immanens mértékkel 
megközelíthető konstrukció, amelyben nem az alkotó ele-
mek rendje az elsődleges, hanem azok összefüggései és 
funkciói. A tárgyi rendszerezés a metafi zikai élmény kö-
vetkeztében konstruálódik, s a tárgyi rendszer mint alap-
rendszer gondolati elemeit mint funkcionálisakat tételezi 
tárgyi elemei mellett . A másodrendű egységek, rendszerek 
(metafi zikai, ismeretelméleti, etikai stb.) az egyes tárgyak 
tárgyi kvalitásait használják fel, s abból és arra építkeznek.

Alapvetően tehát az ember lényegét tekintve mindenkor 
először rendszerez, amely létének lényegi eleme, s az ő rend-
szerező tevékenysége után/következtében konstruálódik a 
„világ”, ezután jöhet létre bármilyen szinten rendszeralkotás.

Valójában Zalai tételének lényege tehát: Azzal, hogy be-
lakom és értelmezem a világot, egyszerre a magam számára 
is teremtem, s azzal, hogy teremtem és értelmezem, egyben 
jelentést is adok neki, a világnak, a dolgoknak, az összefüg-
géseknek. Ilyen módon a Nem-Én világában meglévő viszo-
nyokat feltéve rendezem és fi lozófi ainak nevezett  rendszer-
be foglalom megfelelő nyelvi szimbólum-közeget találva. S 
mint ahogy Bacsó Béla is jelzi: „A fi lozófi a ilyen felfogása 
tehát tudja, hogy a szó tradicionális értelmében többé nem 
lehet rendszer, mert világos számára, hogy a rendszer-dog-
matika logikai konzisztenciája mereven elkülönül az életvi-
lág – a köznapi nézőpont – iránysokféleségétől.8

7  Zalai Béla: Etikai rendszerezés (1910). in: Uő: A rendszerek általá-
nos elmélete, Gondolat Kiadó, Budapest, 1984, 115.

8  Bacsó Béla: „A válasz metafi zikája”, in: Magyar Filozófi ai Szemle, 
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Az alábbiakban felvázoljuk, miként gondolkodik ezen 
összefüggésekről a két magyar fi lozófus. Miként építenek az 
Abszolútum vonatkozási pontjaira, annak szimbólumait kö-
zéppontba helyezve milyen rejtjelekkel közelítenek hozzá.

A továbbiakban alapvetően a következő kérdéskörök 
várnak megválaszolásra, amelyeket jelen prezentációban 
csupán felvázolok.9

Egyfelől, milyen módon létezhet a fentiek ellenére a 
böhmi és a brandensteini koncepcióban a metafi zika és az 
ismeretelmélet együtt , illetve egymásban?

Másrészt, hogyan építkezik az Abszolútum az egyes 
szimbólumokból és az egyes alrendszerekből, illetve a va-
lóság alrendszereiből hogy következtethetünk vissza az 
Abszolútum létrendjére? Az Abszolútum rejtjelei (a szim-
bólumok) miként segítenek a Mindenség és saját életvilá-
gunk megértésében? Miért jelenti a szellem a Mindenség 
magját mindkét gondolkodónál?

Böhm Károly rendszere, mint ismeretes, a „van” és a 
„kell” világának kett ősségére épül, amely a kanti fi lozófi a 
kritikai átvétele mellett , sok tekintetben módosítva azt, a 
sankhya fi lozófi ai rendszer elemeit épített e magába. Ily mó-
don egy sajátos kett ősségű konstrukcióval állunk szemben, 
mind a szimbólumalkotás, mind a rendszer tekintetében.

Az öntét, az Én konstruáló, megismerő és értékteremtő 
tevékenysége végső fokon egy zárt fi lozófi ai szisztémában 
értelmeződik, ahol Böhm központi és domináns szerepet 
szán az Abszolútumnak. Lényeges alapállása, hogy meg-
látása szerint az évszázadok folyamán keletkezett  európai 
rendszerek Arisztotelésztől Hegelig mutatják, hogy az ér-

1982/6., 890.
9  Részleteiben egy készülő, Brandenstein Béla bölcseletével foglal-

kozó tanulmányomban elemzem.
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telem belső szükséglete teremti meg az egységet és a ré-
szek önállóságát, s eközben rendszere egyben bölcseleti 
antropológiává is válik, hiszen a rendszer és a fi lozófi ai 
embertan paraleljében dolgozza ki koncepcióját.10

Az ontológia egyrészt alapfi lozófi a, másrészt a szellem fi -
lozófi ája, s az öntét értelmezésében nyilvánvalóvá teszi, hogy 
az ismeret tárgya és az Én szellemi léte egylényegű. Ő maga 
így fogalmaz A szellem élete című munkájának második ré-
szében: „Egész művem nem egyéb, mint az emberi öntétnek 
explikációja; a dialektika […] csak azon negatív előmunka, 
mely a helyes útra igazított , s a melynek eredményekép a 
szellem alapformáinak ellenmondás nélküli fogalmazása 
gondolható. Az ott  nyert alapfogalmat, az öntét fogalmát, a 
valóságba kell átvinni. […] Önkényt két részre oszlik tehát 
egész hátralévő teendőnk. Az egyik részben (melyet a jelen 
kötet nyújt) a szellem vagy az emberi öntét magában vizsgál-
tatik; a másikban az öntét alkotásait vesszük fontolóra tulaj-
donságaik és keletkezéseik tekintetében.”11 Tehát a létezési, a 
megismerési és értékelési folyamatok, mechanizmusok ele-
meinek és működési mechanizmusainak leírását, elemzését 
és értelmezését tekinti feladatának.

10  E helyen kell nyilvánvalóvá tenni azt az álláspontunkat, hogy nem 
tartjuk relevánsnak egyik gondolkodó esetében sem a szubjektív 
vagy objektív idealizmus jelzővel illetett  doktríner megítéléseket. 
Úgy véljük, hogy a hermeneutika módszere, amit dolgozatunk-
ban alkalmazunk, nem tűri a szűk, hagyományos „izmus-háló” 
elfogadását. Ezért nem tekintjük Böhmöt szubjektív idealistának, 
s Brandensteint sem szűkítjük bele semmiféle zárt „izmus-elmé-
letbe”. Böhm a szubjektivisztikus álláspontot a következő módon 
képviseli: „1. Mi legyen a philosophia biztos kiindulópontja? Úgy 
találtam, hogy biztos rám nézve csak én vagyok és belső állapota-
im, s elfogadtam a subiectivistikus álláspontot.” 

11  Böhm Károly: EV. II., Mikes International, Hága, 2004, 9. 
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Rendszere, végső összeállításban, a következő, saját 
maga által felvázolt ábrában válik szemléletessé.

     A fi lozófi a egésze

A.) 
A „való” fi lozófi ája (ontológia)

B.) 
A „kellő” fi lozófi ája 

(deontológia)

I. 
Alapfi lozó-
fi a

II. 
A szellem 
fi lozófi ája

III.
A projek-
ciók tana

I. Általános 
értékel-
mélet

II. Érték-
diszciplínák

1. Az 
ismeret 
eredete

(a lélek tar-
talmának 
kifejtése, 
beleértve a 
vallás-
fi lozófi át)

(axiológia) 1. logika

2. Az 
igazság 
kritériuma

2. ethika

3. A világ-
funkciók 
(kate-
góriák)

3. esztétika

A lételméleti problémák az alapfi lozófi a kérdéskörei-
be tartoznak, míg az ismeretelméleti kérdések a szellem-
fi lozófi ába és a projekciótanba (ezt nem dolgozta ki külön 
kötetben), amennyiben az ember, az öntét tevékenységéről 
van szó a fi chtei értelemben és az Upanisadok fi lozófi ájá-
nak értelmében.12 Böhm megoldott a a lételmélet és az isme-

12  Itt  csak jelezzük, hogy Böhm az Upanisadok több tanítását ma-
gáévá téve dolgozza ki sajátos „öntételméletét”. Lásd erről: EV. 
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retelmélet kompatibilitását egy rendszerben, s ezt az öntét 
fogalmának és jelentéskörének felvétele biztosított a.

Hogyan is? Azzal, hogy a világot teremtem, konstru-
álom, még nem ismerem meg a szó tényleges értelmében, 
hanem a konstruálás után, a rendszeralkotás után/közben 
ismerem meg elemeit. A Zalai által metafi zikainak nevezett  
élmény Böhmnél az öntét folyamatában értelmeződik any-
nyiban, amennyiben a tárgyi rendszer az öntét projekciója, 
amely folyamatban a világ, a makrokozmosz minőségeit 
önmagából konstruálja, projiciálja, majd a megismerési 
folyamatokban jelentést ad a tárgyaknak (szimbólumok 
létrehozatala). „Megértés és magyarázat, elrendezés és bi-
zonyítás egymáshoz tartoznak. Az első pár ad a világnak 
értelmességet (Sinn); az értelmesség a dolognak önbizton-
sága. A második pár, mely az Én akadálytalan belemerü-
lését jelenti, az Énnek a bizonyossága. A teljesen biztos 
megértés és a bebizonyított  magyarázat együtt véve = az Én 
végleges megvalósultsága, mégpedig öntudatos és végte-
lenbe terjedő megvalósultsága, az ismerésnek az igazsága. 
Ezzel a megismerési processus véget ért.”13 A megismerő 
funkciók tulajdonképpen világfunkciókká tágulnak, hiszen 
az Én mindjobban átt öri egyéni korlátait, és Világénné szé-
lesedik, s az Upanisadok tanítása értelmében „én vagyok 
ő és ő=én”.14 Vagyis a világ és az Én struktúrája lényegét 
tekintve ugyanaz. A folyamat központi eleme a megértés, 
amely által a megértett  kép jelentéssé lesz, s ezt a belső je-
lentést vetítjük a továbbiakban a reális tárgy helyébe. A ki-

VI.: Az aesthetikai érték tana, Mikes International, Hága, 2007. Veres 
Ildikó: Előszó Böhm Károly esztétikai értékelméletéhez, VII‒XII., 
in: Mikes International, 2007/7. évf., 3. sz., 18–22.

13  Böhm Károly: EV. IV., Mikes International, Hága, 2006, 147.
14  i. m.
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indulópont az Én, aki „kozmikus valóságok jelentő csomó-
ja”. Először megértem saját magam létét, majd eközben a 
világkonstruáló folyamat közben (projekció) megértem a 
világot, jelentést adva neki, illetve a Nem-Én világában a 
dolgoknak. Eközben, mivel a Másikkal létezem a Nem-Én 
világában, Őt is megértem a projekcióiban.

A megértés fogalmának vonatkozásában is utal 
Husserlre: „[…] a ’megértés’ jelentését én is adott  tényül te-
kintem, ezt nem lehet levezetni, hanem csak felvilágosítani 
(értsd: megvilágosítani –VI) elemzés által. E vonatkozásban 
elfogadom Husserl tételét: „Was Bedeutung ist, das wissen 
wir so unmitt elbar, wie wir wissen, was Farbe und Ton 
ist. Es lasst sich nicht weiter defi niren, es ist ein descriptív 
Letz tes.”15 Megértés = helyett esítés. A szó megértése tehát 
abban áll, hogy a szó helyébe közvetlenül ismeret lép.

Gond azonban ott  és akkor van, amikor az azonosságtu-
dat nem működik teljes egészében, korlátolt marad, hiszen az 
okviszony nem oldja meg a világ rejtélyét, mert csak tájékoz-
tató és elrendező érvényessége van. Az okviszonyban műkö-
dő indukció után a bizonyítás immanens erejével juthatunk 
közelebb az Atmanhoz, a Világénhez, az Abszolútumhoz. 

A világ alkotása és megismerése tehát mint folyamat, 
egymás után, egymásban működik.

A kanti, a fi chtei rendszerfelfogás kritikai elfogadása 
mellett , mint jeleztem, az ind fi lozófi a több elemét felhasz-
nálja úgy, hogy megpróbálja összhangba hozni a két fogal-
mi hálót. Mivel a kompatibilitás sok esetben nem egyér-
telmű, ezért több vonatkozásban nehézségekbe ütközik az 

15  Böhm Károly: Mi a fi lozófi a? Diotíma Baráti Társaság, Kolozsvár, 
1996, 41. Azt, hogy mi a jelentés, épp oly közvetlenül tudjuk, mint 
azt, hogy mi a szín és mi a hang. Nem határozható meg közelebb-
ről, egy végső leíró (fogalom). Husserl. Log. Unters. II. 181.
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egyes összefüggések lehetősége, felfejtése, illetve gyakori a 
hermeneutikai értelemben vett  másképp értés, illetve félre-
értés. Ugyanakkor az ind fi lozófi ában gyakran nem olyan 
egyértelműen tisztázott ak a fogalmak, mint a Szókratész 
utáni európai fi lozófi ai hagyományban. Többnyire ez is 
okozza a böhmi szövegek többféle értelmezését. 

A kolozsvári bölcselő rendszerében a Világszellem/lé-
lek működése, illetve hogyan működése is alapkérdés. Aki 
vagy ami egyrészt jelenti az Upanisadok Atmanját, más-
részt a hegeli értelemben vett  Világszellemet (mint ahogy 
például etikájában is utal rá).

Az Upanisadok jellegzetes atman tana a hindu val-
lásbölcselet legjelentősebb szent könyvében, a szanszkrit 
nyelvű Bhagavad-gítában felemelően lírai módon fogal-
mazódik meg. Az alaptétele: az emberi én (atman) azonos 
a Világlélekkel.16 

Böhm értelmezésében is a kis én és a Nagy Én, a kis lélek 
és a Nagy lélek, a Mindenség, azonos struktúrájú. Az atman 
a megismerő és egyben a megismerendő is. Tehát mivel azo-
nos vagyok vele, rám mint kis lélekre is ez vonatkozik. Úgy 
vagyok megismerő, hogy egyben megismerendő is vagyok. 
A létélményem összekötődik a megismerés folyamatával. 

A fi lozófi ai rendszer tehát azok után állhat össze, miu-
tán az öntét folyamatában mint létélményben felfedezem a 
Mindenség struktúráját, annak elemeit és betöltött  szerepü-
ket, funkciójukat a Világegész fenntartásában. Így a böhmi 
ontológia szerkezeti elemei és azok összefüggései leképezik 
az Egészet, és a megismerés domináns folyamatait tartal-
mazzák. Böhm a nem racionális megismerési folyamatok 

16  Szintén atmannak nevezik, ami azonos a brahmannal; a 
Bhagavad-gítá két fogalomként használja. Máshol: A „nem-szü-
letett ” Brahman a világlélek, az atman.
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jó részét hátt érbe helyezi, számára az abszolút intelligencia 
a meghatározó nem csak ontológiájában és ismeretelmélet-
ében, hanem értékelméletében, mint „hiányfi lozófi ában” is. 
Az intelligencia a priori képességei teszik lehetővé a világ 
rendezését, és a fi lozófi ai rendszer felépítését az Abszolú-
tum szimbólumainak megoldási lehetőségeit keresve.

Ezek után átt érünk a Brandenstein Béla által felépített  fi -
lozófi ai rendszerre, amely a következőképpen vázolható fel:

Brandenstein a visszakövetkeztetést, a reduktív-reg-
resszív módszert választva, amelynek előfeltétele a feno-
menológiai „tárgymegragadás”, jut el az Abszolútum iga-
zolásához a triadikus szemlélet felvételével. A háromszor 
hármas felosztása a rendszernek a lét, a létezők trinitárius 
ősalkatából fakad meglátása szerint. A három „mező” az 
anyagi lét, a másodrangú szellemi létezők és az Abszolú-
tum egymásra vonatkoztatott  létsíkjában értelmeződik.

A Grundlegung der Philosophie című munkájának új-
szerűségét a következőkben látja: „Az első kötet talán 

Ontológia
(Fennállástan) dolog

Totika
(tartalom)

Logika
(forma)

Matematika
(alakulat)

Metafi zika
(Valóságtan)
teljes valóság

Pragmatika
(cselekvés)

Teoretika
(tudomány)

Poétika
(művészet)

Etika
(erkölcs)



159

Rendszerfi lozófi ák – fi lozófi ai rendszerek: Böhm Károly és Brandenstein Béla  

legfontosabb eredménye, amely tisztára természetes ész-
szel, fenomenológiai-tárgyelméleti, tulajdonképpen tehát 
tapasztalati úton tárható fel, a lét trinitárius ősalkata. Az 
eredmény ezért nemcsak fi lozófi ai és teológiai szempont-
ból, hanem a szaktudományok számára is mond valamit. 
A második fontos eredménynek a sajátos tartalom eddi-
gi hiányzó módszeres és rendszeres fi lozófi ai vizsgálatát 
tartom: hiszen épp a tartalomtani vizsgálatok vetnek a 
lét első őshatározmányának lehetőség szerint megkísérelt 
felderítésével az okság és a létrangok kérdésére is fényt. 
A harmadik problémakör a sajátos forma mivoltának és 
bölcseleti kategóriáinak, őshatározmányának alighanem 
minden eddigi megvoltnál sokkal behatóbb tisztázását 
tartalmazza. A háromegy logikai alap (Gründe) nemcsak 
a logikai alapelvek ősi kérdését igyekszik, ha lehet, vég-
leg tisztázni, hanem megint rendkívül erős fényt vet a 
trinitárius létalkatra, ami semmiképp sem három, de nem 
is egy, hanem épp trinitárius. A létalkat ősi őshatározmá-
nyában és viszonyszövedékében, valamint a tartalomtan és 
formatan (és a második kötetbeli alakulatt an) „alapjainak” 
szövedékében sikerült – úgy hiszem – kimutatnom, másutt  
nem található.”17

Ilyeténképpen a 3x3-as szerkezet meghatározó alap-
koordinátái a tartalom, a forma és az alakulat. Rendszere 
ebből a hármasságból indul és ezek vonatkozásában épít-
kezik.

A világegész, a makrokozmosz rendszerének csúcsán 
az Abszolútum, a Teremtő erő, az Ősvalóság, az Ős-Én áll. 

Filozófi ai rendszer szerinte nem anticipálható, csak a 
valóság tényleges szerkezetének reduktív-regresszív elem-

17  Harnóczi Erzsébet: Brandenstein Béla bölcseleti munkája, in: Ka-
tolikus Szemle (Róma), 1968/2., 184.
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zése után konstruálható. Azonban a visszakövetkeztetést 
meg kell előznie a tényleírásnak, amelyhez az egyes szak-
tudományokra kell alapozni. Elutasítja az ismeretelmélet 
prioritását, s a kanti és a neokantiánus fi lozófi ában egy-
aránt rejtett  metafi zikát vél felfedezni. A fi lozófi ai vizsgá-
latnak a létre és annak határozmányaira kell első lépésben 
irányulnia, s a megismerés lehetőségeire és annak határai-
ra vonatkozó kérdések csak ezután tehetők fel.

Rendszerének a makrokozmoszra (Mindenség), a mik-
rokozmoszra (ember) és az Abszolútumra egyaránt vonat-
kozó lényegi kérdésköre a semmi és a valami összefüggé-
sei. Arisztotelészhez, Hegelhez visszatérve jellemzi a levés 
folyamatát, ami a semmit és a létet összeköti. A semmi és 
a valami azonosítása azonban a fennállástan értelmében 
csak úgy fogadható el, hogy a semmire irányuló gondolat 
fennáll, de a tárgyi „semmi nem”. Ez az Abszolútum való-
ságteremtő erejével is összefügg. Ugyanis az Abszolútum 
„létereje” tulajdonképpen a Mindenséget teremtő ősok, 
a létesítő valami. A változó valóság az ősvalóság létesí-
tő erejéből, azaz a „semmiből” lesz – mondja.18 Így tehát 
Brandensteinnél valamilyen formában mégiscsak „valami” 
a semmi, egy sajátos és nem defi niált erő, de nem tárgyi 
konkrétum.

Alapvető a fent említett  trinitárius létalkat feltételezése 
a Mindenségben, a létrangok értelmezésében. Így a terem-
tés folyamatában a létrangok is ezt a hármasságot követik: 
Az elsőrendű ősvalóság (Isten) megteremti a másodrangú 
szellemi lényeket (a természeti erők és az ember) és az 
anyagot.

18  Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben (a továbbiakban: EM), 
MTA, Budapest, 1936, II. 334.
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A Mindenségben működő természeti okok és erők 
szellemi jellegűek tehát, nemcsak az emberi szellem. Meg-
látása szerint a kett ő szerkezetileg hasonló a hatóerő vo-
natkozásait tekintve. Mint mondja: az én ugyanolyan ha-
tótényező az okság elve alapján a természeti és az emberi 
világban, mint a természeti erők általában, de két vonat-
kozásban különbözik: egyrészt a „[…] természeti fejlődés 
végén a legrugalmasabb működési szabályokat használ-
ja.”19 Vagyis a mindenségben működő más erőkhöz képest 
az Én belső törvényei nem működnek olyan szigorúan és 
következetesen.

A másik lényeges eltérés az emberi szellem kett őssé-
gének feltételezése, amely kapcsán felveszi a kett ős, illet-
ve a teljes tudat fogalmát.20 Alapkérdés: hogyan viszonyul 
egymáshoz a teljes és a konkrét, itt  és most létező emberi 
tudat? Már maga a kérdésfeltevés is újabb kérdéseket in-
dukál. Így azt, például, hogy mi az emberi tudat fogalma 
Brandenstein értelmezésében? Miért kell különállónak fel-
tételeznie? 

A magyarázat közel sem egyértelmű. Ugyanis ő 
feltételezi, hogy a testhez kötött , ezáltal korlátozott  
„pszichofi zikai”emberi tudat, amely által irányított  min-
den fi ziológiai-testi tevékenységünk, a teljes tudat által 
megalapozott . Annyiban, amennyiben a teljes tudatot a 
testiségtől függetlenül működő élményhalmaznak is te-
kintjük, a brandensteini értelmezésben a valamikor átélt 

19  Bölcseleti alapvetés (a továbbiakban: BA), Királyi Magyar Egyetemi 
Nyomda, Budapest, 1935, 252.

20  Ennek részletes kifejtését lásd Az ember a mindenségben című 
bölcseleti antropológiájában és A teljes tudat, tudatvilágunk lelki 
alapja c. Tanulmányban in: Athenaeum, 1930, I–II. füzet, ill. erről: 
Veres Ildikó: Brandenstein Béla fi lozófi ai antropológiája, in: Ma-
gyar Filozófi ai Szemle, 2006/1–2., 17–38.
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élmények nem vesznek el, hanem beleszövődve az én-be, 
mindig jelen lesznek későbbi életünkben, s mint ilyenek 
újraátélhetőkké válnak. Vagyis: A teljes tudatnak ebben a 
világában működik „[…] a lélekdinamizmus bonyolultan 
egybeszőtt  alkata. Itt  teljes mértékben érvényesül az akarat, 
az értelem és az érzelem aktivitása.”21 Mindezek azonban 
nem a „tudatos tudatt al” irányított ak, aktivitásuk függet-
len a konkrét tudati tevékenységtől.

Az emberi tudatot, amellyel itt  és most létezünk – 
mondja Brandenstein – az individuum teljes tudatú része, 
énje létesíti. Ez tulajdonképpen azt is magába foglalja, 
hogy az időnek ugyan rabja az emberi tudat, ezzel együtt  
van egy olyan része az egyénnek, amely sajátos időfelett i-
séggel bír. Ténylegesen a teljes tudat tehát úgy is és akkor 
is működik, ha nincs róla tudomásunk. 

Van tehát az egyénnek a teljes, és van az emberi, konk-
rét „itt  és most” tudata. A teljes tudat egyes mezőinek mű-
ködése biztosítja, hogy valamilyen módon kapcsolatot tu-
dunk teremteni az Abszolútummal és a szellemi erőkkel.

Metafi zikájában az anyagi-tárgyi világ a harmadik lét-
rang, létsík, amelyre a passzivitás jellemző, hiszen az akti-
vitás anyagi téren kívül létező erők törvényszerű működé-
sének eredménye. 

A három létrang, létsík a három fundamentális determi-
náns hálójában működik. Ezek, mint már említett ük, a tarta-
lom, a forma és az alakulat. Arra, hogy melyik domináns egy-
egy életágban (gyakorlati, elméleti, művészi) Brandenstein 
szerint, most nincs módunkban kitérni, mindenesetre az 
erőteljes spekulativitás jegyében történik e problémának az 
értelmezése, és még csak igen halvány körvonalai látszanak 
az oly sokat emlegetett  regresszív eljárásnak.

21  i. m. 308.
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Rendszerében a trinitárius jelleghez való következetes ra-
gaszkodás okozza többek között  a spekulatív megoldásokat.

A három életág az Én által teremtett  tárgyi-szellemi 
valóság három fajta konstruálási és megismerési módját 
jelenti, amelyeket átsző az értékek világa. Így rendszere 
ontológia-ismeretelmélet-értékelmélet hármasságát, egy-
másba és egymásra épülését jelenti.

Összefoglalva: Mindkét gondolkodó előfeltételez tehát 
egy tárgyi rendszert, amelyet az Én konstruál, illetve az Én 
(öntét) és az Abszolútum teremtő tevékenysége hozza lét-
re azokat a szimbólumokat, jelentésrendszereket, amelyek 
végső fokon egy sajátos gondolati, fi lozófi ai rendszerbe 
zárhatók. Első fokon a szimbólumrendszer a nyelv, s a tu-
dományos fi lozófi a, a „philosophia perennis”.

Böhmnél a fi lozófi a mint a megértés és a rendszerezés 
tudománya magába foglalja az ontológiát, a Nem-Én azon 
részét, amely a természet világának tárgyi összefüggéseit 
jelenti. A Nem-Én struktúrájában a többrétegű jelentést hor-
dozók az értékek világában létrehozott  viszonyokban, ob-
jektivációkban vannak jelen. Az értékfi lozófi a mint „hiány-
fi lozófi a” értelmeződik, s mint ilyen, a vágyak, a testi, a lelki 
és a szellemi szükségletek kielégítésének, a becslési procesz-
szus folyamatának értelmezésével foglakozik elsősorban.

Brandenstein rendszerében az Abszolútum által meg-
teremtett  másod- és harmadrangú szellemi és tárgyi jellegű 
világok fenomenológiai elemzéséből kiindulva, visszafele 
jut el az Abszolútum „létének”, fennállásának igazolásáig.

A másodrendű szellemi világ etikai normáinak és érté-
keinek teljességéből, amelyek a gyakorlati, a teoretikus és 
a művészi életágban különböző intenzitással vannak jelen, 
visszafele jut el a minden „valamire” jellemző determinán-
sok, határozmányok jellemzéséig; a tartalom, a forma és az 
alakulat hármasságának prioritásáig. 
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ABSZOLÚTUM 
ÉS A „NEMZETI FILOZÓFIA”1

„Jövök, de nem tudom honnan,
Vagyok, de nem tudom ki,
Meghalok, ki tudja mikor,

Megyek, ki tudja hová; 
Kész csoda, hogy oly vidám vagyok.”2

Ha „itt -létemhez” köze van az Abszolútumnak, és ahhoz is, 
„ahova megyek”, akkor a ma lehetséges elvi és logikai-herme-
neutikai elemzés szintjén valamiféle megnyugtató választ/vá-
laszokat kellene találjunk a fi lozófi ai szövegekben. A minden-
kori konkrét interperszonális kapcsolatok a transzperszonális 
kapcsolódási pontokkal együtt  határozzák meg az egyént. Az 
előbbiek között  van a nemzet és a nyelvi közösség.

A dolgozat egyik lényegi kérdése: hogyan értelmez-
hető az Abszolútum hegeli értelemben vett  fogalma és a 
„nemzeti fi lozófi a” metaforájának kapcsolata, s ennek le-
hetséges beépülése a hazai fi lozófi a egyik jelentős alakjá-
nak, Brandenstein Bélának a rendszerébe? Milyen logikai 
érvényességgel állítható, milyen érvek szólnak amellett , 
hogy a nemzeti közösség szellemi aurájában a fi lozófi ának 
nevezett  valaminek domináns szerepe van?

Kérdés, hogy az első hazai fi lozófi ai rendszer Böhm 
Károlyé, milyen elméleti alapozást adott  a fenti probléma 
szempontjából?

1  A tanulmány az OTKA 046757. számú kutatás keretén belül ké-
szült. Eredeti megjelenés: Az Abszolútum és a „nemzeti fi lozó-
fi a”, in: Mikes International, 2007/VII., 4. Hága, 32–38.

2  Karl Jaspers: A transzcendencia rejtjelei, Kairosz Kiadó, Budapest, 
2001, 15.
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A másik szegmens, amelyet a fenti vonatkozásban át-
gondolunk, a nem-Abszolútum fi lozófi ák, az egzisztenciál-
fi lozófi ák felfogása. Így Camus és Hamvas Béla a szellemre 
és a géniuszra irányuló elgondolásait értelmezzük. 

1. Az Abszolútum, a transzcendencia, az Egy, Isten – e 
fogalmakkal próbálja meg az emberi nyelv megközelíteni 
azt, amiről rejtjelekből alkot valamiféle képzetet. Az em-
ber életének mindenkori alapproblémája az átmeneti és 
pillanatnyi „itt -lét”, s mindenkori kérdése: mi volt előtt e 
és mi lesz utána? A transzcendencia „nyelvének” alkotó-
elemei a rejtjelek, amelyekből számtalan van, amelyeket 
használunk anélkül, hogy igazából ismernénk a tartalmát. 
Maga az Egy is rejtjel, mondja Jaspers. Az Egy, az Egyet-
len a transzcendencia vonatkozásában, de gyakran közna-
pi viszonyokban is entitás, és nem numerikus jellegű. Így 
például az Egyetlen szerelem metafi zikai értelmezése sem 
számszerűséget jelöl.3 

A fi lozófi a történetében Hegel is azok közé tartozott , 
akik a véges kategóriákba próbálták a végtelent beszorítani. 

Mielőtt  a hegeli gondolatkörben megnéznénk, hogyan 
is alakul a logikai lánc az Abszolútum és a nemzeti fi lozófi a 
kapcsán, utalunk a szellemi előzményekre.

A Fichte és Herder nevével fémjelezhető „nation 
building” lényegét tekintve mintegy előkészíti a hegeli 
népszellemfelfogást. Fichte a német néphez intézett  hete-
dik beszédében nyilvánvalóvá teszi a német nép és a német 
fi lozófi a mindenekfölött iségét. Az, aki hisz a szellemiség-
ben és a szellemiség szabadságában, az bárhol szülessen 
is, bármilyen nyelven beszéljen, „[…] a mi fajunkbeli, hoz-
zánk tartozik és hozzánk is fog csatlakozni […].” A német 

3  i. m. 83–84.
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fi lozófi a ellenáll minden külföldi és halálfi lozófi ának, s 
az egyetlen, amely az „[…] időt, örökkévalóságot és vég-
telenséget létesülésében pillantja meg annak az Egynek a 
megjelenéséből és láthatóvá válásából, amely önmagában 
egész egyszerűen láthatatlan, és csupán e láthatatlanságá-
ban lehet megérteni, valóban felfogni.”4 A fi lozófi a, amely 
a német fi lozófi a mint ilyen, segít az Abszolútum „rejtjelei-
nek” felfejtésében a herderi felfogásban. 

Hegel szellemfelfogásának sarkpontjai egy lehetsé-
ges értelmezési hátt eret adhatnak a 19. századtól elinduló 
„nemzeti fi lozófi a” problémáinak elemezéséhez. A fi chtei 
gondolatkör kiteljesedik immár az Abszolútum fejlődésé-
ben, s a germán szellem a totalitást jelenti.

A koordinációs pontok és fogalmak: népszellem és 
kultúra mint az Abszolútum lényeges megnyilvánulásai. 
A népszellem fogalmához rendelhető problémák a nemzet 
és a nyelv fogalmának kibontását vindikálják. 

E vonatkozásokban a világtörténet és a fi lozófi atörté-
net összefüggéseiben jelentkező hegeli megoldások lehet-
nek irányadóak.

A világtörténetben uralkodó isteni akarat, az Abszo-
lútum ésszerű, „[…] amely által értéke van mindennek. 
Különböző alakokat vesz fel. Egyikben sem világosabb cél-
volta, mint abban, amikor a szellem kifejti magát és meg-
nyilatkozik azokban a sokformájú alakokban, amelyeket 

4  J. G. Fichte: Beszédek a német nemzethez. Hetedik beszéd. Vala-
mely nép eredendőségének és németségének még mélyebb meg-
ragadása, in: Kellék, 2004/25., 139–140. Fordított a Rigán Lóránd.

J. G. Fichte: Reden an die deutsche Nation, in: Fichte, J. H. 
(Hrsg.): Johann Gott lieb Fichte’s sammtliche Werke. Dritt e Abtheilung: 
Popularphilosophische Schriften. Zweiter Band: Zur Politik, Moral 
und Philosophische der Geschichte, Verlag von Veit und Comp., 
Berlin, 1846.
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népeknek nevezünk.”5 A hegeli szellemfi lozófi a az egyéni, 
cselekvő, teljes tudatt al élő szellemet tételezi, amely mint 
ilyen aktivitását, szabadságát, vágyainak kielégítését egy 
sajátos szellemi közegben fejti ki. 

Ennek egyik szintje a nemzet, a nép. A történelemben 
szereplő szellem lényegét tekintve „[…] olyan egyén, amely 
általános természetű, emellett  azonban meghatározott  vala-
mi, azaz egy nép általában; a szellem, amellyel dolgunk van, 
a népszellem. […] az egyén […] különbözhetik más egyes 
egyéntől, de nem a népszellemtől.”6 A világszellem, amely 
az isteni szellem, az Abszolútum, ott  van minden emberi tu-
datban, így a különösség szintjén létező népben is a minden-
kori történeti szituációban. A népszellemek különböznek 
egymástól, tudásuk mindenkor att ól függ, hogy mit tudnak 
Magukról. A népszellem tényleges működése folyamán az 
eseményekben, sorsokban, vallásban, tudományban bonta-
kozik ki, azonban legfőbb tevékenysége a gondolkodás. E 
folyamatban eljut önmaga elgondolásához, saját szellemé-
nek elgondolásához, értelmezéséhez, így saját fi lozófi ájá-
hoz. A hegeli gondolatmenet a világtörténet fi lozófi ájának 
feladatát a következőkben jelöli ki: „A legfőbb a szellem 
számára az, hogy tudja magát, hogy nemcsak önmagának 
szemléletéhez, hanem önmagának gondolatához is eljusson. 
Ezt véghez kell vinnie és véghez is fogja vinni; de ez a vég-
hezvitel egyútt al bukása, ez pedig egy másik lépcsőfok, egy 
más szellem fellépése. Az egyes népszellem akként viszi ma-
gát véghez, hogy átmenet egy másik nép elvéhez, s így adó-
dik a népek elveinek haladása, keletkezése, leváltása. Hogy 
miben áll e mozgás összefüggése, ennek felmutatása a világ-

5  G. W. F. Hegel: Előadások a világtörténet fi lozófi ájáról, Akadémiai 
Kiadó, Budapest, 1979, 17. Fordított a Szemere Samu.

6  i. m. 40.
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történet fi lozófi ájának feladata.”7A mindenkori népszellem 
a vallásban, a művészetben és a fi lozófi ában objektiválódik, 
a szellemi tevékenységekben, a műveltségben, mint a gon-
dolkodás formájában, tehát a kultúra rendszerében van je-
len. Vagyis Hegel szavaival: „A nép szelleme egy egyéniség, 
amelyet lényegiségében mint lényt, mint Istent, elképzelnek, 
tisztelnek és élveznek – a vallásban; mint képet és szemléle-
tet ábrázolnak – a művészetben; s gondolatban megismer-
nek és felfognak – a fi lozófi ában.”8 Igen szemléletes e vonat-
kozásban Hegel példája Athénéről, akinek kett ős jelentése 
(mondhatnánk Jasperssel: mint az Abszolútum egyik rejtjele 
ott  és akkor) – a város és mint ezen istenség szellemisége 
– jelenti egyben a nép szellemét is. A szabad gondolkodás, 
a fi lozófi a mint konkrétum a görögök után csak a keresz-
ténységben lehetséges, a keletieknél elvontan létezik, mert 
nem tudnak eljutni a végesnek és a végtelennek, vagyis az 
isteninek az egységéhez.

A világtörténetben, a népek történetében az európai 
nagy népek szerepe mellett  jelzi ugyan a nem germán né-
pek, így a magyarok jelenlétét, de nem véli úgy, hogy a vi-
lágszellemből ténylegesen részesülnének. Bár a magyarság 
keresztyén néppé válik, nem tartozik a hegeli vizsgálódás 
tárgyai közé, mert úgy találja, hogy szellemiségünk a korban 
az európai és az ázsiai között  van. S hogy mi lesz később, az 
nem a történetírás, nem a múlt feltárásának feladata.

A Hegel utáni magyar művelődés, irodalom, művé-
szet, tudomány és fi lozófi a eddig feltárt története azt bi-
zonyítja, hogy valamiféleképpen mégiscsak van valami 
közünk az Abszolútum fenti rejtjeleinek megfejtési kísérle-
teihez. Kérdés, hogy milyen szinten és mihez viszonyítva. 

7  i. m. 45.
8  i. m.  91.
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(Itt  jegyzem meg, hogy nem látom kellő érvekkel bizonyí-
tott nak az elmaradott ság toposzát, mert a „mihez képest” 
kérdése még mindig kérdés. Látni fogjuk, Hamvas sem a 
germán tradíciókat tekinti mérvadónak.) 

Az világos, hogy Hegel ellentmondásba keveredik a 
fentiek és az ember általában vett  defi niálása közepett e. Hi-
szen ha igaz, hogy a magyar is ember, és mint ilyen, szellem, 
akkor rá is igaz, amit Hegel e vonatkozásban a heidelbergi 
egyetemen tartott  székfoglaló beszédében megfogalmaz: 
„Az igazsághoz való bátorság, a hit a szellem hatalmában 
a fi lozófi a első feltétele. Az ember: szellem; ezért szabad és 
kell magát a legmagasabbra méltónak tekintenie, szellemé-
nek nagyságáról és hatalmáról nem lehet elég nagy vélemé-
nye. […] Az univerzum először rejtett  és elzárkózott  lénye-
gének nincs olyan ereje, amely ellenállhatna bátorságának.”9

Ugyanakkor, amikor a fi lozófi áról mint az adott  kor 
gondolatáról beszél, általánosan fogalmaz a népszellemről, 
s egyben sokféleségét emeli ki, s ezzel mintegy önmagában 
is feloldani próbálja a más népek kizárásának gondolatát a 
fi lozófi ai megnyilatkozás lehetőségeiből. E vonatkozásban 
kiemelten fontosnak tartom a következőket: „De nemcsak 
általában eljön a fi lozofálás kora, hanem valamely népben 
egy meghatározott  fi lozófi a jelentkezik. […] Egy fi lozófi a 
meghatározott  alakja tehát egyidejű ama népek megha-
tározott  alakjával, amelyek körében fellép, alkotmányuk-
kal és kormányformájukkal, erkölcsiségükkel, társadalmi 
életükkel, ügyességeikkel, szokásaikkal […] stb. […] Egy 
népnek ez a gazdag szelleme organizáció. […] E sokféle 
oldalnak egyik formája a fi lozófi a. […] Legfőbb virága, fo-

9  G. W. F. Hegel: Előadások a fi lozófi a történetéből I., Akadémiai Ki-
adó, Budapest, 1958, 17. Fordított a Szemere Samu.
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galma a szellem egész alakjának, az egész állapot tudata és 
szellemi lényege […].”10

2. A magyar fi lozófi ában a 19. század második felében, 
Böhm Károly expressis verbis bejelenti igényét egy magyar 
fi lozófi ai rendszer megalkotására, Magyarországon, ma-
gyar nyelven.11 

A böhmi önéletírásban két momentum fi gyelemre mél-
tó a fentiek vonatkozásában. Egyrészt az az elhivatott ság, 
amellyel elkötelezi magát: „Teljesen a fi lozófi ának szentelem 
magam. […] Dolgozni akarok. Legyen Magyarországnak is 
egy önálló fi lozófi ai rendszere, amelynek eddig még hiányát 
érzi.”12 Mint tudjuk, Az ember és világa hatkötetes, monumen-
tális műben összegződik. Hogy ténylegesen mitől magyar ez 
a fi lozófi a, azt itt  most nincs lehetőségünk még csak a jelzés 
szintjén sem átgondolni, de Karácsony Sándor erre vonatko-
zó megállapítása jelzésértékű: „[…] van magyar fi lozófi a, ha 
nincs is magyar fi lozófi ai rendszer (mert a Böhm Károlyét 
nem tartom magyar fi lozófi ai rendszernek).”13

A másik momentum a hegeli világszellemhez kötődés 
annyiban, amennyiben az önéletrajz annak érdekében is 

10  i. m. 59.
11  Itt  jegyzem meg, hogy egyetértek L. Steindler fi lozófi atörténet-

írásra vonatkozó azon megfogalmazásával, miszerint: „Elsődle-
ges kritériumként az a nyelv szolgál, amelyen a vizsgált fi lozófus 
alkotott , valamint amelyen az olvasótábor receptálta írásait. Így 
tehát mind az állampolgárság, mind a származás igen gyakran 
szegényes besorolási kritériumnak bizonyul.” A nemzeti fi lozó-
fi atörténet-írás általános feltételei, in: Kellék, 2004/25., 147.

12  Dr. Böhm Károly élete és munkássága I., Madách Társaság, Beszter-
cebánya, 1913, 78.

13  Karácsony Sándor: A magyar észjárás, Magvető Kiadó, Budapest, 
1985, 416.
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íródott , hogy egy ünnepélyes baráti szerződés alkalmával, ki-
nyilvánítsa: részese akar lenni a „világszellem megállíthatat-
lan előrehaladásának.”14 Böhm az Abszolútum vonatkozásá-
ban megadja azt a teoretikus-rendszertani hátt eret, amelyből 
a vallásos élmény is értelmezhető, hiszen alfája és ómegája 
a Szellem. Makkai erről így ír: „[…] kritikai idealismusa és 
’subiectív’ rendszere predesztináltan alkalmas a vallásos él-
mény egész tartalmának egy az élet egészét átható és átfogó 
tudományos rendszerben való kifejezésére és ez a tudomá-
nyos rendszer, amely nem kíván koncessziókat a vallástól, 
igazán feddhetetlenül tudományos és minden ízében mo-
dern, tapasztalati is. […] Filozófi ájának végső szava az, hogy 
a legfőbb és egyetlen valóságérték a Szellem, melynek tulaj-
dona a tisztaság, szabadság, igazság és szeretet.”15

Igen izgalmas és a későbbiekben elemzendő kérdés, 
hogy az igazság kozmikus értékét hogyan foglalja magába 
az Én, a „Kis Lélek”, amely a „Nagy Lélek” projekciója. Az 
Én realitása – mondja Böhm – az „Atman projectiójától nyeri 
értelmét”.16 A Szellem, az Abszolútum itt  az Atman, amellyel 
az én azonosul. „S akkor az Én egyetlensége absolút egyete-
mességben tündöklik maga előtt , biztossága pedig az egye-
temes projectio végső fényében nyeri végleges támaszát. S 
ebben rejlik a tudásnak önértéke, amely az Ént érdemessé 
teszi arra, hogy az élet örök forrásába felvétessék.”17

14  Böhm Károly ifj úkori önéletrajza. Kéziratból kiadta és bevezetés-
sel ellátt a Joó Tibor, Egyetemi Bethlen Gábor Kör (Kolozsvár–Sze-
ged) kiadványai. Szerk.: Buday György, Szeged, 1930. Lásd erről 
bővebben: Ungvári Zrinyi Imre: Öntételezés és értéktudat. Böhm 
Károly fi lozófi ája, Pro Philosophia, Kolozsvár–Szeged, 2002.

15  Makkai Sándor: Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től nap-
jainkig, Kolozsvár, 1925. 33. skk.

16  Böhm Károly: EV. IV., Mikes International, Hága, 2006, 197.
17  i. m. 197.
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A böhmi alapállás végül is a keresztyén valláshoz való 
sajátos ambivalens viszony, amelynek hátt ere az adott  élet-
világból, életének magánjellegű fordulópontjából és a fi lo-
zófusi att itűdjéből adódik.18 Valójában úgy gondolkodik 
nemzetben, hogy annak sajátosságai együtt  érvényesek az 
európai idealista és az ind fi lozófi a emberfelfogásával.

Böhm tanítványainak a múlt század húszas éveiben 
szükségképpen foglakozniuk kellett  mind elméleti, fi lozó-
fi ai és teológiai, mind a praxis területén a nemzeti és emel-
lett  a kisebbségi lét problémáival. Itt  nincs módunkban 
részletesen kitérni a kor gondolkodói vonatkozó írásainak 
átt ekintésére, csupán néhány lényeges gondolatot eme-
lünk ki egyik kiváló tanítványának, a teológus-fi lozófus 
Tavaszy Sándornak írásaiból. 

Tavaszy kisebbségetikájának kérdésfeltevései a trianoni 
diktátum után a szükségképpen átrendeződött  értékprefe-
renciák körül mozognak. Az elvont emberkép mellett  a ki-
sebbségi veszélyeztetett  lét dilemmái fogalmazódnak meg, 
és ezek megoldására keresi mind elméletileg, mind lelki-
pásztori praxisában a megoldásokat, a járható utakat. A kor 
divatos individualizmusával szemben a közösségiség több-
szintű megvalósítását látja az önazonosság megtartásához 
járható útnak. Ezek: a falu-közösség, a nemzeti közösség és 
az Istennel való közösség. A falu adhatja azt a biztos hátt e-
ret, amire ráépülhet a nemzet és az egész európai kultúra. 
A nemzet reális alapja a nép, amely legegyénibb vonásait a 
fajiságból meríti. Ezek valamiféle titokzatos vonásait jelentik 
egy-egy népnek, s mint ilyenek, egzisztenciális meghatáro-
zott sággal bírnak, s az erkölcsiség szintjére emelik a népet. 
Ilyen értelemben a nép mint „eszményi élet-közösség” eg-
zisztál. De mint mondja: „A nemzet soha sincs kész, a nem-

18  Lásd erről az említett  önéletrajzi írásait.
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zet az az ideális kép, amelyet egy nép hosszú és küzdelmes 
történeti fejlődése folyamán alkot magáról […] sohasem 
kész, […] mert nemzett é lenni annyit jelent, mint napról 
napra mélyebbnek, tisztábbnak, jobbnak, nemesebbnek, 
szentebbnek lenni.19 S mit jelent számára az Istennel való 
közösség? Minden keresztyén embernek el kell jutnia oda, 
hogy belássa, a nemzet értelmét, tartalmát nem önmaga adja 
meg, hanem Isten által adott  adományokat fejti ki a nemzeti 
létben. Az anyanyelv, a nemzeti műveltségünk így marad-
hat meg és erősödhet, történelmi nagyjaink tisztelete csak az 
így szervezett  közösségben jöhet létre. 

Néhány évtizeddel később a Pauler-tanítvány 
Brandenstein Béla az arisztotelészi‒hegeli hagyományo kon 
konstruál egy Abszolútum-központú rendszert és egy rend-
szerezett  bölcseleti antropológiát, amelyben egyik elméleti 
alappillér a test-lélek-szellem egysége, s e vonatkozásban 
értelmeződik az ember mint mikrokozmosz, s három „élet-
ága”: a mindennapi praxis, a művészi és a tudományos, s az 
utóbbin belül a fi lozófi a, amelynek fogalma: „[…] a végső el-
vek, a legegyetemesebb előfeltevések tudománya” amelyen 
belül „[…] a metafi zika, legfőképpen a szellem metafi zikája 
értékkel telt létet talál.”20 Az értéktelített ség előfeltétele az 
„ősvalóság” értékdimenzionáltsága, vagyis az igaz, a jó, a 
szép együtt es léte az Abszolútumban.

Hogyan alakul a brandensteini térképen az Abszolú-
tum és nemzet, s hogyan látja a szellem sajátos megjelené-
sének vonatkozási pontjait? 

19  Tavaszy Sándor: Az ethika mai kérdései, Kolozsvár, 1939, 12.
20  Mi a fi lozófi a? in: Kőszegi Lajos (szerk.): Athenaeum-tár, A Magyar 

Filozófi ai Társaság vitaülései 1938–1940, Repertórium, Pannon 
Panteon, Comitatus, Veszprém, 1998, 19–20.
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Filozófi ai rendszere a hegeli triadikus elv és a 
neoskolasztika szentháromság-felfogására épül. A teremtő 
ősok, ősvalóság, az Abszolútum, amely önmagából létrehoz-
za a másodrendű szellemi világot és lényeket, így az embert, 
hasonlóan működik, mint Hegel világszelleme. Lényegét te-
kintve a „neobarokk” zárt rendszer nyitott á csak „felfele”, az 
Abszolútum felé válik. A közösségi szellem és a történetiség 
hegeli értelmezése mellett  Kierkegaard személyes szellemfel-
fogása és Dilthey, Husserl, de elsősorban Ágoston, a modern 
katolikus fi lozófi ából pedig R. Guardini hatott  rá. Igazából N. 
Hartmann szellemértelmezését tartja a legteljesebbnek. 

Az emberi szellem legfontosabb jellemzője a tudatosság, 
s ez az egyéni szellem személyességének az alapja. A sze-
mélyes szellem tevékeny, aktív erő, amely tudataktusaival 
létrehozza az öntudata mellett  a tárgy tudatát, valamint 
expanzivitása miatt  találkozik, egy mezőben van a Másik 
személyes szellemmel, hiszen kiegészítésre szorul minden 
tekintetben. Ezen kapcsolódási-kommunikációs mezőben a 
Másikkal közvetlen élményben találja magát, s ez közösségi 
szellemet hoz létre. A közszellem és a közösségi szellem a ta-
gok személyes szellemére épül, megjelenik benne a Mi-tudat, 
a közös élmények és lelki élet. „[…] Egy család, egy nemzet, 
társadalmi rend közösségi szelleme az illető közösség tagjai-
nak közszellem-vonatkozásaiból szövődik össze, de ezeknél 
több és éppen nemcsak közös gondolkodásuk, hasonló akará-
suk, érzésük, hanem az ezen az alapon való közösségük, ösz-
szetartozásuk, lelki egységük tudatát jelenti, azt, hogy mind 
egy család, egy nemzet, egy rend vagyunk.”21

A nemzeti közösség Brandenstein metafi zikájában a cse-
lekvő, az elméleti és a művészi szellemben jegecesedik ki, s 

21  Brandenstein Béla: EM. III., Magyar Tudományos Akadémia, Bu-
dapest, 1937,190.
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történetisége miatt  a hagyományban, a személyes szellemek-
ben élő tradícióban találja meg gyökereit. A szellemi élett ér-
ben működik, és tárgyiassága mindig határozott  térben bon-
takozik ki. „Az anyag így a tárgyi szellem általános hordozója: 
és mivel az anyag téres, vele és rajta a tárgyi szellem térben je-
lenik meg, bár önmagában – például a gondolatt artalom, a ze-
nei hangkép – korántsem mindig téres jellegű.”22 A nagy kul-
túrák élett ere a természeti keretek által is befolyásolt. Például 
Nílus völgye, Mexikó, Európa (különösen a görög, német, 
francia). A nemzet, lényegét tekintve a brandensteini felfogás-
ban elsősorban nem faji, földrajzi, nyelvi egység, hanem egy 
„[…] közösségi szellem jelenléte, amely a nemzet tagjaiban 
élve azokban egy mindenoldalú életközösségbe való tartozás 
tudatát kelti”,23 és a közös magatartást és tárgyi kultúrájának 
szellemét többnyire a nyelvi egységgel alkotja meg. A nem-
zeti közösségi szellem természetes hordozója a nép, amely 
átfogó jellegű: „[…] közös »élett érben«, közös múltból, sors-
közösségben, közös célokra törekszik, a földi létben egységes 
egészben kíván érvényesülni. Mindebben maradéktalanul 
szellemi jellegű maradhat a nemzeti közösségtudat és saját-
szerű lehet más nemzett udatokkal szemben: a tiszta szellemi 
létben is lehet és van individuáció. Ezek a vonások azonban, 
amelyek a nemzeti szellem tartalmát alkotják, mélységes és 
szerves összefüggésben mutatják a szellemet nemzet előtt i, 
sőt részben szellemelőtt i, »természeti« alapokkal, amelyekből 
a nemzeti szellemiség kinő, kibontakozik.”24 Vagyis Hegelhez 
hasonlóan nála is individuális karaktert ölt a nemzet, amely-
nek sajátos természetisége az antropológiai vonásokat jelenti, 

22  i. m. 243.
23  i. m. 253.
24  Mi a nemzet? in: Athenaeum-tár Pannon Panteon, Comitatus Veszprém, 

1998, 520.
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vagyis alapja a természetes, genetikai fejlődés alapján a nép. 
Ebből alakulnak ki a nemzett eremtő géniuszok, akik a nem-
zeti közösségtudatot hordozzák, amelybe a szellemi alkotá-
sokat is beleérti.

A magyar fi lozófi áról eléggé szűk körben gondolko-
dik, akkor, amikor egyáltalán beszél róla. Pauler Ákosnak, 
mesterének a munkásságát kiemelten kezeli. Bár a nemze-
ti szellemet világosan megfogalmazza, nem gondolkodik 
nemzeti fi lozófi ában.

Ennek, úgy tűnik, egyrészt a fi lozófi ának mint az 
Abszolútumnak és a végső elvek tudományának az el-
méleti „életágban” való értelmezése az oka, másrészt a 
neoskolasztika, a katolista szellem általános érvényűségét, 
Isten, az Abszolútum mindenre és mindenkire kiterjesztett  
hatalmát hirdeti mindenekfölött  és mindenekelőtt .25

3. Gondolatmenetünkben ezek után forduljunk oda 
azokhoz, akik szintén egy-egy határozott  szellemiség kö-
reit próbálják megrajzolni, de nem a nemzet fogalmára és 
mibenlétére alapozva.

A hazai bölcselők közül Hamvas Béla írásai e vonatko-
zásban fi gyelemre méltóak.

Brandenstein és Hamvas Béla bölcselete, gondolkodás-
módja sok tekintetben élesen szemben áll egymással, legyen 
az a fi lozófi ai rendszerről vagy módszerről való felfogás 
vagy a lét alapkérdéseinek megválaszolása. Az azonban 
tény, hogy mindkett en az Abszolútum „rejtjeleit” keresik, 
azt, hogy mit jelent itt -létünkben az Egy, amely „tudja”, 
hogy honnan jövünk és hová megyünk. Mindkett en a fi lozó-

25  Ez egyértelműen megfogalmazódik Pál Galátz ia-levelében (3. fejezet 
28.): „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs férfi , 
sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.”
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fus éberségét olyan lényegesnek tartják, amely válságos ko-
rokban a leginkább nélkülözhetetlen. (1944-ben vagyunk!)

Mi ez az éberség? A fi lozófus „Nem szabad, hogy 
szenvedélyeknek szolgáljon, hogy világszemléleteket hir-
dessen, hogy történeti irányzat rabságában legyen. Az 
egyetlen, amit a jövő fi lozófusától követelni kell, hogy le-
gyen éber és ébresszen fel bennünket. Legyen, aki vigyáz. 
Aki az Olajfák hegyén, az utolsó éjszakán, amikor az áruló 
a fegyveresekkel már közeledik, nem képzelődéseivel és 
álmaival szundikáljon, hanem lássa azt, ami: van. Aki is-
merje a valóságot. Tudja, hogy mi történt és mi történik. 
Ez az egyetlen igény, az egyetlen várakozás, az egyetlen 
követelés. Ez az egy szó: az éberség.”26

Hamvas azt a fajta gondolkodást képviseli a hazai szel-
lemi szférában, amely mindenféle spekulatív rendszeral-
kotástól távol tartja magát, és az Egy, az Abszolútum rejt-
jeleinek megközelítésében és felfejtési kísérleteiben nem 
a germán hagyományokat és gondolkodás- és írásmódot, 
hanem az emberiség kultúráinak az egyes szent könyvek 
tanításaiban meglévő közös tartalmát, a „status absolútust” 
tekinti a gyökereknek. A hagyományban egy sajátos tudás, 
metafi zikai tudás rejlik, amely független kortól, néptől, 
nemzett ől, s mint ilyen, az ember „antropológiai alapállá-
sáról” tudósít. S melyek ezek a szent könyvek, amelyek a 
létezés eredetét jelzik számunkra? „Az őskor nagy könyvei 
közül a kínai Taoteking megőrizte az ősi emberiség nagy 
misztériumát; a Véda megőrzött  olyan világosságot, amely-
hez képest mindaz, amit azóta az ember gondolt, homály; 
Hermés Trismegistos megőrzött  olyan titkokat, amelyek 
első kibetűzéséhez is csak a legutóbb érkeztünk el. Henoch 

26  A fi lozófi a jövője, in: Athenaeum-tár, 663.
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az őskorból valami egészen mást őrzött  meg: az első patriar-
chális emberiségnek szigorú és tiszta egyszerűségét.”27

De Európa saját, „igazi vonalával” kell összekötni 
mindezeket; így: Pál apostol, Ágoston, Pascal, Kierkegaard, 
Nietz sche, Jaspers, Heidegger gondolatvilága, nyelvezete 
adja meg a lehetséges és járható utat a válság megoldásá-
hoz. Az új fi lozófi ai gondolkodás megjelenik a protestáns 
dialektikus teológiában (K. Barth), és a modern katolikus 
teológiában (R. Guardini), amelynek fő kérdése a szent élet 
egszisztencialitása.

Az igazi, a szent tudás eljutt at Isten fogalmának, az 
Egynek értéséhez és megéléséhez, aki úgy egy, „[…] hogy 
amikor lát, az már teremtés, és amikor tud, az már alkotás. 
A gondolat már megvalósulás. Az a lény, akiben minden 
egy: az Első lény – Első Lélek – minden lét gyökerében és 
eredetében levő legelső szikra, tudás, tett , akarat, élet, szen-
vedély.”28 De mi a különbség a hegeli, a brandensteini és a 
hamvasi Egy vagy Abszolútum vagy Isten között ? Lényegét 
tekintve semmi. Csak a rejtjeleit fejtik fel különbözőképpen. 

Az ember mint „mikrotheosz” létezik, mondja Ham-
vas, de a konkrét „itt -létben” gyökereivel mindig az adott  
helyhez, néphez is tartozik, s meghatározott  géniuszokhoz, 
s a kett ő együtt esével tagja a nemzetnek. 

Mint tudjuk, a hamvasi terminológia sok tekintetben 
értelmezésre szorul egész bölcseleti munkájában. Itt  most 
azokat gondoljuk át, amelyek témánk szempontjából rele-
vánsak. Így a kollektív kategóriákat, az archetípus, a gé-

27  Henoch Apoklysise. Fordított a és a bevezetőt írta Hamvas Béla. 
Bibliotheca, Budapest, 1945, 26.

28  Hamvas Béla: Wordsworth vagy a zöld fi lozófi ája, in: Hamvas 
Béla: A láthatatlan történet, Akadémiai, Budapest, 1988, 49. 
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niusz, a démon fogalomkörében megjelenő nép, hely és a 
nemzeti öntudat problémáit. 

A kollektív kategóriák egyrészt anyafogalmak: nép, 
osztály, faj, kultúra; másrészt konfl iktusmezők: ezen kol-
lektívákon belül keletkeznek, nem az általános emberin 
belül például a tótot, cigányt, parasztot szidalmazzák; a 
személyiség felépülése: a típust teremtő kollektívum mel-
lett  a személyiségteremtés akkor egyre magasabb fokú, ha 
az individualizációban minél több kollektív kategóriát tu-
datosít. Mindezek mellett  más kollektivizációképző egysé-
geket is találhatunk. Ilyen mindenekelőtt  a géniusz. 

Az alapvető hamvasi tétel, hogy: „Gondolkodásunk 
olyan értelemben, mint a nyugati fi lozófi a, nincs”.29 Vagyis 
számomra ez úgy értelmezhető, hogy hagyományunkból 
következően nem épülhet ki (fel) a nyugati géniuszhoz 
hasonló fi lozófi a, hiszen alapvetően más a genetikai és a 
szociális-történeti fejlődésünk, hagyományaink. A hagyo-
mányban itt  elvileg benne foglaltatnak az említett  szent 
könyvektől a kereszténységig, az európai hagyományokig. 
E konklúzió a következők miatt  is levonható, mint jelzi:

A magyar társadalom Kelet és Nyugat között  szelle-
mi kaszt nélkül volt, mint az önmaga tudatára nem ébredt 
ember, s mint ilyen, hiába voltak kiemelkedő vezetői, írói, 
rendezett  szellemi egységet nem tudott  kialakítani. „A gé-
niuszok, amelyek egymáshoz tartoztak és tartoznak, egy-
mástól független életet élnek, egymást nem felismerve, 
egymással szemben ellenségesen, mindig egymástól elvá-
lasztva és külön. Magyar földön nem volt egység.”30 A leg-
inkább egységellenes az árulás, a másik elutasítása, taga-

29  Hamvas Béla: Az öt géniusz. A bor fi lozófi ája, Életünk Könyvek, 
1998, 90.

30  i. m. 72.
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dása, s mindezt a démonnak nevezett  kissé misztikusnak 
hangzó szellemiség irányítja, amely a géniusz negatív töl-
tésű jelenléte. Az ember objektív pszichéjéről beszélve az öt 
archetípust a következőkben határozza meg, amelyeknek 
szerinte a magyar emberben, szellemben harmonikusan 
együtt  kellene lenni. S az segítené olyan közösség létre-
hozását, amelyben a szellem harmóniája uralkodik, meg-
teremtve a magyarság szellemi, fi lozófi ai auráját. Minden 
más európai népben kett ő vagy három van a nyolc közül.

„Dél – oldott ság, derű, nyugalom, félálom, egyensúly, 
csökkent aktivitás, arany-kor ösztön (a történet küzdelmei-
ben nem részt venni), ritmikus életigény, idealitás, közvet-
len életélvezet; a másik három:

Nyugat – civilizáltság, fejlődéseszme, hétköznapi 
mun ka  étosz, szociális tagozott ság, intenzív művelés, ráció, 
állandó tanulás, tevékenység, praktikum, lojalitás;

Észak – provinciális életrend, természetközelség, önál-
ló kultúra nélkül, félműveltség, laza szociális kapcsolatok, 
melankólia, gyakorlatiatlanság, szekták, irrealitás;

Kelet – nomádság és állandó letelepedés között , sza-
badság-sóvárgás, letargia és kitörő indulat, tiltakozás 
minden ellen, ami nem ő, hiúság, kevélység, zaklatott ság, 
irreligiozitás, bomlott  szocialitás (egyéniség-fragmentu-
mok), a tanulás és az alkalmazkodás nehézsége, uralmi 
ösztön, lázongás, ellenkezés, ideiglenesség;

Erdély- szakadékosság, mély ellentétek és azok áthi-
dalása, humor (groteszk), sokrétűség, kett ősség, megalku-
vás, bonyodalmak, okos gyakorlatiasság, magas életigény, 
ízlés, rafi néria.”31

A világban való benne-lét ténylegesen mindig egy 
közvetlen tevés-vevés Heideggerrel szólva. Sohasem teo-

31  i. m. 65–66.
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retikus elsődlegesen, hanem bizalmas, konkrét, gyakorlati 
viszonyban vagyok vele. Épp ezt jelenti Hamvasnál is a gé-
niuszokkal való azonosulás, a heideggeri benne-lét olyan 
alapvető struktúráinak a segítségével, mint a hangoltság, 
a megértés, az értelmezés, a kijelentés, a beszéd. S ha meg-
gondoljuk a hamvasi élett ér-értelmezésben mindezek jelen 
vannak. Hiszen ő maga az egyes géniuszok jellemzését a 
fenomenális világból építi, a hely szellemiségét közvetítő 
tárgyakból, épületekből, a növények jellemző hatásaiból, 
a hegyvonulatok meghatározó jellegéből, a költők, írók 
(Horatius, Petrarca, Tasso, Berzsenyi, Zrínyi, Mikszáth) 
írásainak üzenetéből, a helyi emberek mentalitásából, be-
szédmódjából, helyi és lehetséges szabadság fokaiból és 
köreiből, és ami talán legfontosabb, a konkrét géniusz köz-
pontjainak jellegzetességeiből: Róma, Pécs, Buda, Szent-
endre, Anglia, Belgium, Hollandia, Pozsony, Szilézia, Deb-
recen, Erdély jellegzetességeiből.

A Nyugat és a Kelet között i harmóniát a hozott , hor-
dozott  hagyomány felhasználásával lehet tehát megterem-
teni, amelyhez a múlt–jelen–jövő dimenziójában fogalma-
zott  horizontális történetírásra és egy függőleges tengelyt 
jelentő, szavaival brahmani szemléletű történetírásra van 
szükség. Ez az „ég–ember–föld” dimenziója, amelynek 
metszéspontját üdvtörténetnek nevezi, azt jelenti, hogy fel-
jegyezve lenni nem csupán az emberiség emlékezetében, 
hanem az örök emlékezetben. 

Az individuum jelenti a létnek a magasabb fokát, s mi-
nél több individuumban valósul meg az öt géniusz harmó-
niája, annál inkább megvalósul az egység és a rend. „Ma-
gyarnak lenni annyit jelent, mint az öt géniusz világában 
rendet teremteni.”32

32  i. m. 61.
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Exkurzus

Csupán jelzésszerűen utalok A. Camus gondolatvilágában a 
„déli szellem” fogalmának jellegzetességeire és működésére, 
amelynek jelentésköre az algériai évek meghatározó élmé-
nyéből táplálkozik. Az ő meglátásában a mediterrán kultúra, 
a „déliség” nem hordozza magában az életvilágot romboló ra-
cionalizmust. A tenger, a mediterrán kultúra szellemiségében 
felnövő Camus gyökereiben hordozza az antiracionalizmust. 
Az igazi ellenszenves szellemiség számára, érthető módon, 
Hegel. A lázadó ember című munkája végén derül fény tényle-
gesen a „déli gondolat”, a „napgondolkozás” értelmezésére.

Valójában a lázadást és a forradalmat állítja szembe, 
amelyben a lázadás a valóságra, a konkrét realitásokra, a dol-
gokra, az eleven emberi lelkekre támaszkodik, a forradalom 
felülről lefelé igazgatná a dolgok menetét. Azt mondja, hogy 
tulajdonképpen az I. Internacionálé története, „[…] melynek 
során a német szocializmus szüntelenül a franciák, spanyo-
lok és olaszok anarchista gondolkodása ellen küzd, a német 
ideológia és a mediterrán szellem küzdelmének története.”33 

Végső konklúziója: Az ókortól fogva ez a szembenállás 
tartja életben a ma már világosan roncsaiban heverő nyu-
gati világot.

33  A. Camus: A lázadó ember, Nagyvilág Kiadó, Budapest, 1999, 345. 
Fordított a Fázsy Anikó.
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I. Az előző évszázad első felében a magyarországi fi lozófi -
ai közélet egyik legjelentősebb személyiségének, Brandenstein 
Bélának kiadott  és a mai napig kéziratban lévő munkáiból 
elinduló sorozat első kötetét tartja kezében a Tisztelt Olva-
só. Hogy milyen tartalmas és szerteágazó munkásságról van 
szó, azt a következő rövid bevezetőben csupán jelezni tudjuk, 
mint ahogyan azt is, hogy fi lozófi ai rendszere és a különböző 
fi lozófi ai diszciplínákhoz tartozó terjedelmes és időnként ne-
hezen olvasható, érthető írásai milyen tartalommal telítődtek. 
A hagyaték feldolgozása folyamatban van, de munkássága a 
következő területeken körvonalazható: fi lozófi ai rendszertan, 
etika, fi lozófi ai antropológia, fi lozófi atörténet.

Brandenstein Béla 1901. március 17-én született  Buda-
pesten. (Teljes neve báró Brandenstein Béla Károly Sándor de 
Ranis). Kétnyelvűsége a család német eredetéből is következik. 
Három évig (1906-tól) Bécsben tanult, középiskolába Buda-
pesten, a Trefort utcai Főgimnáziumba járt. A magyaron és a 
németen kívül tudott  olaszul, franciául, angolul, latinul és gö-
rögül. A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészett udo-
mányi Karának hallgatója lett . Kornis Gyula mellett  leginkább 
Pauler Ákos hatott  szellemiségére, akit mesterének tekintett . 

Filozófi ai doktorrá avatt ák 1923-ban, s ez évtől 1925-ig 
a berlini egyetemen Eduard Spranger és Romano Guardini 
előadásait hallgatt a, mint a Collégium Hungaricum ösztön-
díjasa.

1  A tanulmány szerkesztett  változata Brandenstein Béla Kierkegaard-
tanulmánya elé írott  előszónak, amely 2005-ben jelent meg a 
Kairosz Kiadónál.
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Szakmai karrierjén ezután nagy lépésekben halad. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia főtitkári irodájának vezetője 
1925-től, 1927-ben egyetemi magántanárrá nevezték ki, 1929-
től a bölcsészkar III. (gyakorlati) fi lozófi a-tanszékén a fi lozó-
fi a nyilvános rendkívüli, majd Pauler Ákos halála után, 1934-
ben nyilvános rendes tanára lett . 

Mindeközben tanulmányai egymás után jelennek meg 
több szakmai folyóiratban. Többek között  a Budapesti Szem-
lében, a Magyar Szemlében, a Katholikus Szemlében, az Esz-
tétikai Szemlében, a Theologia című lapokban. Az Athenaeum 
című folyóirat munkatársa 1927-től, majd 1938-tól 1944 jú-
liusáig Kornis Gyulával irányítják a folyóiratot, melyet gróf 
Révay József szerkesztett . A Magyar Filozófi ai Társaság el-
nökévé 1938. május 14-én egyhangúlag Brandenstein Bélát 
választott ák meg. Mindemellett  elnöke a Szent István Aka-
démia Bölcselet- és Hitt udományi Osztályának, a Magyar 
Pszichológiai Társaságnak, tagja a Magyar‒Német Társa-
ságnak, a Magyar Pedagógiai Társaságnak, az egyetemen az 
Esztétikai Gyűjteményt és a Lélektani Intézetet vezett e több 
más közéleti funkciója mellett . Eközben jelennek meg ösz-
szefoglaló munkái: Grundlegung der Philosophie (1926–1927), 
Művészetfi lozófi a (1930), Az ember a mindenségben (1936–1937), 
Bölcseleti alapvetés (1935), Etika (1938), A lét forrásai (1940), 
Kierkegaard (1934), Platón (1941), Nietz sche (1942).

A budapesti bombázások elől 1944 őszén családjával 
előbb Dunántúlra menekül, majd Ausztriába, s végül Né-
metországba, Saarbrückenbe, ahol vezető professzora a fi -
lozófi a oktatásának, s fi lozófi ai rendszertanon kívül szinte 
minden szemeszterben a különböző fi lozófi atörténeti kur-
zusai is népszerűek voltak. Még nyugdíjba vonulása után is 
igen aktív. Résztvevője az emigráns magyar szervezeteknek, 
aktív tevékenységet folytatott  a Szabad Európa Rádió és a 
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Müncheni Magyar Intézet szervezésében is, tagja volt a Ma-
gyar‒Német kultúrkörnek.

Nyugdíjba vonulása után még vendégprofesszorként 
dolgozott , s 1989. augusztus 24-én Saarbrückenben hunyt el. 

II. Rendszerének könnyebb átgondolására az előzőekben 
már felvázolt szemléletes táblázatban láthatók az alapvető 
koordinációs pontok, az összefüggések az egyes fi lozófi ai 
diszciplínák között .2

Elsősorban Arisztotelész és Hegel fi lozófi ai rendszerét 
tekinti alapnak, rájuk számtalanszor hivatkozik úgy is, hogy 
újragondolja, úgy is, hogy kiegészíti valamilyen módon azo-
kat. Az első hazai fi lozófi ai rendszer – Böhm Károlyé – is nyil-
vánvalóan ismert volt számára, de sokkal inkább alapvető a 
Pauler-hatás. Mindemellett  Husserl, Bolzano fenomenológiá-
ját tartja kiemelten fontosnak a fi lozófi ai struktúra megterem-
téséhez.

A Bölcseleti alapvetés megjelenése az első kiadásoktól az 
utolsóig, 1970-ig hosszú évtizedeket vett  igénybe. A mű első és 
harmadik kötete Németországban, 1926–27-ben (Grundlegung 
der Philosophie) jelent meg, 1930-ban a második is elkészült, 
majd magyarul Budapesten a Tudományos Akadémiánál, az 
Egyetemi Nyomda gondozásában a teljes anyagot kétszer, 
1935-ben és 1944-ben adták ki. A kibővített , hatkötetes német 
nyelvű munka 1970-ben látott  napvilágot Berlinben. 

Az ontológiájának lényeges elemei a következők: szerinte 
is Arisztotelész az ογ szóval nem valóságot, hanem általában 
dolgot, fennállást jelöl, a kategóriák szerinti és az igazság jel-
legével egyező ογ-ról egyaránt beszél. A fennállást és a léte-
zést Brandenstein szerint kett é kell választani. A létező vala-

2  Lásd a Rendszerfi lozófi ák – fi lozófi ai rendszerek: Böhm Károly és 
Brandenstein Béla című tanulmányban.
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miképpen a van, a dolog, azaz nem semmi. A semmi nem áll 
fenn, a semmiről semmi nem állítható, a dolog fennáll. 

Isten vonatkozásában sem a lét, sem a fennállás fogalma 
nem releváns. A fennállással mint a valamivel, a nem sem-
mivel, a dologgal az ontológia foglalkozik. A dolog fennáll, 
a tétel a következőket tartalmazza: tartalom, forma, alaku-
lat, mint a legősibb létmódoknak korrelációja, nem egyenlő 
mértékkel és intenzitással van együtt . A tapasztalati tények, 
dolgok vizsgálatakor egy-egy dologban a három determináns 
közül mindig csak egy dominál. Az a sajátosság, amiért van, 
amiért az ami, s nem más.

A fennállásban a valamiképpen való létezést értelmezi, 
nem csupán azt, hogy mi az, ami létezik, hanem hogyan – s 
ezen van a hangsúly – létezik. A dolog és a valóság, a fennál-
lás és a létezés között i összefüggések a fi lozófi ai rendszertan 
lényegi meghatározott ságát jelentik. A dolog tartalmi és for-
mai vonatkozásait sajátos módon értelmezi.

A mennyiségtan valójában egy sajátos matematika-fi lozó-
fi át jelent. A tudományok rendszerében mindig különleges 
helyet foglalt el, s meglehetősen „társtalanul áll a tudomá-
nyok között ”. Sok tekintetben a logikával rokonítható, de a 
brandensteini elemzések arra mutatnak rá, hogy hogyan mű-
ködnek a matematika fi lozófi ai kategóriái. 

A metafi zika név a tárgya miatt  problémás az évszázad-
ok alatt  a bölcselet történetében kialakult spekulációk miatt . 
Igen fontos, hogy Kant, aki Brandenstein szerint 2500 év óta 
az elsőrendű bölcselő, tagadta a spekulatív metafi zika lehető-
ségét, bár hosszan küszködött  a metafi zikai kérdések megol-
dásával, nem jutott  megnyugtató válaszokra.

A metafi zika tárgya, a valóság legfőbb elvei, nincsenek 
közvetlenül adva számunkra, de a regresszív módszerrel 
kikövetkeztethetők. Mindenképpen csak az előzményekhez 
visszahaladó, regresszív eljárás az, amely a priori metafi zikai 
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lételveknek sajátos formájuk vagy alakulatuk révén való meg-
ragadásához vezethet.

Tapasztalati őstényekből kell kiindulni a metafi zikai 
problémák elemzésekor. Így egyrészt a vizsgálódó valóságai-
ból, tudatfolyamataiból, másrészt a változásból, az időtartam-
ból, az egymásutániság tényéből.

A változó valóság a világ, a változhatatlan ősvalóság Is-
ten. S itt  vetődik fel Brandenstein rendszerében a harmadik 
őstény, az okság elve, amelynek segítségével, elemzésével, 
eljutunk logikailag az ősokhoz, az Abszolútumhoz, Istenhez, 
amely örök, végtelen, szabadon létesítő, szellemi és egyetlen. 
E jelzőkkel lehet csupán illetni, melynek igazságértékét meg 
sem kérdőjelezhetjük. (Állítja, de nem igazolja, a prioriként 
tételezi tehát az ősokokat.)

Mindezen túl és ezzel együtt  minden változás, keletke-
zés, hatás legalább egy okot tételez fel.

A valóság alapvető meghatározó elvei után a tapasztalati 
világ vizsgálatára kerül sor, a másod- és harmadrendű/szintű 
valóságokéra, ahol az okság elve szintén meghatározó. Az Én 
változása és világa nem más, mint ok-valóság.

A valóság felépülésében domináns szerepe van az erőnek, 
a természeti erőhatásoknak, az anyagnak. Az anyagot Isten 
mint az időbeli önálló valóság egy részét léterejéből megte-
remtett e, s a hozzá képest másodrangú szellemi lényeket is 
létrehozta. Isten magában hordozza a három alapértéket: az 
igazat, a jót, a szépet, bírja a legteljesebb szabadságot, önállí-
tása forrástalan, ok nélküli, „saját végtelenségének akarása”, a 
legteljesebb szabadság, amelyben a tökéletlenség feltevésével 
nem korlátozza önmagát. 

Az Isten által teremtett  változó valóság háromdimenziójú:
– a gyakorlati valóság, a cselekvések világa
– az elméleti valóság, a tudomány világa
– az alkotás, a művészet világa.
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Mindezek alapján rendszertana további részei: cselek-
véstan-pragmatika, tudománytan-teoretika, művészett an-
poétika.

Az alapvető kérdés, hogy mi a cselekvés és a belőle fel-
épülő gyakorlati valóság, a gyakorlati élet világa? Kérdés, 
hogy az elmélet, a művészet, az alkotás világa, mint a való-
ság életformái, hogyan vannak jelen a mindennapiság pra-
xisában? Amíg az elméleti élet célja az igazság megismerése, 
az alkotó életé a mű megalkotása, addig a gyakorlati lét célja 
maga a cselekvés, éspedig a jó cselekvés. A cselekvés alap-
vetően szabad, de a cselekvéskategóriák és -formák Istentől 
eredeztethetően vélhetik szabadnak magukat. A praktikus 
én cselekvéseinek három alapvető vonatkozása: 1. jóakarat, 2. 
engedelmesség (ami a becsületesség és az egyenesség minő-
ségeihez kap érvényességet), s a 3. serénység vagy lelkesség. 
Ez utóbbi a cselekvés lélekkel és élett el való teljességét jelenti. 
A célszerűség, az erősen individuális jellegű következetes-
ség, a kötelesség a gyakorlati s egyben morális mindennapi 
praxisnak a jellemzői. A cselekvő szellem a gyakorlati élet 
lélektani motorja, aki szemben a művésszel vagy az elméleti 
szakemberrel praktikus akaratt al rendelkezik, nem öncélú, a 
cselekvés körülményeire, eszközeire, a megvalósítás, a kivite-
lezés útjára koncentrál, nem ingadozik, nem kételkedik – ami 
például az elméletet tönkreteheti –, hanem az adott  cél eléré-
sét tartja mindenkor szem előtt . A tett  embere valamennyi 
szellem között  a legrealisztikusabb. 

Tudományelméletében az elméleti alkat elemzésein túl 
az elméleti tevékenység céljáról, eszközeiről, s magáról a gon-
dolkodás elméletéről értekezik, s visszacsatolja a problémá-
kat a logikához. Az általában vett  elméleti alkat nem törekszik 
közvetlenül semmi létrehozására, nem produkál eredetit, újat, 
az érzékelés és a gondolkodás terepein erőteljes az aktivitása. 
Az elmélkedés, a szemlélődés szelleme a világot megismerni 
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törekszik, „[…] nem kell mindig a tett  őrhelyén állnia”,3 lé-
nye nyugodtabb, többet jár a képzelet birodalmában, mint a 
cselekvő alkat. Felvázolja az elméleti szellem jellemzői után 
típusait, elemzi annak a kanti értelemben vett  szintetikus és 
analitikus típusát.

Beszél spekulatív szellemről, melynek sajátos eseteként 
jellemzi a fi lozofi kus szellemet, akinek nem kell a szó legszo-
rosabb értelmében vett  fi lozófusnak lennie. Emellett  matema-
tikusi fi lozofi kus hajlamú individuumokról szól. E szellem-
nek mintegy ellentétpárjai a kutatói mentalitással bíró egyéni 
alkatok, akik az egyes tárgyak, egyes jelenségek gyűjtésével, 
elemzésével foglalkoznak, a fi lozófi ai alapelvekkel, axiómák-
kal kevésbé.

E két típushoz kapcsolódva jellemzi az analitikus és 
szintetikus alkatot, mentalitást. Egy másfajta felosztás szerint 
dogmatikus, szkeptikus és kritikai típusról tesz említést, majd 
az akarat, az értelem, az érzelem dominanciája alapján a fi lo-
zófi atörténet nagyjairól a következőket írja. Fichte és Hegel 
például az első típusba tartozik, akik energikusak, gyakran 
önkényre hajlók. Arisztotelész kritikai típus, megfontolt, nyu-
godtabb, nem önkényesen gondolkodik, a megismerésben a 
szükségszerűség és a jó megalapozása vezeti, míg a harmadik 
temperamentumos, veszélyes szellem, „[…] ha igazán nagy, 
akkor többnyire geniális intenciójú, de kevésbé vagy változé-
konyan rendszeres, kevésbé megalapozó és kevésbé kitartó. 
Schelling és Nietz sche tartoznak ide és bizonyos értelemben 
Platón és Szent Ágoston is.”4

A művészett anában azt az alkotó életágat elemzi, ahol az 
érzelem dominanciája egyértelmű, ami aktív lelkierő, aktus 

3  Brandenstein Béla: BA. 432.
4  i. m. 439.
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és állapot, nem pedig valamiféle passzív jelenléte az Énnek.5 
A poétikát általános művészett anként fogja fel. Úgy tűnik, az 
ízlést egyfajta értelmi, racionális értékítélet, egyfajta passzivi-
tás jellemzi, míg az „alkotó tapintat” az ítélőerő mellett  tartal-
maz irracionális vonásokat is, amelyek elsődlegesen érzelmi 
jellegűek. Ez a fajta érzelmi aktivitás minden művészegyéni-
ségre jellemző, a vágyat, a kívánságokat, a szeretetet, a gyű-
löletet, a csodálatot, a tiszteletet vagy az utálatot, megvetést, 
félelmet stb. tartalmazhatja.

Lényeges distinkciót tesz a technikai és művészi alkotá-
sok között : „A művek köre tehát a legegyszerűbb, legközön-
ségesebb használati tárgyaktól a legmagasabb rendű művészi 
alkotásig terjed.”6

III. Etikájában, amelyet hasonlóan a művészetfi lozófi á-
hoz, külön kötetben is részletesen megjelentet, a mindenolda-
lú teljes szellemet és életet vizsgálja. Meglátása szerint a tisz-
tán axiológiai etikai elmélet tarthatatlan, és szükséges az etika 
metafi zikai megalapozása. A cselekvő és a cselekvés, az élet, 
a világ, az ember, a szellem, az akarat, a szabadság alapvető 
létproblémáinak megoldása nélkül az egész etikai vizsgáló-
dás axiológiai spekuláció.

A metafi zika által megalapozott  erkölcsnek két alapve-
tő formája van: a természetes és a természetfölött i. Az első a 
közvetlen tapasztalati világ mindennapi praxisában rejlik, a 
második alapelvei a realitáson túl működnek, amelyek tar-
talmazzák a mágikus és a vallásos erkölcs lényeges dimen-
zióit. Brandenstein számára a vallás legfontosabb terrénuma 
az erkölcs megjelenésének.

5  i. m. 445–446.
6  i. m. 451.
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De a mindenkori erkölcsi értékrend alapozza meg a kul-
túrát és annak felépülését is.

Mint jelzi: „Erkölcsön, vagy erkölcsökön értékeléstől 
mentesen, avagy kétoldalú értékeléssel jó és rossz erkölcsö-
kön, az általános életszokásokat, cselekvéseket, viseletet és 
viselkedést, illetőleg az ezekben kifejeződő lelki készséget, 
beállított ságot értjük: tehát általános életirányt és az ebből fa-
kadó életvitelt, főleg ennek elvi meghatározóit.”7

Nem kell külön erkölcsi értéket felvennünk, hanem ez 
a terrénum magában kell, hogy foglalja a jót, az igazat és a 
szépet.

Az ember, mint potenciálisan az erkölcsöt magában 
hordozó lény jön a világra s ezzel együtt  magában hordozza 
az erkölcsi értékek megvalósításának képességét. Az etika 
mindenkor arra keresi a választ, hogy mi az a jó, amit az 
embernek meg kell valósítania, ami egyébként akkor is a jó 
fogalma alá tartozik, ha nem valósul meg adott  időpillanat-
ban. Az ember erkölcsi értéktudata hordozza a jó dimenzi-
óit, amely egyéni és közösségi értékelést egyaránt feltéte-
lez. A természetes és természetfölött i világnézet és erkölcs 
összhangba hozása után alakul ki a metafi zikai világnézet 
és erkölcs. „[…] egységes alapú metafi zikai erkölcs és világ-
nézet sajátságos módon két külsőleg hasonló, de lényegében 
jellegzetesen különböző, sőt ellentétes alakban jelentkezik: 
az egyik a babona és a varázslat, a másik a vallás és az annak 
megfelelő, de rendesen már beérett  kultusz”.8

A három abszolút érték, a jó az igaz és a szép, amely sor-
rendiség fontossági egymásutániságot is jelent a brandensteini 
elméletben, meghatározó a szentség fogalmában, amelyről 

7  Brandenstein Béla: EM. I., Magyar Tudományos Akadémia, Bu-
dapest,  1936–1937, 596.

8  Brandenstein Béla: Etika, Szent István Társulat, Budapest, 1938, 30.
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úgy véli, nem jelent új értéket. Hiszen „[…] az abszolút szent-
ség lényegében nem más, mint az abszolút értékteljesség, 
mindenekfölött  teljes jóság, amelyből teljes igazság és szépség 
fakad; több a szentségben nincs, de kevesebb sem; ami nem jó 
és nem igaz és nem szép, az nem szent.”9

IV. Úgy tűnik, a múlt század első felében a kutatások 
egyik fókusza az antropológia lett  az európai fi lozófi ában. El-
sősorban Scheler, Plessner mellett  Hartmann koncepciója van 
hatással a hazai gondolkodásra, így Brandensteinére is.

A hazai antropológia sem késlekedik, hiszen több kisebb-
nagyobb írás jelenik meg.

Brandenstein Béla nagyszabású Bölcseleti alapvetés című 
műve megírása után, újabb monumentális munkába kezd, egy 
csaknem 1500 oldalas általános embertanba (1936), amelyet ké-
sőbb Bartók György Ember és élet című munkája (1939) követ.

A brandensteini kérdésfeltevés a szaktudományok ered-
ményei és a fi lozófi a, a metafi zika kapcsolódási pontjaira, s 
ebből következően egy bölcseleti embertanra vonatkozik. 
A feladat tehát a következő: a fi zikai, biológiai adott ságok is-
mertetése után kultúrfi lozófi ai vizsgálódásokkal alapoz, majd 
„[…] eljutunk az emberben működő kultúralkotó és teremtő 
elvhez, az emberi lélekhez. […] Végül összefogva bemutat-
juk az ember életét, szellemét, általában alkatát és kijelöljük 
világhelyzetét”.10 Igyekszik minden korszerű szakismeretet 
felhasználni.

Antropológiája fi lozófi ai rendszertanából úgy nő ki, 
hogy miközben központ az ember, aki a három életágban – a 
köznapi, a tudományos és a művészi – éli meg a teljességet, 
amely az erkölcsi lét mindenoldalúságában egymást átszőve 

9  i. m. 135.
10  Brandenstein Béla: EM. I. 37., 9.
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dimenzionálja a mindennapi létben a cselekedeteket, Isten ál-
tal meghatározott  és irányított . Isten az ősvalóság, ősok, aki a 
lét trinitárius ősalkatának meghatározója.

Mivel alapvető kiindulópontja a fi zikai-fi ziológiai adott -
ságai az embernek, azokkal az elméletekkel kezdi fejtegetése-
it, amelyek a 19. századtól a biológiai fejlődéselméletek élvo-
nalába tartoztak, majd a korabeli antropológiákat vázolja fel.

A biológiai embertant és a fejlődéselméletet összhangba 
kell hozni a tapasztalati adott ságokkal és azok szükségszerű 
előfeltevéseivel – mondja Brandenstein –, akkor kialakulhat 
egy tudományosan is elfogadható magyarázat a világ és az 
ember létére és keletkezésére. 

Vajon mi az a híd, amely az állati és az emberi között  
átvezet? Egyértelmű válasz rajzolódik ki: az emberi kultúra, 
amely a metafi zikai rendszertanból és szintén tapasztalati té-
nyekből levezetve segít eljutni az Abszolútumhoz. Ez utóbbi 
a magányból eredő Isten-élményből táplálkozik, valamint 
abból a szellemi beteljesülésből, amely a jó, az igaz, a szép, 
amelyek örök és változatlan értékek, s amelyek a metafi zikai 
transzcendencia tartalmi, formai, alakulati vonásait jelentik, 
amelyek a fentiekben vázolt fi lozófi ai rendszeréből világosan 
kirajzolódnak.

Az emberi kultúra az, amely az emberi lét és az ember 
alkotásainak világa; a társadalom, a közvetlen forrást adja a 
kultúra kibontakozásához. Ezen belül elemzi gazdag szakiro-
dalomra támaszkodva a gazdaság, a technika, a jog, a játék, a 
sport, a tudomány, a művészet, a nyelv, a mítosz, az erkölcs 
vonatkozási pontjait, s ezeket mint alrendszereket önállósá-
gukban is, és kapcsolódási pontjaiban is átgondolja. Eljut a 
végső nagy kérdésig: mi és milyen az ember világhelyzete, 
hol a helye a mikrokozmosznak a makrokozmoszban?

Kultúrafelfogásának központi eleme, egyik kulcsfogal-
ma a szellemi jelentés, amellyel kapcsolatban a több évez-
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redes dilemma itt  is megjelenik: hogyan valósulnak meg az 
örök értékek adott  konkrét térben és időben? Egy időben lé-
tező tárgy léte és jelentése alá van rendelve az örök értékek-
nek, amelyek az Abszolútum által meghatározott ak. Mindez 
azonban a kulturális vonatkozásokat tekintve a mindenkori 
társadalom koordinátarendszerében működik. 

Brandenstein a társadalomtan kialakulását és irányzatait 
vizsgálva megállapítja, hogy a fi lozófi ának a társadalomtan 
alapozó tudományának kell lennie, s a saját rendszerét is 
olyannak tekinti, amelyre épülhet egy korszerű társadalomel-
mélet. Meglátása szerint mindenképpen a társadalmi alakulat 
fogalmából kell kiindulni. A marxi elméletet, a kommunista 
állam eszméjét vizsgálva alapvetően arra a megállapításra 
jut, hogy Marx általában helyesen látt a meg a kapitalizmus 
végső kifejlődését, azonban úgy véli, hogy nem a marxi kom-
munista ideológia veszélyes, hanem a kapitalista társadalom 
végzeteként jelentkező proletárforradalom és a győztes for-
radalmárok diktatúrája, s mint mondja, az elmélet gyakorlati 
csődje jelentkezik a korabeli Oroszországban.

A jövő állama felfogása szerint „[…] demokratikus, azaz 
valamennyi tagja elvileg és az érvényesülés általános lehe-
tőségeit tekintve egyenlő […], de ez a demokratikus állam 
nem liberális individualista, vagyis nem enged az egyéni 
hajlamok érvényesülésének és versenyének korlátlan teret 
egy szerkezett elen, alaktalan társadalmi halmazban, hanem 
mindenkit hivatásának megfelelő rendbe állít: azaz a társa-
dalmat modern, de tartósan megszervezett  rendek, hivatás-
közösségek jól strukturált egészévé alakítja át, amelyben az 
egyén határozott  és gazdaságilag biztosított  helyen folytatja 
szabadon választott  és hajlamának és tehetségeinek megfele-
lő élett evékenységét.”11 A hivatáskörökből választott  legjobb 

11  i. m. 232‒233.
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vezetők irányítják az államot. Bármely hivatás bárki számára 
adott , azonban tanulmányi és a gyakorlati tevékenységének 
minősége dönti el, hogy bent marad-e a tevékenységi körben, 
vagy sem. Egy ilyen társadalom tudja igazán működtetni a 
kultúrát, amelynek, mint említett ük, három fő ága van, amely 
fi lozófi ai rendszerében a metafi zika ágait alkotja: gyakorlati 
(játék, sport, jog), elméleti és művészeti alrendszer.

A jövő társadalmának nemcsak gazdasági, hanem etikai 
értékeket is be kell építenie rendszerébe. Fő tételnek tartja, 
hogy: „A magántulajdonnak és a vele és az egyéni munka 
útján szerzett  gazdasági haszonnak tehát társadalmi kötele-
zett ségei vannak, egy része egyenesen a társadalmat illet. […] 
Tehát mindenesetre minél nagyobb a vagyon és az egyéni ha-
szon, annál nagyobb és – aránylag is nagyobb! – rész illeti a 
társadalmat.”12 Az egyéni vagyonszerzés és öröklés jogát fenn 
kell tartani, de korlátozott  keretek között . Alapvetően igen szo-
ciális szellemű és korszerű elosztási rendszerre akarja építeni a 
jövő társadalmát, azzal együtt , hogy a gazdasági szervezett ség 
nemzetek fölött i legyen. Egy világállamban, egy világot irá-
nyító hatóságban gondolkodik. „A legfontosabb követelmény 
mindebben az, hogy a társadalomgazdasági átszervezés nem-
zetközileg, sőt lehetőleg egységes nemzet fölött i irányítással 
történjék: különben a nemzeti államok határaihoz semmikép-
pen sem kötött  és azokat ma minden vonatkozásban át is lépő 
gazdasági élet nem racionalizálható. […]”13

A következő oldalakon olvasható Kierkegaard-
tanulmányhoz ajánló szavakként hívjuk segítségül egy igen 
találó mondatát: „Ő valóban magánkeresztény, Krisztusnak 
hű, de magányos követője volt.”

12  i. m. 381.
13  i. m. 383.
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EGY SZIMBOLIKUS METAFIZIKA. 
– BRANDENSTEIN 
NIETZSCHE-KÉPE 1

„Nietz sche sok mindennek nevezi magát: 
pszichológusnak, szabadszellemnek, Dionysoshívőnek, 

Antikrisztusnak, Zarathustrának – hiszen ez lényegében ő. 
De talán mégis legtovább és legszivesebben fi lozófusnak.”2

Kérdések sokasága merül fel Brandenstein munkásságának 
átgondolása közben, ha fi lozófi atörténeti munkáihoz nyú-
lunk. Így például az, hogy mint a korabeli hazai újskolasz-
tika egyik képviselője, miért a protestáns Kierkegaardról 
és Nietz schéről, valamint Platonról ír monográfi ákat, nem 
pedig a skolasztika vagy más fi lozófi ai irányzatokhoz tar-
tozó gondolkodókról? Vajon miért nem alkotják mégsem 
bölcseleti rendszerének alapköveit csupán a skolaszti-
kus tradíciók, s hazai mestere Pauler elmélete, aki tény-
legesen az ágostoni neoplatonizmusból és a skolasztikus 
arisztotelianizmusból építkezik, hanem többek között  
Arisztotelész, Hegel, Husserl, Bolzano is? 

A korabeli hazai Nietz sche-recepció egyik legkiválóbb 
munkája a Brandenstein által írt Nietz sche-kötet. Az újabb 
Brandenstein-kutatások nemcsak igazolják a fenti állítást, 
hanem azt is nyilvánvalóvá teszik, hogy Brandenstein nem 
a nácizmus eszmeadójaként tekint Nietz schére, s írja meg 

1  Brandenstein Nietz sche-képe. – Egy szimbolikus metafi zika, in: 
Loboczky János (szerk.): Európa Nietz sche után, Líceum Kiadó, 
Eger, 2005, 295–304. 

2  Brandenstein Béla: Nietz sche, Budapest, Szent István Társulat, 
1942, 485.
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hatalmas monográfi áját – ami egészen addig a legteljesebb 
a magyar nyelvterületen ‒, hanem nagy szimpátiával kö-
zelít a monumentális életműhöz, és intelligens fi lozófusi 
mentalitással tartja magát saját világnézeti fundamentu-
mához, megértve a nietz schei álláspontokat.

Mielőtt  néhány lényeges vonatkozását átgondolnánk 
Brandenstein Nietz sche-képének, szükségesnek véljük a 
róla kialakult torz és többnyire rosszindulatú értékeléseket 
tények és érvek segítségével visszautasítani. 

Egyrészt Sándor Pálét, aki a Harmadik Birodalom bű-
völetében álló és azt kiszolgáló fi lozófust jellemzi, akinek 
Arisztotelésztől Hitlerig vezetett  az útja. Egyetértve Hanák 
Tiborral: ilyet csak az írhatott , aki nem olvasta Brandenstein 
ide vonatkozó fejtegetéseit és nem ismerte emberi, fi lozó-
fusi att itűdjét. Éppen mélyen vallásos felfogása kizárta, 
hogy híve legyen bárminemű világi teremtmény, akár az 
anyag, akár a faj istenítésének.

Brandensteinnek a Humanizmusról szóló vitaösszefog-
lalója az Athenaeumban,3 de Az ember a mindenségben című 
bölcseleti antropológiájának egyes passzusai is azt jelzik, 
hogy igen távol tartott a elméletileg is magát antihumanista, 
emberellenes eszméktől.

Az életbeli tények is hasonlót igazolnak. Hanák két 
esetet említ: egyrészt a Nádor György körül kialakult hely-
zetet, aki a háború ideje alatt , bár megírta disszertációját 
Kierkegaardról, a zsidótörvények értelmében nem akar-
ták engedélyezni, hogy doktorálhasson. Személyesen járt 
el Brandenstein a Minisztériumban, hogy tanítványa, aki 
később, az ötvenes években Lukács György elnöksége alatt  
az Akadémia Filozófi ai Bizott ságának főtitkára lett , mégis-
csak megvédhesse disszertációját. Az a vád is érte – többek 

3  Athenaeum, 1938, november 8.
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között  a Magyarország c. hetilap 1968-as hasábjain –, hogy 
a nyilasokkal ment Nyugatra. Ezzel szemben tény, hogy a 
német bombázások hatására 1944 márciusa után nem Nyu-
gatra ment a nyilasokkal, hanem közel egy évet töltött  a 
Dunántúlon, és lovasszekéren hagyta el öt gyermekével az 
országot. Nem várták kinn tárt karokkal, sokáig komolyan 
nélkülözött , egzisztenciális problémái nehezen oldódtak 
meg. Mindezekről a hagyaték részletes feldolgozása után 
tudunk bővebb információkkal szolgálni. Igazából máso-
dik alkotói korszaka 1948-ban Saarbrückenben kezdődik, 
ahol haláláig megbecsült professzora az egyetemnek.4

Ezek után térjünk rá azokra a kardinális kérdések-
re, amelyeket már a Nietz sche-kötet Előszavában jelez 
Brandenstein.

„[…] Nietz sche mindig csak kevesekhez szólhat igazá-
ban, legalábbis közvetlenül […] sohasem lehet korszerű e 
szó mindennapi és valamely korban csakugyan mindenna-
piságot is jelentő értelmében: ugyanezért viszont mindig 
korszerű, azaz némileg kopott á lett  szóval örökbecsű. Ér-
tékét azonban a nagyközönségnek feltétlenül közvetíteni 
és értelmezni kell: minden értelmezés önmagában tárja fel 
a bírálatot. Igaz, hogy nemcsak az értelmezett ét, hanem az 
értelmezőét is.”5 Mindezek értelmében, mivel a korban 
sok Nietz sche-szöveg kiadatlan volt magyarul, megpróbál-
ta ezeket is közzétenni a nagyközönség számára egyrészt 
idézetekkel vagy rövid összefoglalókkal egy-egy műből/-

4  Itt  tartom fontosnak megjegyezni, hogy Brandenstein Béla Mária 
nevű lánya részletesen szólt menekülésükről a 2001-ben Miskol-
con szervezett  emlékkonferencián, amelynek írásos anyaga 2002-
ben jelent meg. Lásd: Veres Ildikó (szerk.): Brandenstein Béla Em-
lékkönyv, Miskolc, 2002. 

5  Brandenstein Béla: Nietz sche, Szent István Társulat, Budapest, 
1942, 4.
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ről. Másik módszertani elve, ami korrektségét és a tudo-
mány prioritását jelenti: „A becsületes értelmezéshez és a 
lelkiismeretes bírálathoz elkerülhetetlenül szükséges ma-
gának az írónak nemcsak alapos ismerete, hanem gondos 
ismertetése is […] egyesítenem kellett  […] ami Nietz sche 
gondolataiból minden időkre a leglényegesebb és legjelen-
tősebb, valamint éppen korunk számára a legérdekesebb 
és legtanulságosabb; végül ki akartam emelni olyasmit is, 
ami engem egyénileg legjobban megragadott . […]”6 

Így aztán úgy tűnik, hogy egy teljességre, tárgyilagos-
ságra törekvő munkát tartunk a kezünkben. Fontos megje-
gyezni, mert a korában kialakuló nemzeti szocializmus az 
ő eszméihez is visszanyúl, hiszen a korabeli szellemi elitre 
is komoly hatással van. Brandenstein olyan teljességigény-
nyel kezeli a Nietz sche-életművet, melyből kiderül, miért 
ily nagy az elfogadott sága.

Igen jól ismeri természetesen nemcsak Nietz sche mű-
veit (elsősorban a Kröner-féle 11 kötetes kiadást, valamint 
a levelezést, és az akkor folyamatban lévő minden Nietz -
sche- dokumentumot magában foglaló teljes kiadás addig 
megjelent részeit), hanem a másodlagos irodalom olyan 
kiemelkedő monográfi áit, melyeket Elisabeth Förster-
Nietz sche, Ernst Horneff er, Charles Andler, Ernst Bertram, 
Carl Jaspers, Ludwig Klages írt (és még tovább lehetne 
folytatni a sort).

Ha egy fi lozófi atörténész nem Nietz sche felől közelíti 
meg Nietz schét, hanem egy hazai gondolkodó értelmezésé-
ben kívánja a lényeges kulcskérdéseket átgondolni, nehéz 
helyzetben van, ha a hermeneutika eszköztárát választja. 
Ugyanis nem az eredeti Nietz sche-szövegeket értelmezi, 

6  i. m. 4.
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elemzi, hanem az értelmezést, jelen esetben Brandenstein 
értelmezését.

Egy lényeges szempontot már itt  kiemelnék: igen ke-
vés prekoncepcionált tétel fogalmazódik meg egy katoli-
kus gondolkodótól egy protestáns gondolkodó munkás-
ságát illetően. Sőt az elfogadás egyértelműen kirajzolódik, 
s fi nom vonalvezetéssel és Brandensteintől szokatlan, vi-
szonylag könnyed stílusban íródik a több mint ötszáz ol-
dalas munka.

A monográfi a, amely teljességigénnyel született , nem-
csak a szakmát, hanem a szélesebb értelmiségi köröket is 
megcélozza olvasóként. Így vannak olyan részei, amelyek 
szükségképpen leegyszerűsítik Nietz sche gondolatait. 
Magának a szerzőnek a terve saját értékelésében sikerrel 
zárult, hiszen mint írja: „[…] nyugodtan állíthatom, hogy 
Nietz sche minden általánosan jelentős gondolatát közöl-
tem; szándékosan nem hallgatt am el legélesebb tételeit és 
kijelentéseit sem, mert minden elhallgatást vagy kendőzést 
a gyengeség jelének tekintek.”7

A két szerkezeti egységre osztott  mű nagyobb része 
természetszerűen magával a nietz schei életművel foglalko-
zik. Az első rész Az élet és a mű (7‒446. oldalig), a második, 
a tényleges brandensteini kép, ami Nietz schéről és eszméi-
nek összefoglaló értelmezéséről szól.

Melyek azok a kérdéskörök, a melyek nagyobb hang-
súlyt kapnak?

Milyen volt Nietz sche mint ember, mint költő, mint 
„lélekbelátó”, mint fi lozófus? Ezek megválaszolására töre-
kedett  Brandenstein, miközben apró részletességgel mun-
kálja ki az egyes korszakokat. E vonatkozásokat vizsgálja 
Nietz sche három korszakában.

7  i. m. 446.
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Egyik fontos kérdése: Melyek azok az életelemek, 
amelyek Nietz schét az életellenes kereszténység, az „erköl-
csi aszkézis” ellen irányítja?

Az egyik nyilvánvalóan Nietz sche protestáns nevelte-
téséből fakad, ami nem a praxist, a rigorózus vallási gya-
korlatot jelenti elsősorban Brandenstein szerint, hanem a 
fogalmiság szintjén megragadható vonulatot, amely ké-
sőbb Pascal nyomán az evangéliumi tanítás ellen szól, az 
ellen, ami életellenes e tanításokban. Ez nincs meg, mondja 
Brandenstein az általános katolikus erkölcsi gyakorlatban, 
az erősen világiasodó protestáns irányokban, de elvi alak-
ban a puritán-rigorista felfogásokban, így Kantban is meg-
van. Mindemellett  meghatározónak tartja Brandenstein a 
családi házból hozott  igen erős zenei és irodalmi érzékét, 
érdeklődését. A klasszikus műveltség vegyül az ifj úkor 
romantikájával, illetve a korszellemmel; Schopenhauer 
és Wagner zsenijével: „[…] klasszika-fi lológiája nagyon 
könnyen összeházasodott  romantikájával: hiszen legfőbb 
görög szimbóluma Dionysos, minden bősége és adóereje 
mellett  tulajdonképpen a folyton kereső, vágyódó, törtető 
élet istene is, akinek összefüggése a csillapíthatatlanul vá-
gyódó és törekvő vak schopenhaueri világakaratt al félre-
ismerhetetlen; így tudott  aztán a görög tragédia a wagneri 
zenedrámával is összeházasodni.”8 

Majd miután szellemvilága válságát éli, új korszelle-
met keresett , s mint Brandenstein írja, egy nemzedéknyit 
ugrik, de pozitivista naturalizmusában nem marad soká-
ig. Ez csupán „maró fürdő”-ként hatott  rá, amely lerán-
tott a a „lelki mázát”. S itt  válik igazából kora emberévé, 
a Vidám tudománytól, s a Zarathustrától számítva. S mint 

8  i. m. 450.
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Brandenstein is írja, ekkor alakul ki dekadenciaelmélete, s 
előző két korszaka sajátos szintézist alkot.

Fontos szempontnak tartja megvizsgálni Nietz sche 
biológiai és genetikai öröklésbeli hátt erét, azontúl, hogy a 
Jaspers által képviselt kivétellét-elméletet elfogadja, s fel-
fogásában a fentebb említett ek, a kivétellét-elméletben is 
fontosak.

S melyek ezek? A túlnyomóan német származása mel-
lett  Brandenstein feltételez bizonyos szláv hatásokat, már 
csak a névből kiindulva is. De szerinte egyénisége is mutat 
nem német vonásokat, annyiban, amennyiben pl. az erős 
szenvedélyt és a mélyről feltörő indulatot nem német saját-
ságúnak tartja, különösen az egészséges ifj ú Nietz schénél. 
Másik ilyen elem: az atyai ágról fakadható idegrendszeri 
öröklött  gyengeség. A harmadik, hogy „Nietz sche maga 
azt emlegeti legtöbbször, hogy papi őseitől az igazság és az 
erkölcs iránt odaadó és kifi nomult szellemet örökölt, hogy 
papi voltuk küzdő, hősies és vértanútermészete beletes-
tesült az utódba. A probléma magva itt  az élethivatásban 
szerzett  szellemiség örökölhetősége.”9

S mindemellett  dominánsak a baráti-szellemi hatások: 
Wagner, Cosima, Rhode, J. Burckhard, Overbeck, Gast Pé-
ter, Rée Pál, Lou Salomé (a teljesség igénye nélküli névsor).

De mit is jelent Nietz sche lélekbe látó lénye? Tudjuk, 
hogy a modern lelket úgy „bejárta, mint senki más”, s ez sa-
ját megélt fi lozófi ájának volt az alapeff ektusa. Brandenstein 
alapállása e vonatkozásban az, hogy Nietz sche betegség-
története oly vonatkozásokban hátt ere életművének, hogy 
egy sajátos másképplátást és ressentimentérzést alakít ki 
benne. Nietz sche „lélekvájkálása” alapjaként a következő 
kiindulópontot választja: „[…] a fogyatékosság vagy zavar 

9  i. m. 456.
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érzése igen természetesen vezet az azzal való foglalkozásra, 
egyéni pótlási vagy megszüntetési, orvoslási törekvésre és 
azután éppen az értékes egyéneknél általános vizsgálatára 
és orvoslására.”10 Brandenstein „érzelemlátónak” és „gon-
dolatélőnek” tartja Nietz schét, s kiemeli a magányosság 
és a distancia kérdéseit. De melyek alapvetően Nietz sche 
életének és bölcseletének koordinátái, vonatkozási pontjai 
a brandensteini konklúzióban? A megélt gondolkodás, az 
érzelmek burjánzásának ismerete, az ösztönök mint a lelki 
élet alaperői, az ön- és fajfenntartás, s mindennek a hatalmi 
akarat a közös gyökere.

Van néhány felvetés a nietz schei életműben, amely 
Brandensteinnek is állandóan visszatérő kulcskérdése. 
Ilyen a magány. Visszautalva Zarathustrára, számára a 
magányosság az emberi lét alapvető és természetes vele-
járója, „az emberi lélek szubsztanciális, önálló valóságának 
és más emberek számára közvetlenül hozzá nem férhető 
voltának következménye. Ezért az ember igazában csak a 
magányban, vagyis önmagában találhatja meg önmagát: 
és így a magány természetes emberi sajátságára szüksé-
ge is van embervoltának kellő kibontakoztatásához.”11 
A magány, a befelé fordulás, az introvertáltság az emberi 
nagyság jellemzője, minél gazdagabb lelkületű az egyén – 
mondja Brandenstein –, annál jobban vágyik a magányra.

Brandenstein más munkájában is (pl. Etika) foglalko-
zik a magány több vonatkozásával, így az erkölcsiség szo-
ciális és individuális kérdésköreit elemezve jut el a magány 
erkölcsalakító szerepének jelentőségéhez. Az individuális 
léthez kapcsolódó magány emberi szellemi szükségletként 
értelmeződik nála, e pillanatokban talál az egyén igazából 

10  i. m. 464.
11  i. m. 467.
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önmagára. A magány elmélyüléssel és lelki összeszedett -
séggel jár, de veszélyeket is hordoz magában, s ezek az ún. 
önmagábatévedés, (tragikusan magabiztos helyzetkezelés) 
önmagábazavarodás (lelkileg félszeg magatartás). A „jó 
magány” lelki összeszedett séget eredményez, s a jó magá-
nyos „[…] magában a magányban haladja túl a magányt, 
és eljut a legmélyebb és legbensőségesebb, legszorosabb 
szellemi életközösséghez, a lélek istenmegéléséhez.”12 Ter-
mészetesen ezek az Abszolútummal való egyesülés nem 
nietz schei formáit jelölik ki.

Nietz schénél a magány egy sajátos distanciát jelent, 
elkülönülést a többi embertől, melyben a személy tudja, 
hogy más, mint ők, szenved a meg-nem értett ségtől, att ól, 
hogy szenvedésének okát sem érti a környezete. Ez vezet el 
a lelki elzárkózástól betegségének kiteljesedéséig. Hiszen 
az istenélményt, a misztikumot „[…] a magányosságát 
egyedül betölteni, beteljesíteni tudó istenviszonyt elszakító 
Nietz sche természetszerűleg sokat szenvedett  is magányá-
nak elszigetelő, bénító hatása alatt  […].”13 

Nietz schének kiemelten fontos „vágydinamizmusa”, 
amely elsőrendűen befolyásolja gondolkodását, még ak-
kor is, amikor – mint Brandenstein írja – a második kor-
szakot a „vágykikapcsolás” jellemzi. Érzelmei, indulatai, 
képzelőereje kiemelkedő, s a látásbeli képzetek mellett  a 
hangképzetek is erőteljesek (amelyhez természetesen hoz-
zájárult muzikalitása). Nemcsak az írásbeli, a „halott  betű-
irodalom” művésztehetségének tartja Nietz schét, hanem a 
beszélt nyelvnek is.

12  Brandenstein Béla: Etika, Szent István Társulat, Budapest, 1938, 
278.

13  Brandenstein Béla: Nietz sche, 469.
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Sajátos jelzővel illeti, amikor „gondolatélőnek” tartja, 
mely igazából arra utal, hogy nem szigorú logikai zártság-
gal, hanem az intuícióval, egész lelki életével megéli leírt 
gondolatait, illetve a megéltet írja le. Egyútt al „érzelem-
látó” is, vagyis „[…] saját és más érzelmeit, azaz vágyait, 
érzületeit, indulatait, nemcsak egyszerűen átéli, „érzi”, ha-
nem szinte plasztikusan látja.”14

S mit gondol Brandenstein Nietz sche stílusáról, amely 
kétségtelenül páratlan írásművészi készséggel, költői 
nyelvtehetséggel jellemezhető első megközelítésben? Kor-
szakonként vizsgálva a következők a szembetűnőek.

Általában csodálatt al viseltetik írásművészete iránt. 
Úgy véli, hogy első korszakában (A tragédia születése, 
Korszerűtlen elmélkedések) az esszé műfajához közel álló, 
nagyívű gondolatvezetéseket találunk. Polemizálása köz-
ben líraiság, érzelemkitörés alig-alig jelentkezik. Igen köny-
nyen ír, s mint Brandenstein jelzi, vesszők, pontosvesszők 
sokasága, jelzők kavalkádja teszik igazán élvezhetővé. 
Klasszikus műveltsége és az egyre erősödő franciaori-
entáltsága magától értetődővé teszik számára az idegen 
szavak könnyed használatát. A következő korszakában 
stílust is vált, és az aforisztikus jelleg erősödik, például a 
Zarathustrában az átfogó nyelvi leírás mellett  már nemegy-
szer énekelni vágyik. Ekkor alkotja meg ‒ szinte ellenállha-
tatlan lendülett el feltörő ihletett  érzéseinek és eszméinek 
legtermészetesebb és az ihlet hatalmába is legodaadóbban 
belesimuló nyelvi kifejezéseként ‒ saját ditirambikus for-
máját, „A Zarathustra-beszédek és énekek szabad ritmikus 
zenével átjárt nyelvét.”15

14  i. m. 470.
15  i. m. 478.
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A lélekbe látó Nietz schét úgy írja le, mint aki első kor-
szakában még nem használja a következő korszak „kö-
nyörtelen lélektani boncolóasztalát”, amelyre később az 
egész emberi életet felteszi, és szinte vájkál abban minden 
hidegségében „izgatott  kéjjel”. Nietz sche lélekelemzésében 
és jellemlátásában a pszichoanalízis egyes elemeit véli fel-
fedezni Brandenstein is. Az ösztönökről, nemiségről írott  
gondolatai, meglátásai, a betegség-egészség, az egész lelki 
élet alapdinamizmusának fontos elemeként értelmezett ek 
s a freudizmus előfutárává teszik. Brandenstein a már em-
lített  ressentiment-probléma elemzéseit tartja a legértéke-
sebbeknek e vonatkozásban. 

A nietz schei léleklátás elvezet a maszkok jól ismert 
problematikájához, a lelki előterek és hátt erek értelmezé-
séhez, amely Brandensteinnél szintén még egy tanulságos 
észrevétellel párosul: Nietz sche e vonatkozásban is sokkal 
inkább a feledést preferálja, mint az emlékezést. Azonban 
itt  is hiányolja a szellemfogalmat, annak e vonatkozású 
funkcióit.

S végül a legfontosabb Brandenstein Nietz sche-képé-
ben: hogyan látja Nietz schét mint a fi lozófust? Egy világo-
san és határozott  élességgel kirajzolódó választóvonal van 
Nietz sche és Brandenstein felfogásában a fi lozófi áról és a 
fi lozófusról. Brandenstein szerint a fi lozófusnak alaposan 
és részleteiben ismernie kell elődjei munkásságát, az egész 
fi lozófi ai hagyomány nagyjait. Nietz sche, mint tudjuk, ezt 
kevéssé birtokolta. Másrészt mivel a logicitást és minden-
féle struktúrában való gondolkodást elutasító mentalitása 
szintén egy másfajta fi lozófuspozíciót jelent, így gondolko-
dói mentalitásuk mélyen eltérő vonásokat mutat. Nietz sche 
nagy fogyatékosságának tartja az egyébként szerinte nélkü-
lözhetetlen lételemző-elvont-bizonyító metodikát. A lelket 
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messzemenően tudja „élveboncolni”, de magáról a létről, 
konkrét létezőről nem tudja az alapszálakat felfejteni.

Nietz sche fi lozófi ájának legnagyobb „áldozata” a szel-
lem, a hegeli és a brandensteini értelemben vett  szellem. 
Brandenstein nem utasítja el e nézőpontot, csupán egyet-
nem értését fejezi ki, hiszen saját bölcseleti rendszere ebből 
építkezik. Ide fókuszálódik.

Tipikus egzisztenciálfi lozófusról van tehát szó, s ebben 
van nagy jelentősége. Ily módon legfőbb alapproblémája az 
ember és az élet, amely kapcsán, mint Brandenstein is írja, 
elővételezi a heideggeri alapproblémát, a „halálgondolatot”.

Nietz sche „életszenvedélye” a megismerés sajátos 
módja. Miért van mégis tragikus viszonyban vele? Nem vi-
seli el az abszolút, örök igazságot, elveti nyíltan és elvileg, 
ezért egy sajátos individualista perspektivizmus jellemzi.

Milyen tehát az a kép, amit Brandenstein összegez róla?
„A negatívum az, hogy egyrészt sokoldalú valósággon-

dolkodása és csekély elvonó és dialektikus ereje, másrészt 
elég kezdetleges logikopozitivizmusa […] és ismeretelmé-
leti pragmatizmusa és pszichologizmusa együtt véve szám-
talan önellentmondásba, logikai következetlenségbe, körbi-
zonyításba és fogalomcsúsztatásba sodorja, vagyis értelmi 
tisztaságra törekvő gondolkodását a formális tisztátalanság, 
homályosság, sőt zavarosság, végig-nemgondoltság súlyos 
hibáival terheli; egyes intuitíve megragadott  gondolatai és 
tételei plasztikusak, világosak, meggyőzők, de általános 
összefüggéseik, többnyire elvi alapjaik is rengeteg logikát-
lanságot mutatnak. […] A pozitívum azonban, amely gon-
dolkodásának „életességéből adódik a […] közvetlenül vi-
szony-megragadó, tudományos, fi lozófi ai gondolkodás és 
megismerés helyében nála fellépő, érdekes és mély szimbo-
likus gondolkodás és megismerés: fogalmai vagyis inkább 
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szemléletes eszméi életszimbólumok […] ezekben bontako-
zik ki Nietz sche szimbolikus metafi zikája.”16

Miért is nevezi a klasszikus metafi zikapárti Brandenstein 
rossz metafi zikusnak, miért sorolja azok közé, akik a meta-
fi zika hitelét megrontott ák, miért nevezi mégis szimbolikus 
metafi zikának életművét?

Az Abszolútum halála, az eredendő őslétben, ős-szubsz-
tanciában való kétely, amely elvezet a keresztény Isten taga-
dásához, s elvezet az új Isten-kereséshez, Dionysoshoz, mint 
a nagy istenhez, a személytelen, mégis személyes őserőhöz. 
Dionysos szimbólumával – mondja Brandenstein – a ha-
talmi akarat primátusával Nietz sche valóban kifejezi az ir-
racionális erők játékát. Emellett  a nagy tanító, Zarathustra 
Nietz sche másik szimbolikus alakja, aki „[…] az élet, a 
több-mint-ember, az örök visszatérés hirdetője: ez világosan 
Nietz sche maga, képzeletbeli alteregója […].”17 Valójában a 
metafi zikai és vallási tudat Isten-látása hamis, s az őslét he-
lyébe ennek megfelelően a semmi kerül. Így megkett őződik 
Nietz sche annyiban, amennyiben ő mint aki a bensőséges-
ség, a mélység után vágyik, s mint ilyen, istenkereső, ugyan-
akkor istentagadása kitartó. Mindeközben a szellem lesz a 
legnagyobb áldozat, szellemeszméjénél a hiány egyben em-
bereszményének hiányosságait is jelentik.

Mint már említett ük, Brandenstein egyetért sok min-
denben a Nietz sche vallás- és egyházkritikájával, s azt fájlal-
ja, hogy éleslátását nem egy keresztény pszichoanalízis szol-
gálatába állított a. „Talán ezzel napjaink sok nehéz szellemi 
és vallási válságát is megelőzhett e és elháríthatt a volna: a 19. 
században talán senki sem volt erre hivatott abb, mint ő.”18

16  i. m. 490.
17  i. m. 491.
18  i. m. 496.
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„Nem az ember az első lény a világon, 
de önmagához ő van legközelebb”2

A brandensteini bölcseleti antropológia a fi lozófi ai 
rendszerének átt ekintése nélkül szinte értelmezhetetlen. 
Ezért felvázoljuk azokat a koordinátákat, amelyek mentén 
gondolati barangolásunkat megkezdhetjük embertanának 
dzsungelében. 

Rendszertanára kimutatható hatással volt Arisztote-
lész, Hegel, s természetesen hazai mestere, Pauler Ákos. 
A korabeli neoskolasztika mellett  Bolzano és Husserl feno-
menológiáját tartja egy megalapozott  rendszer konstruálá-
sához használhatónak. 

Alappillére az ontológia, amely mint fennállástan a 
dolog „határozmányait” vizsgálja: a tartalom, a forma és 
az alakulat jellemzőit. Kérdése: mi a dolog, mi az, ami lé-
tezik és hogyan létezik? Brandenstein meghatározásában a 
másokhoz való viszonyában a hasonlóság elve domináns, 
s ennek segítségével jönnek létre a tartalmi kategóriák. 
A formális vonatkozásokat a logika eszköztárával lehet 
meghatározni, hiszen a tárgyi igazság az, amely kifejezi 
a dolog belső rögzített ségét, önazonosságát, összefüggé-
sét önmagával és más tárgyakkal. S mit jelent az a sajátos 
brandensteini fogalom, hogy alakulat? Tulajdonképpen 

1  Veres Ildikó: Brandenstein Béla bölcseleti antropológiája, in: Magyar 
Filozófi ai Szemle, 2006/1–2., 17–38.

2  Brandenstein Béla: Az ember a mindenségben. I–V. (Továbbiakban 
EM.) Budapest, 1937.



212

Brandenstein Béla bölcseletének szegmensei   

matematikai kategóriákat von be a „valami”, a dolog to-
vábbi értelmezésébe, így például az egyenlőséget, a rész-
egész, egység, többség, sokaság, halmaz kérdésköreit. 

A teljes valóságot a fennálló dolgok teszik ki, amellyel 
a metafi zika foglalkozik. A valóság legfőbb elvei nincsenek 
adva közvetlenül számunkra, de regresszív módszerrel ki-
következtethetők. A valóság változó, és egy nem változó 
ősvalóságra kell visszakövetkeztetnünk, amelynek „létere-
jéből” kialakult. 

A metafi zikai vizsgálatokkor ún. tapasztalati ősté-
nyekből kell kiindulnunk, s ezen elemzésekben, értelmezé-
sekben újra jelen van a triadikus elv: egyrészt a vizsgálódó 
individuum valóságaiból, tudati tevékenységéből, más-
részt a változás időbeliségéből áll, harmadrészt fi gyelembe 
kell vennünk az általánosan érvényes okságelvet. Emellett  
az erőhatásoknak van domináns szerepe az univerzum-
ban, hiszen a természeti erőhatásoknak és az anyagnak 
tulajdonít elsőrendű szerepet a változó valóság rétegeinek 
és dimenzióinak működésekor. A metafi zikán belül a tar-
talmi dimenzió a gyakorlati valóság, a cselekvések világa, 
a formai az elmélet, a tudomány világa, míg az alakulati 
az alkotás, a művészet világa. Ezeknek a problémáknak 
az elemzését a szellem értelmezésével kapcsolja össze, s 
egyben azt is elemzi, hogy hogyan szövődnek egymásba 
az egyes életágak. Mindezeket egységes összehangoltsá-
gukban is értelmezhetjük, hiszen együtt  jelennek meg az 
erkölcsben, amelyet a szellemi élett an, az etika vizsgál.

A nyelv és a kommunikáció univerzális szerepét ki-
emelten hangsúlyozza az emberré válás folyamatában, 
azonban ennek részleteit e kereteken belül nem áll mó-
dunkban kifejteni.
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Nézzük meg ezek után azokat az elméleti koordinátá-
kat, amelyek metszéspontjait jelentik nemcsak rendszeré-
nek, hanem bölcseleti antropológiájának is.

1. A teljes tudat 

Az egyik alapvető kulcsprobléma Brandenstein antro-
pológiájában a „teljes tudat”, amelynek értelmezése után 
az igen szerteágazó, és időnként a pusztán homályosan 
elemzett  problémák, többé-kevésbé világossá válnak. A tel-
jes tudat kérdésköréről az 1930-as, a Szent István Akadémi-
án tartott  előadásában3 részletes elemzést adott , amellyel 
a szakmai közéletben oly aktívan jelen lévő Brandenstein 
újabb vitát váltott  ki. 

Az én „teljes tudata” és a tudatt alan azonosítása alap-
ján felteszi, hogy nem véletlenek játéka a tudatt alan és nem 
azonos a tudatalatt ival, hiszen „[…] folytonos értelmesség, 
elvszerűség, következetesség nyilvánul meg benne […] és 
nem is a begyakorlott  tevékenységek ismétlése.”4 Vagyis 
működnie kell a szellemiségnek, a gondolkodásnak, az em-
lékezetnek, a képzeletnek azokban a tevékenységekben is, 
amelyek nem tudatosan, nem akaratlagosan irányított ak. 
A „teljes tudat” a közvetlenül adott  tapasztalati tudatom 
előtt , azon kívül fennáll, egész élményanyagunkra vonat-
kozik, emlékezetünkre épül. Ez az ún. rejtett  tudás, amely 
aktualizáló erővel bír, olyan jelenségeknél például, mint 
a ráismerés, a hasonlóságtudat, a szómegértés, vagy az a 
helyzet, amikor olyan dolgot is fel tudunk idézni, amelyet 

3  Brandenstein Béla: A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja, Athenaeum, 
Budapest, 1930, 17–66.

4  EM. II. 288.
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előzőleg nem tudatosan észleltünk. Ugyanakkor az egyik 
legfontosabb életdimenzió, a tudatt alan időtudat is a tel-
jes tudat felvétele mellett  érthető meg igazán. Ezzel meg-
magyarázható az idővel kapcsolatosan több, racionálisan 
nem értelmezhető jelenség. Az ún. okkult jelenségek köre, 
a telepátia, a clairvoyance vagy a hipnózis, a szuggesztió is 
feloldhatók a teljes tudat ilyen jellegű értelmezési körében. 

A tudatkett ősség, amelyet bölcselőnk szerint a teljes és 
a közvetlenül átélt tudatunk alkot, alapvetően a metafi zi-
ka egyik központi, megválaszolandó kérdése lett : hogyan 
létezik és hogyan viszonyul egymáshoz a teljes és az em-
beri tudat? Már maga a kérdésfeltevés is újabb kérdéseket 
indukál. 

Így azt például, hogy mi az emberi tudat Brandenstein 
értelmezésében? Miért kell a teljes tudatot különállónak 
feltételeznie? A magyarázat közel sem egyértelmű. Ugyan-
is ő feltételezi, hogy a testhez kötött , ezáltal korlátozott  
„pszichofi zikai”emberi tudat, amely által irányított  min-
den fi ziológiai-testi tevékenységünk, a teljes tudat által 
megalapozott . Amennyiben a teljes tudatot a testiségtől 
függetlenül működő élményhalmaznak tekintjük, megál-
lapítható a brandensteini értelmezésben, hogy a valamikor 
átélt élmények nem vesznek el, hanem beleszövődve az én-
be, mindig jelen lesznek későbbi életünkben, s mint ilyenek 
újraátélhetőkké válnak. Vagyis: a teljes tudatnak ebben a 
világában működik „[…] a lélekdinamizmus bonyolultan 
egybeszőtt  alkata. Itt  teljes mértékben érvényesül az akarat, 
az értelem és az érzelem aktivitása.”5 Mindezek azonban 
nem a „tudatos tudatt al” irányított ak, aktivitásuk függet-
len a konkrét tudati tevékenységtől.

5  i. m. 308.
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Az emberi tudatot, amelyben itt  és most létezünk 
– mondja Brandenstein – az individuum teljes tudatú ré-
sze, énje létesíti. Ez tulajdonképpen azt is magába foglalja, 
hogy az időnek ugyan rabja az emberi tudat, ezzel együtt  
van egy olyan része az egyénnek, amely sajátos időfelett i-
séggel bír. Ténylegesen a teljes tudat tehát úgy is és akkor 
is működik, ha nincs róla tudomásunk. Van tehát az egyén-
nek a teljes, és van az emberi, konkrét „itt  és most” tudata. 

„A teljes tudat az emberi lélek tiszta lelki tudata, tehát 
a lélek, de nem az egész ember: ehhez a test is hozzátarto-
zik, valamint lélek és test szoros, szerves egysége. […] Ez a 
szoros egység szétszakad a test életműködéseinek megszű-
nésével: ekkor az emberi tudat fennállásának lehetősége is 
végleg megszűnik, az emberi tudat elmúlik […] de a lélek 
tovább él […].”6 Arra a kérdésre, a rejtélyre, hogy hogyan 
„él” tovább, a halál kérdésének vizsgálatakor kíván visz-
szatérni. 

Valójában Brandenstein itt  a freudi tudatalatt it és az 
antropozófi át (pl. R. Steiner) elkerülve, szinte tudomásul 
sem véve, kijeleni, hogy a tudatt alanra vonatkozó kísérle-
tekkel nem kell foglakoznunk, hanem reduktív-regresszív 
visszakövetkeztetésekkel, spekulatív módon, mint ő is 
teszi, kell a tudatéletünk alatt  működő, „[…] sokkal gaz-
dagabb és hatóképesebb”7 tudatot feltérképezni és műkö-
dését megmagyarázni. Mindenképpen kell itt  utalnunk a 
jungi tudatt alan és a Polányi által értelmezett  „rejtett  tu-
dásra”, amelyekkel hasonlóságot mutat a brandensteini 
felfogás. Ezek részletes vonatkozási pontjainak elemzésére 
jelen írásunkban nem térünk ki.

6  Brandenstein Béla: A teljes tudat, tudatvilágunk lelki alapja, 47–48.
7  EM. II. 296.
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Mindezek után lehet „fejest ugrani” a közel kétezer 
oldalas embertani bölcselkedésbe, s feltérképezni a domi-
náns kérdéseket és válaszokat, feltérképezni és részletei-
ben értelmezni.

2. A semmi és az anyag

Az egész művön végighúzódó elméleti probléma 
a semmi és a másodrangú világ teremtése, valamint az 
anyag fogalma. Mindkett ő körül némi zavarelhárításra 
van szükség, illetve arra, hogy kiderítsük, amennyire lehet, 
hogy az adott  szövegkörnyezetben, a brandensteini foga-
lomhasználatban hogyan értelmezendő. Az is tény, hogy 
időnként magának Brandensteinnek a körülményes mon-
datfűzései nehezítik a tisztánlátást, amellett , hogy olykor 
saját fogalomhasználatával is szembekerül, vagy nem fo-
galmaz egyértelműen.

Tehát: mi a semmi és mi a funkciója? Elővételezi, hogy 
a változó valóság, evilágunk, szükségszerűen kezdett el bír, a 
puszta semmiből nem eredhet. A lét alapja, a lét oka, így nem 
lehet semmi, hanem létesítő valami, egy nem változó létreho-
zó, amit ősvalóságnak nevez, s mint ilyen, az örökkévalóság 
dimenziójában defi niálódik. Ez tehát nem időben előzi meg a 
változó valóságot, hanem logikailag tételezi a létének elsőbb-
ségét, amely „[…] magasabb rendű, minden lehető időbelisé-
get egyszerű egységben átfogó, örökkévaló tartamával felett e 
van. A változó valóság pedig a változhatatlan ősvalóságnak 
nem lehet folytatása, sem része, sem részének folytatása, mert 
akkor a változhatatlan ősvalóság már nem volna változhatat-
lan és így lehetetlenné válnék. Tehát a változó valóság nem 
az ősvalóságból, csupán tőle, léterejéből ered és egyszerűen, 
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őseredeti módon, azaz ’a semmiből’ lesz.”8 Vagyis mégis a 
semmiből lesz? Vagy ez ’a semmi’ mint konkrétum, a létereje 
az Abszolútumnak, Istennek?

Néhány sorral később ezt találjuk: a semmi nem okoz-
hat semmit, a semmi nem lehet ok. Ugyanakkor a változó 
valóság oka a ’semmi’. Úgy tűnik, ha a ’semmi’ a léterő, 
akkor azért nem a nem-létező értelmében vett  semmiről 
van szó, mert az Abszolútum létereje, aminek „léte” reg-
resszíve bizonyítható a változó valóság tényével és műkö-
désének dimenzióival. Vagyis ez a léterő, ami egy, a visz-
szakövetkeztetés útján nyert, s nem a konkrét anyagiság 
vonatkozásában defi niálható ősok, létesítő oka a változó 
valóságnak.9

Így a brandensteini semmi nem a hegeli értelemben 
vett  logikai nem-lét, sem a heideggeri értelemben vett , 
hanem a regresszíve bizonyított  ’ősvalóság ereje’, s mint 
ilyen, mindennek oka.

No és az anyag? Egyrészt beszél ’metafi zikai’ anyagról, 
másrészt a konkrét változó anyagi hordozóról, amely lehet 
szervetlen, valamint növényi, állati, emberi. A metafi zikai 
anyag érzékileg nem ragadható meg, teremtett , passzív va-
lóság, az arisztotelészi értelemben vett  örök ’világanyag’ 
vagy a skolasztika príma matériája.

Az anyagi hordozón „[…] épül fel az élő, szerves em-
beri test, mint sok szellemi jellegű természeti erő hatásai-
nak egysége, eleven funkció-egysége. Vannak benne fi zikai 

8  EM. III. 344.
9  Itt  nincs módunkban kitérni Brandenstein okságelméletére. Eh-

hez lásd a korabeli vitákat és Szabó Ferenc S. J.: Brandenstein 
fi lozófi ájának szívében: a transzcendens okság problémája c. ta-
nulmányt. In: Veres Ildikó (szerk.): Brandenstein  Béla Emlékkönyv, 
Miskolc, 2002, 53–64.
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erőhatások, például elektromos-, hő-, gravitációs hatások 
stb. […] különféle kémiai, […] elemi biológiai, […] állati 
erőhatások.”10 Ezek szintén szellemi eredetűek. Minderre 
épül fel az emberi lélekhez egyénileg hozzátartozó szelle-
mi erő. 

Ezen a ponton némi ellentmondás látszik az evolú-
ciós elmélet kapcsán a brandensteini teóriában. Már itt  
jeleznünk kell, hogy az ember biológiai eredetét vizsgál-
va elfogadja az evolúciós elmélet azon tételét, amely álla-
ti eredetet tulajdonít az embernek. Vagyis, mint mondja: 
„Az emberi test ősi természete és eredete bizonyára állati. 
Szorosabban véve a prímások közé tartozik és legközeleb-
bi rokonságban az emberszabású majmokkal van.”11 De 
mivel alapvetően az állati szervezetben is erőhatások ér-
vényesülnek, s ezek is az őserő jelenlétét mutatják, ezzel 
a darvinizmus olyképpen fogadható el, hogy az Abszo-
lútum elővételezésével a már említett  őserő dimenziója 
és működése megelőzi másodrangú világbeli létezőket és 
teremti azokat. Így az ember végső értelmében nem más, 
mint „[…] egy bizonyos nagyságú, de változó anyaghal-
mazon létesült természeti erőhatásegység, amelyet az em-
beri léleknek ebben a hatásában maga a lélek énje, nemcsak 
testi hatása is összekapcsolódik a szervezett el és az ember 
szoros testi-lelki életegységét eredményezi. De egyútt al az 
emberi lélek tiszta szellemi mivoltában a testen túl is van 
és mögött e mint az egyén összes élményeit egyszerre tuda-
tosan átfogó teljes tudatú, szubsztanciálisan önálló, tiszta 
lélek is működik: ennek a működésnek a hatásai az ember 

10  EM. III. 419.
11  EM. I. 81.
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testhez kötött  pszicho-fi zikai tudatában folyton megnyil-
vánulnak.”12 

A közel kétezer oldalas munkájában tehát azt a tételt 
bizonyítja, hogy az emberi lélek aktív szellemi erőként a 
testiségen részben ugyan túl van, de folyamatos bennelétt el 
és ráhatással a biológiai testre. A lélek, mint a transzcen-
dens világ része, összeköti azt a fi zikai természett el.

A fenti koordináták az okságelméletének is támpillérei, 
amelyek meghatározzák egész gondolati hálóját. 

Metodológiájában három szempont érvényesül: a bi-
ológiai-embertani (fi zikai), a kultúrtörténeti és a lélektani 
vizsgálódások. Ezek adják a tematikus felosztását ember-
elemzésének.

Itt  nem áll módunkban részletes értelmezése a 
brandensteini fi lozófi ai antropológiának, hiszen nemcsak 
szerteágazó, hanem olyan kérdéskörökre is kitekint, ame-
lyeket már előzőleg több munkájában részletesen elemzett , 
itt  csak vázolja azokat. S mivel ezek külön-külön hatalmas 
elméleti anyagot jelentenek, itt  csupán jelzésszerűen tu-
dunk utalni más, de idevonatkozó tárgykörökre.13

12  EM.  III. 420.
13  E vonatkozásban lásd a szerző következő írásait: Az ember a min-

denségben, in: Fehér M. István – Veres Ildikó (szerk.): Alternatív 
tradíciók a magyar fi lozófi atörténetben, Felsőmagyarországi Kiadó, 
1999, 421–432; Metafi zika, etika, Isten Brandenstein Béla bölcse-
letében, in: Korunk, 2000. december 47–56; Brandenstein Béla fi -
lozófi ai rendszere, in: Veres Ildikó (szerk.): Brandenstein Béla Em-
lékkönyv, Miskolci Egyetem, 2002, 35–53; Az Abszolútum szerepe 
Brandenstein Béla metafi zikájában és etikájában, in: Fehér M. Ist-
ván – Veres Ildikó (szerk.): Filozófi a és teológia a magyar eszmetörté-
netben, Bíbor Kiadó, 2004, 425–433; Brandenstein Nietz sche–képe. 
– Egy szimbolikus metafi zika, in: Loboczky János (szerk.): Európa 
Nietz sche után, Líceum Kiadó, Eger, 2005, 295–304; Kierkegaard a 
„magánkeresztény”, in: Brandenstein Béla: Kierkegaard – Előszó, 
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A legeredményesebb talán az lesz, hogy előbb a komp-
lexebb problémát boncoljuk, s ezek után gondoljuk át az 
egyszerűbbnek tűnőt, az emberi lény biológiai-fi ziológiai 
determinánsait, amelyek precíz módon összefoglalják a 
múlt század első évtizedeiben érvényes, vonatkozó szak-
tudományos – elsősorban német nyelvterületen keletkezett  
–eredményeket. 

3. Az Én mint test-lélek-szellem

A különböző korabeli tudományokban igen jártas 
Brandenstein nem fogadja el több vonatkozásban sem a 
természett udományos alapozású lélektan (Ebbinghaus, 
Wundt), sem az ún. modern ’gondolkodás lélektan’ 
(Brentano, Husserl) felfogását, de a fenomenológia sok te-
kintetben különös jelentőséggel bír számára. A spekulációt 
kizárni akaró Brandenstein mégiscsak beleesik abba. Bár 
kiinduló módszerként a lelki élet vizsgálatakor a konkrét 
megfi gyelést (ön- és mások megfi gyelése) választja, a fi zi-
ológiai összefüggések (pl. idegrendszer működése) fi gye-
lembe vétele mellett  a tőle már megszokott  eljárás, a vissza-
következtetés a domináns.

A legfőbb kérdés: mi az én? Mielőtt  ezt feltehetnénk 
és megnéznénk Brandenstein válaszát, látnunk kell, hogy 
előfeltevése az, hogy az emberi lét nem elsősorban testi, 
hanem lelki, szellemi működésű, hiszen közvetlenül arról 
tudunk, hogy érzékelünk, akarunk, vágyakozunk, érzünk, 
fantáziálunk, emlékezünk stb., s eközben jövünk rá, hogy 

Kairosz Kiadó, 2005, 5–25; valamint a Brandenstein Béla Emlék-
kötet tanulmányait. Brandenstein Béla – Emlékkönyv, Miskolc, 
2002 (szerk. Veres Ildikó).
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testi lények is vagyunk. Ha elpirulunk például, az valami 
lelki hatás eredménye. Ugyanakkor közvetlenül csak az 
én tudatvilágom adott  számomra, a másé soha, legfeljebb 
valamilyen módon megragadhatom. Mindezt Schelerrel 
polemizálva fogalmazza meg. Azzal, hogy a tudatvilág 
mindig egy konkrét Énhez tartozik, egyben intencionális 
(Brentano), tér nélküli és alapvetően a lelki időbeliség jel-
lemző rá (Bergson). Mindezzel együtt  van egy sajátos belső 
szemléleti tere és a teremtő hatalmával képzeteiből egész 
világokat tud építeni. Ezzel kultúrateremtő ereje is nyil-
vánvalóvá válik. 

Az Én a kezdete és középpontja minden lelki törté-
nésnek, s mint tudatos erő aktusai vagy saját magára irá-
nyulóak, refl exívek, vagy a Másra, így tárgyasak. Formális 
szerkezetét tekintve: aktív vagy passzív.

Ez a lelki struktúra határozza meg az emberi élet és 
tevékenység fő ágait: a gyakorlati tevékenységet, vagyis a 
konkrét cselekvést, a praxist, valamint az elméleti és az al-
kotó tevékenységet.

3. a) Az ösztön 

Mindezek az ösztöntevékenységgel együtt  működnek. 
Ez utóbbit átgondolva, úgy véli – természetesen itt  is alapos 
szakirodalmi anyagra építve –, hogy az ösztönök műkö-
désekor valamiféle funkcióegység lép fel. „Az ösztön […] 
mintegy a test régiójából felemelkedő és tudatomba lépő, 
tudatvilágomat és egész személyiségemet a test biológiai 
életéhez fűző, annak áramába bekapcsoló, azzal egyesí-
tő tényező, amely életem és testem biológiai élete között  
szoros kapcsolatot teremt, de nemcsak az egység, hanem 
sokszor ellentét, ellenkezés forrása is lesz: az ösztön ereje 
és az én akarata általában egycélúak és egymásnak megfe-
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lelnek, de van között ük gyakran ellentét…ez a kett ősség és 
ellentét teljesen általános emberi vonás […].”14 Az ösztö-
nök vizsgálatakor Freuddal polemizálva azt az álláspon-
tot képviseli, hogy a nemi ösztön mellett  az emberi lelki 
tevékenységben éppoly jogosult a létfenntartási ösztönök 
(éhség, szomjúság) meghatározó működését is fi gyelem-
be venni. A lelki élet sokrétűségét nem lehet visszavezetni 
egy vagy néhány ösztönre, bár az említett ek dominánsak. 
Az ösztönök mezején működő libidó része a sokkal inkább 
egyéni erosznak, amely az Én sajátos lelki struktúráját 
meghatározza, mindig valami kiegészülésre törekvő erő.

Az ösztönökkel szorosan kapcsolatban működnek a 
hajlamok, amelyek szintén alapvető tényezői az egész tes-
ti-lelki életnek. 

3. b) A tevékenységstruktúra

Ezek után nézzük meg, hogyan alakul az Én tevékeny-
ségstruktúrája? A három tevékenységforma fi lozófi ai rend-
szerében, a metafi zikán belül a pragmatika, a teoretika és a 
poétika keretében részletes elemzésre kerül. Ezeket annak 
érdekében tárgyalja újra, hogy itt  teljes legyen az emberi 
létről, a „mikrokozmoszról” alkotott  képünk.

3. b.i) A cselekvés avagy a gyakorlati tevékenység magában 
foglalja a következő elemeket: akarat, belátás, gyakorlati 
ügyesség és értelem. „Cselekvésnek […] nevezzük legtöbb 
„mindennapos” tevékenységünket, […] a cselekvő bizo-
nyos energiákat fejt ki és vált ki, használ fel és el, munkát 
végez valamely hatalom elérésére, vagy a bírt, elért hata-

14  EM. II. 30–31.
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lom gyakorlása végett .”15 Mindezekkel együtt  működik a 
belső, „lelki” cselekvés, s mindkett őben alapvető az akarat, 
s mindkett őnek eredménye a tett , amely magán hordozza 
sajátosságait az egyéni léleknek. 

A hatalom elérése vagy gyakorlása miért, milyen meg-
fontolásból válik a mindennapi praxisban oly dominánssá? 
Milyen fajta hatalomról lehet szó? E kérdések indukálódnak 
a brandensteini tétel után. Akarom, hogy elérjem azt a célt, 
amely adott  tevékenységstruktúrámban alapvetően egyfajta 
stabilitást jelent. A mindennapi szokásos cselekedeteimmel, 
a testi-lelki-szellemi tevékenységeimmel azt az életvilágot 
teremtem nap mint nap újra, amely bizonyos fajta uralmat 
jelent az esetlegességek, a nem várt és nem tervezett  jelensé-
gek birodalmával szemben. Ilyeténképpen a hatalom meg-
szerzése és megtartása nem a Másikra vonatkozik, hanem 
az Énre, az Én identitásának megtartására. 

Az akarás a lelki cselekvésben, az elhatározás és az ön-
uralom pilléreire épül. Vagyis az Én „[…] nem érzéki, de 
igen konkrét, szinguláris helyzetekben fellépő aktusa […] 
nem színes, nem meleg, mint a vágyó, kívánó, sóvárgó, 
szerető vagy gyűlölő aktus, hanem szinte rideg, kemény, 
csaknem szürke, hideg.”16 Hiszen az önuralom és az elha-
tározás az abszolút racionalitás, az érzelmeket távol tartani 
tudó szintje az Én lelki struktúrájának. Az akarat erkölcsi 
értékvonatkozása a jóság, hiszen mint belső késztető mag, 
a lelki hatalom teljességéhez vezet, amely az Én stabili-
tásának alapja lehet. Hasznossági értéke változó, hiszen 
ugyanaz a cselekvés egyik cél elérésére hasznos, a másikra 
nem vagy haszontalan, sőt egyenesen káros. Világos tehát, 
hogy az akarat célja mindig kívül van a cselekvésen, vala-

15  i. m. 53.
16  i. m. 55.
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milyen hatalom elérésére vagy megtartására törekszik. Ez 
a hatalom Brandenstein értelmezésében tulajdonképpen a 
fi zikai-lelki teljességre törekszik, s a változó valóságban az 
Én identitását jelenti, ami további cselekvések ösztönzője 
lehet. Az akarat a cselekvés legfőbb mozgatója, ami nem 
egyenlő az ösztönnel, a vággyal, a kívánsággal vagy az íté-
lett el, egyénenként változóan nevelhető a fegyelmezéssel, s 
eredménye az önuralom kialakulása lesz.

3. b.ii) Az elméleti tevékenységnek belső célja van, s ez a 
megismerés, amelyen belül helyezi el az érzékelést és a gon-
dolkodást, amely egyértelműen elméleti tevékenység. 

Vajon miért elméleti az érzékelés? A rendszertani 
elhelyezése szerint a tapasztalás folyamata magába fog-
lalja az érzékelést (külső szemléleti tevékenység), a belső 
szemléleti és a refl exív önmegragadó tevékenységet. Így 
a tapasztalás mint olyan sem működhet az elméleti vo-
natkozások nélkül. De ha az ’érez’ ige etimológiai értel-
mezését nézzük meg, akkor világossá válik, hogy a több-
értelműsége miatt  jelentése nem pusztán érzéki, hanem 
emocionális jellegű is, amely már eleve magában hordoz-
za a nem elméleti jelleget. 

Itt  értelmezi a ’közérzet’ jelenségét is, amelynek nem 
olyan konkrét a tárgyisága, mint a másik kett őnek. Hiszen 
a közérzet komplexebb külső hatások belső következménye. 

A külső szemléleti aktusban mindig a szemléleti kép 
érzetvonásait érzékeljük. Ebben nem csupán a szín, a hang, 
az illat stb. konkrét minőségei jelennek meg, hanem azok 
összefüggései, kombinációi, amelyek már logikai, értel-
mi tevékenységgel is együtt  járnak. Példaként említi egy 
könyv helyzetét, s annak érzékelési ’struktúráját’. A szem-
léleti képemben nem csupán a könyv barnasága, nagysá-
ga, érdessége, mennyisége (egy) stb. jelenik meg, hanem 
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például a szerzőjéből vagy a címéből tudok következtetni 
arra, hogy milyen tartalmisággal bír. Mivel az érzékelésben 
a külvilág hatásai működnek, mindig egy aktív alanyisá-
got feltételez. Nem fogadja el azt az ismeretelméleti és me-
tafi zikai alapállást, miszerint az érzéki minőségek alanyi-
ak, csupán a rezgések, energiák stb. működnek valamilyen 
térbeli hordozón, amelyek hatására jönnek létre a hangok, 
színek stb.

Mi az, ami az ő felfogásában alapvetően és általánosan 
jellemzi az érzetosztályokat?

– az érzéki minőségek ’kívülről’ jönnek, (pl. illat) de az 
egyes szerveknek módosító hatásuk lehet;

– a specifi kus érzékenergiák törvénye alapján, amely 
a Nagel-féle elvre megy vissza, minden szerv bizonyos in-
gerfajta (fajták) megragadására alkalmas;

– a szinesztézia jelenségének működése, amikor egy 
érzékszervhez tartozó érzet mellett  egy másikhoz tartozó is 
fellép; például egy hang hallásakor egy szín érzete is fellép 
(fotizma), vagy fordítva (fonizma); asszociáció vagy hason-
ló érzelemkifejezés folyamata megy végbe.

– az egyes érzetosztályokon belül természetszerűleg 
több érzetminőség található, de egyikből nem ragadható 
meg a másik; például orgonaillatból nem következtethe-
tünk az ibolyára; hasonló minőségek között  is vannak kü-
lönbségek; például gyöngébb vagy erősebb rózsaillat.

A korabeli szakirodalmi anyag ismerete hatalmas hát-
tértudást biztosított  Brandensteinnek az érzéki megisme-
rés működésének, szerkezetének, elemeinek elemzésére. 
Mivel ezek némely része egyfelől napjainkra már trivialitá-
sok, másfelől az erre vonatkozó ismereteink bővültek, mó-
dosultak, nem térek ki részletes átgondolásukra, csupán 
jelzek néhány informatív és elméleti problémát. 
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Az érzékelés mint pszichofi zikai, testi-lelki életműkö-
dés az emberi tevékenység legősibb és legalapvetőbb meg-
nyilvánulása, amely mint látt uk, recipiáló aktivitással, s e 
mellett  képalkotással bír. Megragadó jellegén belül külön-
böző lelkierők működnek, amelyeknek alapja szervezetünk 
fi ziológiai működése. Az érzetmegragadás, a képalkotás, a 
tárgyi tartalom állítása mellett  egyrészt a logikai, másrészt 
az alakulati viszonyok megragadása történik a folyamat so-
rán. E vonatkozások értelmezése közben jellemzi az érzéke-
lés metafi zikai alapozását, amelyet a következőképpen bont 
ki. (Bonyolult és spekulatív elgondolásai és következtetései 
nehezen engedik itt  is a tényleges és értelmezhető mag ki-
bontását. Rendszere, ez a neobarokk katedrális, nemcsak 
monumentalitásában, hanem túlmagyarázásaiban is külön-
leges helyet vívott  ki magának a hazai fi lozófi ai gondolko-
dásban, s ezen jellegzetességeit – mint eddig is érzékelhet-
tük – nem nélkülözi antropológiája sem.)

Az alakulati oldala a szemléletnek a mennyiségi meg-
határozott ságot, a számviszonyokat, tartamot fejezi ki. Az 
egy-sok, rész-egész, elem-halmaz, véges-végtelen stb. re-
lációkban kifejeződő jelentés tartalma lehet érzelmi jelle-
gű, például a fájdalomnak deprimáló hatása van, a vörös 
szín izgató jellegű, vannak ún. hideg és meleg színek. Ezen 
túl van az akaratot, intelligenciát és a „[…] legkülönfélébb 
komplex lelki alkatokat kifejező jelentése: hiszen érzékelt 
szemléleti tartalmak alapján kitűnően megragadhatjuk va-
lakinek a lelki alkatát, akár saját testi fi ziognómiájából és 
kifejező mozgásaiból, akár műveiből, tett eiből, írásából.”17

A gondolkodás második foka az elméleti tevékenység-
nek, melynek ősforrása a tapasztalat és alapereje mint 
minden elméleti tevékenységnek, az értelem, amely inten-

17  i. m. 167.
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zitásával, megértő képességével emberi létünk kezdeteitől 
jelen van.

Fajtáit ugyanúgy a hármas alapelvek határozzák meg, 
mint a rendszerében mindent. Így ezek alapján működik 
a minőségi, a matematikai és a logikai (vagy formális) 
gondolkodás, amelyek komplex gondolkodásban összeg-
ződnek. A központi probléma természetszerűleg a mecha-
nizmusok mellett  az igazság fogalma és érvénye, amelyet 
legtökéletesebben a matematikai és a logikai gondolkodás 
tud megragadni. „A tárgyi igazság és az ismerés igazsága 
a megismerésen kívül, illetőleg a megismerésben fennálló 
tárgy sajátos belső magvassága […], viszonyainak teljesen 
összefüggő, azaz ellenmondás nélkül való struktúrája és e 
viszonystruktúra belső azonossága, önmagában és önma-
gához való rögzített sége, – ami nem jelent változhatatlan-
ságot! – teljes belső összefüggése. Ez az ismeretelőtt i és az 
ismereti tárgy ún. belső igazsága.”18 Egy tárgyat úgy kell 
megragadnunk, amint van, csak így élünk át, ragadunk 
meg és valósítunk meg minden igazságot. 

3. b.iii) Az alkotótevékenység eredménye mindig valami-
féle mű, amely nem mindig maradandó. A képzelőerő, a 
fantázia, az álmodozás, a tervszerű képzelet aktusait vizs-
gálja e vonatkozásban. A képzelőerő mellett  az ízlés és a 
tapintat a forrása bármilyen alkotó tevékenységnek, ame-
lyeket az érzelem igen intenzíven áthat. 

Az érzelmi aktus a szerint diff erenciálódik, hogy mire 
irányul, fajtái pedig a vágyak, az indulatok és az érzület-
aktusok. Mit is jelent mindez értelmezésében? „[…] spon-
tán, kívánó, törekvő érzelmi aktust, amely az emberi lélek 
[…] ún. potencionalitásának, azaz nem teljes megvalósu-

18  i. m. 197.
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lásának, hanem nyitott ságának, fejlődési képességének a 
következménye; spontán, […] amelynek alapja az emberi 
lélek mindig részben „aktuális”, „megvalósult” és aktív jel-
lege; végül pedig reaktív – ún. indulati – aktust, amelynek 
alapja az emberi léleknek a világ sok hatótényezője köze-
pett e, velük kölcsönhatásban való állása”19 Viszony, hatás, 
kölcsönhatás, mindegyik alap- és kulcsfogalom fi lozófi ájá-
nak minden szegmensében.

Az érzelmek dominanciáját elemezve kitér olyan spe-
ciális megnyilvánulásaikra, mint a hit, a remény, az irigy-
ség, a kíváncsiság, de elemzi a már részletezett  hajlamok 
természetét is. Itt  az egyik igen lényeges terrénumot emel-
jük ki a lelki élet mezejéről, ez a hit, amely meghatározó 
a teljes emberfogalom értelmezésében. Az érzelem és az 
akarat bonyolult összeszövődéséből alakulnak ki olyan 
komplex érzelmek, mint a hit, amely „[…] elsősorban vala-
mely felismert tekintélyre építő és akarati elismerésen ala-
puló meggyőződés, […] amely magának az énnek is a hit 
szerint való gyakorlati és elméleti meghatározott ságával 
jár; ezen túl azonban a hitben érzelmi alkat, az én érzelmi 
meghatározott sága is van, amely az odaadás aktusában és 
a nyugalom érzelmi állapotában nyilvánul meg.”20 Ezen 
aktus elemzése az ember és Isten-viszony kapcsán kerül 
részletesebb, mélyebb átgondolásra.

Érzelmeinkben a fentiek értelmében tehát alapvető-
en háromféle aktust találunk: a spontán kívánó vágyat, a 
spontán adó-elvevő érzületet, és a reaktív vagy indulati 
aktust. Mindezen érzelmi vonatkozások különféle együt-
tese számtalan érzelmi típust hoz létre, amelyek a lelki élet 
legfontosabb mozgatói lesznek. 

19  i. m. 247.
20  i. m. 244.
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3. c) Az emberi testről szóló számtalan biológiai em-
bertan fejlődésének átgondolása, értelmezése után, talán 
túl sok korabeli tudományos ismeretet feldolgozva tulaj-
donképpen a fentieket készíti elő. Azt teszi nyilvánvalóvá, 
hogy a biológiai fejlődéselméletek milyen teóriákkal ala-
pozták meg a fajok keletkezését és az ember származását. 
E helyütt  kifejezett en zavaró Brandenstein kritikai hozzá-
állása. Anélkül, hogy itt  és most jeleznénk a különböző 
teóriák elemeit, amelyeket bemutat (G. Schwalbe, L. Plate, 
H. Weinert, A. Keith, H. Klaatsch, P. Alsberg L. Bolk, E. 
Daqué, H. W. Daqué, elméleteit), meg kell jegyeznünk, úgy 
bírálja őket, hogy többnyire egyiket a másikhoz viszonyít-
ja. A saját álláspontját úgy alakítja ki, hogy valószínűsíti 
két álláspont összeegyeztethetőségét, így A. Schwalbe- és 
a Klaatsch-féle felfogást. A leginkább megegyezőnek tartja 
saját álláspontjával K. Saller nézeteit. Végső soron belátja 
és elfogadja az emberi test állati eredetét, de azzal, hogy 
mindez világossá válik, rejtély marad az emberré válás, 
hiszen az egész ember lényegét az adja, amit a biológiai 
embertan nem tud megmagyarázni. Ehhez a művelődés- 
és kultúrtörténeti, pszichológiai vizsgálatokon túl, mint a 
fentiekben is látt uk, elsősorban metafi zikai vizsgálatokra 
van szükség, s fel kell tételezni a már elemzett  teljes tuda-
tot, amely az Abszolútum teremtő erejéhez kapcsolja az 
időbeli emberi tudatot.

4. Mikrokozmosz a makrokozmoszban

Az ember helyének és lényegének kijelölése az uni-
verzumban, mint látt uk, Brandenstein számára a szaktu-
dományos eredmények felhasználása mellett  egyrészt a 
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bölcseleti alapelvek, másrészt a fenomenológiai szemlélet 
segítségével történik. Mivel ez utóbbi nem elegendő, alkal-
mazni kell a szigorú visszakövetkeztető eljárást, amely sze-
rinte a metafi zika egyetlen alapmódszere. Itt  az oly sokszor 
hivatkozott  plessneri antropológiát azzal a kritikával illeti, 
hogy nem fordít kellő fi gyelmet az évezredes bölcseleti 
vizsgálódásokra, metafi zikai alapelvekre, összefüggésekre.

4. a) Az emberi élet alapstruktúrája

Az ember általános fogalmát Arisztotelésztől veszi át, 
aki „[…] az emberi lelket a test, az ember matériája meg-
valósító és alakító erejének, formájának tartja, de ennek a 
formának legalább egy részét a testt ől külön álló, önálló, 
tiszta szellemi valóságnak minősíti […].”21 Úgy véli, hogy a 
modern emberfogalomban jelen kell lennie az emberi szel-
lemfogalom tágabb értelmezésének és az ember és termé-
szet kapcsolata elemzésének.

Az emberi szellem eddig elemzett  aspektusát kiegé-
szíti a kultúrát létrehozó, abban aktívan jelen lévő szellem 
átgondolásával. Az emberi szellem időbeli, történeti, de az 
örök jelentések hordozója, időtlen értékű eszmék forrása 
és birodalma – mondja. Alapja a már elemzett  lelki élet és a 
tevékenységstruktúra. 

A lélektani értelmezés után tehát a kultúra- és történet-
tudományi vonatkozásokat kívánja feltárni. Itt  válik fontos-
sá a Dilthey és tanítványai által képviselt szellemtudomá-
nyi megértés. Ami a hatásokat illeti, Brandenstein igazából 
Szent Ágoston felfogása mellett  N. Hartmannét preferálja, s 
gyakran felhasználja érveléseihez. Hasonlóan korszerűnek 

21  EM. III. 157.
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tartja Kornis Gyula felfogását e vonatkozásban.22 Mind-
egyik gondolkodót bírálva jut el oda, hogy Hartmann fel-
fogása sem teljes azért, mert nem jut el a végső metafi zikai 
létalapokra való visszavezetéshez. Ágoston, aki az egyéni 
és a közösségi szellemnek mind a történetiségét mind Is-
tenhez való viszonyát jól látt a, hiszen „[…] legjobban – és 
talán versenyen kívül legjobban az egész világirodalomban 
–, mégis a személyes emberi szellemet és ennek az Istenség-
hez való viszonyát ismerte és jellemezte”23 leginkább. Hegel, 
Kierkegaard, Husserl e vonatkozású felfogásában is talál 
kívánnivalót, úgy tűnik, nem kis szerénytelenséggel, saját 
koncepcióját tartja a legteljesebbnek. Itt  most nem áll mó-
dunkban a tényleges érveket és ellenérveket felsorakoztat-
ni, hosszú és részletes elemzésekbe kellene bocsátkoznunk. 
Mindenesetre tény, hogy Brandenstein rendkívül alapos és 
körültekintő elemzése a szellemtudomány területén jelentős 
teljesítmény. Viszont az is tény, hogy kitekintése meghatáro-
zott  koordinátákon belül működve, sok helyen nem nélkü-
lözi a konstruktív elméleti spekulativitást.

Értelmezésében az emberi szellem eddig megállapított  
jellemzői: a tudatos és nem-tudatos aktusok, az emberi és 
a „teljes tudat” kett őssége, melynek a személyes szellem, a 
személyiség a forrása, amely mint ilyen, létrehozza a tuda-
tának tárgyait, így egyben hatóok is. Jellemző rá az egyéni 
zártság, önállóság, szabadság, céltudatosság és célirányú-
ság. A személyes szellemnek dialektikus voltából követ-
kezően két sarkpontja van: önmaga és önmagán túl lévő 
isteni szellem. Az előbbi értelmezésekor további vonatko-
záspontokat keres megközelítése érdekében. Önmagában 
véve, típusait vizsgálva a tragikus és a komikus szellem ér-

22  Kornis Gyula: Történetfi lozófi a, Budapest, 1924.
23  EM. III. 163.
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telmezése mellett  (mindkett ő jelen van az általános embe-
riben), feltételezi az ún. félszellemet, szélsőségként pedig a 
diabolikus, a bölcs és szent szellemet. Itt  nincs módunkban 
részleteiben elemezni ezeket, csupán jelezzük, hogy kiala-
kulásuk és jelenlétük összefügg az egyéniség mindenkori 
erősségével és a benne működő értéktudatt al. 

Az egyén magányában mindig keresi a Másikat, a má-
sik személyes szellemet, hiszen teljességéhez hozzátartozik 
a közösségi szellem is. Ezzel önmagán túl hatva létrehoz-
zák azt a személytelen, egyénfelett i, de mégis individuális 
’alanyközösséget’, amely házassági, családi, nemzeti, álla-
mi, egyházi és társasági, éredekközösségekben van jelen, 
s közelítően azonos azzal, amit Hegel objektív szellemnek 
nevez, hiszen nála az objektív szellem a jog, az erkölcs és a 
moralitás terrénuma. A személyes szellem a közösség lel-
kiismerete, ahogyan Hartmann is jellemzi.

A továbbiakban két, az eszme és a fi lozófi a történeté-
ben e vonatkozásban gyakran felvetett  problémát érintünk: 
a vezérszellem és a közvélemény kérdéseit. 

A vezérszellem szükségességét a következőkben látja: 
„[…] akár gyakorlati, főleg politikai, akár művészi, kisebb 
mértékben elméleti téren is, viszont igen erősen a szellemi 
élet minden oldalát mutató vallási és erkölcsi téren, szug-
gesztív erejével magával tudja ragadni és saját képére ala-
kítani a közösségi szellemet, amely simulékonyan, alakít-
hatóan, odaadással és mégis elevenen, megértően fogadja 
be hatását és követi hivatott  vezérének szellemi irányát.”24 
Itt  természetesen az abszolút, örök értékek közösségi reali-
zálásáról van szó, a vezérszellem által képviselt és közvetí-
tett  jóról, igazról, szépről. Hartmann szerint a vezérszellem 
a közösségi szellem hiányzó tudatát képviseli.

24  EM. III. 191.
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A közvélemény szervező erejét a heideggeri Das Man 
működésével állítja párhuzamba, amelyet Hartmann is 
vizsgálat tárgyává tesz, aki e vonatkozásban azt teszi vi-
lágossá, hogy nem a valóságos szellem adekvát kifejezője, 
hiszen a ’vox populi vox dei’ tétel nem tehető általánossá.25 
Brandenstein számára ebben az értelemben a közösségi 
szellem közönséges mivolta, személytelensége, rágalmazó, 
fecsegő, pletykáló jellege működik, s mint ilyen, igen kétes 
értékű hatalom. Kétes értékű hatalomként értékromboló jel-
legű, hiszen „[…] alig fonta az elismerés koszorúját, máris 
irigy, sanda szemmel gyanusít, rágalmaz, megfúr. Minden 
valamiképpen kiemelkedő személyiséget a maga személyte-
lenségébe iparkodik lerántani.”26 A közösségi szellem eff ajta 
ambivalenciáját N. Hartmannra utalva elemzi.

A személyes és a ráépülő közösségi szellem hozza lét-
re hatásaival a tárgyi szellemet, amely „[…] egy cseleke-
detben, gondolatban, műalkotásban, tárgyi intézményben 
megnyilvánuló szellemiség.”27 (N. Hartmann ezt tárgyiasí-
tott  szellemnek nevezi, mert nála a tárgyi szellem az élő kö-
zösség.) És ezzel már újra visszacsatol a lelki struktúránál is 
elemzett  három életághoz, a tárgyi szellem elágazásaihoz: 
a gyakorlati, az elméleti és a művészi vonatkozásokhoz.28

25  Lásd N. Hartmann: Nézeteim rendszeres kifejtése, in: Lételméle-
ti vizsgálódások, Gondolat Kiadó, Budapest, 1972, 92. Fordított a 
Józsa Péter.

26  EM. III. 192.
27  i. m. 203.
28  Mindezek részletes elemzése megtörténik a korábban megjele-

nő Bölcseleti alapvetés c. művében (1935, németül I. és III. kötet 
1926–27-ben, II. kötet 1930-ban). A teljes kibővített  kiadás 1970-
ben jelent meg. Az antropológiájában e problémákra igen kevés 
terepet szán, amely együtt  jár a trivialitások halmozásával és a 
didaktikus stílus elburjánzásával. Mindezek nyilvánvalóan a jobb 
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A szellemi élett ér fogalmának bevezetésekor az alanyi 
szellem tudatán kívüli tárgyi hatásainak olyan térbelisé-
géről beszél, amely mint közvetítő közeg jelenik meg. „Az 
ember alanyi szelleme a térben élő emberben működik és 
tárgyi szelleme mindig valamely élett érben bontakozik 
ki. Ez az élett ér az embernek mind alanyi, mind tárgyi 
szellemét, egész valóját, tevékenységét befolyásolja.”29 Ez 
elsősorban természeti-földrajzi vonatkozásokat jelent, de 
azok hatását, kulturális, tárgyi vonatkozásait tekintve vá-
lik igazából jelentőssé. Hiszen: „Tárgyi hatásait az alanyi 
szellem saját tudatán kívül csupán az anyagban, a szellemi 
hatásoknak ebben a közvetítő közegében tudja létrehozni. 
Az anyag így a tárgyi szellem általános hordozója: és mivel 
az anyag téres, vele és rajta a tárgyi szellem térben jelenik 
meg, bár önmagában – például gondolatt artalom, a zenei 
hangkép – korántsem mindig téres jellegű? Viszont nem 
is feltétlenül téretlen, hiszen magában a térességben is van 
szellemi jelentés.”30 A szellemi élett ér, a tér, idő s a benne 
működő lélek – annak minden eddig elemzett  terrénumá-
val együtt  – jelenti az emberi teljességet.

4. b) Ember és természet

Ember és természet kapcsolatának vizsgálatakor fel-
veszi a világ fogalmát úgy, mint egy erőteret és a benne 
működő rendet, amely alapja, hátt ere a benne létező és 
működő szellemnek, a személyes, individuális és a közös-

közérthetőség kedvéért is történnek, hiszen Brandenstein tudo-
mányos munkáinak nyelvezete köztudott an többnyire igen nehe-
zen érthető.

29  EM. III. 243.
30  i. m. 243.
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ségi szellemnek. Mint az eddigiekből is nyilvánvaló, nem 
pusztán fi zikai-mechanikai erőről és geometriai térről, ha-
nem az általában vett  dinamikáról, és sajátos felépített ségű, 
határozott  rangsorban létező világrendről van szó. A világ-
rendben az ember mint a természet része új világot teremt, 
mondhatnánk, saját lényére formálja, mind belsőleg, mind 
külsőleg, a kultúrában. De sem a kultúra, sem a természet 
nem tudja behatárolni azt a „csodát”, amit az ember mint 
mikrokozmosz jelent. 

4. c) Ember és Isten

Ember és Isten kapcsolata az, amelynek értelmezése 
megoldja a rejtélyt. Brandenstein az emberből mint közössé-
gi lényből kiindulva a magányosság, a hiány, a semmi (ame-
lyet újabb értelemben használ), az okságelv dimenzióiban 
gondolja át a titok nyitját. Mindennapi létében, közösségi 
viszonyainak megélése közepett e döbben rá szükségképpen 
az ember a világban való létének hiányosságára és végtelen 
magányosságára. Ekkor keresi azt az erőt, amely megszün-
teti a hiányt. A teljes tudatban tudja érvényesíteni saját több-
dimenziós erejét a világgal szemben. Azonban a konkrét 
emberi szituációkban sok fi zikai akadály csökkenti mindezt, 
s rádöbben evilágbeli esendőségére és függő helyzetére. 
E helyzetben talál rá az Abszolútumra, Istenre, amelyben a 
legbensőségesebb közösségi élményt éli meg. Ez a végtelen 
függőség „[…] önállósága mellett  is teljesen megköti: és ez 
a kötött ség, bár sokszor nehéznek és fájdalmasnak tűnik, lé-
nyegében mégis édes, végtelenül megnyugtató, ez ad az em-
bernek szilárd, biztos támaszkodási pontot a semmiben.”31

31  i. m.  386.
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Kérdés, hogy ez a semmi hogyan értelmezhető az ed-
digiekhez képest? Mit jelentenek azok a kijelentések, hogy 
„semmiben való lebegés” vagy „esendő semmiség” az em-
ber? Valójában itt  úgy tűnik, többnyire a magány szituáci-
ójában érzi az ember a kötődést és kötött ségnélküliséget, 
ami egyben azt is jelenti, hogy már nincsenek határozott  
kapcsolódások. Végső esendőségében, bármily tudatos, 
szabad szellemi lény, vágyik valami abszolút biztosra, arra, 
hogy a magány feloldódjon végképp magánynélküliségbe, 
egy olyan közvetlen élményre, amely az Abszolútummal 
való élmény, az Istenélmény. „[…] de maga az Istenél-
mény, az Istentől való betöltött ség nem természetes állapo-
ta a léleknek, mert csakis Istentől eredhet, aki pedig a lélek 
s az egész világ természete fölött  van. Isten közvetetlen át-
élése, „bírása”, „látása” tehát a lélek természetes vágya, de 
a tényleges élmény a lélek természetfölött i állapota.”32

32  i. m. 388.
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BRANDENSTEIN BÉLA 
„NYELVI JÁTÉKAI”1

„A nyelv útvesztő utak labirintusa. 
Jössz az egyik oldalról és kiismered magad; 

másfelől jössz ugyanoda, 
és nem ismered többé ki magad.”2

A tudományelmélet ismert kérdése, hogy egy-egy új tu-
dományos eredmény szóbeli és írásbeli kommunikálása 
folyamán keletkezett  fogalmi háló hogyan illeszkedik bele 
a már meglévőkbe, mely írásos rögzüléskor újabb, igen 
stabil tartalommal bíró rendszerré válik. Ekkor az egyik 
megoldandó probléma, hogy a mindenkor adott  „társadal-
mi és tudományos mező”-től, kortól függő kódolt nyelvi 
rendszerben létrehozott  ítéletek mennyiben vonatkoz-
nak a vizsgált és megítélt dolog igazságára, vagy csupán 
részigazságokat takarnak, vagy éppenséggel messze áll-
nak bármiféle ott  és akkor érvényes igazságdefi níciótól, s 
az áltudomány fogalomtárával dolgoznak. Többnyire az 
is előfordul, hogy egy-egy tudományágban a konstruált 
rendszer dekódolásához, értelmezéséhez különösen év-
századnyi időintervallumban, külön szótárra van szüksé-
günk ahhoz, hogy megfejtsük az új szóalkotásokat, s azok 
logikai hálóját, és az adott  nyelvi struktúrában való elhe-
lyezkedését. Mondhatnánk azt is, megfelelését vagy éppen 
meg-nem-felelését az adott  nyelv nyelvtani szabályainak.

1  Megjelenés alatt  a Magyar Filozófi ai Szemlében
2  Ludwig Witt genstein: Filozófi ai vizsgálódások, Atlantisz, Budapest, 

1998, 203§. Fordított a Neumer Katalin.
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A fenti összefüggés különösen fi gyelemre méltó az 
egyes fi lozófi ai konstrukciókat tekintve, hiszen itt  a kom-
munikációs struktúrák bonyolult idő- és térbeli, valamint 
az adott  köz- és privát szférák verbális és non-verbális csa-
tornáinak egymásra és egymásba szövődéséről is szó van, 
ugyanakkor az adott  és választott  fi lozófi ai hagyomány 
szövegkörnyezete, jel- és fogalomhálója mindezt alapjai-
ban meghatározza.

Dolgozatomban arra kívánok választ kapni – mint-
egy próbatételképpen adalékként a magyar fi lozófi atör-
ténetben végbemenő folyamatok értelmezéséhez –, hogy 
Brandenstein Béla „nyelvi játékai” hogyan működnek, mi-
ért és hogyan nyúl fogalmi hálójának, rendszere sémájának 
kialakításakor több fi lozófi ai rendszerhez és irányzathoz. 
Másrészt, s elsősorban jelen probléma kapcsán kulcskér-
dés: miként válik értelmezhetővé a konstruált jelháló mai 
világunkban, és milyen mértékben járult hozzá a hazai fi -
lozófi ai gondolkodás fogalmi és nyelvi kontinuitásához? 
Csakis ebben az összefüggésben válik „hasznosíthatóvá” 
egy, a szó átvitt  értelmében felfogott  nem-élő gondolat-
rendszer.

1. Derrida szerint „[…] az interpretációnak, a struktú-
rának, a jelnek és a játéknak két interpretációja létezik. Az 
egyik arról álmodik, hogy képes lesz a játék és a jel rendje 
elől elillanó valamiféle igazság vagy kezdet/eredet meg-
fejtésére, és az interpretáció szükségességét úgy ítéli meg, 
mint valami száműzetést. A másik, mely nem fordul már a 
kezdet/eredet felé, fenntartja a játékot, és megkísérli, hogy 
az emberen és az emberi ridegségen túlra jusson, hiszen 
az ember neve annak a lénynek, aki a metafi zika illetve az 
onto-teológia történetén keresztül, vagyis egész története 
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során a teljes jelenlétről, a biztos alapról, a kezdetről és a 
játék végéről álmodott .”3

Ha elfogadjuk eme felosztást, akkor úgy tűnik, 
Brandenstein Béla vagy egyikhez sem, vagy mindkett ő-
höz tartozik, hiszen egy, a maga által konstruált sajátos 
diskurzust alakít ki, amelyben törekszik a kezdet/eredet 
problémájának megfejtésére, úgy, hogy keresi a biztos fun-
damentumot. Ugyanakkor jelrendszere sajátosságait olyan 
bonyolult módon alakítja ki, tulajdonképpen bizonyos ma-
gyar nyelvtani szabályokat fi gyelmen kívül hagyva –, hogy 
kevesen tudnak némely szöveget megfejteni, illetve, csak 
azok részesülnek a felfedezés „örömében”, akik felfejtik 
az új játék szabályait, az újakat, a másokat az eddigiekhez 
képest. Mindeközben konstruál egy onto-teológiai magya-
rázatot úgy, hogy arra törekszik, hogy stabil, zárt rendsze-
re mint egy neobarokk katedrális magába foglalja a leír-
ható és a le nem írható Mindenséget. Így aztán időnként 
a rendszersémában eltűnik az ember, s a marad a játék a 
szavakkal. Az azonban tény, hogy bölcseleti antropológiá-
jában közel kétezer oldalon át az ember testi-lelki-szellemi-
társadalmi mezőit elemzi, megpróbálja a „mikrokozmosz” 
teljességét átgondolni, leírni és elemezni.4

De nézzük, milyen értelemben használjuk gondolko-
dására és fogalomalkotás-technikájára a nyelvjáték fogal-
mát, s milyen/melyik változatait lelhetjük fel? Mennyiben 
tudatos ez a metodológia, mennyiben vezett e a problémák 
sematizálásának és/vagy a megértetésének kényszere? 

3  J. Derrida: A struktúra, a jel és a játék az embertudományok dis-
kurzusában, in: Helikon, 1994/1–2., 14. Fordított a Gyimesi Tímea.

4  Lásd erről: Veres Ildikó: Brandenstein Béla bölcseleti antropológi-
ája, in: Magyar Filozófi ai Szemle, 2006/1–2., 17–38.
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A szövegekben kérdések és a kérdőjelek sokasága még to-
vább nő, ha beljebb haladunk a brandensteini dzsungelben.

Ha witt gensteini értelemben próbálunk eljutni a dolog 
lényegéhez, azt kell látnunk, hogy többféle lehet magának 
a nyelvjátéknak a defi níciója. Mindenekelőtt  egyértelmű-
nek tűnik, hogy a nyelv olyan, mint egy önmagában zárt, 
belső szabályokkal rendelkező mezőben lejátszott  vagy 
lejátszódó játék (az elsővel a tudatosságot és a befejezett -
séget, a másodikkal a spontaneitást és a folyamatosságot 
jelzem), amely egy tevékenység vagy életforma részeként 
működik. Ezen megközelítésben fontosnak tartom az időt, 
hiszen a múltban rögzült szövegek az akkori játékosok fo-
galmi-nyelvi hálóját és logikai-nyelvtani szabályait alkal-
mazva vagy éppen nem alkalmazva részesei a játéknak. 
(Számomra kérdés persze az is, hogy mennyire kapcsolják 
be a „póker” szabályait, vagyis a hazugságot, a megtévesz-
tést, az igazság elhallgatását, amely rejtélyek sokaságát je-
lentheti a későbbi értelmezés számára.)

Witt genstein a következőkben látja a működő mecha-
nizmusokat:

Először is számára a játékok „[…] az egymást átfedő 
és keresztező hasonlóságok bonyolult hálózata […] nagy-
ban és kicsiben. […] Ezeket a hasonlóságokat nem tudom 
jobb szóval jellemezni, mint hogy „családi hasonlóság”-ok; 
mert így fedik át és keresztezik egymást azok a különbö-
ző hasonlóságok, amelyek egy család tagjai között  állnak 
fenn: termet, arcvonások, a szem színe, a járás, a tempe-
ramentum stb., stb. És azt állítom: a ’játékok’ egy családot 
alkotnak”5 

De vannak szabályok és kérdések arra vonatkozóan, 
hogy e szabályok milyenek és hogyan működnek? A nyel-

5  Witt genstein i. m. 58.
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vi játékok határozott  szabályaikkal és a lehetséges kiegé-
szítésekkel akár csapdába is ejthetnek bennünket. „Az 
alapvető tény itt  az, hogy szabályokat állapítunk meg, egy 
technikát rögzítünk egy játék számára, és amikor aztán a 
szabályokat követjük, nem úgy megy a dolog, ahogy fel-
tételeztük. Hogy tehát mintegy önnön szabályaink ejtenek 
foglyul. Ez az, amit meg akarunk érteni, azaz át akarunk 
látni: hogy miként gabalyodunk bele saját szabályaink-
ba.”6 Nyíri Kristóf a witt gensteini dilemmát a követke-
zőképpen teszi világossá: „A szavak használatának elő-
térbe állítása ugyanakkor fölveti a kérdést, hogy magát a 
használatot mármost mi irányítja, szabályozza: mi szol-
gál a helyes vagy helytelen szóhasználat kritériumául? 
Witt gensteinnak érvelnie kell ama fölfogás ellen, hogy a 
szavakhoz óhatatlanul képek társulnak, s hogy éppen e ké-
pek logikája irányítaná úgymond a szóhasználat logikáját. 
De érvelnie kell ama elképzelés ellen is, mely szerint a sza-
bályos szóhasználat mögött  – vagy akár általában – valami-
féle tudatos szabálykövetés állna: hiszen – teszi világossá 
Witt genstein – a szabálykövetésnek is vannak szabályai, 
s ezen elképzelés szerint akkor minden nyelvi – általáno-
sabban: viselkedésbeli – szabályosság mögött  szabályok 
és szabálykövetések végtelen hierarchiájának kellene sora-
koznia. […] az intézményes viselkedésbeli egyöntetűség, 
a szokások egyformasága, az életformák közössége képezi 
azon alapot, melyet végső adott ságként – kritériumként, 
vonatkozási keretként – lehet és kell elfogadnunk.”7 Mint 
látni fogjuk, Brandenstein hasonló következtetésre jut a 
múlt század húszas–harmincas éveiben.

6  i. m. 82.
7  Nyíri Kristóf: Ludwig Witt genstein, Kossuth Könyvkiadó, Buda-

pest, 1983, 90.
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Nos, az ő gondolatrendszerét vizsgálva többek között  
azt is szeretném felfejteni, miként gabalyodik bele saját sza-
bályaiba, milyen következetlenségekbe, milyen helytelen 
szabályalkotásokba bonyolódik vagy kényszerül, s ebből 
mennyire tud vagy nem tud „kimászni”. Vele kapcsolatban 
is mondhatnánk, mint ahogy Nyíri is jelzi Witt genstein- ér-
telmezésében, hogy szociálpatológiai forrása is van a fi lo-
zofálásnak: „’Az emberek’ – írta még a Nagy Gépiratban 
– ’mélyen beágyazódnak a fi lozófi ai, azaz a grammatikai 
konfúziókba. És hogy ebből kiszabaduljanak, ennek elő-
feltétele, hogy kiszakítsuk őket azokból a roppant sokrétű 
kapcsolatokból, amelyekben fogva vannak. Úgyszólván 
egész nyelvüket át kell csoportosítani. – De hiszen ez a 
nyelv azért lett  ilyen, mert az embereknek hajlamuk volt – 
és van – így gondolkodni. Ezért a kiszakítás csak azoknál 
megy, akik ösztönös lázadással élnek a nyelvvel szemben. 
Azoknál nem, akiknél minden ösztönükkel abban a hor-
dában élnek, mely ezt a nyelvet sajátlagos kifejezésként te-
remtett e meg. ’Mindez azonban Witt genstein szerint nem 
változtat azon, hogy a fi lozófi a anyaga: a rendszeresen 
használt nyelv. ’A fi lozófi ai problémák akkor keletkeznek, 
[…] ha a nyelv szabadságra megy.’ S ezeket a problémákat 
’nem új tapasztalatok segítségül hívása révén oldjuk meg, 
hanem régóta ismert dolgok megfelelő elrendezésével. 
A fi lozófi a küzdelem értelmünknek a nyelv eszközei által 
történt megbabonázása ellen.’ A fi lozófi a: terápia. ’A fi lo-
zófus kérdéseket kezel; mint betegségeket.’”8 

Úgy tűnik, Brandenstein is a meglévő tudáshalmazo-
kat rendezte egy sajátos teodíceai-ontológiai konstrukció-
ba, a megfelelő nyelvi megoldásokat keresve.

8  i. m. 92–93. Itt  Nyíri idézi Big Typescript (TS) 213:423 és 
Philosophische Untersuchungen 38, 109, 133, 255 §-okat.



243

Brandenstein Béla „nyelvi játékai” 

2. A következők lesznek elsősorban a kibontandó 
problémák a brandensteini nyelvi játékokban: egyrészt a 
rendszerben a hasonlóságra mint tartalmi alapelvre épített  
fogalom- és összefüggésháló működése, másrészt az új 
szóalkotások dilemmája, illetve a többértelműség és ebből 
következően az időnkénti következetlenség a fogalmak al-
kalmazásakor. (Például a semmi fogalmának többrétegű 
jelentése,9 az alakulatprobléma sajátos „kinyílása” a mű-
vészetfi lozófi ában).

Első kérdéskörünk tehát az, hogy a hazai fi lozófi ai kö-
zegben oly nehézkes nyelvezett el jelen lévő Brandenstein 
hogyan és miért kényszerül arra, hogy rendszeréhez egy 
sajátos és többé-kevésbé új fogalmi és ezzel együtt  nyel-
vi hálót konstruáljon? Ha alaposan ismerjük írásait, vilá-
gos, hogy nehézkessége nem minden munkájára jellemző; 
mondhatni azt, hogy elsősorban a magyarul megjelent Böl-
cseleti alapvetésben, a művészetfi lozófi ában, etikában „szen-
vedhetünk” nyelvi játékai megértése közben nehézségek-
kel, s mindezek előtt  azzal, hogy egyáltalán be tudunk-e 
szállni a játékba?10

Mivel munkásságának gerincét a Bölcseleti alapvetés 
című műve adja, ezért ennek alapelemeit kell rekonstru-
álnunk, s ezzel együtt  azt, hogy a rendszerhez hogyan 
rendel hozzá egy sajátos nyelvi hálót. Mondhatjuk azt is, 
hogy össze kellene állítanunk egy Brandenstein-szótárat, 

9  Erről részletesebben: Veres Ildikó: Brandenstein Béla bölcseleti 
antropológiája, in: Magyar Filozófi ai Szemle, 2006/1–2., 17–38.

10  Brandensteinnek csak a magyarul megjelent írásaira szorítko-
zunk. Elsősorban a fi lozófi ai rendszerét és művészetfi lozófi áját 
vesszük górcső alá, hiszen itt  a legnyilvánvalóbbak a nyelvi játé-
kai. Filozófi atörténeti írásaiban (Platón, Kierkegaard, Nietz sche), 
fi lozófi ai antropológiájában (Az ember a mindenségben) világos az 
érvelési, értelmezési technikája.
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úgy, ahogyan Kundera is tett e saját regényeihez a fordítói 
számára. Úgy tűnik Brandenstein a második világháború-
ig keletkezett  írásai egy részének nyelvezetét „kell fordíta-
nunk” a 20. század eleji magyarról 21. század eleji magyar-
ra ahhoz, hogy rekonstruálni tudjuk mondandóját.

Befolyásolja mindezt az a tény, hogy a kétnyelvűség 
mint hátt ér meghatározó. Éppen ezért úgy tűnik, hogy a 
német nyelvi hátt ér – mind a fi lozófi ai, mind a köznapi – 
jelentősen áthatott a a diskurzus-technikájának kialakítá-
sát. Valamint ha további formális, metodológiai kérdéskört 
boncolgatunk, világossá válik az is, hogy mindenképpen 
ragaszkodott  az onto-metafi zikai struktúrához is, valamint 
a reduktív eljárási módszer előfeltételezte egy olyan nyel-
vi-fogalmi háló konstruálását, amellyel bizonyítani lehetett  
logikailag–fogalmilag–nyelvileg az ontológiai és metafi zi-
kai, és ebből következően a fi lozófi ai részdiszciplínák (pl. 
tartalomtan-formatan-alakulatt an és művészetfi lozófi a) 
összefüggéseinek koherenciáját. Ha hiányzott  egy nyelvi 
egység, egy fogalom, egy szimbólum, akkor konstruált. 
Már itt  megjegyzem, hogy számára az Abszolútum rejtje-
leinek az emberi kommunikációban, a nyelvi hálóban való 
kifejezésére való törekvés is hozzájárul ahhoz, hogy szigo-
rúan zárt sémában és bonyolult fogalmi hálóban igyekez-
zen belátt atni a Mindenségben rejlő abszolút rendet. 

Nézzük tehát a fundamentális gondolatkört: a rend-
szert. Hogyan is áll össze? Mi az és hol van a helye annak 
az elvnek, illetve elveknek, amelyek egyben tartják? Mi-
lyen törvényszerűségeket tart meghatározónak, és milyen 
szabályszerűségeket konstruál ahhoz, hogy rendszersémá-
ját megalkossa és egyben tartsa?

Elsődleges az ún. triadikus elv, a három-egy logikai 
alap következetes végigvitele. A másik az okságelv, amely-
nek eddigi értelmezéseit átgondolva alakítja ki saját állás-
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pontját.11 De mindennek alapja az Abszolútum, az isteni 
„ősszellem” meghatározása, amiből minden ered, s amihez 
minden visszaárad. „A tiszta tárgyak teljes életvalósága a 
három alapvető valóságféleségből vagy életágból kapcso-
lódik össze. A teremtett  szellem teljes szellemisége és szel-
lemi életének forrása a három sajátnemű énalkat legszoro-
sabb kapcsolata az élő másodrangú személyes szellemben. 
Ámde ez az énalkat minden élet és szellemiség ősokának 
és ősforrásának, Istennek a hatása: tehát alapalkata az iste-
ni ősszellem ősalkatára mutat vissza.”12 

Ebben az értelemben vett  trinitarizmus egy egészen 
sajátos hozzáállást jelent a neokatolikus fi lozófi ában, 
amelynek értelmezése itt  és most meghaladja lehetősége-
inket. Mindenesetre néhány lényeges összefüggés jelzek, 
amelyek fi gyelemre méltóak: egyrészt azt, hogy ő is véges 
kategóriákba, fogalmakba próbálja meg a megfogalmaz-
hatatlant belepréselni. Célja, találni olyan rejtjeleket, ame-
lyekkel megközelíthető – emberi nyelvi jelekkel – Isten. 
Hegel, aki számára az egyik legjelentősebb gondolkodó 
tett e ezt: „[…] megpróbálkozott  azzal a logikai-metafi zikai 
művében, hogy gondolkodásunk kategóriáinak összessé-
gét szisztematikus rendbe sorolja, s így fejlessze tovább. 
[…] Arra is rámutatott , hogy e kategória-csoportok mind-
egyikét felhasználták már a gondolkodás – különösképpen 
a teológia és a fi lozófi a – története során valamikor arra, 
hogy az abszolútumot megkíséreljék kifejezni velük. Hegel 
[…] azt mondja, hogy e kategóriák összessége, amelyeket 

11  Nézetei az okságelvről a korban heves vitát váltott ak ki. Lásd 
ehhez: Szabó Ferenc: S. J. Brandenstein fi lozófi ájának szívében. 
– A transzcendens okság problémája, in: Veres Ildikó (szerk.): 
Brandenstein Béla Emlékkönyv, Miskolc, 2002. 

12  Brandenstein Béla: BA, 544.
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ő Istenteremtést megelőző gondolatainak nevez, a maguk 
teljességében alkalmas eszközül szolgálhatnak arra, hogy 
Isten lényegét megragadjuk. […] A kategóriák összességé-
vel magába az istenségbe akart behatolni, amit vagy akit 
a teremtést megelőző gondolataiban vélt megragadni;13 
Brandenstein mindezek mellett  vagy mindezekkel együtt  
az Abszolútum-központú rendszerében az abszolút érté-
kek oldaláról tekintve is fenntartja a triadikus rendet any-
nyiban, amennyiben Isten az (ős) igazság, jóság és szépség 
is egyben, s a szentség, amely nem külön érték, mindezt 
magában foglalja.

Az első magyar fi lozófi ai rendszerhez, Böhm Kár-
oly dualisztikus konstrukciójához képest, amely a kanti 
és fi chtei rendet tételezi az ind bölcselet, az upanisadok 
harmonisztikájával ötvözve, a sajátos triadikus konstruk-
ció úgy érvényesül, úgy áll össze rendszerré, hogy a reduk-
tív-regresszív módszerrel az a priori elveket kikövetkeztet-
ve, a „teljes tudat” és a tudatkett ősség létét és funkcióját 
értelmezve egy Abszolútum-központú, zárt, csak az Ab-
szolútum felé nyitott  konstrukciót hoz létre. Így tehát, mint 
minden rendszerfi lozófi ának, az övének is van egy köz-
ponti elve, amelyre fókuszál.

Meglátása szerint mindenképpen a spekulatív, az el-
méleti fi lozófi a alapfeladata, hogy meg kell keresni az „ős-
határozmányokat”, dologatt ribútumait (tartalom, forma, 
alakulat), amelyek nélkül a „valami nem áll” fenn és nem 
létezik. A valóságot ennek megfelelően eredendően létran-
gok, lét- és valóságszintek egymásra épülésének tekinti, 
amelyekben működő metafi zikai lételvek csak regresszíve 
következtethetők ki az emberi megismerés folyamatában. 

13  Karl Jaspers: A transzcendencia rejtjelei, Kairosz, Budapest, 106–
107. Fordított a Szegedi János.
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Miután a fenti konstrukcióban adott nak véli a mak-
rokozmoszt, mint a mikrokozmosz, az ember világban 
való létének térben és időben rendezett  anyagi és szelle-
mi „világhátt erét”, az ember tevékenységét teszi vizsgálat 
tárgyává a cselekvés-, a tudomány- és a művészetelmé-
letében, amely mindenkor átszőtt  az állandó és az adott  
korban és mikrokörnyezetben működő etikai érték- és 
normarendszerrel. E vonatkozásokban és az antropológi-
ai vizsgálódásainak eredményeképpen a megismerés, va-
lamint a lét- és valóságmegértés vonatkozásaiban néhány 
eredményét a korban újszerűnek mondhatjuk. Így példá-
ul azt, hogy a valósághoz való közvetlen viszonyulása az 
individuumnak a következő: mindennapi, azaz a praxisra 
épülő, tudományos és művészi. 14 Ez utóbbi azonos ma-
gával az élett el, illetve nem önálló társadalmi alrendszer, 
hanem mint mondja: „[…] művészi az egész élet, csak kü-
lönböző fokban és különböző erővel megnyilvánuló mű-
vészi jellegben. A szellemnek és az életnek ez az egyetemes 
művészi vonása […] teszi a világot meleggé, tarkává és vi-
dámmá […].”15

Brandenstein rendszerében az immanens mérték, az 
ember, a mikrokozmosz, a transzcendens mértékkel együtt , 
illetve a transzcendens mérték teremtő erejének következ-
tében szervezi a másod- és a harmadrendű valóságot, a 
tárgyi rendszert, a mindennapok élet- és cselekvésvilágát, 
a tudomány, a művészet s a mindezeket átszövő erkölcs 

14  E vonatkozások értelmezéseit évtizedekkel hamarabb elvégzi 
Lukács György előtt , természetesen más fi lozófi ai és ideológiai 
hátt érből építkezve. A probléma részletesebb elemzését egy ké-
szülő tanulmányunkban végezzük el.

15  Brandenstein Béla: Művészetfi lozófi a, Szent István Társulat, Buda-
pest, 1939, 14.
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világát. Ennek következtében a „tárgyi rendszer” meg-
teremtése/megteremtődése adja alapját a brandensteini 
rendszernek, ahol a fennállás és a létezés koordinátáiban 
szerveződik a „valami”, a „dolog”, a „nem semmi”, amely-
nek ismeretelméleti és értékelméleti vonatkozási pontjai, 
összefüggései alkotják a rendszer teljességéhez szükséges 
tudományterületeket: a pragmatikát, a teoretikát, a poéti-
kát, az etikát. 

Maguk az elnevezések nem keltenek különösebb ria-
dalmat, hiszen ismert szavakról van szó, de amit maguk 
mögött  takarnak, már jelent némi fejtörést. Nem térünk 
ki minden új vagy újszerűnek tűnő szó, fogalom tartal-
mi elemzésére, csupán azt kívánjuk prezentálni néhány 
alapfogalom értelmezésével, hogy milyen fogalomalkotási 
technikája, technikái vannak. Látnunk kell, hogy egyrészt 
a fi lozófi ai hagyományban meglévőket próbálja újraértel-
mezni és alkalmazni, másrészt újakat konstruál a magyar 
nyelvtani szabályokat fi gyelembe véve vagy éppenséggel 
fi gyelmen kívül hagyva.

Értelmezésében a következőket jelentik a dolog (a 
fennálló, a létező) att ribútumai, „őshatározmányai”: a tar-
talom, a forma és az alakulat. 

2.a. A tartalommal az első, igen sajátos brandensteini 
fogalom, a totika foglakozik, amelyet Arisztotelésztől szár-
maztat, s a következőképpen értelmezi és vezeti le etimo-
lógiailag:

„A tárgy mivolta, (ΤΌΤΙ ήν είαι), a tárgy konkrét, 
szinguláris jelentése, a tárgy sajátos tartalma, (ΤΌδέ ti); 
„[…] így a kifejezés némileg egyszerűsítő módosításával 
ΤΌΤΙΙΚή -ről beszélhetünk és ebből a totika nevet vonhat-
juk össze.”16

16  BA., 36.
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Nemcsak érzéki minőségek, hanem a tudati, a lelki élet 
jelenségei is hordozzák a sajátos tartalmi vonatkozásokat.

A tartalom determinánsai között  alapvető, hogy a va-
lami nem semmi, a „van” így és nem másképp létezik, s 
ezzel konkrét, egyedi mivoltát jelzi.

Alapvető sajátsága minden létszinten a hasonlóság, 
mely elsődlegesen hasonló minőségekkel határozható 
meg, amelyet állítással rögzítünk, s határozott  nyelvi for-
mába öntünk. Ez azonban csak az emberi kommunikáció-
ban működik így. Mivel Brandenstein háromféle tartalmat 
tételez az állíthatóság vonatkozásában, s tartalmi rangok-
nak nevezi őket. „Ezek szerint a csak önmagától állított  és 
másokat állító tartalom az első, a mástól állított , de önma-
gát és mást is állító tartalom a második, a csak mástól állí-
tott , de nem állító tartalom a harmadik rangba tartozik.”17 
Ezzel világosan jelezte a létrangokat: az első az Abszolú-
tum és az a priori világa, a második az állításokat nyelvi 
formába öntő Én és végül az érzéki minőségek világa. Ez 
a rend a Brandenstein által képviselt univerzumfelosztást 
elfogadók számára nyelvileg is világos. 

Vannak további kategóriák, amelyeket hozzárendel az 
alapfogalomhoz, kínosan ügyelve arra, hogy a triadikus 
formát, a háromszor három elvét betartsa. Ebből követke-
zően a következő fogalmakkal konstruál: a sajátos tarta-
lom van, amely alapvetően a hasonlóság (valamihez való 
viszony) dimenziójában létezik; s amely állított , megjelenik 
a verbális kommunikáció szintjén. A tartalom csak egy má-
sikkal összevetve defi niálható, amely szintén sajátos tarta-
lommal bír. A sajátosságok tehát: 1. tartalmi lét, 2. hasonló-
ság, 3. állítás, 4. más-lét vagyis a másik tartalmi lét.

17  i. m.  43.
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További tartalmi kategóriák: 5. eltérés (szín a hangtól, 
piros a kéktől), 6. szembeállítás: más tartalom állítása, 7. 
összetétel: legalább két szembeállított  tartalom együtt es lé-
tezése. Így például egy festmény vagy a szivárvány színei. 

A (8.) hozzátétel és a (9.) utánatétel folyamata az elsőbb-
ség nélküli, illetve az elsőbbséggel együtt  lévő tartalmi ele-
meket jelenti, amit a magyar nyelvi szabályoknak megfele-
lően mellé-, illetve alárendelő ítéletekben fogalmazunk meg. 

Brandenstein további mélyfúrásaiban fi nomítja, s ezál-
tal egyre bonyolultabbá teszi konstrukcióját. Ami végül is a 
tartalmi kategorizálását illeti, tulajdonképpen tárgyi hason-
lóságokon alapuló nominalista összefoglalásokká válik.

Érdemes hosszabban idézni, hogyan is fejti ki erre vo-
natkozó gondolatmenetét, és összehasonlítani Witt genstein 
nézeteivel, amelyeket nem ismerhetett , hiszen a Filozófi ai 
vizsgálódások 1953-ban jelent meg. Hogyan is írja 1934-ben? 
„A tartalmi kategóriák tehát az egyes tartalmak bizonyos 
egyedi vonásainak a felfogó alany részéről való össze-
foglalásai és közös névvel való megjelölései, azaz valódi 
nominalisztikus, általánosságukban nem tárgyi egyetemes-
séget jelölő kategóriák. […] Egyetemes piros nincs, mert ha 
valami piros, akkor nem egyetemes, hanem konkrét, szin-
guláris piros folt. […] A névvel az a tudat jár, hogy ’értem’, 
azaz jelentését bármikor konkrét képviselő példán magam 
elé állíthatom. Még száz teljesen hasonló piros színfolt ’kö-
zös’ piros volta sem egyetemes tulajdonságuk, hanem csak 
egy valamennyihez egyaránt teljesen hasonló százegyedik 
szinguláris piros színfolt; és eltérő piros foltok között  sincs 
semmi egyetemesen közös pirosság, hanem valamennyi 
csupán egy bizonyos minőségi hasonlóság alapján nevezhe-
tő pirosnak. […] a piros a cinóber-, narancs-, bíbor,- téglavö-
rös korántsem egyjelentésű, csupán hasonló. Ezért sok ilyen 
speciális tartalmi kategória jelentése és köre nem határolha-
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tó el tárgyilag szigorúan: a piros határai a narancs vagy az 
ibolya felé meglehetősen folytonosak és egyéni mérlegelés 
tárgyát képezik. Ezért a piros igazából nem is fogalom: ami 
benne fogalom nem a piros, hanem például hullámhossz stb. 
meghatározásából áll, ami pedig piros benne, nem fogalom. 
Maga a konkrét piros minőség fogalmilag nem is fejezhető 
ki és abból, ami fogalmilag kifejezhető, a született  vak, vagy 
a színtévesztő sohasem értheti meg a piros minőségét, ame-
lyet éppen konkrét egyediségében kell tapasztalnunk, hogy 
felfoghassuk: mert éppen egyedi hatása az egyetlen felfogási 
módja. Sőt még a bíborvörösből sem foghatjuk fel a tőle elté-
rő vöröst, például a téglavörös árnyalatot: valamennyit kü-
lön kell tapasztalnunk, valamennyinek egyedi módján kell 
számunkra adatnia.”18 Tehát milyen szabályokat követek, 
van-e valami, ami alapján választok? A konkrét szituáció, a 
konkrét egyéni tapasztalat adja meg a jelentéshatárokat. És 
Witt genstein? Ő is egy egyszerű nyelvhasználati szituáció-
ban jelzi a szabálykövetés dilemmáját: „Elküldök valakit vá-
sárolni. Adok neki egy cédulát, amelyen ezek a jelek állnak: 
’öt piros alma’. Az illető elviszi a cédulát a kereskedőhöz; 
az kihúzza azt a fi ókot, amelyen az ’almák’ jel áll; azután 
egy táblázatban megkeresi a ’piros’ szót, s talál mellett e egy 
színmintát; ekkor sorban felmondja a tőszámneveket az ’öt’ 
szóig […] és minden számnévnél kivesz egy almát abból a fi -
ókból, amelyen a minta színe áll. […] De honnét tudja, hogy 
hol és hogyan kell a ’piros’ szónak utánanéznie, és mit kell 
az ’öt’ szóval kezdenie? – Nos, felteszem, úgy cselekszik, 
ahogy leírtam. A magyarázatoknak vége szakad valahol. – 
De mi az ’öt’ szó jelentése? – Ilyesmiről itt  egyáltalán nem 
volt szó; csak arról, hogy az ’öt’ szót hogyan használják.”19

18  i. m. 65–67.
19  Witt genstein i. m. 18.
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2.b. A formatan a klasszikus értelemben vett  logi-
kát jelenti nála, melyre meghatározó hatással van Hegel, 
Bolzano, Husserl, Pauler felfogása, de itt  nem részletezem 
a kapcsolódási pontokat, azt, hogy melyik miben, hol ala-
kítja Brandenstein koncepcióját.

Első kérdésünk az, hogy mi az igazság általános ter-
mészete? Mi az igazság önmagában? További kérdések: 
milyen alapelvek működnek ezen kívül és mi a tartalmi 
hátt erük?

A tárgyi igazság a valami, a dolog, egyfajta belső rög-
zített sége, és formai összefüggése önmagával és más tár-
gyakkal. Minden dolog csak úgy állhat fenn, ha legalábbis 
önmagával azonos: az azonosság és vele a forma minden 
dolgot meghatároz. Az azonosság, a tulajdonképpeni he-
geli értelemben vett  tétel, miszerint a valami, ami nem 
semmi, vagyis a tartalom, önmagával azonos; A „valamik” 
összefüggései egyszerű formális kapcsolódási viszonyokat 
jeleznek, amelyben a „minden dolog összefügg egymás-
sal” tételét értelmezi.

Ezen összefüggési hálóban harmadik elv a feltételezés, 
olyan formális meghatározás, amelyben meghatározó a fel-
tétel, meghatározott  a feltevő.

További formális kategóriák, amelyek a triadikus há-
lózat teljességéhez nélkülözhetetlenek: a különbözőség, 
az elválasztott ság és a rend. A formakapcsolat, amely az 
előző hármat magába foglalja individuális, faji és nembeli 
jelleggel bír.

Több formális határozmány összefügghet egy egysze-
rű egységben, összefuthat egy csomópontban, mint ahogy 
valamennyi sajátos formális vonás, például amely Szókra-
tészt jellemzi, az ő bonyolult egyedi formájában kapcsoló-
dik össze: embervolta, görögsége, athéni volta, férfi volta, 
apavolta, fi lozófussága, „ironikus” volta stb. Mindez egy 
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formában egyesül, amelyet éppen Szókratész fogalmában 
törekszünk megragadni.

Az egyetemes rend legközelebbi következményei a for-
makapcsolaton kívül azok a rendviszonyok, amelyekben 
több, legalább két különböző forma nem egy csomópont-
ban rendezve függ össze, hanem teljesen vagy legalább lé-
nyegében egymáson kívül van és vagy úgy van egymáshoz 
rendelve, hogy egyik sem egyoldalú feltétele a másiknak, 
vagy pedig úgy, hogy egyik a másik egyoldalú feltétele, 
logikai-formális előzménye. Amaz hozzárendelés, amelyre 
példa két testvér, több egyrendű osztálytag, egy nem faja-
inak egymáshoz rendezett  összefüggése. A hozzárendelés 
közös feltételtől való egyenlő függés útján jöhet létre és 
több új, különböző formának a rend közös feltételétől való 
függése útján lép fel. Az alárendelési viszonyban, amelyre 
példa az apa és fi a kapcsolat nem egyenrangú a kapcso-
lódás, s így egyik szükségképpen előfeltétele, legalábbis 
formális előzménye a másiknak. 

2.c. A triád harmadik tagja az alakulatt an (Mennyiség-
tan), a matematika, amely Brandenstein szerint is a tudo-
mányok rendszerében mindig különleges helyet foglal el, 
meglehetősen „társtalanul áll a tudományok között ”.20 Sok 
tekintetben a logikával rokonítható, de brandensteini elem-
zések arra mutatnak rá elsősorban, hogy hogyan működ-
nek a matematika fi lozófi ai kategóriái. Vizsgálódásainak 
végeredményeként a „[…] sajátos alakulat, a matematikai 
tárgykör legalapvetőbb határozmányainak a tiszta logika 
bölcseleti részével teljesen egymagasságú, „valóságelőtt i” 
határozmányokat vizsgáló tudomány(ként) bontakozik ki, 
amelynek tárgya mind a sajátos tartalomtól, mind a sajátos 
formától különbözik, de azzal „valóságelőtt i”, éppen ideá-

20  i. m. 129.
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lis voltában rokon és önmagában pontosan megállapított  
egységes alapú, sajátos természett el bír.”21

Minden dologra jellemző az egész alakulati alap, az 
egyenlőség. Ez utóbbi rokon az önmagával való hasonló-
sággal, de míg az minőségi, ez mennyiségi megfelelés. Az 
egység mint harmadik kategória egésszé teszi az alakulati 
alaptriádát.

A többi alakulati, matematikai kategória: rész, pozitív–
egyenlőtlenség (kisebb-nagyobb), halmaz. Ezeket követi 
további három művelet, amelyek mint új, Brandenstein 
által kreált magyar szavakból álló összetételek, már-már a 
követhetetlenségig viszik a triádok alkotását, s ezzel együtt  
értelmezhetetlenné válhatnak (az utolsó három egységben 
egybe- és hozzáképzés, valamint leképezés útján létrejött  
matematikai formulákról értekezik).

3. A következő lépés a fentiek után az, amelynek rész-
letekben történő elemzése meghaladja e dolgozat kereteit, 
hogy miért éppen a művészet az, amelyben az alakulat a 
tartalom és a forma határozmányaival és egységével mint-
egy teljességében rávilágít az összes fenti összefüggésre.

A művészetfi lozófi ában folytatja nyelvi játékait, de itt  
már nem mindig tudjuk követni logikáját, azt, hogy milyen 
játékszabályokat alkalmaz, hogy milyen összefüggések kész-
tetik arra, hogy egy-egy fogalmat használjon, amelyek így 
több esetben üressé, meg nem magyarázott á, a háromszor 
hármas elv áldozataivá válnak. A spekulativitással, a deduk-
tív módszer túlságosan szokatlan és megmagyarázhatatlan 
erőltetésével, a triadikus formához való következetes ragasz-
kodásával olyan művészetfi lozófi ai koncepciót konstruál, 
amely jogosan váltott a ki kritikusainak támadását. 

21  i. m. 132.
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Hogyan is néznek ki a triadikus egységek? Egyrészt a 
művészi kategóriák összefüggésében vizsgálja, másrészt a 
művészi ágak kapcsán.

A művészi kategóriák a következő triádákban jelen-
nek meg, amelyek a műalkotás zárt, teljes egységét, hi-
ánytalanságát biztosítják, s integritásuk egyben az alaku-
lati tökéletességet jelzi. Mit is jelent a művészi teljesség a 
másik két „életághoz” – a gyakorlatihoz és a tudományos-
hoz – képest? A műalkotás, magyarázza Brandenstein a 
koncepcióját: „[…] lényegileg megkívánja mozzanatainak 
és részeinek lezárt teljességét, és ha egy bonyolult műből 
hiányoznak egyes beléje tartozó részek, vagy nincsenek 
benne kialakítva, akkor ezt egyenesen hiánynak érezzük; 
a művészi valóság, a sajátnemű alakulat lényege sokkal 
zártabb és egységesebb, mint a szingularizált gyakorlati és 
a formailag nyílt elméleti valóság … Még az egymásutáni-
ságban kialakuló művekben is szükséges a már kialakított -
nak valamelyes lezárt teljessége, integritása, avagy ilyen 
lezárásnak a következő részekben be kell következni […] 
az integritásnak ez a már Szent Tamástól felismert hatá-
rozmánya lényegileg poétikus, sajátneműen alakulati, és a 
poétikum területén alapvető jelentőségű.”22

A műalkotás integritása, totalitása azt jelenti, hogy a 
tartalom magában foglalja a tisztaságot, a bensőségességet 
és a vonzóságot, a művészi forma a teljességet, a világossá-
got, és az egységet.

A művészi alakulatban, amely a tartalom és a forma 
egységét jelenti, a szimbolikus jelleg, a harmónia és szer-
vesség hármasságának harmóniája járul hozzá a tökéletes 
totalitáshoz. 

22  i. m. 164–165.
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A szép értékével felruházott  műalkotás a fenti érték-
tartományokat mozaikszerű egységben kell, hogy magán 
hordozza, így a szép értékköre valójában a művészi alko-
tás valóságával azonos mezőt jelenti. Ebből következően, 
ha valamelyik hiányzik, akkor fogyatékos szépségről be-
szélünk, amely vagy értékellenes, vagy valami olyan, mű-
vészileg negatív, a szépséget tagadó rútság jelenik meg, 
amely valójában „művészi nem-lét”, illetve nem művészi 
lét. Példái jó részének leírásakor eléggé bonyolult mon-
datszerkezeteket használ. A fentieket egy dráma példáján 
mutatja be. Hogyan is fogalmaz? „[…] valamely rossz, pél-
dául jellegzetesség és szervesség nélkül való dráma bírhat 
még esetleg elméleti jelleggel és valósággal mint gondolat-
rendszer. Lehetnek részben művészi mozzanatai is, mint 
pl. maguknak a szavaknak, […] ennyiben van művészi lé-
nyege és valósága. […] De magvában, mint dráma, lényeg 
nélkül való, nem áll fenn, mint valódi dráma egyszerűen 
nincs, nem létezik.”23 

A szép természetesen az abszolút értékharmóniát is 
tételezi annyiban, amennyiben mindig együtt  érvényes az 
abszolút igazzal és jóval mint az Abszolútum ősértékeivel.

Ha művészi alapkategóriák és a matematikai viszo-
nyok között  keressük az analógiát, akkor a következőket 
látjuk: a teljesség, a szimbolikusság, a kép és jelentés egysé-
gét adja, s mint ilyen, az egész kategóriájával azonosítható, 
a harmónia pedig az egységességgel és az egyenlőséggel. 
Hogy miért, arra nincs válasza. Igazából a hozott  példákkal 
sem igazolja meglátásait, hanem amit leír, evidensnek véli, 
s akár tetszik, akár nem, el kellene fogadnunk, csak azért, 
mert így lesz rendben a rendszer. Ezzel tulajdonképpen azt 
is eléri, hogy az általa hozott  példákon túl nemigen tudunk 

23  i. m. 189.
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másokat említeni, s a modernitás művészeti alkotásai pe-
dig többnyire értelmezhetetlenek lesznek e keretek között .

Miután vélhetően, de nem bizonyíthatóan szerves ala-
kulati (matematikai, mennyiségi) elvek alapján működő 
értékrendszerét összeállított a, a művészeti ágak összefüg-
géseiben is megkonstruálja a triadikusan működő rendet, 
amely az emberi lelki erők működése és dominanciája 
alapján szerveződik a következőképpen:

1. képzőművészet (akarat): szobrászat-festészet-építészet
2. költészet (értelem): dráma-epika-líra
3. zene (érzelem): drámai-leíró-lírai zene.
Ezernyi kérdés várna megválaszolásra, de a válaszok 

nem következtethetők ki egyértelműen. Így kérdés az, 
hogy miért és miért így, ezekben a művészeti ágakban mű-
ködnek az emberi lelki képességek? Mi a szerepe a modern 
művészetekben, bennük hogyan alakul a fenti „értékkata-
lógus”, amely csupa pozitivitást jelez?

De a legfőbb kérdés az, hogy milyen alapvető játék-
szabályokat, elveket követ annak érdekében, hogy követ-
kezetes legyen az Abszolútum által teremtett  rendhez? 
Nyilvánvalóan kiderült, hogy a triadikus elv végigvitele 
alapvető, amelynek következtében rendeli az alakulathoz 
a művészi alkotások világát. Az is alapszabály a metodiká-
jában, hogy ha nem talál megfelelő szót, nyelvi jelet konst-
ruál, úgy, hogy időnként a magyar nyelvtani szabályokat 
fi gyelmen kívül hagyja. 

Így valójában a witt gensteini értelemben Brandenstein 
számára is a nyelv útvesztőkké, utak labirintusaivá vált, 
amelyekben gyakran nem működnek a lehetséges szabá-
lyok, vagy a túlszabályozott ság miatt  aggódhatunk.
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MEDITÁCIÓK A FILOZÓFIA 
JELENÉRŐL ÉS JÖVŐJÉRŐL – 

HALASY ÉS BRANDENSTEIN 1

„Az óceán vize egy pohárban is megízlelhető.”2 

A háborús évek Magyarországában a Magyar Filozófi ai 
Társaság 1938 és 1944 között  igen intenzív szakmai életet 
szervezett , amelynek kiemelkedő rendezvényei a vitaülé-
sek voltak. Ezek közül két alapvető problémát feldolgozó 
disputáról szólnék: egyrészt arról, hogy Európa fi lozófi ai 
helyzetét, diszciplináris tagoltságát, irányzatait hogyan 
látt ák a hazai fi lozófi ai élet képviselői, s milyen hatással 
voltak Magyarországon a kialakult modern fi lozófi ai rend-
szerek és iskolák. Márészt arról, milyen jövőképet vázoltak 
fel a tudományok és a fi lozófi a számára. 

A Magyar Filozófi ai Társaság elnöke, báró Brandenstein 
Béla (1937-től) – aki ez időben (1933-tól) a Pázmány Péter 
Egyetem egyik fi lozófi a tanszékének irányítója volt – ve-
zett e a vitaüléseket (mintegy 40-et), a végén összefoglalva 
és értékelve a lezajlott  vitát. Brandenstein szervezői mun-
kájában törekedett  arra, hogy a vitaülések egyre inkább 
szisztematikusak legyenek. Jellemző személyiségére, hogy 
saját munkáit nem propagálta, sokkal inkább fontos volt 
számára a széles spektrumra való kitekintés, több okból 
is. Egyrészt azért, mert mint a kor egyik vezető fi lozófu-
sa, kortársaival együtt  úgy vélte, hogy a Magyar Filozófi ai 

1  Átdolgozott  változat in: Tanulmányok Halasy-Nagy József fi lozófi ájá-
ról, Lectum Kiadó, Szeged, 2004.

2  Athenaeum-Tár, Pannon Panteon Comitatus, Veszprém, 1998; 
A mai fi lozófi a, Halasy, 196.
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Társaság fontos feladata, „[…] hogy szorosabb kapcsolatba 
lépjen a művelt nagyközönséggel, és a fi lozófi ai kérdések 
iránt minél szélesebb rétegekben érdeklődést ébresszen: 
ezzel is szolgálni akarja azt a kett ős feladatot, hogy a ma-
gyar fi lozófi ai kultúrát terjessze, de egyútt al el is mélyítse. 
[…] A bevezető előadások egyenként is igen értékesek, ere-
deti tudományos tanulmányok és tárgyuk kiváló bemuta-
tásai; a hozzászólások meg sokoldalú érdekes kiegészítése-
ket adnak hozzájuk; egyútt al a mai magyar fi lozófusgárda 
nagy részét megszólaltatják.”3

Másrészt személyes szakmai életútjában is fontosak 
voltak ezek a disputák, hiszen az 1934-ben megjelent Bölcse-
leti alapvetés című műve után a korszerű fi lozófi ai irányza-
tok, illetve az egyes szaktudományok felé való tájékozódás 
alapvető ismeretanyagot jelentett ek további munkáihoz. 
Ezeken a vitaüléseken mint vitavezető komoly felkészült-
séggel szólt hozzá az egyes témákhoz, s összegezte a mon-
dott ak lényegét, röviden összefoglalta saját álláspontját, 
amelyet többnyire neoskolasztikus szemlélet jellemzett . 

Mielőtt  rátérnénk a címben jelzett  témára, jeleznünk 
kell, mi a fi lozófi a fogalma Brandenstein és Halasy felfogá-
sában, hiszen e nélkül nem tudhatjuk, hogy minek a jelené-
ről és jövőjéről is van szó.

Az előző írásokban kiderülhetett , hogy Brandenstein 
hogyan képzeli el a fi lozófi ai rendszert. Itt  csupán né-
hány megjegyzést kell tennünk. Az Athenaeum-vitaülések 
egyike a fi lozófi a mibenlétéről szólt, s a bevezető előadást 
Kornis Gyula tartott a. Ennek elemzésére itt  nem térek ki, 
csupán jelzem, hogy Brandenstein miben ért egyet, s mi 
az, amivel kiegészíti. Egyetértés mutatkozik abban, hogy 
a fi lozófi a a végső elvek és a legegyetemesebb előfeltevé-

3  Athenaeum-Tár, IX.
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sek tudománya. Lét, érték, ismeret kérdései csak kölcsönös 
vonatkozásokban vizsgálhatók, s ennek következtében 
csak az értékkel telített  létről szerezhetünk ismereteket, 
ezért a metafi zika mint a szellem metafi zikája nem lehet 
értékmentes. A tárgyilagosságot tekintve a logika és az 
ismeretelmélet (amely a tudományelmélet részeit alkot-
ja) Kornis szerint objektívebb a metafi zikánál és az érték-
elméletnél. Brandenstein meglátása is, hogy a metafi zika 
nem lehet értékmentes több okból. Nem alaptudomány, 
inkább „tudományfölött i”, és a tudománymivolta nem 
egyértelmű, hiszen, „[…] mindennemű metafi zikai ál-
láspont végső elemzésben bizonyos értékbeli meggyőző-
déstípusokra vezethető vissza”4 – vallja Kornissal. Azzal 
többé-kevésbé egyetért, hogy nem szerkeszthető szaktudo-
mányok nélkül igazolt metafi zika, ezért a fi lozófi a felada-
ta az „egészbenlátásra” törekvése a szellemnek. Azonban 
amikor összehasonlítja az egyes korabeli szaktudományok 
értékelési mechanizmusait, azt látja, hogy legtöbbjüknél 
működik az egzisztenciális kötött ség, a szemléletmódnak 
meghatározó szerepe van. Valójában nincs semmiféle tár-
gyi alap arra vonatkozóan, hogy a metafi zikát más krité-
riumok alapján tekintsük tudománynak, mint a többit. 
Miről is van szó? „Valóban a metafi zika kiváltsága, avagy 
defektusa-e a gondolkodáshoz való egzisztenciális kötött -
ség, az egyéni értékszempontokra való épülés? […] Aki a 
mai viharos korfordulóban fi gyeli az európai szellemtu-
dományok alakulását, az bizony úgy látja, hogy a legtöbb 
nagy fi lozófi ai rendszer értékelési és tanítási különbségei 
szinte elfakulni kezdenek a történett udomány, a közgaz-
daságtan, a társadalomtudomány körében jelentkező el-
lentétek mellett : ezek nemcsak e tudományok „fi lozófi ai” 

4  i. m. 20.
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elveiben jelentkező ellentétek, hanem a konkrétabb kérdé-
sek megítélésében is jelentkeznek. Mennyire eltérően ítélik 
meg például a Habsburgok négyszáz éves magyarországi 
uralmát, mind egészben, mind részleteiben! Mekkora ér-
tékelési különbségek húzódnak meg olyan egyszerű név-
különbségek mögött , amikor például egy konkrét nemzeti 
mozgalmat szabadságharcnak, avagy forradalomnak, eset-
leg egyenesen felkelésnek hívunk! Milyen ellentétesen íté-
lik meg a tudósok is a liberális gazdasági rendszert vagy 
pedig a kommunizmust, az államszocializmust! És ez mind 
szaktudomány akar lenni! Ámde újabban még a természet-
tudományban is beszélnek faji felfogásról: akármennyire is 
mosolyoghat valaki azon, hogy egy nagy fi zikus „német” 
és „zsidó” fi zikáról ír, azt mégis látnunk kell, hogy az illető 
saját tudományát […] mind saját, mind mások művelésé-
ben fajilag, vagyis nyilván értékszempontok szerint kötött -
nek érzi.5 Valójában nincs is értékszempontoktól teljesen 
független tudomány, […] semmiféle alap nem adódik arra, 
hogy a metafi zikát elvileg más tudomány-kritériumokkal 
mérjük, mint a többi tudományt”.6

Brandenstein szerint a kutatás tárgyát tekintve vannak 
különbségek a tudományok között , s természetesen itt  is 
ragaszkodik saját álláspontjához, amivel többen egyet-
értett ek: az őstények, az ősrealitások, a valóság általános 
dimenziói, az erő, az anyag, a lélek általános fogalmának 
vizsgálata a metafi zika terepe, s a tudományos fi lozófi a 
mindezek reduktív-regresszív módszerrel való vizsgálata.

5  Feltehetően Lénárd Fülöp Nobel-díjas fi zikusra gondol, aki elő-
ször 1922-ben ír zsidó és német fi zikáról, s tudománytörténeti 
munkájában (1933) is faji alapon tárgyalja a problémákat.

6  i. m. 22.
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Halasy nem szól ehhez a vitához, de az 1944-ben meg-
jelent A fi lozófi a című írásában egyrészt a fentiekhez hason-
lóan osztja fel a fi lozófi át, másrészt erősen érezhető Böhm 
és a neokantiánus értékelmélet hatása. Alapállása szerint a 
fi lozófi a a „[…] világnak és benne az embernek racionális 
elvekkel igazolt egységes víziója.”7

A címben jelzett  első kérdéskör – a fi lozófi a jelene – fő-
előadója Halasy-Nagy József, hozzászólók: Hamvas Béla, 
Mátrai László, Zemplén György, Földes-Papp Károly, Er-
vin Gábor, Kráhl Vilmos. 

Nézzük meg, melyek azok a csomópontok, amelyek 
kardinálisak Halasy fejtegetésében! Amit felvállal, az a 
„becsületes tájékoztató” szerepe, aki egy „beteg szívet” 
vizsgál, amely „[…] egyenetlenül dobog, kihagy, majd ne-
kilendül, aztán ellankad, és sok remegés van benne. Hiány-
zik belőle az egységes akarat, az értékek tudata ingadozik, 
és sötétben keresi az utat. Korunknak nincs olyan Napja, 
amely mindnyájunknak egyformán világítana, mint példá-
ul az antik világnak az Ész, a középkornak a Hit. Az újkor 
szakított  a transzcendens világgal, ezért nagy sötétségben 
botorkál, vagy mesterséges fényforrásokat használ, ame-
lyek világánál csak kisebb csoportok bújhatnak össze.”8 
A Halasy-féle összkép felvázolja azokat a korabeli fi lozófi -
ai térképen megjelenő nagyságokat és áramlatok kavalkád-
ját, amelyek gyakran a bizonytalanságok és az útvesztők 
sorozatait is rejtik, s kevéssé adnak biztos kapaszkodókat 
a korabeli életvilágban élő, reményvesztett  individualitás 
számára. 

A 20. századi fi lozófi a helyzetét Halasy szerint alap-
vetően a kanti gyökerek határozzák meg, aki az értelmet a 

7  Halasy-Nagy József: A fi lozófi a, Budapest, 1991, 5.
8  i. m. 191.
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tények előtt i meghajlásra késztett e akkor, amikor azt kér-
dezi, hogyan lehetséges matematikai természett udomány 
és erkölcs. Az általános tudat (Bewusstsein überhaupt) 
mint egyetemes világalkotó be van zárva saját korlátaiba, 
s mint olyan, az egész világ e korlátok között  értelmező-
dik. A világom határainak falait az egyetemes tudat építi 
fel az egyetemes törvények működésével, s a konkrét em-
beri világ esetlegességei nem bonthatják le azokat. Halasy 
meglátása szerint Kant nyomában az általános tudat útke-
reséseit a konkrét egyéni tudat ismerési mechanizmusai 
váltott ák fel a pozitivizmusban, az angolszász pragmatiz-
mus pedig – amelynek képviselői szerinte lelki alkatuknál 
fogva sosem voltak képesek megérteni Kantot – „[…] jazz-
muzsikájával harsogta túl az újkantiánus fi lozófi ai ciripe-
lését”.9 Az angolszász gondolkodók alapvetően az Élet 
valóságirányító szerepét emelik ki az Értelemmel szemben 
(Darwin, Spencer), miközben a hegeli spekulatív rendszer 
romjain az Élet, és ezzel együtt  az ösztönök „metafi zikája” 
épülget (Mill, Taine, Mach), amely maga köré bástyázza 
Marxot és a tudásszociológiát. Ami végül is alapvető és 
örök fi lozófi ai kérdésként újra fölmerült, és a megerősödő 
fi lozófi ai antropológia segítségével többé-kevésbé megvá-
laszolódott  a Mi az ember? dilemmája, segítséget kérve az 
intuicionizmustól és a pszichoanalízistől (Bergson, Freud, 
Adler, Jung). 

A modern fi lozófi ai gondolkodás emberközpontúsá-
ga, az élet-ész paralelizmusa olyan fi lozófusmentalitást 
követelt a 19. század végén és a 20. században, mint Nietz -
sche, Dilthey, Husserl, Heidegger, Scheler, N. Hartmann, 
Magyarországon Böhm Károly és Pauler Ákos. 

9  i. m. 192.
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Halasy vázlatának második felében – ő maga aposztro-
fálja így előadását, amely ténylegesen vázlat, de egy rövid 
előadásban nem is vállalkozhat másra –, a fenti mesterekre 
pillant. Mit oldott ak meg, vagy mint próbáltak megoldani? 
Nietz sche a dionysosi és az apollói elem kett ősségével az 
ember természeti és szellemi kett ősségét, e kett ő harcában 
való emésztődést fejezte ki, s Übermensch elméletével az 
efölött i győzelmet, szabadságot igenelte, mindeközben a 
kor prófétikus és egyik legnagyobb hatású elméjévé vált. 

Nem így Dilthey, aki tudós professzori att itűdjével kö-
zelíti meg a problémát, bekapcsolva a szaktudományokat, 
a történeti ember valóságának fogalmi hálóval történő le-
írását. Ő az Életet tudósi, művészi, fi lozófusi apparátussal 
kívánta leírni. Másfajta utat, „énünknek fájó élveboncolá-
sát” választott a az egzisztenciális fi lozófi a Kierkegardtól 
Heideggerig és Jaspersig. „E zordon időkben fájó és seb-
zett  lelkek felsikoltása ez, keserű és heroikus szembenézés 
a halállal és a Semmivel, mely a kor lelkén rett enetes hata-
lommá vált, szinte az egyetlen bizonyos valósággá. Isten 
nélkül, örökkévalóság nélkül, két Semmi kurta határa közé 
bedobva az érző és eszmélő lélek a világban, ezzel a fi lo-
zófi ával kiált bele a közömbös űrbe.”10 A fi lozófi át és lírát 
ötvözi Halasy szerint ez a fi lozófusi mentalitás. 

Igazából a fenomenológia (Husserl és iskolája) az, 
amely diadalt arat a század elején, s óriási hatása Scheler és 
Hartmann fi lozófi ájáig is elér.

Halasy Hartmannt tartja fi lozófi ai és antropológiai 
vonalon egyaránt annak a gondolkodónak, aki hidat je-
lent a jövő fi lozófi ájához, aki szerint – kritikával illetve a 
neokantiánus felfogást –, értéktudatunk különböző erköl-

10  Athenaeum-Tár, Pannon Paneon Comitatus, Veszprém 1998. A mai 
fi lozófi a, 195.
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csi normákhoz igazodik, s mint mondja: „[…] az ember 
élethelyzetének változásával más és más értékcsoportok 
lesznek centrális értékké; lesznek aktuálissá.”11 

A korban kialakult tehát egy színes, átmosódásokkal 
teli fi lozófi ai-szellemi kavalkád, amelyben – hasonlóan 
Szókratész és Platón korához – az emberek vágyódnak a 
rendre, harmóniára, zavaros és szörnyűségekkel teli euró-
pai valóság kitisztulására, a pozitív töltésű állandóságra. E 
várakozás közepett e válik lehetővé a philosophia perennis 
örökös felvállalójának, a skolasztikának újraéledése, 
amit Magyarországon Schütz  Antal képvisel leginkább, s 
Halasy szerint e fi lozófi ai kontextusban válik lehetővé egy 
új fi lozófi ai szintézis. 

A többi fi lozófi ai irányzat is jelen van a hazai fi lozófi ai 
életben, s Halasy is úgy gondolja, a magyar fi lozófi a sok-
ban „megnöveli és továbbfejleszti” azt. 

Igen változatos a 20. század első felének hazai fi lozófi -
ai palett ája is. A teljesség igénye nélkül itt  csupán jelezni kí-
vánjuk a lényegesebb irányzatokat: a pozitivizmus (Pauer 
Imre, Pikler Gyula, Somló Bódog), a neokantianizmus 
(Alexander Bernát, Kibédi Varga Sándor), a marxizmus 
(Lukács György), a neoskolasztika (Giesswein Sándor, 
Prohászka Ott okár, Schütz  Antal, Várkonyi Hildebrand), a 
fenomenológia, egzisztencializmus (Hamvas Béla, Szilasi 
Vilmos) a rendszerakisslkotók és iskolák: Böhm Károly és 
a Kolozsvári Iskola (Tavaszy Sándor, Varga Béla, Bartók 
György, Tankó Béla). Pauler Ákos és Brandenstein Béla 
rendszere, valamint Medveczky, Palágyi Menyhért és ma-
gának Halasynak a rendszerkísérlete. Tovább lehetne még 
sorolni a pszichoanalizmus, a történelem és társadalom-

11  i. m. 196.
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fi lozófi a, az esztétika jelentős alakjait, igen gazdag a ter-
més.12

Azonban meg kell jegyeznem, hogy többnyire nincs 
jelen a hazai fi lozófi a térképen a logisztika, az analitikus 
fi lozófi a (Frege, Witt genstein, Russel,) a pragmatizmus 
(Peirce, James, Dewey, Mead), a strukturalizmus (Saussure, 
Lévi-Strauss), de nem fi gyelnek fel, úgy tűnik, a francia 
skolasztika olyan képviselőjére sem, mint Maritain vagy 
Marechal, és a perszonalizmusra (Buber, Ebner). A dia-
lektikai teológiával együtt  a korabeli protestáns fi lozófi a 
viszont (Gogarten, Brunner, Barth) elsősorban a kolozsvári 
fi lozófusok közvetítésével jelen van.

A disputában saját gondolkodói – fi lozófi ai – írói men-
talitásuknak megfelelően nyilvánultak meg a hozzászólók. 
Így Hamvas Béla is, aki a fi lozófi a és az élet esszészerűségét 
tartja dominánsnak, s azt az epigrammatikus fi lozófi át pre-
ferálja, amely Schopenhauernél jelenik meg először, s azóta 
a fi lozófusra meglátása szerint kötelező a „stílus”. A rövid, 
esszészerű megfogalmazások a huszadik században is töb-
bet mondanak ki, mint a terjedelmes fi lozófi ai művek. (Így 
például Heidegger Was ist Metaphisik? vagy Hölderlin ta-
nulmánya.) Mátrai László a fi lozófi a és a szaktudományok 
kapcsolatát emeli ki, hiszen mint mondja a fi lozófi a a szak-
tudományokon keresztül érintkezik a valósággal, s a lélek, 
a történelem, a kultúra problémái is polgárjogot nyertek a 
bölcseletben. Így szerinte is jogos Halasynak az a feltétele-
zése, hogy Hartmann munkásságában egyfajta szintézis je-
lei mutatkoznak. Kráhl Vilmos is egy új, huszadik századi 
szintézist vár, amely hasonló az ókorihoz és középkorihoz. 

12  Hanák Tibor felosztását követt em. In: Az elfelejtett  reneszánsz. 
A magyar fi lozófi ai gondolkodás századunk első felében, Európai Pro-
testáns Szabadegyetem, Bern, 1981.
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Brandenstein összefoglalójában, szemben Hamvassal, 
egyetértve Halasyval azt a véleményt képviseli, – maradva 
alapértelmezésénél – hogy a fi lozófi a „[…] tárgyi termé-
szete szerint a végső létösszefüggéseket vizsgálja, és ezért 
csakis rendszeres lehet: ilyen is volt minden nagy fi lozófi a, 
nemcsak az európai, hanem az ezenkívül még igen jelen-
tős hindu is […]”.13 Az újabb magyar fi lozófi a az óceánból 
(a korabeli európai fi lozófi ából) több vizet tartalmaz, mint 
egy pohárnyi, s azt állítja, hogy ezekben az években nincs 
három nemzet, ahol a fi lozófi ai élet élénkebb és eredmé-
nyeiben gazdagabb volna, mint nálunk. S aki a korabeli 
magyar, illetve európai fi lozófi ai életet ismeri némi túlzás-
sal ugyan, de helyt adhat a fenti értékítéletnek. 

A múlt, jelen, jövő, az idő dimenziói meghatározták 
a vitaülések tematikáját is a szisztematikus szemlélet mel-
lett . Miután a múlt klasszikusaival, a korabeli fi lozófi ai 
áramlatokkal foglalkoztak több vitaülésen, egy pillantás a 
jövőre, a lehetséges alternatívákra szinte magától adódott . 
Miután a fi lozófi a futurológiáját nem tekinthetjük tudomá-
nyos feladatnak, így csupán valószínűsíthetjük azokat a 
tendenciákat, amelyek a múltból és a jelenből következően 
létrejöhetnek. Azt, hogy miként, milyen módon, ez a meg-
valósulás folyamán és után elemezhető. 

A fi lozófi a jövőjéről Brandenstein tartott  vitaindító 
előadást. Alapvetően a megfelelő módszer megtalálásá-
ban látja a kulcsot, amely a tárgyi meghatározott ság után/
közben tisztulhat le, válhat tudatossá. Ezt a módszert a 
fenomenológia és a tárgyelmélet alakított a ki, amelyben 
Brandenstein dominánsnak látja a lényegszemléletet és a 
tárgyi leírást. Módszertanilag a fenomenológiai-tárgyel-

13  Athenaeum-Tár, Pannon Panteon Comitatus, Veszprém 1998. 
A magyar fi lozófi ai társaság vitaülése, Brandenstein Béla, 201.
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méleti lényegszemlélet és leírás ugyanolyan jogosult, mint 
a regresszív-reduktív analízis, de ez utóbbit tartja sokkal 
inkább alkalmazható módszernek a közvetlen bölcsele-
ti tárgyi lényegszemléletnél. Maga Pauler Ákos is említi, 
hogy ez a módszer igazából már Szent Bonaventúránál is 
jelen van, de nem jelenti a többi módszer kizárását. „[…] 
ez ugyanis közvetlenül meg nem ragadható tárgyak meg-
ismerésére törekszik – és éppen a végső metafi zikai reali-
tások, Isten, a lét kezdete stb. ilyenek –, akkor nem is járhat 
el másként, minthogy közvetlenül adott  és tagadhatatlan 
bizonyosságú tapasztalati őstényekből indul el, és azokat a 
tárgyi előfeltevéseket keresi, amelyek nélkül ezek az ősté-
nyek nem lehetnének azok és úgy, amint és ahogyan van-
nak. Ez regresszív – reduktív – elemző eljárás, amely az 
ellentmondás elvének szigorú alkalmazásával igen szaba-
tos és alapvető jelentőségű bölcseleti belátásokra vezethet: 
főleg a logikában és leginkább a metafi zikában érvénye-
sül.”14 Ugyanakkor világossá teszi, hogy az értékelméleti 
vizsgálódások az ún. „értéktudatosítást” mint módszert 
bekapcsolják a fi lozófi ai metodikába.

Szerinte magának a fi lozófi a tudományának a hely-
zete olyan a korban, hasonlóan több, a nagy szintéziseket 
megelőző korszakok kavalkádjához, hogy lehetővé válik a 
letisztulás folyamata, és a szintézise alakul ki a különféle 
irányzatoknak, amely úgy alapozhat meg egy philosophia 
perennist, hogy ugyanakkor kapcsolódik tudatosan a 
klasszikus európai rendszerekhez is.

A fi lozófi a tárgyi tartalmát tekintve a következőket 
tartja megfontolandónak: A valóság és a lét mélyebbre 
ható, analitikusabb vizsgálata mindenképpen alapvető 
kell, hogy legyen. Nem utal ugyan Heideggerre, de – is-

14  i. m. 658.
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merte fi lozófi ájának alapelemeit – világos számára, hogy 
a korban a létfogalom sokkal kevésbé kidolgozott , mint 
az értékfogalom. Visszatekintve Platónra, Arisztotelész-
re, a skolasztikára, meglátása szerint a modern bölcselet 
központi tárgykörei: a létt an (ontológia) és a valóságtan 
(metafi zika). „A végső megalapozást csakis a lét egyete-
mes alkatát és ennek nyomán a valóság és érték, valóság 
és megismerés viszonyát is felderítő vizsgálódás, illető-
leg tudomány adhatja meg. Ennek tehát külön sajátsze-
rű, semmiféle szaktudománytól nem vizsgált tárgya van, 
amely a szaktudomány tárgyainak egyetemes alapja, tehát 
a szaktudományos megismerést logikailag megelőzi. És 
éppen ez az a megismerés, amit a jövő fi lozófi ájától legel-
sősorban kell – és talán lehet is – várnunk. A megalapozás 
egyútt al a különféle szaktudományok, főleg a természett u-
dományok és a kultúratudományok elvi összehangolását 
is biztosítja: mivel pedig a természet és az emberi kultú-
ra összehangolását tárgyilag maga az ember szolgáltatja, 
ebben az összehangolási feladatkörben az egyetemes lét-
elméletre építő bölcseleti embertanra vár a legfontosabb 
szerep. Ez a bölcseleti embertan azután közvetlenül vála-
szol arra a kérdésre, amelyek megoldását a fi lozófi a jövő 
feladatai között  végsőnek – de nem utolsónak – soroltuk 
fel: hogy igazában mi az ember, mi a világhelyzete és hi-
vatása?”15 Brandenstein szerint a Nietz sche által elindított  
és nyomában a modern ember által képviselt emberkép a 
következő: „[…] meg nem állapodott , ingatag állat, esetlen, 

15  i. m. 660. Itt  jegyzem meg, hogy Brandenstein munkásságának 
egyik igen fontos részét jelenti az 1937-ben megjelent nagysza-
bású (mintegy 1700 oldalas) fi lozófi ai antropológiája: Az ember a 
mindenségben című, amelyben kora szaktudományi színvonalán 
állít össze egy alapos fi lozófi ai antropológiát.
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sérülékeny, beteges és sokszor beteg, elfajulásra és eltor-
zulásra képes, rosszul sikerült állat; több, mint állat, bár 
talán szörny; a nevető állat, mert talán a legszomorúbb és a 
legnyomorultabb; viszont fondorlatos eszével – épp erede-
ti gyengesége folytán – a legerősebb és a legfélelmetesebb 
állat, amely tudatbetegségben megbetegedve elvesztheti 
életfenntartó ösztöneit; de azért ő az emlékező és beszé-
lő, az ígérő és az önmagáért jótállani tudó állat, így már 
megint lényegileg több, mint állat, a legérdekesebb és ön-
magát jócskán fel is fújó világlény; végül mégis csak ingó 
híd az állat és a több-mint-ember között , átmenet és múló 
alábukás.”16 Brandenstein e mondataival világosan jelzi 
a korabeli emberképek kavalkádját, s azt is jól látja, hogy 
ez a szemléletmód is szükségeltetik egy modern bölcseleti 
antropológia teljességéhez. Nem szól saját koncepciójáról, 
de mint az előzőekben láthatt uk, a „fi lozófi ai embertan” 
nála rendszerelméleti alapon konstruálódik. Bölcseletében 
ugyanakkor a Kierkegaard és Nietz sche által képviseltek-
hez is rokonszenvvel közelít.

Rövid eszmefutt atásaikban Zemplén György és An-
gyal Endre a szellem abszolutizálását, a tapasztalaton fe-
lüli világ elismerését és az ismeretelméleti realizmust tartja 
olyan alapköveknek, amelyek a jövőbeli fi lozófi ában meg-
határozóak. Ezzel együtt  Zemplén is a fi lozófi a antropoló-
giai problémáit tartja legégetőbb és megoldandó bölcseleti 
kérdésnek. 

A vitában résztvevők közül fi gyelemre méltó Hamvas 
Béla és Joó Tibor hozzászólása. 

Joó Tibor világosan kifejti, hogy a fi lozófi ának sem 
módszere, sem tárgya nem fog változni, hiszen azt mindig 
csak keresi, s kérdezi mibenlétét, s ez a kérdés mindig a va-

16  i. m. 661.
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lóság és igazság titkára utal. S ez a titok maga a mindenség, 
amelynek megfejtését a jól bevált egyetemes módszerrel, az 
emberi gondolkodás különféle speciális és általános tech-
nikájával végezhetünk el. Nincs ebben semmi új. Kijelenti 
azt is, hogy „[…] nem változik a fi lozófi a abban a tekintet-
ben sem, hogy végleges ismeret ezután sem várható tőle. 
Az emberi szellem szakadatlan kísérletezése, készülődése 
marad örökre. Mikor már azt hiszi az ember – amint ezt a 
fi lozófi a történelme tanúsítja –, hogy megtalálta a mindent 
megoldó módszert, vagy éppen a megtámadhatatlan igaz-
ságokat, olyan tapasztalatok rohanják meg, melyekkel nem 
tud megbirkózni a módszer, melyek nem egyeznek egye-
temes tételeivel, s nem illeszkednek sehogyan sem bele 
ismereti rendszerébe. Mindent kezdhet elölről.”17 Ehhez 
csatlakozik gróf Révay József is, aki mélységes szkepszissel 
tekint a fi lozófi a jövőjére, hiszen magát a kérdésfeltevést 
is megkérdőjelezi abban a vonatkozásban, hogy meglátása 
szerint a fi lozófi ának nincs „időszerűsége”, nem lehet sem 
tárgyáról, sem módszeréről időtől függően beszélni, hiszen 
örök kérdések a megoldandók, s várhatóan a módszerek 
sem lesznek újszerűek. 

Ennek ellenére, véli Joó, úgy tűnik, egy új fi lozofi kus 
korszakot várhatunk, hiszen egy egész emberi világot újra 
kell építeni. (Ne felejtsük el, 1942-ben vagyunk!) A csaló-
dott  ember a bölcsességbe kapaszkodik, a fi lozófi a benne 
lesz az egész emberi életben, harmóniát akar, rendbe akar-
ja tenni a káoszt.

Hamvas a rendszerelvű fi lozófi át többnyire elutasítva 
egy sajátos egzisztenciális állapotot, az éberséget tartja a 
jövő fi lozófi ájától, fi lozófusától elvárható alapvető igény-
nek, követelésnek. Mit is jelent ez a hamvasi fogalomhasz-

17  i. m. 664.
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nálatban? Megszokhatt uk tőle, hogy mindig is a lét egzisz-
tenciális állapotát ragadja meg egy-egy lényeges lételméleti 
kérdés átgondolásakor. Nos, itt  abból a valós tényből indul 
ki, hogy az újkori bölcseletben a valóságszemlélet elhanya-
golt állapotba került – utalva a főelőadásra –, s igazából a 
művészet, az irodalom, a regény, a költészet többet mon-
dott  a valóságról, mint a bölcselet. Ez tény. A fi lozófi a azt 
mondja meg, hogy mi az, ami van! Ne használjon rendsze-
reket! A kollektív szenvedélyekből a fi lozófus nem tudott  
az évszázadok folyamán kilépni. Mi az oka? Hamvas vála-
sza: „Az éberség hiánya.”

A jövő fi lozófusa ne szolgáljon a szenvedélyeknek, 
amelyek hatására különböző világszemléleteket konstruál, 
hanem olyan legyen: „Aki az Olajfák hegyén, az utolsó éj-
szakán, mikor az áruló a fegyveresekkel már közeledik, ne 
képzelődéseivel és álmaival szundikáljon, hanem lássa azt, 
ami: van. Aki ismeri a valóságot. Tudja, hogy mi történt és 
mi történik. Ez az egyetlen igény, az egyetlen várakozás, az 
egyetlen követelés. Ez az egy szó: az éberség.”18

Zárszavában Brandenstein Hamvassal együtt  vallja, 
hogy a fi lozófi ai éberség a létet látó szellem éberségében a 
válaszkeresés, a felelet kutatása a lét örök kérdéseire. A fi -
lozófi ai igazság mélysége és teljessége a létrend összefüggő 
átlátásában tárulhat fel, bár mint zárszavában mondja: „Va-
lamilyen mértékben talán mindannyiunknak csak a halál 
jelenti a teljes létreébredést.”19 

A háború kellős közepén vagyunk. Két jellemző fi lozó-
fusi att itűd bontakozik ki a fenti mozaikkép után. Egyrészt 
a véres valóságot s a tényleges emberi egzisztenciális lehe-
tőségeket többnyire fi gyelmen kívül hagyó szemléletmód, 

18  i. m. 663.
19  i. m. 668.



276

Filozófi a és kritika

amely a kor által felvetett  kérdések megoldásában csak te-
oretikus szinten kíván részesülni. A rendszerszemlélet és a 
klasszikus kérdések újrafeltevése, újragondolása a fő trend, 
amiből az is következik, hogy a philosophia perennis szá-
mukra az egyetlen járható út a zaklatott  világban. A másik 
fi lozófusi mentalitás a „veszélyeztetett  lét” kérdéseinek 
megfogalmazása és egy lehetséges válaszreakció elindítása 
mind elméletileg, mind az egyéni példaadás szintjén.
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A BARÁTSÁG 
ÉS A SZERETET SZÍNFOLTJAI 

A MAGYARORSZÁGI FILOZÓFIA 
PALETTÁJÁN 1

Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között .
Miért csillag a barát? És miért barát a csillag?

Mert olyan távol van és mégis bennem él?
Mert az enyém és mégis elérhetetlen?

Mert az a tér, ahol találkozunk nem emberi, hanem kozmikus?
Mert nem kíván tőlem és én sem kívánok tőle semmit?
Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van és ő van és én

vagyok, ez kett őnknek tökéletesen elég?
Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell.

De, ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni,
hogy csillag, a világegyetem rámragyogása.2

 
A fenti idézet kozmikus, egyetemes, a szellem szintjén léte-
ző, lírai megfogalmazását adja a barátság alapminőségének.

A következőkben néhány, a hazai gondolkodásban 
jelentkező barátságfelfogásról szólok, amelyek alapjaiban 
eltérő elméleti-fi lozófi ai hátt érből építkeznek. Így Heller 
Ágnes, Hamvas Béla és a keresztény gondolkodók közül 
néhány elméletet vázolok (Brandenstein Béla, Nyíri Tamás, 
Kövér Alajos).

1  A barátság és a szeretet színfoltjai a magyarországi fi lozófi a törté-
netében, in: Dékány András – Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek 
Platónhoz 4. – A barátság, Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány, 
Librarius, Szeged, 2005, 142‒149.

2  Hamvas Béla: Hamvas Béla Művei. Szerk.: Dúl Antal. Medio Ki-
adó 18. A láthatatlan történet, Sziget, 202.
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E. Lévinas egyik – dolgozatunk szempontjából rele-
váns – alapkérdése: „Miként lehetne fenntartani az embe-
rek között i Én–Te viszony sajátszerűségét anélkül, hogy ne 
a felelősség szigorúan etikai értelmére építenénk? És mi-
ként lehetne építeni az utóbbira anélkül, hogy meg ne kér-
dőjeleznénk a Buber által állandóan hangsúlyozott  kölcsö-
nösséget? Vajon nem ott  kezdődik-e az etika, ahol az Én az 
Ön (Soi) fölött  látja meg a Te-t?”3 A Te és az Én megterem-
ti a modernitásban lehetséges újfajta intim viszonyokat, 
amelyekben a barátság sajátos helyzetbe kerül. Lévinas 
gondolatai, miszerint a Másikkal való kapcsolatunknak 
kell az etika középpontjában állni, termékenyítően hatot-
tak Heller Ágnes személyiségetikai nézeteire.

1. Heller Ágnes e vonatkozású elemzései főképpen 
korai írásaiban (A mindennapi élet, 1970; Az ösztönök, Az ér-
zelmek elmélete, 1978) lelhetők fel. A mindennapi élet struk-
túrájában elhelyezi az intim szféra egyes elemeit, de rész-
leteiben az érzelemháztartás elemzésekor tér ki a barátság 
működésére és ‒ ha lehet ilyet mondani ‒ szerkezetére.

Meglátása szerint az érzelemháztartásban az ember 
hierarchiát teremt elsősorban az életfeladatok között , majd 
érzelmi hierarchiáját is felállítja. „Az elsődleges feladatra 
jut a legtöbb érzésinvesztitíció (beleértve a tett re váltást, az 
érzésekért vállalt felelősséget), a hierarchiában alárendelt-
re a kevesebb, vagy pedig az invesztált érzések minősége, 
intenzitása lesz különböző. Ha ez nem így történik, akkor 
az individuum úgy érzi, hogy normát sértett , és „forszíroz-
za” magában a feladat szempontjából releváns minőségű 

3  Emmanuel Lévinas: Nyelv és közelség, Tanulmány Kiadó – Jelen-
kor Kiadó, Pécs, 1997, 108. Fordított a Tarnai László.
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és erejű érzések kialakulását. Így forszírozza például Ham-
let magában a bosszú érzését, mindkét vonatkozásban.”4

Mivel Heller szerint az érzelemháztartás kiteljesedése 
a polgári társadalomban indult el, a mindennapi élet er-
kölcsi megnyilvánulásaiban az embernek lehetősége nyílt 
érzelemháztartásának tudatos megalkotására és működte-
tésére.

A bölcseleti antropológiának is nevezhető ösztön- és 
érzelemelméletének elsősorban a marxi nembeli lényeg 
a fundamentuma. Alaptétele: „Az ember […] egységes 
ugyan, de a személyiség meghasonlott . Választott  érté-
künk az egységes, magát a világ feladataiban megvalósító, 
érzelmekben gazdag személyiség. Ilyen személyiség vagy 
csak tendenciaképpen, vagy csak kivételként létezik. Ant-
ropológiai általánossága tehát nem empirikus tény.”5

Az érzelmek fenomenológiájában alapvetőnek tart-
ja az észlelés-cselekvés-gondolkodás-érzés egységét. Az 
érzés fogalmát (Plessnertől átvéve) a következőkben adja 
meg. Lényege szerint érezni azt jelenti, hogy involválva 
lenni valamiben, s így az érzés Magamnak Valamihez kap-
csolása.6 Ezen túl a személyes kapcsolatokban a Valakihez 
való kapcsolódása az Énnek. Az involváltság alapvető az 
intim emberi kapcsolatokban, így a barátságban is. Általá-
nosságban lehet pozitív-negatív, aktív-passzív, közvetlen-
közvetett , pillanatnyi-folyamatos, egész személyiségünket 
érintő vagy nem, mély-felületes, intenzív-extenzív, megőr-
ző-kiterjesztő, múltra, jelenre, jövőre orientált. Mindezek 

4  Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete, Gondolat, Buda-
pest, 1978, 367.

5  i. m. 137.
6  Hemuth Plessner: Lachen und Weinen. Van Loghum Slaterns’ 

Unitgevemaatschapping, Arnhem MCMXLI.
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a jellemzők a barátság vonatkozásában is meghúzzák az 
alapkontúrokat. Ezek, mint Heller mondja, kombináltan je-
lennek meg. Involváltságunk jelenthet teljes odaadást, ami 
az ún. peak experience, a csúcsélmény, amely nélkül nem 
lehet teljes az élet.

Lényeges aspektusa a barátság vonatkozásainak a 
néma és a voltaképpeni nembeliség megkülönböztetése, s 
az utóbbiban helyezhető el a barátság mellett  a szerelem is.

Az érzelmek fenomenológiájának lényeges eleme az 
intencionalitás, aminek következtében nemcsak kiválasz-
tom, hanem teremtem is a világot. E vonatkozásban, meg-
látásom szerint – bár erről Heller részleteiben nem szól – a 
barátságban a kiválasztott ság feltételezi az egyenrangú-
ságot, aminek következtében Én is kiválasztott  vagyok. E 
kiválasztott al lakom be a világot.

 Heller szerint minden saját világ teremtése elsőd-
legesen kognitív, de az érzelem mint hátt ér mindig jelen 
van. „Amikor cselekszem, észlelek, gondolkodok, akkor 
nemcsak „kiválasztom” azt, ami számomra döntő, alap-
vető, tehát ami énem fenntartását, illetve kiterjesztését – a 
folyamatosság biztosításával – szolgálja, vagy pedig azt, 
amitől énem fenntartásának kiterjesztése, folyamatosságá-
nak biztosítása fenyegetett , hanem meg is valósítom önma-
gamat, koherenssé teszem saját világomat, és rányomom 
saját énem bélyegét mindarra, amit cselekszem, észlelek és 
elgondolok. És fordítva: nem minden szelekció az én sza-
bályozó funkciójának közvetlen függvénye.”7

Az érzelmek tipizálásakor Heller több felfogást értel-
mezve az ún. orientációs érzelmek elemzésénél a szeretet és 
a gyűlölet bináris kódjában gondolkodva fogalmazza meg, 

7  Heller Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete, Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1978, 155.
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hogy: „Orientálnak abban, hogy kivel (vagy kikkel) való 
együtt lét, illetve érintkezés kívánatos személyiségünk szá-
mára, kivel (vagy kikkel) való együtt lét, illetve érintkezés 
kerülendő. A szeretet a másik emberre mint személyiség-
re vonatkozó igen-érzés, a gyűlölet mint a másik emberre 
vonatkozó nem-érzés.”8 Az orientációs érzelmek érzés-
diszpozíciók, amelyek időben tartósak. A szerelem vonat-
kozásában a következőket jegyzi meg: „Witt gensteinnek 
teljesen igaza van, amikor azt mondja: ha csak egy óráig 
szerett ed, nem szerett ed igazán. […] Kétségtelen azonban, 
hogy vannak olyan korok, melyekben a szerelem nem szá-
mít hitelesnek, ha nem egy egész életen át tart, és vannak 
olyan korok, melyekben egy-két hónapig tartó szerelem 
már nagyon is hitelesnek számít (ugyanakkor egy-két hó-
napig tartó barátság aligha).”9 

Az érzések fenomenológiájában további kitekintő 
elemzést jelent a partikuláris és individuális érzések meg-
különböztetése. E vonatkozásban lényeges az odaadás di-
menziója, amelyben az autonóm individuum félelem nél-
kül adja a kapcsolatba lényét. Mondhatnánk, a feltétlen és 
a bizalommal telített  odaadás szituációja ez a barátságban 
is. A partikuláris én „odaadása” esetén a szubjektum résen 
áll, gyanakszik, akár szerelmi, akár barátinak nevezhető 
kapcsolat alakul. A partikuláris én odaadása mindig csak 
önmagának szól, ez csupán saját lényének meghosszab-
bítása: például az én gyermekem, én családom, én hazám 
kifejezésekben érhető tett en.

A csalódás, a fájdalom az odaadás folyamatának törés-
pontjait jelentik mind a barátságban, mind a szerelemben. 
Az individuum kialakulása hosszú és nehéz folyamat, de 

8  i. m. 232.
9  i. m. 233.
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mint végső konklúziójában Heller mondja: „[…] indivi-
duumnak maradni egyre könnyebb. Szeretett el viszonozni 
az őszinte szókimondást, megvetéssel utasítani el a hízel-
gést, önmagáért szeretni azt, akit szeretünk stb. mindez 
kezdetben erőfeszítéssel jár, de végül is egyre természete-
sebb lesz.”10

Későbbi írásaiban11 általános elméleti szinten gondol-
ja át e vonatkozásban például a felelősség, a tisztesség, a 
lelkiismeret, a jó-rossz problémáit. A jó választásakor jön 
létre szerinte az első egzisztenciális választás. Ekkor kér-
dezhetem, hogy az adott  szituációban mi a helyes cseleke-
det? A jó cselekedet választása egyben a felelősség válasz-
tása a másik előtt  vagy annak érdekében. A szimmetrikus 
kapcsolatokat preferálja, illetve felteszi, hogy alapvetően 
ezek dominálnak napjaink közös lét-világában. A tisztes-
séges ember törődik a másikkal, amelyekhez a következő 
irányelvek kiindulópontként szolgálhatnak:

1. Mások sebezhetősége
2. A Másik autonómiája
3. A Másik erkölcsisége
4. Mások szenvedése12

Az erkölcs archetípusa a kölcsönösségen nyugszik, az 
adok-kapok játékban a szabályok felrúgása következtében 
a „rossz”-nak minősülő lehetőségek állhatnak elő. 

A fentiek – meglátásom szerint – kiindulópontként 
értelmezhetők a 21. század barátság-fogalmának átgon-

10  i. m. 331.
11  Heller Ágnes: A mindennapi élet elemi etikája, in: Gond, 1993/5–6. 
Heller Ágnes: General Ethics, Basil Blackwell, Oxford, 1988. 
Heller Ágnes: Általános etika, Cserépfalvi Könyvkiadó, Budapest, 1994.
12  Heller Ágnes: A mindennapi élet elemi etikája, in: Gond, 1993/5–

6., 151–152.
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dolásakor. Ha körül tudjuk írni, mi az, ami nem barátság, 
közelebb járunk az eredeti kérdésünkhöz. S itt  merül fel az 
őszinteség és a bizalom, illetve az ezekkel való visszaélés 
az intim kapcsolatokban, így a barátságban is. Heller adós 
marad mindezek részletes kibontásával.

2. A szellemi-fi lozófi ai hagyomány köztudott an me-
rőben más hátt eret jelent Hamvas Béla gondolatrendsze-
rében. A barátságra vonatkozó nézetei nem csupán a raci-
onalitás és az egzisztencialitás koordinátáiban működnek, 
hanem a hagyomány és az asztrológia szempontjai is meg-
termékenyítik. Hiszen az asztrológiában a barátság a 12 
ház egyike.

Kérdéseink gondolatmenete kapcsán: Vajon miért ál-
lítja azt, hogy a barátság mélyebben van az érzelemháztar-
tás bugyraiban, mint a szerelem? Miért jut el arra a végső 
konklúzióra, hogy a barátság az életproblémák klasszikus 
megoldása az emberi teljesség megéléséhez?

Hamvas Béla fi lozófi ájában a barátság értelmezése 
igen sajátos módon eltér mind a marxista hátt érből építke-
ző Hellerhez, mind a keresztény alapállásból kiinduló ka-
tolikus vagy protestáns gondolkodókhoz képest. Számára, 
a hagyományból eredendően, az aranykorban egyértelmű-
en domináns, meghatározó ezen intim viszony, és határo-
zott an csak férfi ak között i létezését jelenti azt követően is.

Amikor eredetét átgondolja, Aphrodité mellett  Philiát, 
a barátság „őserejét” elemzi. Vajon miért egy istennő az, 
aki a barátságot csupán férfi ak között  véli megvalósítható-
nak? Erre a kérdésre Hamvasnál nincs válasz, mint ahogy 
különösebb érvelés sincs más, e vonatkozásban kinyilvá-
nított  tétele mellett  sem. Ez persze következik Hamvas 
esszéisztikus, ezoterikus stílusából is.

Egy hasonlóképpen csupán kinyilatkoztatott  megálla-
pítása: „A nő barátait elfelejti, szerelmeit soha. A férfi  sze-
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relmeit elfelejti, barátait soha.”13 Talán rejtett  válaszként 
azt kapjuk meg, hogy egyrészt a barátságnak három kizá-
ró oka van: a hiúság, a gőg, az irónia, amelyek feltehető-
en ezek szerint elsősorban a nőkben jelentenek domináns 
elemet, másrészt a férfi ak közössége a barátság alapvető 
területe, így például a szövetségek, a szerzetesrendek, az 
egyesületek, a hadsereg, a futballcsapatok stb. Ez utób-
biban például minden benne van, ami a férfi -kollektivi-
tást jellemzi: szabály, fogadalom, egyenruha, ellenfél. Ha 
mindezt megértjük, talán megértjük azt is, hogy miért csak 
férfi ak között  létezik Hamvas szerint barátság.

A barátság fogalma kevéssé értelmezett , elemzett  prob-
léma volt a századok folyamán a fi lozófi a történetében, s 
Emerson lesz az, aki a modern korban először veszi elő. Az 
antikvitásban természetes dologról van szó, a modernitás 
individualitása kevés fi gyelmet fordít az egyébként min-
den tekintetben fontos intim kapcsolatokra, így a barát-
ságra is. Emerson után megszűnik ez a hallgatás, például 
az Én és a Te viszonyát az emberi létben alapvetőnek tartó 
M. Scheler, Buber, F. Ebner, K. Barth munkáiban. Azonban 
az ő és hozzájuk hasonlók fejtegetései elfogadhatatlanok 
Hamvas számára, mert mindegyik másra vezeti vissza a 
problémát, s nem az eredendően meglévő és újjáalakuló 
létformára.

A barátságnak nincs története, jelzi Hamvas, de szerin-
te Lao-ce és Buddha barátainak, a trójai háborúban szövő-
dött  barátságoknak a történetét, vagy Szókratész barátaitól 
egészen a modernitásig, a művészek, költők barátságáig, a 
George-körig fel kellene dolgozni a témát.

13  Hamvas Béla Művei. Szerk.: Dúl Antal 18. A láthatatlan történet, 
Sziget Medio Kiadó, 198.
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Mi is a barátság fogalma, szemben a szerelemmel, 
Hamvas szerint? A szerelem az ember minden erejét elő-
csalja, fölkelti és felkorbácsolja […] az összes szenvedé-
lyeket felébreszti. […] az emberben lakó démonokat mind 
felszabadítja. A barátság az ember erőit összhangba hozza. 
[…] Az összes szenvedélyeket megfékezi. […] Philia az 
egyetlen istennő, akinek megjelenésére az elementáris dé-
monok lecsillapulnak és megbékülnek.”14 

A barátság formáit szintén esszéisztikus aforizmaként, 
csupán a jelzés és nem az értelmezés szintjén tárja elénk. 
Ne keressük igazságértékét, de mindenesetre a teoretikus 
utángondolást megérdemli! Miszerint: a hősies, intim, 
szellemi, játékos formákat az igazi barátság egyesíti: „[…] 
a hősiesség az, hogy feláldozom érte az életemet; a szellemi 
az, hogy ahol együtt  vagyok vele, az a szellem világa; a já-
ték az, hogy olyan vidáman játszom vele, mint a gyermek; 
az intim az, hogy feltárom magam.”15

3. Az elsősorban keresztény hagyományból építkező 
hazai gondolkodók közül részleteiben kevesen foglalkoz-
tak a barátság világi értelemben vett  fogalmával, hiszen a 
felebaráti szeretet általános kiterjesztése a ténylegesen hívő 
ember számára ezen a szinten kínálja a megoldás lehetősé-
gét az egyén számára.

Kövér Lajos katolikus erkölcstanában a megbecsülés 
a kiindulópont, amely értékelismerést jelent elsősorban. 
A felebaráti szeretet Isten és embertársunk iránti szeretet. 
Ez a szeretet-koncepció azonban önmagunk szeretetéből 
kiindulva az ellenségszeretetig jut el.

Kövér elemzi és felsorolja e szeretetfogalom elemeit, 
jellemzőit, amelyek a következők: felül áll a vér szaván, 

14  i. m. 197.
15  i. m. 199.
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a közösség iránti felelősség, szolidaritás az alappillére, 
amely nem azonos a részvétt el.16

A keresztény felebaráti szeretet általános kiterjesztése 
nem jelent „keretnélküliséget”, hiszen valamilyen formá-
ban irányított , nem jelentheti a vaktában történő adako-
zást, áldozatot: „[…] szüksége van az értelem megfontolt 
vezetésére, hogy célját elérje.”17

De miért kell szeretnem ellenségemet? Miért teszi 
Krisztus az ellenség szeretetét általánosan kötelező tör-
vénnyé? Mert ezáltal talán leküzdhető a felebarátság elleni 
bűnök nagy része: így a gyűlölet, az irigység, a bosszú és a 
káröröm. „Az ellenség iránti szeretetnek két legfontosabb 
gyümölcse: a békességre való készség és a türelem.”18 Az 
előbbi megbocsátást és a békülésre való hajlamot jelenti, ez 
már az önmagam feláldozásáig elmenő keresztény tanítás; 
vagyis ez a szeretet a rosszat nem rója föl, mindent eltűr, 
elhisz, remél és elvisel. (1 Kor 13,57)

Nyíri Tamás alapvető etikájában a kötelesség, a lelkiis-
meret elveiből indul ki, hiszen ha valaki el akar jutni saját 
boldogságához és tökéletességéhez, ezt másokkal együtt  
érheti el, akik iránt felelősséget és kötelességet vállal. A fe-
lebaráti szeretet (a jó cselekedet mellett ), az elkötelezett ség 
a másik boldogsága iránt   alapvető a barátságban, de a gaz-
dasági, kulturális, politikai, nevelési stb. közösségekben 
is.19 

16  Kövér Lajos: Út, igazság, élet, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
Budapest, 1995, 225–227.

17  i. m. 228.
18  i. m. 230.
19  Nyíri Tamás: Alapvető etika, Pázmány Péter Katolikus Hitt udomá-

nyi Akadémia, Budapest, 1988.
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A huszadik század keresztény gondolkodói közül a 
két háború között i hazai fi lozófi ai közélet kiemelkedő és 
meghatározó egyénisége volt Brandenstein Béla, aki mun-
kásságának nagy részét egy zárt rendszerű fi lozófi a meg-
alkotásában látt a. 

Etikájában részletesen kitér a barátság értelmezésére. 
Az Isten által teremtett  szellemi lények, az emberek éle-
tének kiteljesedéséhez két alapvető dimenziót lát lénye-
gesnek. Egyrészt a különböző életközösségeket, másrészt 
a magány belső építő szerepét. Ez utóbbira itt  nincs mó-
dunkban kitérni, de az tény, hogy az egészséges magány 
megélése nélkül nem teljes az emberi lét és az Isten-élmény 
sem.

A beteljesedett  emberi élet csak az istenközösségben 
valósul meg – mondja Brandenstein. A teremtett  szellem-
nek kiegészítője a Másik, mégpedig a sokféle Másik. Ezek 
többnyire spontán módon, különböző szellemi javakat lét-
rehozó szellemi együtt létek is lehetnek, de mindez „[…] 
gyakran igen bensőséges, szoros életközösséget, sajátságos 
testi-lelki-szellemi életegységet igényel.”20

A közösség szellemi léte a kölcsönhatást feltételezve 
függ a képviselt értékrendtől, s felelős annak megvalósítá-
sáért, sőt az értéktagadásért is, a szabadság-kötött ség ket-
tősségében. A kölcsönhatás nem jelent kölcsönösséget, de 
gyakran döntő tényező.

Álljon itt  erre vonatkozóan egy olyan brandensteini 
idézet, amely jelzi, hogy Brandenstein néhol igen könnye-
dén ír akkor, ha kilép szigorúan zárt rendszeréből: „Ezek 
közül a közösségek közül nagyon sok futó, tünékeny, hatá-
rozatlan alakú és mégis igen fontos az emberi élet alakulá-

20  Brandenstein Béla: Etika, Szent István Társulat, Budapest, 1938, 
280.
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sában. Egy utazáson kötött  rövid ismeretség, az előadó és 
hallgatója között  kialakult közösség, egy múló fl ört vagy 
szerelmi viszony, sőt két személynek az utcán történő egy-
mást-megpillantása, egymás–szembe–nézése is esetleg az 
egész életre ható […] élmény is lehet […] csak arra a nagy 
felelősségre mutatunk rá itt  is, amely mindenkit terhel, ha 
másra hat, mással együtt  cselekszik, vele beszél, sőt csak 
ránéz, vagy akire ránéznek; bármely tett  szó, pillantás, 
gesztus, arcmozdulat, vagy mindezek elmaradása is erköl-
csileg igen jelentős lehet akárkinél […].”21  

A bensőséges, mély közösségi alakzatok közül kiemel-
ten foglakozik a két legalapvetőbb kölcsönösségen alapu-
ló, legkisebb, kétt agú életközösséggel: a szerelemmel és a 
barátsággal.

Ez utóbbira tekintünk ki a következőkben.
A barátság nem egyszerűen pajtásság, szögezi le már 

az elején, sem az erkölcsiséget már mélyebben megvalósító 
bajtársiság.

Az individualitás és a szabadság, ami utal az autonó-
miára is, jelen van a barátságban. Lényegét tekintve két 
egyén között i szoros lelki és szellemi kapcsolat, tevékeny-
ség, amely sokszor befolyásolja mindkét személyiséget. 
Alapja a kölcsönös tisztelet és szeretet, amely hasonló szel-
lemi nagyságú egyéniségek között  jöhet létre elsősorban, 
de nem zárja ki a különböző szellemi szinten lévők között i 
barátságot sem, abban az esetben, ha kölcsönösen tisztában 
vannak egymás szellemi méreteivel. Egy olyan tényleges 
lelki „kötelék”, „titokzatosnak” érzett  lelki együtt lét, amely 
egységesíti állásfoglalásukat, közös tevékenységeiket.

A barátság három fázisát különbözteti meg az egyén 
életében. Az első, amikor a serdülőkori magányból kibon-

21  i. m. 284–286.
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takozó emberi lélek keresi társát; második, a vágyat kö-
zéppontba állító kifejlett  ifj úkor; a harmadik az önmagába 
visszavonuló öregkor, amely zárkózott ságában már kevés-
bé barátkozik.

A másik intim viszonyban, a szerelemben „[…] ha az 
mély és egyútt al valódi szellemi közösség, van barátság is: 
ezért nem véletlen, ha barátságból szerelem fejlődik, vagy 
ha maguk a szerelmesek lelki közösségük természetének 
megítélésében csalódva, barátságnak minősítik azt, holott  
már szerelem van jelen.”22

22  i. m. 288.
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FREUNDSCHAFT UND LIEBE 
IN DER PHILOSOPHIE 

IN UNGARN 1

1. Einführung

„Es gibt eine unverständliche Beziehung zwischen einer 
Freundschaft und einem Stern. Warum ist ein Freund ein 
Stern? Und warum ist ein Stern ein Freund? Weil er so weit 
liegt und trotz dem in uns lebt? Weil er meiner ist und trotz -
dem so unerreichbar? Weil der Raum, wo wir uns treff en, 
nicht menschlich, sondern kosmisch ist? Weil ich von ihm 
nichts verlange, wie er auch nichts von mir will? Nur das, 
dass er für mich da ist, so wie er ist, es gibt nur ihn und 
mich, was für uns beide schon genug ist? Die Frage kann 
nicht beantwortet werden. Und muss ja auch nicht. Und 
obwohl die Antwort unmöglich ist, werde ich immer wis-
sen und fühlen, dass mein Freund ein Stern ist, und wie er 
mich bestrahlt, ist die Aufstrahlung des Kosmos, aber nur 
für mich“.2 (Béla Hamvas)

1  Freundschaft und Liebe in der Philosophie in Ungarn, in: (Hrsg. 
Kegyes, Erika unter Mitarbeit von Huszár, Ágnes): Genderbilder 
aus Ungarn – Ergebnisse der ungarischen Genderforschung, Verlag 
Dr. Kovac, 2008, 41‒52.

2  Hamvas, Béla: Hamvas Béla Művei (Hg. von Antal Dúl), Medio, 
Budapest, Bd. 18., 1943, 1988 und 2001, Das obige Zitat stammt 
aus dem Band „Die unsichtbare Geschichte“, S. 202, und lautet 
auf Ungarisch wie folgt: 

„Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között .
Miért csillag a barát? És miért barát a csillag?
Mert olyan távol van és mégis bennem él?
Mert az enyém és mégis elérhetetlen?
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Das Zitat ist die kosmische, universelle, auf Geistese-
bene existierende, lyrische Formulierung des Wesens einer 
Freundschaft. Im Folgenden wirdauf einige in der ungari-
schen Denkweise positionierte Freundschaftsauff assungen 
Bezug genommen, die auf grundsätz lich verschiedenem 
theoretisch-philosophischem Hintergrund basieren, so 
auf Ágnes Heller, Béla Hamvas und auf einige christliche 
Denker wie Béla Brandenstein, Tamás Nyíri, Alajos Kövér. 
Die eine Grundfrage von E. Lévinas lautet so: „Wie könn-
te man die Eigenartigkeit der Ich-Du-Beziehung zwischen 
den Menschen behalten, ohne auf den ethischen Grund der 
Verantwortung all zu streng zu bauen? Und wie könnte 
man darauf bauen, ohne die von Buber betonte Gegensei-
tigkeit in Frage zu stellen? Beginnt die Ethik wohl nicht 
da, wo das Ich über dem Selbst (Soi) das Du wahrnimmt.“3 
Das Du und das Ich schaff en die in der Moderne mögli-
chen neuartigen intimen Beziehungen.

2. Die Involviertheit der Gefühle

Hellers diesbezügliche Analysen sind in ihren frühen 
Schriften (A mindennapi élet, 1970 (= Das Alltagsleben), Az 

Mert az a tér, ahol találkozunk nem emberi, hanem kozmikus?
Mert nem kíván tőlem és én sem kívánok tőle semmit?
Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van és ő van és én
vagyok, ez kett őnknek tökéletesen elég?
Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell.
De, ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni,
Hogy csillag, a világegyetem rámragyogása“.

3  Lévinas, Emmanuel: Nyelv és közelség, Tanulmány – Jelenkor, 
Pécs, 1997, S. 108.
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ösztönök (= Die Instinkte) 1978, Az érzelmek elmélete (= The-
orie der Gefühle, auf Deutsch erschienen 1980), 1978) zu 
fi nden. In die Alltagsstruktur beschreibt sie die einzelnen 
Elemente der intimen Sphäre, aber im Einzelnen geht sie 
bei der Analyse des Gefühlsinventars auf die Wirksamkeit 
und die Struktur der Freundschaftsformen ein. Im Inven-
tar der Gefühle, die sie Gefühlshaushalt nennt, stellt man 
aus der Hierarchie der Lebensaufgaben ausgehend eine 
Gefühlshierarchie auf. Hellers Gedanken lassen sich wie 
folgt zusammenfassen: „Der Primäraufgabe kommen die 
meisten Gefühlsinvestitionen (einschließlich ihr Umwech-
seln in Taten, und das Verantwortungsgefühl für die Ge-
fühle) zu, in der Hierarchie der untergeordneten Gefühle 
sind entweder die Qualität oder Intensität der investierten 
Gefühle unterschiedlich. Wenn es nicht so geschieht, dann 
hat das Individuum ein Gefühl der Normverletz ung und 
richtet sich danach, in sich die Herausbildung des aus dem 
Gesichtspunkt der Aufgabe relevanten Gefühls, dessen 
Qualität und Stärke entsprechend ist, zu fördern. So voll-
zieht sich im Fall Hamlets die Entstehung des Gefühls der 
Rache, in beiden seinen Bezügen.“4

Da die Vollentfaltung des „Gefühlshaushaltes“ nach 
Heller in der bürgerlichen Gesellschaft beginnt, war es 
möglich, in den ethischen Äußerungen des Alltagslebens 
die Möglichkeit zu fi nden, einen bewussten Gefühlshaus-
halt nur für sich zu schaff en. Die Instinkt- und Gefühls-
theorie, die auch als philosophische und anthropologische 
Theorien zu bezeichnen sind, basieren vor allem auf der 
marxistischen Auff assung über das substanzielle Wesen 
der Geschlechter. Dieser Grundsatz  kann wie folgt zusam-

4  Heller, Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete, Gondolat, Buda-
pest, 1978, S. 367.
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mengefasst werden: „Der Mensch ist […] zwar einheitlich, 
seine Persönlichkeit sei aber durchaus gespalten. Unser 
selbst gewählter Wert ist die einheitliche, sich in der Be-
wältigung der Aufgaben der Welt verwirklichende, ge-
fühlsreiche Persönlichkeit. So eine Persönlichkeit gibt es 
nur entweder als eine Art von Tendenz, oder nur als Aus-
nahme. Ihre anthropologische Allgemeinheit ist also keine 
empirische Tatsache.“5

In der Phänomenologie der Gefühle hält Heller die 
Einheit Wahrnehmen-Handeln-Denken-Fühlen für grund-
legend. Sie arbeitet die Defi nition des Gefühls in Anleh-
nung an Plessner im Folgenden aus: Nach seinem Wesen 
bedeutet das Fühlen ein Gefühl des In-etwas-involviert-
Seins, d.h. die gefühlsvolle Verknüpfung des Selbst an 
Etwas6, zum Beispiel in den persönlichen Beziehungen 
die Anknüpfung des Ichs an Jemanden. Die Involviert-
heit ist in den menschlichen Beziehungen grundsätz lich, 
so auch in der Freundschaft. Im Allgemeinen kann sie 
positiv-negativ, aktiv-passiv, direkt-indirekt, augenblick-
lich-kontinuierlich, die ganze Persönlichkeit oder sie nur 
teilweise betreff end, tief-oberfl ächlich, intensiv-extensiv, 
bewahrend-dehnend, vergangenheits-, gegenwarts-, oder 
zukunftsorientiert sein. Diese Merkmale nehmen auch in 
Bezug der Freundschaft ihre Grundkonturen ein, können 
aber, wie Heller es behauptet, auch kombiniert auftreten. 
Ihre Involviertheit kann volle Hingabe bedeuten, ein so ge-
nanntes speak experience, ein Spitz enerlebnis, ohne dass 
das Leben nicht vollständig sein kann. Ein wichtiger As-
pekt der freundschaftlichen Beziehungen ist ihre stumme 

5  Ebenda S. 137
6  Plessner, Hemuth: Lachen und Weinen, eine Untersuchung nach den 

Grenzen menschlichen Verhaltens, 1961 (1941).
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und eigentliche Geschlechtlichkeit und die Unterschei-
dung in dem Wesen der Geschlechtlichkeit. In dieser letz te-
ren Form kann sich neben der Freundschaft auch die Liebe 
zwischen Mann und Frau ihren Platz  fi nden.

3. Die Intentionalität der Gefühle

Ein wichtiges Element der Phänomenologie der Ge-
fühle ist die Intentionalität, in deren Folge die Welt um 
und von uns nicht nur auserwählt, sondern auch geschaf-
fen wird. In diesem Bezug, obwohl Heller darüber im 
Einzelnen nicht spricht, bedingt die Auserwähltheit in der 
Freundschaft der Gleichrangigkeit, zufolge deren das Ich 
auch auserwählt sein kann. Mit dieser/diesem Auserwähl-
ten wird die Welt mit und von uns bewohnt.

Nach Heller sei jede Schaff ungsetappe der Eigenwelt in 
erster Linie kognitiv, aber auch ein Gefühl gegenüber dieser 
soll als ein bedingter Hintergrund immer da sein. Sie argu-
mentiert wie folgt: „Wenn ich handle, wahrnehme, denke, 
dann ’erwähle’ ich nicht nur ’aus’, was für mich entschei-
dend, grundlegend ist, also das, was zum Behalten bzw. 
Ausdehnen meines Ichs – mit einem Absichern der Kontinu-
ierlichkeit – dient, oder gerade das, was das Behalten, Aus-
dehnen, Sichern der Kontinuierlichkeit meines Ichs bedroht, 
sondern ich verwirkliche mich selbst auch, mache meine 
eigene Welt um mich herum kohärent, und drücke den 
Stempel meines Ichs auf all das, was ich mache, wahrnehme 
und handle. Und auch umgekehrt: nicht eine jede Selektion 
hängt unmitt elbar von der Regelungsfunktion des Ich ab.“7

7 Heller, Ágnes: Az ösztönök. Az érzelmek elmélete, 155.
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Beim Typisieren der Gefühle fasst Heller nach Inter-
pretierung mehrerer Auff assungen bei der Analyse der sog. 
Orientierungsgefühle – in einem binaren Code von Liebe 
und Hass denkend – ab, dass das Ich danach orientiert 
wird, dass ein Zusammensein bzw. eine Beziehung mit je-
mandem unsere Persönlichkeit entwickelt und das Zusam-
mensein bzw. die Beziehung zu jemandem zum Schütz en 
unserer Persönlichkeit zu vermeiden ist. Die Liebe ist ein 
Ja-Gefühl, das sich auf die Person und Persönlichkeit ei-
nes anderen Menschen bezieht, der Hass ist ein sich auf 
einen anderen Menschen beziehendes Nein-Gefühl.8 Die 
Orientierungsgefühle sind Gefühlsdispositionen, die lang-
lebig sind. Bei der weiteren Argumentation geht Heller auf 
Witt gensteins Grundgedanken zurück, und schreibt, dass 
er völlig Recht hat, als er sagt: wenn du sie/ihn nur eine 
Stunde lang geliebt hast, hast du sie/ihn nicht richtig ge-
liebt. […] Unbezweifelnd ist aber, dass es Zeitalter gibt, in 
denen die Liebe nicht als glaubwürdig gilt, wenn sie nicht 
ein Leben lang dauert, und es gibt welche, wo auch die nur 
einige Monate lang andauernde Liebe bereits auch als über 
allem glaubwürdig gilt (aber eine Freundschaft von eini-
gen Monaten kaum).9

In der Phänomenologie der Gefühle erzielt eine weiter 
blickende Analyse die Unterscheidung der partikulären 
und individuellen Gefühle. In diesem Bezug ist die Dimen-
sion der Hingabe am wesentlichsten, in der das autonome 
Individuum sich selbst und sein Wesen hingibt. Wir könn-
ten sagen, das sei die Situation der unbedingten Hingabe 

8  Ebenda S. 232, Zusammenfassung des Heller’schen Gedanken-
gangs

9  Ebenda S. 233, Zusammenfassung des Heller’schen Gedanken-
gangs
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vollen Vertrauens, auch im Fall einer Freundschaft. Bei der 
„Hingabe“ des partikulären Ich ist das Subjekt auf der Hut, 
es hat Verdacht, und überprüft ständig, ob ein Liebes- oder 
Freundschaftsverhältnis entsteht. Die Hingabe des parti-
kulären Ich ist immer nur an das Selbst gerichtet, es ist nur 
eine Art der Verlängerung des eigenen Wesens z.B. in den 
Ausdrücken der Sprache wie mein Kind, meine Familie, 
meine Heimat ist die Partikularität auf der Tat zu ergreifen. 
Die Entt äuschung, der Schmerz bedeuten die Brüche im 
Verlaufsprozess der Hingabe sowohl in der Freundschaft 
als auch in der Liebe. Die Herausbildung des Individuums 
ist ein langer und schwieriger Prozess, aber wie Heller in 
ihrer Konklusion formuliert so, dass ein Individuum zu 
bleiben ist immer leichter. Heller geht wie folgt weiter: 
Das aufrichtige Off enherzigkeit mit Liebe zu erwidern, das 
Geschmeichel mit Verachtung abzuweisen, sie/ihn für sich 
selbst zu lieben usw., all dies ist anfangs mit seelischen An-
strengungen verbunden, aber es wird letz tendlich immer 
natürlicher.10

In ihren späteren Schriften11 denkt sie auf allgemei-
ner, theoretischer Ebene z.B. die Probleme der Verant-
wortung und Ehre, des Gewissens, des Guten und Bösen 
weiter, und bei der Entscheidung für das Gute tritt  nach 
ihrer Meinung die erste existentiale Wahl unseres Lebens 
ein. Da kann und soll gefragt werden, welche Handlung 
richtig und welche falsch sei? Die Entscheidung für die 
gute Handlung, zugleich für die der Verantwortung geht 

10  Ebenda, S. 331, Zusammenfassung des Heller’schen Gedanken-
gangs

11  Heller, Ágnes: A mindennapi élet elemi etikája, in: Gond, 1993/5‒6; 
In: Englischer Sprache: General Ethics, Basil Blackwell, Oxford, 
1988. Heller, Ágnes: Általános etika, Cserépfalvi, Budapest, 1994.
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aus der/dem Anderen heraus oder erfolgt in ihrem/seinem 
Interesse. So werden die symmetrischen Beziehungen von 
uns bevorzugt, bzw. man nimmt an, dass grundsätz lich 
diese in der Existenzwelt unserer Zeit dominieren. Der 
gute Mensch kümmert sich um die/den Anderen, und die 
folgenden Grundsätz e gelten dabei als Ausgangspunkte:

– Die Verletz barkeit Anderer
– Die Autonomie der/des Anderen
– Die Moralität der/des Anderen
– Das Leid Anderer12

Der Archetyp der Moral beruht auf der Gegenseitig-
keit, und im Spiel des Gebens und Bekommens kann die 
Verletz ung dieser Regel als „Böses“ interpretiert werden. 

4. Ein Umdenken der Begriff e Freundschaft 
und Liebe

Die obigen Ausführungen können zum Umdenken 
des Freundschafts- bzw. der Liebesbegriff es des 20. Jahr-
hunderts führen. Wenn wir umschreiben können, was die 
Freundschaft nicht ist, können wir unserer ursprünglichen 
Interpretation näher kommen. Weitere Begriff e wie Auf-
richtigkeit, Vertrauen, bzw. deren Missbrauch in den inti-
men Beziehungen, so auch in der Freundschaft und Liebe 
tauchen als Begleitbegriff e auf. Heller bleibt uns aber mit 
einer ausführlichen Entfaltung all dieser schuldig.

Die geistig-philosophische Tradition bedeutet auf be-
kannte Weise einen völlig anderen Hintergrund im Gedan-
kensystem von Béla Hamvas. Auf seine Freundschaftsauf-

12  Ágnes, Heller: A mindennapi élet elemi etikája, in: Gond, 1993/5‒6., 
S. 151–152.
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fassung wirkten nicht nur die Eckpunkte der Rationalität 
und Existenzialität, sondern auch die Gesichtspunkte der 
Tradition und Astrologie. Denn die Freundschaft hat auch 
in der Astrologie ein Zuhause.

Eine reale Fragenstellung heißt in unseren Tagen: Wa-
rum behauptet Hamvas, dass die Freundschaft tiefer als 
die Liebe ist? Warum kommt er zur Konklusion, dass die 
Freundschaft die klassische Lösung der Lebensprobleme 
und ein Weg zum Erleben der menschlichen Vollkommen-
heit ist? In der Philosophie von Hamvas weicht die Freund-
schaftsinterpretation sowohl der von Ágnes Heller’s mar-
xistisch begründeten Interpretation, als auch von der der 
katholischen oder protestantischen Denker ab. Für ihn ist 
diese intime Beziehung auf Grund der Tradition im Golde-
nen Zeitalter eindeutig dominant bestimmend, und sie hat 
ihre Existenz ausdrücklich nur zwischen Männern.

Als er die Ursprünge des freundschaftlichen Gefühls 
durchdenkt, analysiert er diese Form der Beziehungen bei 
dem einen Kind von Eros, Aphrodite und auch die Na-
tur der Freundschaft bei Philia. Warum ist eine Gött in da, 
die sich die Freundschaft nur zwischen Männern vorzu-
stellen vermag? Auf diese Frage gibt es bei Hamvas keine 
Antwort, dies folgt allerdings auch aus Hamvas’ essayisti-
schem, esoterischem Stil.

Eine Festlegung von ihm lautet wie folgt: „Die Frau 
vergisst ihre Freunde, ihre Geliebten aber nie. Der Mann 
vergisst seine Geliebten, seine Freunde aber nie.“13 Viel-
leicht ist darunter als implizite Antwort zu verstehen, dass 
die Freundschaft aus drei Gründen unmöglich ist: Eitel-
keit, Hochmut, Ironie vernichten alle Freundschaften. In 

13  Béla Hamvas’ Werke (Hg. von Antal Dúl), Bd. 18. (unter dem 
Titel: Die unsichtbare Geschichte), Medio, S. 198
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erster Linie dominieren in diesen Bereichen die Frauen, an-
derseits sind die wahren Orte der Freundschaft Männerdo-
mänen: Bünde, Mönchsorden, Vereine, Armee, Fußballge-
meinschaft usw. Der Begriff  der Männerkollektivität wird 
auch mit ähnlichen Merkmalen charakterisiert: Regeln, 
Gelübden, Uniform, Gegner. Diese sind die Argumente, 
warum die Freundschaft nach Hamvas nur zwischen Män-
nern existiert.

Dem Begriff  Freundschaft kam wenig Spielraum im 
Laufe der Jahrhunderte in der Philosophiegeschichte zu, 
wie es Emerson in der modernen Zeit zum ersten Mal her-
vorhebt. In der Antike geht es in diesem Zusammenhang 
um etwas Natürliches, die Individualität der Moderne 
schenkt aber den sonst in jeder Hinsicht wichtigen inti-
men Beziehungen, so auch der Freundschaft, wenig Auf-
merksamkeit. Nach Emerson wird das Verschweigen des 
Themas zum Beispiel in den Werken von Scheler, Buber, 
Ebner und Barth ein Ende fi nden, weil sie alle das Ich-Du-
Verhältnis des menschlichen Seins für grundlegend halten. 
Die Erläuterungen von den aufgezählten Autoren sind für 
Hamvas unannehmbar, weil sie das Problem doch auf et-
was anderes zurückführen und nicht auf die ursprünglich 
vorhandene und sich umformende Daseinform.

Die Freundschaft habe keine Geschichte – so Hamvas, 
aber laut seiner Argumentation müsste das Thema Laotse’ 
und Buddhas Freunde, die Freundschaften aus dem Troja-
nischen Krieg, oder die von Sokrates und seinen Freunden, 
bis zur Moderne hin, zu den Freundschaften der Dichter, 
Schriftsteller, ganz zum George-Kreis in Betracht gezogen 
werden. Was ist dann bei Hamvas als Freundschaft zu ver-
stehen? „Die Liebe lockt all die Kraft des Menschen hervor, 
weckt und peitscht diese auf […], erweckt Leidenschaften. 
[…] entfesselt alle Dämonen in uns. Die Freundschaft 



300

Filozófi a és kritika

bringt jedoch auch die Kraft des Menschen in Einklang, 
[…] und bändigt all unsere Leidenschaften. […] Philia ist 
die einzige Gött in, bei deren Erscheinung sich die elemen-
taren Dämonen versöhnen.“14 Aus diesen Gedanken aus-
gehend erschließt er die Formen der Freundschaft, aber 
nur auf der Ebene der Markierung und Beschreibung, und 
nicht auf der der Interpretation, oder eine Allgemeingül-
tigkeit beanspruchend, wir sollen seinen Wahrheitswert 
nicht suchen. So gilt es: die echte Freundschaft vereinigt in 
sich all deren heldenhafte, intime, geistige und spielerische 
Formen: die Freundschaft ist „[…] heldenhaft, wenn ich 
ihr/ihm mein Leben aufopfere; es ist eine geistige Sphäre, 
wo ich mit ihr/ihm zusammen bin; sie ist spielerisch, da ich 
mit ihr/ihm so lustig spielen kann wie ein Kind; und sie ist 
intime, da ich mich für sie/ihn erschließe.“15

5. Freundschaft und Nächstenliebe

Es gibt nur wenige ungarische Denker, die sich auch 
die christlichen Traditionen bewahrend mit dem Freund-
schaftsbegriff  im weltlichen Sinne im Einzelnen befassen, 
da die Ausbreitung der allgemeinen Nächstenliebe den 
Gläubigen auf der Ebene des Einzelnen individuelle Lö-
sungsmöglichkeiten bietet. In der katholischen Sitt enlehre 
von Lajos Kövér bildet die Schätz ung meines Nächsten/
meiner Nächsten den Ausgangspunkt einer Art von Wer-
tanerkennung. Die Nächstenliebe ist die Liebe zum Gott  
und unseren Mitmenschen. Diese Konzeption der Liebe 
kann aber – die Liebe zu unserem Selbst auch nicht verges-

14  Ebenda, S. 197.
15  Ebenda, S. 199.
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send – die Liebe des Feindes/der Feindin mit einschließen. 
Kövér analysiert und zählt die Merkmale dieses Begriff s 
der Liebe auf: die Liebe steht über dem Recht des Blutes, 
ihre Grundelemente sind die Verantwortung für die Ge-
meinschaft und die Solidarität, die aber mit dem Mitleid 
nicht identisch sein darf.16 Die allgemeine Ausbreitung des 
Begriff s der christlichen Nächstenliebe bedeutet aber na-
türlich keine „Rahmenlosigkeit“ eines Gefühls, denn auch 
die Nächstenliebe ist in irgendeiner Form und auf irgend-
eine Weise gesteuert, sie kann aus diesem Grunde keine 
wahllose Spende und kein unbedachtes Opfer bedeuten, 
auch „[…] sie braucht die behutsame Führung des Verstan-
des, um ihr Ziel zu erreichen.“17

Aber warum soll auch unser Feind/unsere Feindin 
von uns geliebt werden? Warum macht Christus die Lie-
be zu unseren Feinden zu einem generell verbindlichen 
Gebot? Auch Sünden gegen die Nächstenliebe wie Hass, 
Neid, Rache und Schadenfreude sind zu bewältigen: „Die 
zwei wichtigsten Früchte der Liebe zu den Feinden sind 
die Bereitschaft zum Frieden und die Geduld.“18 Sie garan-
tieren eine Entschuldigung und eine gewisse Neigung zur 
Versöhnung; wie es die christliche Lehre über die Liebe, 
die sich bis zum Aufopfern des Ich ausdehnt, beschreibt, 
wobei das Böse nicht mehr als ein Übelbringer erscheint, 
und in Hoff nung auf das Gute alles erduldet wird (vgl. 1 
Kor 13,57)

In seiner Ethik geht Tamás Nyíri von den Prinzipien 
der Pfl icht, des Gewissens aus, d.h. wenn jemand eigenes 

16  Kövér, Lajos: Út, igazság, élet (= Weg, Wahrheit, Leben), Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem, Budapest, 1995; S. 225–227.

17  Ebenda, S. 228.
18  Ebenda, S. 230.
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Glück und eigene Vollkommenheit erreichen will, ist es 
nur in Gesellschaft mit Anderen zu erreichen, für die Ver-
antwortung und Pfl icht übernommen wird. In einer jeden 
Freundschaft ist neben Nächstenliebe, Wohltätigkeit auch 
die verpfl ichtete Verantwortung für das Glück der/des 
Anderen mitgemeint, so wie es der Fall in verschiedenen 
wirtschaftlichen, kulturellen, politischen, erzieherischen 
Gemeinschaften sein sollte.19

6. Gemeinschaft und Individualität

Von den christlichen Denkern des 20. Jahrhunderts 
sind in der Zwischenkriegszeit Béla Brandensteins Gedan-
ken maßgebend. Die Hauptlinien seiner Schriften bilden 
seine Systematik, eine Art philosophischer Anthropologie, 
die philosophiehistorische und philosophisch-theologi-
sche Gedankensysteme vereinigt.

In seiner Ethik geht er auf die Interpretation der 
Freundschaft ausführlich ein. Zur Vollentfaltung der – 
vom Gott  erzeugten – geistigen Geschöpfe, die Menschen 
genannt sind, hält er zwei grundlegende Dimensionen für 
wesentlich. Einerseits die verschiedenen Lebensgemein-
schaften, anderseits die innere Rolle der Einsamkeit. Beim 
Letz teren hebt er hervor, dass weder das menschliche Sein, 
noch das Gott -Erleben ohne Erleben der menschlichen Ein-
samkeit vollständig sein kann. Aber das menschliche Le-
ben kann sich nur in der Gott esgemeinschaft wirklich und 
sinnvoll verwirklicht werden, mahnt Brandenstein. Die 
Ergänzung des erzeugten Geistes ist die/der Andere, und 

19  Nyíri, Tamás: Alapvető etika (= Grundlegende Ethik), Pázmány Pé-
ter Teológiai Akadémia, Budapest, 1988.
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zwar die/der mannigfaltige Andere. Ein schaff endes Zu-
sammensein „[…] braucht oft eine besonders innige, enge 
Lebensgemeinschaft, eine eigenartige körperlich-seelisch-
geistige Lebenseinheit.“20

Das geistige Sein einer menschlichen Gemeinschaft 
hängt von der vertretenen Wertordnung ab, und ist einer-
seits für deren Verwirklichung, andererseits aber auch für 
die Verneinung bestimmter Werte in der zwiespältigen 
Einheit von Freiheit und Gebundenheit. Dies kann auch 
durch ein Zitat von Brandenstein aufgezeigt werden: „Sehr 
viele von diesen Gemeinschaften sind fl üchtig, haben kei-
ne feste Form, sind aber in der Gestaltung des menschli-
chen Lebens sehr wichtig. Eine kurze Reisebekanntschaft, 
die Gemeinschaft zwischen der/dem Vortragenden und 
den Zuhörern, ein fl üchtiger Flirt oder eine kurze Liebes-
beziehung, sogar ein spontanes Aufeinandertreff en auf der 
Straße, das Erblicken von Bekannten kann vielleicht ein 
Erlebnis für ein ganzes Leben sein. […] wir weisen nur auf 
die große Verantwortung hier hin, die jede/jeden bedrückt, 
wenn sie/er auf die/den Anderen wirkt, mit jemand An-
derer/Anderem zusammen handelt, mit ihr/ihm spricht, 
sie/ihn ansieht, oder wenn sie/er von uns betrachtet wird; 
irgendeine Tat, Geste, irgendein Wort, Blick, Mienenspiel, 
oder der Ausfall all dieser kann bei irgendjemandem mora-
lisch sehr bedeutend sein.“21

Brandenstein befasst sich auch mit den innigen Ge-
meinschaftsformen der kleinsten Zweipersonengemein-
schaften: mit der Liebe und Freundschaft. Nach ihm ist 
die Freundschaft keine einfache Kameradschaft, wie auch 

20  Brandenstein, Béla: Etika (= Ethik), Szent István Társulat, 1938; 
S. 280.

21  Ebenda, S. 284‒286.



304

Filozófi a és kritika

keine Kameradschaftlichkeit, die die Sitt lichkeitsgesetz e 
schon tiefer vor Augen hält. Die Individualität, die Freiheit 
und die Autonomie sind auch Merkmale einer Freund-
schaft. Nach ihrem Charakter ist sie eine enge seelische 
und geistige Beziehung, eine Tätigkeit zwischen zwei Per-
sonen. Sie beruht auf gemeinsamer Achtung und Liebe, die 
zwischen den zwei Individuen Persönlichkeit in geistiger 
Größe zustande kommt, die aber die Freundschaft zwi-
schen Personen auf verschiedenen geistigen Ebenen auch 
nicht ausschließt, wenn beide mit der geistigen Größe der/
des Anderen im Klaren sind. Das ist ein solches echtes see-
lisches „Band“, ein „geheimnisvolles“ Zusammensein, das 
ihre gemeinsame Tätigkeiten vereinheitlicht. Brandenstein 
unterscheidet drei Phasen der Freundschaft: 

– die sich aus der Einsamkeit der Pubertätszeit 
entfaltende menschliche Seele sucht ihres/seines Gleichen; 

– die den Eros in den Mitt elpunkt stellende Jugendzeit; 
– das in sich kehrende Alter, das in seiner In-sich-

Verschlossenheit kaum Freundschaften schließt.
In der andersartigen intimen Beziehung, der Liebe 

„[…] wenn sie eine tiefe und zugleich echte geistige Ge-
meinschaft ist, verbirgt sie in sich auch tiefe Freundschaft: 
deshalb ist es kein Zufall, wenn sich aus der Freundschaft 
eine wahre Liebe entwickelt, oder wenn die Verliebten 
selbst in der Beurteilung der Natur ihrer seelischen Ge-
meinschaft entt äuscht diese für Freundschaft halten, ob-
wohl sie eine Liebe ist.“22

22  Ebenda, S. 288.
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MIÉRT NÉLKÜLÖZHETETLEN 
A BÍRÁLAT?1

„[…] az igazi kritika pozitív társadalmi funkciója a benne 
explicite vagy implicite érvényesülő világnézet igazságán múlik. 
[…] alapvető fontosságú irodalomszociológiai kérdés, hogy a kri-
tika igényével fellépő írásmű valóban az-e, aminek feltünteti ma-
gát, vagy más rokon műfaj, amelyet a társadalomnak a kritikával 
szemben támasztott  igényektől eltérő követelmények szerint kell 
megítélnie.”2

E sorok, úgy gondolom, lényegében tömören megfogal-
mazzák az ott  és akkor (Magyarországon és Erdélyben 
a szocializmusnak nevezett  évtizedekben) lehetséges fi -
lozófusi-kritikusi att itűdöt, amelynek tágabb vetületei is 
vannak. 

Alapvetően a következő kérdések fogalmazódnak 
meg: egyrészt a marxizmus-leninizmus ideológiája mi-
lyen igazságértékekkel rendelkezik vagy nem rendelkezik, 
másrészt mennyiben viseli el mint uralkodó világnézet a 
bírálatot, harmadrészt mennyire tűri vagy nem tűri el az 
elutasító magatartást és publicisztikát, s ily módon valóban 
kritika-e a kritika? Természetszerűen a teljesség igénye nél-
kül közelítek a problémához, amelynek részleteiben törté-
nő feldolgozása sokdimenziós, nem csupán irodalomszoci-

1  Jelen tanulmány a Megidézett  reneszánsz című, Hanák Tibor emlé-
kére 2004-ben rendezett  konferencián elhangzott  előadás módo-
sított  változata, és a T 046757 számú OTKA kutatás keretén belül 
keletkezett . 

2  Rácz Győző: A lírától a metafi zikáig, Kriterion Kiadó, Bukarest, 
120–121.



306

Filozófi a és kritika

ológiai, hanem fi lozófi atörténeti feladat is. Az viszont már 
itt  leszögezhető: alapvető, hogy a mindenkori társadalom 
irodalomszerkezetében milyen helyet foglal el, és milyen 
szerepet kap az író és a kritikus, a fi lozófus mint író és mint 
kritikus.

Hanák Tibor szellemi portréjának átgondolásakor Sza-
bó Zoltán a leleplezést és a mentést látja alapvető kritikusi 
és fi lozófusi feladatának.3 

A kritikának a fi lozófi atörténetben komoly hagyomá-
nyai vannak, amit folytatni kell, s amit Hanák a marxiz-
mussal szemben is megtesz. A mentés a múlt értékeinek 
megőrzését jelenti, s Hanák egyik igen nagy érdeme az, 
hogy az 1945 előtt i hazai nem marxista fi lozófi ai rendsze-
reket, irányzatokat a nyilvánosság elé tárja, kimutatva azt, 
hogy igenis van hazai fi lozófi ai hagyomány.     

Az alábbiakban Hanák Tibor A nélkülözhetetlen bírálat 
c. tanulmánykötetéből (1983) kiindulva s a korabeli szak-
irodalom néhány munkája alapján gondoljuk át vázlatosan 
a fenti kérdésekre található válaszokat 

Hanák a fi lozófi át tehát többek között  kritikaként is 
értelmezi, mely saját fi lozófusi, fi lozófi atörténészi men-
talitását és munkásságát is jellemzi. Így a hazai marxista 
fi lozófi a kritikáját nem csupán a megértés, a történelmi 
helyzetből adódó (ideológiai és egzisztenciális) korlátok 
ismeretében térképezi fel, hanem egyrészt szigorú szak-
mai szempontokat érvényesít, másrészt a marxizmust 
bíráló marxista fi lozófusok egymás között i együtt műkö-
désének, illetve együtt  nem működésének koordinátáit is 
kitapogatja. E vonatkozású írásai a „nyugati” szellemi élet 
pluralizmusának szemszögéből tekintenek rá a hazai és a 

3  Szabó Zoltán: Egy nélkülözhetetlen bíráló. (Hanák Tibor szellemi 
portréjához), in: Magyarságkutatás, 1990‒1991.
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kisebbségben élő magyarság fi lozófi ai, fi lozófi atörténeti, 
esztétikai, szociológiai írásaira, vagyis a „megengedett ” 
vagy „elnézett ”, megtűrt diszciplínákra és a szépirodalom 
néhány termésére. 

Mivel igen nehezen jutott  hozzá a primer szakiroda-
lomhoz, az írások természetszerűen nem fedik le a kelet-
kezett  anyag egészét, de lényegileg felvázolja azt a marxis-
ta fi lozófi a által uralt fi lozófi ai térképet, amelyen átt örési 
kísérletek történtek 1945-től a nyolcvanas évekig. E térkép 
Magyarországon repedésekkel telített é válik az évtizedek 
folyamán, mely repedések időrendben Hanák szerint is 
négy 8-as köré fókuszálódnak: 1948; 1958; 1968; 1978. 

 A történelmi szituációk ismertek, de itt  az a lényeges, 
hogy milyen konkrét ténybeli kihatással vannak a fi lozófi ai 
életre? Néhányat jelzek a sok közül.

1945 után megtiltják például a logika, a szociológia, a 
pszichológia művelését, feloszlatják a Filozófi ai Társasá-
got, megszüntetik többek között  az Athenaeumot, a fi lo-
zófi a oktatását a középiskolákban, a fi lozófi át mint önálló 
szakot az egyetemeken, mondván, ha nincs középszintű 
fi lozófi aoktatás, fi lozófi atanárokra sincs szükség. 

Ekkor zajlik az ún. Lukács-vita, Lukács megtámadása 
és önbírálatra kényszerítése. 

Hanák szerint új hangok jelennek meg Szecsődi László 
és Nádor György írásaiban.

A következő mélypont 1958. Hiába alakul meg a Filo-
zófi ai Intézet, hiába indul el a Magyar Filozófi ai Szemle, hi-
ába tér haza Lukács és írja Hegellel és Marx-szal foglakozó 
munkáit, antimarxistának minősül. Az egyik főideológus, 
Fogarasi Béla kijelenti, hogy Lukács politikai és fi lozófi ai 
szempontból egyaránt antimarxista és antirevizionista.4

4  Magyar Filozófi ai Szemle, 1958, 427.
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Az 1968-as események, a prágai és a budapesti tavasz, 
a nyugat-európai neomarxizmus, az új gazdasági mecha-
nizmusnak nevezett  gazdaságirányítás, s több más itt  nem 
részletezhető tényező jelentős szerepet játszott  a hazai szel-
lemi élet pluralizálódásában. Többek között  megjelenhetett  
Szolzsenyicin Ivan Gyenyiszovics egy napja vagy Márkus 
György Marxizmus és „antropológia” (1971) című munkája, 
aki szerint a marxista fi lozófi ában az irányzatokat engedni 
kell kibontakozni.

Az 1978-as „nyolcas” a „Budapesti Iskola” tagjai Ma-
gyarországról való kiutasításának az éve. Heller Ágnes, Fe-
hér Ferenc, Márkus Mária, Márkus György, Vajda Mihály 
Nyugat-Európába kényszerült. A Filozófi ai Intézet átszer-
vezése, kutatók eltávolítása közben a „pártfi lozófusok” 
ideje újra eljött , s ahogy Hanák mondja: a marxisták nem 
viselték el a marxistákat, ugyanakkor mindezzel elismer-
ték saját marxista ellenzéküket. Ezáltal a marxizmus plura-
lizmusa, a kritika kritikája határon kívülre került.

De mi az, ami maradhatott  itt hon az ideológiai tér-
képen? A három „szabad” tudomány: esztétika, etika, fi -
lozófi atörténet, amelyeknek látszólag nincs „kártékony” 
hatásuk, emellett  a „második nyilvánosságnak” készült 
egyértelműen kritikai jellegű munkák. Így íródott  többek 
között  Márkus György és Szelényi Iván könyve, Az értel-
miség útja az osztályhatalomhoz és így születt ek Bibó István 
politikafi lozófi ai munkái.

Úgy tűnik, hogy a korabeli hazai ellenzék pluralitása 
egyértelműen elfogadott  a társadalom-elemzők körében, 
működésük tényleges feldolgozása még várat magára. 
Mindenesetre a rendelkezésre álló irodalom köztudott an 
többé-kevésbé publikus, s mint ilyen, a módszeres-tu-
dományos feldolgozás a 21. században is nehézségekkel 
küzd, bár más jellegűvel, mint az előző évtizedekben. 
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Mi az, ami többnyire világosan kirajzolódik a sza miz-
dat-irodalom, a Magyar Füzetek és az Irodalmi Újság írásai 
alapján?

 Faragó Béla 1986-ban megjelent kötetének (Nyuga-
ti liberális szemmel) is alapkérdése: mi az ellenzék cogitója 
és credója? Egy világosan kirajzolódó konklúzió, amely 
a múlt század nyolcvanas éveinek közepén árnyaltabbá 
válik: „A demokrácia megvalósításának érdekében Kelet-
Európában úgy a polgárok, mint az »elitek« viselkedését-
gondolkodását kellene megreformálni. Elképzelhető-e ma 
egy ilyen reform, mely a valóságban egy alapvető szellemi 
forradalom formáját ölthetné csak?”5 A vizsgált korszak-
ban két tipikus gondolkodás jellemző az ellenzékben Fa-
ragó szerint:

1. Az ún. marxista skolasztika neveltjei, akik ellenzék-
be kerülésük folyamán szakított ak a marxizmussal (pél-
dául: Kiss János, Bence György, Haraszti Miklós, Kemény 
István) a hetvenes évek közepéig a marxizmuson belül ke-
resték a kiutat a létező szocializmus kereteiből, s a lukácsi 
fi lozófi ai reneszánsz erre lehetőséget teremtett . 

Konrád még ezt írja Az autonómia kísértésében (Kelet-
nyugati útigondolatok 1977–1979): „A szocializmus harma-
dik időszaka, – ha az első Sztálin kora volt, a második 
meg ami utána jött  – nem lesz paradicsom, csak élhetőbb 
és serkentőbb lesz: a szocializmus alkotmányos korszaka. 
Belső konfl iktusai nyilvánossá válnak. A hatalmi intézmé-
nyek osztódnak és különböző érdekek képviseletére vál-
lalkoznak. Így előbb-utóbb kialakul valamilyen többpárt-
rendszer. […] A gondosan előkészített  alkotmány-reform 

5  Faragó Béla: Nyugati liberális szemmel – A mai magyar ellenzéki 
gondolkodásról, in: Magyar Füzetek könyvei 10., 1986. 
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Közép-Kelet-Európában stabilizáló tényező, utána a kor-
mányváltozás már nem okozhat rendszerváltozást.”6

2. Bibó István halála után az ő gondolkodásához kö-
zel álló és megerősödő mozgalom, illetve szellemi légkör, 
amelyhez a később született , nem a marxista ideológia he-
gemóniáján nevelkedett  nemzedék csatlakozott . Valamint 
a keresztény hitüket megtartó gondolkodók, akik a kevés 
vagy egyáltalán nem létező hazai „kapaszkodók” hiányá-
ban leginkább nem hazai fórumokon hallatt ák hangjukat 
(Szalai Pál).

Faragó alapkérdése, hogy „[…] a magyar ellenzék 
egészének eltávolodása a marxizmustól a Descartes-i 
cogitóhoz hasonló teljes újrakezdésnek tekinthető-e?”7 
Mint elemzése során kiderül, NEM. 

Egyrészt azért, mert metodológiaként kezelték a mar-
xizmust a társadalom elemzésére vonatkozóan, másrészt, 
mert politikai ideológiaként és ún. történelmi teleológia-
ként „[…] a marxi társadalomtudományra építve, az em-
beri társadalom végérvényes és optimális megszervezését 
ígéri(k).”8

 Végül is a marxizmussal való végleges leszámolás 
nem történt meg. Faragó Vajda Mihály, Hanák Tamás 
Gáspár Miklós továbblépését és másságát elemzi a kelet-
közép-európai marxista gondolkodók köréből, amelyet itt  
nem áll módomban elemezni.

E keretek azt sem engedik, hogy Lukács vonatkozó 
kritikai munkásságát érintsük, hiszen az egy másik elő-
adás, illetve konferencia feladata lehetne.

6  Konrád György: Az autonómia kísértése. Kelet-nyugati 
útigondolatok 1977–1979, in: Magyar Füzetek, 2., 152–153.

7  Faragó i. m. 46.
8  i. m. 46.
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Nézzük azt a két tudományterületet, amely valami-
lyen módon nagyobb szabadságot élvezhetett , s megen-
gedhetett  magának egy latens kritikát. Ezek: az esztétika 
és az etika.

Az esztétika lékei mélyen érintett ék például a vissza-
tükrözés-elmélet, a művészi szféra pszichológiai problé-
máit. Annak ellenére, hogy úgy tűnik, minden idők egyik 
leginkább ideológiamentes tudománya, legalábbis az 
elvont fogalmak szintjén, a lenini tükrözéselmélet ott  és 
akkor mégis arat a kor hazai gondolkodásában. Ennek el-
lenére bizonytalanná válik pl. a valóság fogalma, s egyes 
művészeti ágakat, így a zenét nem vagy igen torzan tudják 
interpretálni e fogalommal. Kiemelkedő e vonatkozásban 
Gyertyán Ervin A múzsák testvérisége c. munkája, amelyben 
az emocionalitást preferálja a zenei és a lírai alkotások ke-
letkezésében és a befogadói folyamatban. Azonban mivel 
kiindulópontja a tapasztalati valóság, a modern művé-
szeti irányokat nem vagy csak torzítóan tudja értelmezni. 
De már ennyi is több, mint a marxista-leninista esztétika 
tételei, amelyek nélkülözik a pszichológiai vonatkozások 
elsőbbségét az alkotói és „befogadói” folyamatban.

 Eközben megjelenik például Füst Milán Látomás és in-
dulat a művészetben (1963) vagy Maksay László A műalkotás 
születése (1966) című írása, amelyek nem tekintenek el a 
fenti vonatkozásoktól.

 Nem szól Hanák arról a tényről, hogy létrehozatik a 
Marxista-Leninista Esti Egyetem, ahol a marxizmus alaptu-
dományai után ún. szakosodási lehetőségek voltak. Ennek 
érdekében született  meg például a Marxista-leninista esztéti-
ka c. tankönyv 1973-ban, amely már bővített , javított  kiadás 
volt, s így ez már nem nélkülözte az esztétika pszicholó-
giai, szociológiai vonatkozásait (természetesen bizonyos 
korlátok között ), valamint a 20. századi polgári felfogáso-
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kat és annak kritikáját. Az ideológiamentesnek ugyan nem 
mondható esztétikatörténet-írás megadott , lehetővé tett  
olyan területeken való viszonylag szabad mozgást, amely 
nem követelte az egyértelmű ideológiai állásfoglalást, de 
természetszerűen elvárt egy bizonyos fokú lojalitást.

Az 1972-ben megjelent Esztétikai Kislexikonról sem szól 
Hanák, pedig ez a munka, úgy tűnik, az előzőekhez és a 
lehetőségekhez képest nyitott abb a nem marxista irány-
zatok, az esztétikatörténet, az ágazati esztétikák stb. iránt. 
Természetszerűleg a marxista-leninista esztétika defi ní-
ciója nem változik, miszerint a dialektikus és történelmi 
materializmus módszereit alkalmazó irányzat, amelynek 
a megalapítói Marx és Engels, és amelyet Lenin fejlesztett  
tovább.9 

Nem hagyható fi gyelmen kívül az a tény sem, hogy a 
magyar esztétikai tradícióiról is születik egy szócikk, azon-
ban jeles esztétikai munkák kihagyásával, bár külön cím-
szó alatt  megemlíti például Böhm Károlyt (Az aesthetikai ér-
ték tana, 1942), Brandenstein Bélát (Művészetfi lozófi a, 1930). 

Itt  ismét csak utalni tudunk Lukács meghatározó esz-
tétikai munkásságára, s arra, hogy egy marxista esztétikai 
rendszer kidolgozása közben válik világossá számára, 
hogy nincs marxista ontológia és etika sem.

 Mint köztudott , a múlt század első felének hazai etikai 
irodalma igen gazdag, hiszen ha csak a nagyobb munkákat 
nézzük, körvonalazódik a polgári etikák pluralizmusa. Így: 
Böhm Károly, Pauler Ákos, Brandenstein Béla, Noszlopi 
László vagy a gyömrői tömegmészárlásban 1945-ben meg-
halt Révay József írásai. 

9  Esztétikai Kislexikon, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972, 426–
427.
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Az eddig ki nem alakult marxista etika első lépéseit 
teszi a korban. 

Kezdetben az osztályelmélet és a történelmi materia-
lizmus determinizmusa alapján általános értelemben vett  
kommunista erkölcsről beszéltek, illetve az erkölcs osztály-
erkölcsként defi niálódott  Marxnál. Lenin szerint jó az, ami 
a proletariátus erkölcsét szolgálja.

Mint ismeretes, a XXII. Pártkongresszus a kommunis-
ta etikai kódexet összeállítva olyan értékeket is felsorol, 
amelyek többnyire általános emberi, ill. keresztény etikai 
értékek is (igazságszeretet, becsületesség, szerénység stb.). 
Úgy gondolom, igazából Marx a Gazdasági-fi lozófi ai kézirat-
ok 1844-ből c. munkájában megadja azokat a dimenziókat, 
amelyek általános antropológiai és fi lozófi ai paramétereit 
nyújthatják egy marxista etikának: munka, közösségiség, 
nyelv, szabadság, univerzalitás. Ha már a kezdetekben ala-
pul vett ék volna ezen dimenziókat, talán korábban eljutot-
tak volna egy autentikus marxista etika körvonalazásáig. 
(Bár világos számomra, hogy mindez egy történelmietlen 
kérdésfelvetés.)

Hanák lényeges mozzanatként elemzi azt, hogy az 
alap–felépítmény–koncepció az erkölcs függetlenségét, 
önállóságát tagadja, mely voltaképpen a tükrözéselmélet 
következményeként a passzivitás dimenziójában értel-
mezhető. 

Bár nem jelzi, de fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
a kommunista erkölcsi nevelés atyját, Makarenkót termé-
szetszerűleg alapirodalomként kezeli a hivatalos ideológia.

Természetesen ennél árnyaltabb színek is jelen van-
nak a marxista etika térképén, de elsősorban etikatörténeti 
munkákban (pl. Gecse Gusztáv vagy Hegyi Béla Aquinói-
értelmezése, Szilágyi Imre Hartmannról szóló opusza). 
Ezen túl az 1984-ben megjelent Etikai kislexikonban (amely 
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az orosz eredetinek módosított , bővített  változata) külön 
címszó alatt  nem szerepel a marxista-leninista etika, ha-
nem általában az etika címszó alatt  tárgyalják. Így a defi -
níciója a következő: „Alapvető tárgya az erkölcsnek mint 
sajátos társadalmi jelenségnek és társadalmi tudatformá-
nak a természete, a társadalom életében betöltött  szerepe, 
az emberek anyagi életfeltételeit tükröző erkölcsi képzetek 
fejlődésének törvényszerűségei, az erkölcs osztályjelle-
ge stb.”10 Ezen általános megfogalmazáson túl lényeges, 
hogy az etika történetében jelentős szerepet játszott  gon-
dolkodók, elméletek, iskolák is helyet kapnak. Ennyire 
volt „engedély”, s ne felejtsük el, Hanák könyve után jelent 
meg, időben nem messze 1989–1990-től.

Hanák sajnos nem részletezi, bár megtehett e volna, 
Németh László etikai vonatkozású gondolatait sem, aki 
saját erkölcsi nézeteit a kitűnés etikájának nevezte, s a mar-
xizmussal szemben kiemelte a személyiség választását, 
amelyet nagy jelentőségűnek tart a döntési folyamatokban. 
Nem csupán drámáival, regényeivel, hanem esszéivel, ta-
nulmányaival is jelen volt a korabeli szellemi életben, s ki-
állt a „harmadik utas” gondolkodásmód mellett .

 Köztudott an jelentős személyisége a korabeli hazai fi -
lozófi ai irodalomnak Heller Ágnes, akinek etikai előadásai 
forralták a szakmai közhangulatot.

De mi az a kritika, amely Heller felfogását támadja?
Egyrészt azokat az egyetemi előadásait bírálták, ame-

lyek később A szándéktól a következményig című kötetben 
jelentek meg. A kritika talán legsúlyosabb vádja, hogy 
Heller célja „[…] a haladó politikai tevékenység, ezen be-
lül a munkásosztály osztályharcának lejáratása”.11 Hanák 

10  Etikai Kislexikon, 1984, 83.
11  Makai Mária – Földesi Tamás: Az etikai revizionizmus kritikájá-



315

Miért nélkülözhetetlen a bírálat? 

viszont mintegy megértően írja: „[…] Heller azonban nem 
mondja ki, mint Horatius és Tolsztoj, hogy hátat kell fordí-
tani a politikának, csak épp fi gyelmeztet a drámai konfl ik-
tusra.. Kiutat keres a ’magunk-védte’ bensőség számára, az 
»egyéni integritás megvédésére«. Végül tehát mégis befelé 
fordul, az egyén, a család és a kis közösségek természetes 
szigete felé. Ezektől a szigetektől várja azt a perspektívát és 
morális tisztaságot, melyek „értékeik megtartásával olvad-
hatnak be a tisztultabb közélet folyamatába.”12

Másrészt maga Hanák is górcső alá veszi Heller A mo-
rál szociológiája avagy a szociológia morálja c. munkáját is, 
többnyire elutasítva Heller koncepcióját. 

A hazai fi lozófi ai életben a szakmailag releváns-
nak mondható fi lozófi atörténeti munkák csak a hetvenes 
évektől jelenhett ek meg, hiszen sokáig a Fogarasi Béla ál-
tal megfogalmazott  tétel volt a mérvadó: „a fi lozófi ai tu-
domány, csakúgy, mint a közgazdaságtudomány, Lenin 
mélyenszántó elemzése szerint pártos tudomány s ez azt 
jelenti, hogy egy szót sem vehetünk át a velünk szemben 
álló burzsoá világnézet talaján álló fi lozófi ából, illetve a 
közgazdaságtani munkákból.”13

A romániai magyar szellemi életben kiemelkedő ha-
tása és szerepe volt és van a fi lozófi ának. A múlt század 
hatvanas-hetvenes éveiben kialakul egy olyan gondolko-
dói réteg, amely nem érzi szükségét annak, hogy marxis-
ta-leninista „szakszavakat” úm. imperialista, kapitalista, 
revizionista stb. akasszon a marxizmust megelőző vagy a 
korban élt nem marxista fi lozófusok nyakába. 

hoz. Heller Ágnes etikai nézeteinek bírálata, in: Magyar Filozófi ai 
Szemle, 1960/1–2. sz.

12  Hanák Tibor: A nélkülözhetetlen bírálat, München, 1983, 45.
13  i. m. 69.
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A kissé szabadabb szellemiséget két tendencia jellem-
zi. Egyrészt az 1948 előtt  alkotó, elsősorban Kolozsvárott  
élő, a polgári és a keresztény fi lozófi a eszmekörén belül 
működő gondolkodók többnyire elhallgatnak, ill. a ma-
gyarországi helyzethez hasonlóan emigrálnak Erdélyből. 

Másrészt a „szabadabb marxista” légkörben fi lozófi a-
történeti munkák jelennek meg, ill. az ún. „alkotó marxiz-
mus” szellemében íródnak.

A korabeli írások Gáll Ernő, Balogh Edgár, Fábián 
Ernő, Csehi Gyula, Rácz Győző, Balázs Sándor, Roth End-
re, Kallós Miklós, valamint az elsősorban fi lozófi atörténész 
Hajós József tollából valók. Gáll Ernő többek között  az, aki 
az ún. transzilván európaiságot teszi magáévá. A marxis-
ta gondolatkörben maradva, a hivatalos nómenklatúra 
hatályos megfogalmazásait nem hagyva fi gyelmen kívül, 
okosan határolja körül a romániai magyar nemzetiség ér-
vényesülésének elméleti-gyakorlati lehetőségeit. 

A román párthatározatok deklarálják az önálló nem-
zeti és nemzetiségi politikát, hivatalosan is engedélyezik 
egy nemzetiségi kisebbségi fi lozófi a és etika jelenlétét, így 
ennek hatására kibontakozott  az ún. nemzetiségtudomány, 
amely komplex elemzését adhatja a kisebbségi magyarság 
helyzetének. A kisebbség-etika, amely már a Kolozsvári Is-
kola tagjainak munkásságában is fontos szerepet töltött  be, 
tovább-, illetve újraértelmeződik Gáll Ernő nemzedékében. 
Gáll a Tegnapi és mai önismeret14 című kötetben szerkeszti 
egybe azokat a tanulmányait, cikkeit, amelyek a nemzet- 
és nemzetiségtudomány, az etika, az értelmiségszociológia 
területén mozognak. A román és a romániai magyarság 

14  Lásd Gáll Ernő: Tegnapi és mai önismeret¸ Kriterion Kiadó, Buka-
rest, 1975.
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együtt élésének dimenzióit kutatja, „természetszerűleg” a 
megengedett  ideológiai korlátok között .

Kialakult egy fi atalabb nemzedék is, az ún. „erdélyi 
új fi lozófi a”, amelynek tagjai Brett er György köré csopor-
tosultak, s a marxizmusból kitekintve fogalmazták meg 
újítási szándékaikat. „[…] ezt a csoportot nem annyira a 
közös koncepciók és akarások kötik össze, mint inkább 
az elutasítások, tagadások: abban értenek egyet, hogy mit 
nem fogadnak el.”15 Között ük találjuk többek között  Mol-
nár Gusztávot, Ágoston Vilmost, Tamás Gáspár Miklóst, 
Huszár Andort, Egyed Pétert, Ara-Kovács Att ilát.

De miért is volt Brett er gondolatköre meghatározó? 
Alapvető att itűdje az elutasítás volt a marxizmus több té-
telével szemben, a kompromisszumok, a dogmatizmus, a 
szócséplés elutasítása. A sajátos Brett er-esszék új utakat 
mutatt ak az antropológia, a marxizmus társadalomtaná-
nak kiegészítése felé, kinyújtva kezét és gondolatvilágát a 
mítosz varázslatába is. Mint ahogy írja: „a fi lozófi a a ráció 
kívánságában mint óhaj, vágy maga is erkölcsivé válik, a 
logikai sugallatban maga is metaforává szelídül, a logikai 
fogalmak szűk körében maga is képpé, mítosszá alakul”.16 
A mítosz világa segít rejtelmeivel és szimbolikájával az 
ott  és akkor expressis verbis meg nem jeleníthető, le nem 
írható szabadságkérdések feszegetésében. Az új fi lozófi ai 
gondolkodásmód, a brett eri hatás azt is jelenti a fi lozófi -
ai mentalitásban, hogy saját véleményünket egymás után 
hatályon kívül helyezzük – mondja Hanák –, a fi lozófi ai 
iskoláktól egyre inkább a fi lozófi ai impresszionalizmus 
felé kell haladnunk. Úgy tűnik, a hetvenes években e ha-
tás alatt  íródnak a hozzá szellemileg közel állók munkái. 

15  Hanák i. m. 256.
16  Hanák i. m.158.
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Így például Molnár Gusztáv Az elmélet küszöbén (1976), Ta-
más Gáspár Miklós A teória esélyei (1975), Ágoston Vilmos 
Humanizmus: ett ől eddig? (1977) című munkája. A szabad-
sághoz hozzátartozik a tagadás lehetősége és valósága, 
amely náluk többé-kevésbé teremtéselvvé válik, s eljut-
nak az ideológia-kritikához, a fi lozófi a fi lozófi ájához, a 
metafi lozófi ához.

 Molnár Gusztáv a Korunkban ír a fejlődés állomásai-
ról: „[…] a sor valahol a ’dial-mat’ nagy természet-és társa-
dalomontológiájával kezdődik, a hatvanas évek közepétől 
egy sajátos történetfi lozófi ai beállított sággal folytatódik, 
majd a hetvenes évek közepén fellép ennek a történetmeta-
fi zikának az elméleti kritikája.”17

Mit változik a helyzet Brett er halála után?
A brett eri iskolát az idősebb generáció, mint ezt az 

Aniszi Kálmán által összeállított  kötet is jelzi18, nem csu-
pán Harlekinként, hanem tényleges bohócként is kezeli. 
Szemléletét tekintve egy túlzott an homogén kép áll össze 
az erdélyi helyzetről, elutasítva a forradalmi marxizmust, 
ill. az antikommunista szemléletet. 

Az ún. „rejtjeles fi lozofálás” nemcsak e kötetben, ha-
nem más fi lozófi ai munkákban is jellemző, amely egy 
sajátos ezotériát jelent, a megértés és a nem-megértés 
kett ősségében. Az adott  politikai helyzetben ez érthető, 
ugyanakkor nemzedékek között i távolságot is létrehoz. 
Néhányan, mint pl. Gáll Ernő vagy Szegő Katalin megér-
tik s ők maguk is fontosnak tartják a fi lozofálás szókratészi 
kérdéseit és descartes-i kételyeit.

 Mint ahogy Hanák is érzékeli, a nemzedéki probléma 
mellett  a provincializmustól való félelem, a kisebbségren-

17  Hanák i. m. 160.
18  Aniszi Kálmán: A fi lozófi a műhelyében, Bukarest, 1978.
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dűség érzése is jelen van. A további elemzések a jövő fel-
adatai közé tartoznak. 

A fi lozófi ai kritika kezdetektől magában hordozza a 
kételyt és a fennállóval szembeni távolságtartást, el kell vá-
lasztania a valóság tényleges dimenzióit att ól, ami a látszat, 
illetve ami valóságnak tűnik. Fel kell fednie a hiányokat ál-
megoldásokkal, különböző totalitárius eszközökkel ellep-
lező mechanizmusokat, s ha nem is végleges megoldást, de 
a lehetséges megoldásokhoz vezető utakat meg kell, hogy 
mutassa, legalább a teória szintjén.

Ezek után újra feltehető a kérdés: nélkülözhetetlen a 
bírálat ma is? Az kellene, hogy legyen!

Utóhang

Egy múlt századi kelet-közép európai pillanat, amely 
egy igen gazdag és értékes életmű létrehozását segített e 
elő. Rémisztő lehetett , ugyanakkor a szabadság lehetőségét 
is magában hordozta: „[…] pár centire a sínektől, a kere-
kek őrjítő katt ogásában megkönnyebbült sóhaj szakad fel a 
gyorsvonat alvázán »utazó« fi atalember melléből. Túl van 
a HATÁRON. A határon, mely nem egyszerűen két szom-
szédos országot választ el, hanem az európai civilizációt 
valami egészen mástól. Ausztria és Magyarország határán 
1949-ben. […]”19 

19  Szabó Zoltán: Egy nélkülözhetetlen bíráló. (Hanák Tibor szellemi 
portréjához), in: Magyarságkutatás, 1990–1991, 177. 
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