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A FILOZÓFIA ISTEN-KÉPE.  
HITEN VAGY ÉRTELMEN ALAPULÓ 

IGAZSÁGKERESÉS?1

Ha az Egy nincsen, nincsen semmi sem. (Platón)

Érv mindig bőven akad, hogy alátámasszunk egy tant, 
ha abban valamilyen oknál fogva hinni akarunk. (Leszek Kolakowski)

A történelmi pillanat, melynek kontextusa tanulmányom kiindulópontját 
képezi, a Krisztus utáni első néhány század, mely időszak – mint tudjuk –  
voltaképpen nem jelent mást, mint a kereszténység elterjedésének, ezen 
belül is európai meghonosodásának az időszakát. Miben is ragadható meg 
ennek a történeti kornak a lényege? A görög–római, hellenisztikus világ 
utolsó évtizedeit éli, s egyre erőteljesebben jelenik meg történelmi és szel-
lemi terében a kereszténység, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes vallási és 
gondolati rendszer. Ha ezt a tényállást vallástörténeti, de egyszersmind 
filozófiai „nyelvre” próbáljuk meg lefordítani, akkor elmondható, hogy a 
politeista (többistenhitű), de ugyanakkor erőteljesen az értelem eszközeire 
hagyatkozó görög–római kultúrában egy gyökeresen más típusú, minde-
nekelőtt monoteista (egyistenhitű), de ugyanakkor az Isten által kinyilat-
koztatott igazságot is előtérbe helyező eszmerendszer jelenik meg, s kezd 
egyre határozottabban elterjedni. Néhány évtizedig, talán évszázadig 
a két nagy „kultúra” párhuzamosan, ám – különbözőségeiknél fogva –  
egymással folytonos feszültségben próbál meg fennmaradni. De melyek 
is lennének ezek a vallástörténeti és filozófiai szempontból igen lényeges 
különbözőségek?

A) Mint láttuk, az első döntő különbség a többistenhit-egyistenhit 
(monoteizmus-politeizmus) fogalmai mentén körvonalazható. A görög–ró-
mai kultúrában számos istenről, istenségről tudunk, mindenikük külön-
böző feladatokkal, „készségekkel” és tevékenységekkel bír, ráadásul ezek az 
istenek igencsak „emberszabásúak” (vö. antropomorf isten-képzet) voltak. 
Ezzel szemben a kereszténység egyik központi (a zsidó hagyományból szár-
mazó) elgondolása kétségtelenül a monoteizmus volt, és az is mind a mai 
napig. E tekintetben, akárcsak a zsidó vallás esetében, a kereszténységnek 
is jellemző vonása a teocentrikus, Isten-központú szemlélet, azaz a hit a 
személyes és transzcendens (világon kívüli, világon túli) Istenben. Isten a 
világ teremtője, aki egyszersmind ura és irányítója a történelemnek, s aki az 

1 A tanulmány Az ember és az egyház Isten-képe című, a Református Szabadegyetem 
által szervezett konferencia keretében, 2005. május 26-án, Kolozsváron elhangzott 
előadás szerkesztett változata.
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ember számára az erkölcsi törvényeket adta. Az egyetlen Isten hangsúlyozá-
sa mellett tehát a kereszténység még Isten transzcendens voltát és szentségét 
is kiemelte. Ugyanakkor azonban legalább ilyen mértékben tartja fontosnak 
Isten személyes természetét, azt, hogy közel áll népéhez, s hogy közel áll 
minden követőjéhez. További fontos elem, hogy a görög és római elgondo-
lásokkal ellentétben a zsidók, majd a keresztények számára Isten minden 
dolog mértéke.2

B) A görög–római filozófia és a keresztény gondolkodás egy másik 
nagy feszültsége onnan adódik, hogy a görög–római vallásos szemlélet 
szerint az egyén alá van vetve, ki van szolgáltatva a megváltoztathatatlan 
sorsnak, végzetnek. Ez a sors teljesen személytelen, nem magyarázható iga-
zából egyetlen isten ténykedésével sem, hisz teljességgel átláthatatlan, ki-
fürkészhetetlen és befolyásolhatatlan az ember számára. A görög ember e 
tekintetben csak egy dolog felől bizonyos: hogy akármit csinál, sorsa be fog 
teljesedni (vö. görög drámák). Ezzel szemben a keresztény felfogás szerint 
az egyén maga hozzájárulhat saját sorsának alakításához, s ebben döntő 
szempontot jelent a személyes, hozzá közel álló Istenbe vetett hite, illetve az 
ebből kiinduló Isten-képe. A görög–római filozófiai felfogással szemben a 
keresztény gondolkodók kétségtelen érdeme – ahogyan azt a neves közép-
korkutató, Etienne Gilson is kiemeli3 – az emberi szabadság hangsúlyozása: 
a lelkiismeret cselekedeteinek urává teszi az embert, aki nem személytelen, 
idegen hatalmakat, előírásokat követ, hanem maga dönthet tetteiről.

C) Mindezen feszültségek, ellentétek, illetve természetesen a kölcsö-
nös kulturális hatások eredményeként – a zsidó hagyomány mellett – a ke-
reszténység eszmevilágának fontos összetevőjévé vált maga az antik (görög–
római) filozófiai hagyomány is. A kereszténység kb. a Kr. u. I–II. században 
került kapcsolatba a görög–római filozófiával, mégpedig a kereszténységre 
áttért görögök révén, akik közül a továbbiakban csak egyet, de talán a leg-
fontosabbat, Pál apostolt fogom kiemelni.

Az eddig elhangzottakból látható tehát, hogy a kereszténység kialaku-
lásának, elterjedésének történelmi pillanatát egy alapvető kulturális és szel-
lemi feszültség hatotta át: ott volt egyfelől a sajátos hitvilággal, fogalmakkal, 
képzetekkel és kinyilatkoztatott igazságokkal rendelkező keresztény vallás, 
másfelől pedig egy racionális, elsősorban az értelem eszközeire hagyatko-
zó görög–római filozófiai gondolkodás. Szempontunkból ez azért fontos, 
mert a hiten alapuló Isten-keresés és az értelmen alapuló Isten-keresés, a 

2 Érdemes itt megjegyezni, hogy ez a gondolat görög kontextusban mégis elhang-
zik, mégpedig a platóni Törvényekben: „Miféle életmód kedves tehát isten előtt és 
halad nyomdokain? Az az egy, mely azt az egyetlen régi alapelvet tartja szem előtt, 
hogy a hasonló kedves a hasonló előtt, ha megvan bennük a kellő mérték és arány. 
[…] Minden dolog mértéke pedig elsősorban az isten lehet számunkra, sokkal in-
kább, mint akármelyik ember, pedig ezt tartják sokan.” (Törvények 716c)

3 Gilson, Etienne: A középkori filozófia szelleme. Paulus Hungarus Kiadó, h. n. 2000.
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kinyilatkoztatás igazságára, illetve az észhasználatra támaszkodó Isten-kép 
eme feszültsége a kezdetektől fogva mind a mai napig jellemzője a keresz-
tény gondolkodásnak. Mi több: meggyőződésem, hogy – tudatosan vagy 
kevésbé tudatosan – a kérdésfelvetés a hívő keresztény ember mindennapi 
gondolkodásának is jellemzője. Hogyan szerezhetünk tudomást arról, hogy 
Isten létezik? Milyen eszközökkel tudjuk őt megragadni? A minket körül-
vevő világnak, mindennapjainknak Isten milyen módon részese, és hogyan 
nyilvánul meg számunkra? Ilyen és hasonló kérdéseket bizonyára gyakran 
teszünk fel magunknak.

Lássuk tehát először, hogy hit és értelem eme feszültsége kérdésében az 
előbbiekben említett, talán a legelső keresztény gondolkodónak tekinthető 
Pál apostol – aki előtt korántsem volt ismeretlen a görög filozófiai gondol-
kodásmód – hogyan foglal állást. A korinthusbeliekhez írott első levelének 
egy részletében határozottan elutasítja a görögök bölcsességét, mégpedig az 
isteni bölcsesség nevében:

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesz-
nek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: 
„Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem.” 
Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? nem tette-e bolond-
sággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége 
útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, az tetszett az 
Istennek, hogy a bolondságnak látszó igehirdetés üdvözítse a hívőket. És 
miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, 
mi a megfeszített krisztust hirdetjük, aki a zsidónak megütközés, a po-
gányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak 
és görögöknek egyaránt, az Isten hatalma és az Isten bölcsessége. Mert 
az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten 
„erőtlensége” erősebb az emberek erejénél. (1Kor 1,18–25)

A görög gondolkodás eme elutasítása mégsem jelenti az értelem esz-
közeinek elutasítását. Másik levelében Pál maga is elfogadja az értelem sze-
repét, ám megpróbál rámutatni arra, hogy az ezen alapuló bölcsességnek 
alá kell rendelődnie egy magasabb rendű bölcsességnek, s implicit módon 
a hitnek is:

Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek min-
den hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal 
feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető az Istenből, az 
nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami 
ugyanis nem látható belőle: az ő örök hatalma és istensége, az a világ 
teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. 
Ennélfogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicső-
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ítették vagy áldották Istenként, hanem hiábavalóságokra jutottak gon-
dolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett.” (Róm 1,18–21)

Mit mond ez a szöveg? Mindenekelőtt azt, hogy a hitetlenek számára 
nincs bocsánat, már csak azért sem, mert nem éltek megfelelően a termé-
szetes értelemmel, „gonoszságukkal feltartóztatták az igazságot”. Pál tehát 
elismeri, hogy az értelem eljuthat az igazsághoz, azaz Isten létének megis-
meréséhez. Mintha csak azt mondaná: „Az, amit ti, görögök bölcsességnek, 
megismerésnek neveztek, az igaz ugyan, csak nem ismeritek fel, hogy ez is 
Isten akaratát tükrözi, őt dicsőíti. Anélkül, hogy tudnátok, őróla beszéltek. 
Bölcsességetek érvényes, mégis megbocsáthatatlan.” Pál tehát kimond egy 
– az egész keresztény gondolkodás számára – döntő tézist: a külvilág megis-
meréséből kiindulva a természetes emberi értelem, a „tudományos-filozófi-
ai” gondolkodás eljuthat Isten létének megismeréséig. Körvonalazható az a 
hipotézis, hogy ez a gondolat jelenti az ún. a posteriori – tapasztalatot követő 
– Isten-érv első megfogalmazását, hisz Pál arról beszél, hogy a minket kö-
rülvevő, tapasztalható, „megfogható” világ létezőinek ismeretéből kiindul-
va visszakövetkeztethetünk Isten létezésének tényére, illetve ezen létmód 
szükségszerűségére. A középkori gondolkodásban az érvtípus „klasszikus” 
formája, felépítése Aquinói Szent Tamás nevéhez, az általa megfogalmazott 
„öt út”-hoz kötődik, bár – az Isten-argumentumok értelmezésével foglalko-
zó szakirodalom alapján – elfogadhatónak tűnik az a feltételezés is, misze-
rint az Anselm-féle bizonyítás jelenti az a posteriori Isten-érv első „szabvá-
nyosítható” megfogalmazását.

Visszatérve a Pál-levélhez, a szöveg kapcsán megfogalmazott konk-
lúzióm „ellenpontozásaként” fontos lehet kiemelni azt is, hogy az idézett 
Pál-szöveghelyet Kálvin A rómaiakhoz írt levél magyarázatában a követke-
ző kommentárral látja el:

Minthogy [az emberek] Istent olyannak képzelték, amilyent testi ér-
telmükkel fel tudnak fogni, nemcsak hogy az igaz Istent meg nem is-
merték, hanem helyette új mesterséges istent, vagy még inkább kohol-
mányt gyártottak maguknak. [...] Hiszen éppen az sértő Istenre, hogy 
oly durván képzelődnek az ő felségéről, hogy képmást merészelnek róla 
készíteni [...] s valamennyien Istent akarnak maguknak formálni. [...] 
Ez tulajdonképpen a bálványimádás gyalázatosságát jelenti.4

Kálvin tehát – enyhén fogalmazva – az idézett értelmezésben leg-
alábbis szembeállítja a gondolkodók, filozófusok, természettudósok Istenét 
az élő Istennel, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenével.

4 Kálvin János: A római levél magyarázata. Magyarországi Református Egyház Kál-
vin János Kiadója, Budapest 1992. 26.
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De vajon aktuális-e még a keresztény ember számára a hiten és az 
értelmen alapuló igazságkeresés e problémája? Erre nézve idézzünk egy, a 
néhai II. János Pál pápa által elmondott beszédből:

A kultúrának szüksége van az igazi szabadságra, még a vallásos hittel 
szemben is. Mert két megismerési rend létezik: az ész és a hit rendje. A 
különböző szaktudományok a természeti jelenségeket és azok kölcsön-
hatását vizsgálják. De a jelenségeken túl a filozófiai ész eljuthat Isten 
bizonyos fajta ismeretére, aki a világmindenség alapja. ám csak az 
isteni kinyilatkoztatás, a hit tárgya vezet be bennünket Isten életének 
misztériumába. Ész és hit ugyanarra az őseredeti Igazságra töreksze-
nek, amely nem mondhat ellent önmagának. Ezért, amikor az ész és a 
hit látszólag szembekerül egymással, akkor minden bizonnyal vagy a 
kulturális tevékenység, vagy a hitből táplálkozó túllépte saját illetékessé-
gi körét, nem vette figyelembe saját módszere követelményeit.5

A nagy világvallások történetéhez, hagyományához az is hozzátar-
tozik, hogy mindenikük létrehozta maga számára a szellemi védekezés 
eszköztárát is. E szellemi eszköztárak (melyek sorában a filozófia mindig 
is igen előkelő helyet foglalt el) az egyes vallások hittartalmainak, hittéte-
leinek, esetenként mítoszainak, rítusainak igazságalapját próbálták meg 
– olykor sikeresen, olykor eleve kudarcra ítélve – alátámasztani. A filo-
zófiatörténetnek egy igen vázlatos olvasatából, illetve a korábban elmon-
dottakból is kitűnik, hogy – amint azt a vallástörténész Glasenapp is ki-
emeli6 – a nagy világvallások (kereszténység, hinduizmus, buddhizmus, 
kínai univerzalizmus, iszlám stb.) közül a filozófiai gondolkodás számára 
a kereszténység kínálja a legtöbb anyagot, hiszen ebben a hagyományban 
született messze a legtöbb kísérlet arra, hogy a hitből olyan gondolat-
rendszert hozzon létre, melyet az értelem eszközeivel („természetes fény” 
mellett) is fel lehet fogni, meg lehet érteni.

Az a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán a vallás, a hit, a kinyilat-
koztatott igazság filozófiai, azaz kizárólag az értelem eszközeire hagyatkozó 
magyarázata, mind a mai napig vitára ad okot a keresztény gondolkodók 
körében, s természetesen – mint minden vitában – két szélső álláspont szab-
ja meg a vita kereteit: az egyik ellentmondást nem tűrve veti el a természetes 
értelem vallási kérdésekben való használatát, a másik pedig úgy tartja, hogy 
a kereszténység leglényegesebb tanait – így például Isten létét, mindenható-
ságát, a Szentháromságot és az abban foglalt isteni személyeket – racionális 
alapon igazolni lehet.

5 II. János Pál pápa Magyarországon tett látogatásakor mondott beszéde a kultú-
ra és a tudomány képviselőihez – 1991. augusztus 17. Közli a katolikus szemle 
1991/3–4. 76–82.

6 Glasenapp, Helmuth von: Az öt világvallás. Gondolat Könyvkiadó, Budapest 1987.
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Amikor azonban a kereszténység konkrét tartalmainak, hittéte-
leinek úgymond tudományos magyarázatait vizsgáljuk (itt tehát olyan 
kérdésekről van szó, mint például Isten létének kizárólag az értelem, a 
ráció eszközeivel történő „bizonyítása”), rá fogunk döbbenni, hogy ezek 
mindenike egy – véleményem szerint meglehetősen téves – közös gondo-
laton alapul: azon, hogy a vallás nyelvét le lehet fordítani valamiféle „ren-
des”, a mi gondolkodásunk számára is világos és érthető nyelvre. Ez a gon-
dolat pedig máris elvezet minket egy további előfeltételezésre: arra, hogy 
a vallás nyelvét le is kell fordítani erre az ember számára érthető nyelvre, 
hisz annak közvetlen értelme mögött mindig valami rejtett értelem lako-
zik, melyet az adott vallás követői nem ismernek.

Nos, én ezt az úgymond „tudományos” megközelítést nem tudom 
nyugodt lelkiismerettel elfogadni. Tapasztalataim, vallástörténeti olvasmá-
nyaim, keresztény hívő emberekkel való beszélgetéseim egyik fontos követ-
keztetése, meggyőződésem ugyanis az, hogy az emberek – mindennapjaik-
ban és vallásgyakorlatukban egyaránt – a vallás nyelvéből – Kolakowskival 
szólva7 – azt értik meg, amit nyilvánvalóan érteni kell, s nem mást.

Térjünk vissza egy kicsit a tanulmány egyik mottójára: „Ha az Egy 
nincsen, nincsen semmi sem” – írja valamikor a Kr. e. 7. században Platón. 
Bő egy évezreddel később a szakmai és egyéb köztudatban nagy könnyed-
séggel ateistának bélyegzett német gondolkodó, Friedrich Nietzsche egy 
pillanatig sem vonakodott elismerni, amit a nagy keresztény gondolkodók 
mindig is állítottak: azt, hogy a világegyetem Isten nélkül abszurd, felfog-
hatatlan, üres, egyszóval semmi. De akkor hogyan „tehetek” szert erre az 
Istenre, hogyan juthatok el az erre vonatkozó tudáshoz? Józan eszemet, 
értelmemet, avagy hitemet hívjam segítségül? Nos, azt hiszem, hogy a ke-
resztény hívő nyugodtan bevallhatja: hite bizalmon és az isteni rendben, az 
Isten által teremtett és irányított világmindenségben való részvétel érzésén 
alapszik, s nem tudományos-filozófiai feltételezéseken. Hitéből fakadó bi-
zonyosságait, Isten létezésébe, mindenhatóságába vetett hitét valóban nem 
lehet olyan nyelven kifejezni, amely megfelelne a tudományos szóhasználat 
követelményeinek, de ez sok tekintetben lehetetlen is, hisz a szent nyelve 
nem része a mindennapi beszédnek, s így csak a keresztény életmódon és az 
istenség tiszteletén belül érthető meg. A vallásos tapasztalást a racionalista 
elvetheti, mivel ez nem fér bele gondolkodásába, a hívőnek azonban min-
den joga megvan hozzá, hogy erről az elutasításról ne vegyen tudomást. Mi 
több: az első századok keresztény gondolkodói óta minden hívő, keresztény 
teológus és filozófus meggyőződése, hogy a hit fénye mellett a világ érthe-
tőbb, mint hit nélkül, és hogy a világ a maga teljességében csak hittel érthető 
meg. Vagy más megfogalmazásban: lehet, hogy a tudományos gondolkodás 

7 Kolakowski, Leszek: Ha nincsen Isten... (Avagy a vallásról, az Istenről, az ördögről, 
a bűnről és egyéb nyugtalanító vallásbölcseleti kérdésekről). Európa Könyvkiadó, 
Budapest 1992.
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számára a hit alaptételei – Isten léte, test és lélek egysége, eredendő bűn, 
feltámadás – olykor értelmetlenek, de az a világkép, melyből ezek a tételek 
hiányoznak, még értelmetlenebb. Isten hiánya, ha következetesen fenntart-
juk és filozófiai, etikai szempontból is alaposan végiggondoljuk, maga után 
vonja az ember vesztét, abban az értelemben, hogy megfosztja értelmétől 
mindazt, amit úgy mellesleg az ember lényegének szoktunk gondolni: „az 
igazság keresését, a jó és a rossz megkülönböztetését, a méltóság igényét, az 
arra való törekvést, hogy teremtsünk valamit, ami ellenáll a közönyös idő 
rontásának” (Kolakowski).

Konklúzióként fogalmazhatunk úgy is, hogy a hit előfeltétele annak, 
hogy Isten keze munkáját lássuk meg a dolgok alakulásában, saját életünk-
ben, az emberiség történelmében. Szent Ágostonnal szólva: hiszünk, hogy 
érthessünk. Filozófiai vizsgálódás viszont sohasem lesz képes elvezetni a 
hithez vagy akár a hitet helyettesíteni, és valószínűleg soha senki nem tért 
meg bölcseleti érvelés nyomán.

Végezetül álljon itt egy másik nagy keresztény gondolkodótól, Karl 
Jasperstől származó gondolat: „Istent sehol a világon nem lehet megtalálni. 
Kibúvik a megtestesült jelenlét és a megismerés elől. Valósága nem térben 
és időben van. Létezését nem lehet bemutatni. Valóságának, ha van, egészen 
más jellegűnek kell lennie, mint a világ valóságának. Az Istenről való gon-
dolkodás nyomán nem alakul ki egyetemesen érvényes Isten-ismeret értel-
mében vett tudomány, nincsen olyan ismeret, mely Istent vizsgálat tárgyává 
tehetné. Mert a tudás számára nincsen Isten.”

Egyszóval: e kérdésben keresztényként és filozófusként egyaránt val-
lom a filozófiai gondolkodás egyik bölcs receptjét: Qui bene distinguit, bene 
docet – Aki jól különböztet, jól tanít.

Partiumi Egyetemi szemle, 2005
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ne gondold, hogy értelmed felemelkedhet ahhoz, hogy megismerd 
Istent. Valójában, amikor Isten, kegyelme által, megvilágítja 
elmédet, akkor ehhez nincsen szükség természetes fényre. sőt 

a természetes fényt előbb ki kell oltani, hogy utána tulajdon fényé-
vel Isten világítson...

Eckart mester

Leszek Kolakowski Ha nincsen Isten című munkájának1 tematikáját nehéz 
lenne valamilyen jól definiált fogalom keretei közé szorítani. Hacsak nem 
alkalmazzuk a műre – a szerzőhöz hasonlóan – a vallásfilozófia túlontúl 
tág fogalmát, az olyan lehetséges meghatározások, mint a kereszténység 
története, a vallásos eszmék története, filozófiai Isten-fogalmak – és a sort 
folytathatnák – egytől egyig pontatlannak bizonyulnának. Kolakowski 
ugyanis nem törekszik teljességre a bemutatott kérdések tárgyalásakor, és 
nem is riad vissza a szakirodalomban olykor irrelevánsnak minősített prob-
lematikáknak a mű középpontjába való állításától. Ilyen értelemben a mű 
gondolatmenetének megalapozása, miértje bizonyos mértékben önkényes-
nek tűnhet; egy alaposabb vizsgálat során azonban felfedezhető benne egy 
pontosan körvonalazható tematika.

Megfogalmazható a feltételezés, miszerint a mű „Isten önnön fogal-
mától való elidegenedésének” történetét jeleníti meg. Ez tulajdonképpen 
azt jelenti, hogy a vallás Isten-fogalma, az eredeti Isten-fogalom a filozófia, 
valamint a teológia racionalizáló törekvései során elvesztette igazi jelen-
tését: Isten léte elvált lényegétől, s ily módon valódi értelme, jelentése kér-
dőjeleződött meg. Ez persze nem jelenti a Teremtőre vonatkozó racionális 
megközelítések, Isten-bizonyítékok, logikai argumentációk értelmének és 
értékének az elutasítását, csupán a két szférának a radikális szétválasztását. 
Kolakowski ismételten hangsúlyozza a műben foglalt eszmék logikai, illetve 
hiten alapuló tárgyalásmódjának megkülönböztetését, és állítja, hogy Isten-
nek a világtól való elfordulása, „elidegenedése” a két szféra el nem különí-
tésével magyarázható. Jó példa erre a mítoszok elemzése; az ilyen jellegű 
értelmezések különböző fajtái megegyeznek ugyanis abban, hogy a mítosz 
nyelve „lefordítható” egy természetes nyelvre, olyanra, amely a kutató által 
használt szemantikai szabályok keretében nyer értelmet. Kolakowski sze-
rint azonban ez a feltevés teljességgel önkényes; szerinte a vizsgálódásnak 
abból kell kiindulnia – és ezt akár a mű módszertani követelményének is 

1 Kolakowski, Leszek: Ha nincsen Isten .... (Avagy a vallásról, az Istenről, az ördög-
ről, a bűnről és egyéb nyugtalanító vallásbölcseleti kérdésekről). Európa Könyvki-
adó, Budapest 1992.
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tekinthetjük –, hogy az, amit az emberek a vallásos diskurzusból megérte-
nek, nem más, mint ami benne explicit módon megjelenik.

A mű szerint Istennek a „világtól való elfordulása” jelenünkre is 
érvényes; így a kört, Isten önmagától való elidegenedésének folyamatát 
Kolakowski csupán feltételezésekkel, a lehetséges megoldások vázolásával 
próbálja lezárni. Úgy tűnik tehát, hogy kronológiai szempontból az isteni 
lényeg önmagához való visszatérése valahol a jövőben van elhelyezve (már 
ha beszélhetünk egyáltalán egy ilyen jellegű végső megoldásról); ez azonban 
nem jelenti azt, hogy az emberiségnek nincsenek olyan pillanatai (és ezen 
érthetünk kultúrát, vallást és filozófiát), melyben az isteni Egység a maga 
teljességében meg ne nyilatkozna.

Ennek az állításnak az alátámasztásához elégségesnek tűnik utalnunk 
arra, hogy az említett folyamat lehetséges lezárásainak számbavétele során 
Kolakowski kitüntetett helyet tulajdonít a misztikus tapasztalatnak; ebben 
ugyanis Isten visszanyeri eredeti alakját, igazi értelmét, léte és lényege azo-
nosakká válnak. Ennyiben akár a miszticizmus melletti állásfoglalásnak 
tekinthetjük a mű gondolatmenetét, ez azonban Kolakowski állításainak a 
sarkítását jelentené. Inkább úgy fogalmazhatunk, paradox kifejezést hasz-
nálva, hogy egyfajta racionális misztikáról (vagy ha úgy tetszik, misztikus 
racionalizmusról) van itt szó; a kifejezés egyébként nem újdonság, hasonló 
jelzővel illette Sesztov Dosztojevszkij gondolkodását is.

Az említett eszmei kör, azaz Isten világtól való elfordulásának és eh-
hez való visszatérésének folyamata, a műben két alapvető kérdés mentén 
rajzolódik ki, nevezetesen a vallásos állítások igazságértékének, valamint az 
általuk hordozott erkölcsi követelményrendszernek a kapcsán. Mint azt az 
elkövetkezőkben látni fogjuk, ezen kérdéskörök mindig a racionalista kriti-
kával való szembeállítás alapján kerülnek bemutatásra.

A mű, rendhagyó módon, nem a vallásos világkép optimista kicsen-
gései köré szerveződik; Kolakowski szerint ugyanis egy ilyen világkép min-
denekelőtt létünk kudarcának a tudatosítására hivatott, annak megtanítá-
sára, hogy a Földön mindannyian kudarcot testesítünk meg. Ez az állítás 
egyaránt érvényes mind a nyugati, mind a keleti hagyományra. A keresz-
ténység tanításainak megfelelően az ember sohasem élvezheti egyszerre az 
élet, illetve az Istennel való egyesülés örömeit; az élet siralomvölgy, melyben 
rendszerint a hitvány a győztes, az erényes pedig meghurcoltatik. Hasonló 
módon érvel – hogy csak egy példát említsünk – a buddhizmus is, azzal az 
eltéréssel, hogy ebben az esetben a káros, önnön énünket elszigetelő vágyak-
ról való lemondással, kontemplatív, az abszolútumot befogadó életformával 
az isteni szférával való egyesülés még földi életünkben elérhető. Mindezen 
túl azonban mindkét vallásban közös az a meggyőződés, hogy a világban 
lévő rossznak az eredetét az Abszolút Lénytől való elszakadás jelenti, de az 
Istennel való egyesüléshez vezető út mindig nyitva áll.
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Hogyan is vetődik fel a kudarcélmény a nem vallásos diskurzusban, 
vagy ahogyan Kolakowski fogalmaz, „a profán nyelvben”? A racionalista 
álláspont központi gondolata egy tapasztalaton alapuló állítás: a világmin-
denség története nem más, mint a Lét legyőzettetésének, a Nemlét felülke-
rekedésének sorozata. Ez a tétel tulajdonképpen azzal az emberi érzéssel 
analóg, melyet Voltaire találóan úgy fejezett ki, hogy „semmi sem nagyobb 
képtelenség annál, mint azt állítani az élet szörnyűségei láttán, hogy min-
den, ami létezik, az jó”. Aki tehát a világ isteni irányítása, a világ esemé-
nyeinek finalitása mellett foglal állást (akár vallásos, akár profán módon), 
önnön kudarcunk, a világban fellelhető rossz igazolására kényszerül.

A vallásos gondolkodás számára azonnal adódik a válasz: a világban 
levő rossz, a szenvedés az Istentől való elfordulásban, elszakadásban leli ma-
gyarázatát; ugyanakkor azonban ez a rossz egy számunkra felfoghatatlan 
isteni tervnek a része, s az ebben való hit, valamint az örök életnek, az isteni 
szférával való egyesülésnek az ígérete erőt ad a szenvedések elkerüléséhez. 
Ha elfogadjuk ezt a magyarázatot – mondja Kolakowski –, tudatában kell 
lennünk annak, hogy logikai szempontból az állítás irreleváns a hit igazság-
értékére vonatkozóan. A vallásos magyarázat szempontjából azonban tel-
jesen mellékes, hogy egy, a tapasztalaton, ráción alapuló megközelítés szá-
mára az ilyenfajta megalapozás semmiféle igazságértékkel nem rendelkezik. 
A konfúzió, az isteni lét és lényeg szétválása pedig éppen onnan eredeztetik, 
hogy ezt a kétféle megközelítést összemossuk.

Az isteni egységhez vezető tévutakat tárgyalva Kolakowski Leibniz és 
Aquinói Szent Tamás argumentációira tér ki alaposabban. A két gondolko-
dó Isten-bizonyítékait nem nyíltan utasítja el tévedésként, de a szövegösz-
szefüggésből és főleg a mű végkicsengéséből arra következtethetünk, hogy 
mindkét próbálkozást a tévutak közé sorolja. Mind Leibniz, mind Aquinói 
Szent Tamás hangsúlyozza ugyan, hogy Isten léte és lényege nem választ-
ható szét, hogy Isten maga a törvény, mindez azonban csupán egy filozófi-
ai Isten-fogalomra vonatkozóan érvényes. Ha a két területet megpróbáljuk 
összeegyeztetni (azaz a filozófiai eszmét a vallásra, a vallásost pedig a filo-
zófiára alkalmazzuk), a már jól ismert kudarcokhoz jutunk: vagy a filozófia 
válik a teológia „szolgálólányává”, vagy pedig a teológia rendelődik alá a 
logikai argumentációnak.

Hogyan is szól Leibniz teodiceája?
A világ dolgai kontingensek, „esetlegesek”, a semmi, a nemlét belül-

ről és alapjukban járja át őket, és nincsenek felvértezve a semmi eróziója 
ellen. Ily módon a kontingens létezők léte éppúgy magába foglalja a nemlét 
lehetőségét, akárcsak a létét. Ugyanakkor, ha a világot a kontingens létezők 
összességének tekintjük, akkor a metafizikai kérdés az univerzum elégséges 
alapjára irányul: miért van egyáltalán a valami, nem pedig inkább a semmi? 
A véges létező azonban nem ura létének (tulajdonképpen ez nem más, mint 
a vallásos felfogásban a kudarcélmény), a világegyetem elégséges oka pedig 
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nem található meg a véges létezők egymásra következésében, hiszen a sor 
minden tagja feltételezi azt az alapot, amelynek létét köszönheti. Ez az alap 
pedig nem más, mint a léte okát magában hordozó szubsztancia, azaz Isten.

A létező és véges világ Isten választásának az eredménye, s éppen ezért 
a lehetséges világok közül a legjobb. Az, hogy a teremtett világ nem abszo-
lút tökéletes, nem jelenti azt, hogy Isten mindenhatósága korlátozott. Isten 
mindenható, de nem teremtheti, nem teheti azt, ami logikailag lehetetlen 
vagy erkölcsileg rossz, hiszen ezek a szabályok ővele azonosak (Leibniz itt 
állást foglal a platóni dilemmában is; felfogása Wittgenstein szavaival így 
hangzana: „jó az, amit Isten parancsol, nem pedig: Isten a jót azért paran-
csolja, mert jó”); magának az Abszolút Lénynek a fogalma feltételezi, magá-
ba foglalja azt, hogy nem lehet öngyilkos, azaz hogy nem érvényteleníthet 
olyan szabályokat, amelyek önmagával azonosak.

Természetesen ez nem jelenti azt, hogy Isten magába foglalja a rosszat; 
Kolakowski szerint ugyanis mikor Istenre mondjuk ki azt, hogy „nem tehet 
meg valamit”, tulajdonképpen mindenhatóságát támasztjuk alá.

Ezeknek a vitáknak az alapja azonban semmiképp sem lehet valami-
lyen racionális magyarázat; az, hogy ezzel mégis megpróbálkozunk, nem 
jelent mást, mint tévutat, Isten valódi fogalmának elferdítését, igazi tartal-
mától való megfosztását, „világtól való elfordulását”. Az, hogy a világunk a 
lehetséges világok legjobbika, nem bizonyítható, hanem az ember hitének és 
Istenbe vetett bizalmának a kérdése; egy ilyen jellegű állítás megalapozhatja 
a filozófia Abszolútum-fogalmát, de vallásos jelentésre alkalmatlan.

Leibniz nem vonhatott le egy ilyen jellegű következtetést; ez nyil-
vánvalóan túllépte volna rendszere kereteit; ilyenformán azonban az ál-
tala megfogalmazott, Istenhez vezető út vallásos szempontból elhibázott-
nak minősíthető.

Hasonló tévedésbe esik a kollektív felelősségre, az eredendő bűnre, 
illetve a megváltásra reflektáló racionalista kritika is. Ez a kritika két vo-
nalon zajlik, éspedig: az első vonalon egy erkölcsi érv fogalmazódik meg, 
mely szerint az, hogy Isten az embereket más emberek (nevezetesen Ádám 
és Éva) bűneiért bünteti, ellentmondásban van saját erkölcsi tételeinkkel. 
Kolakowski szerint azonban ez egy infantilis mesének az infantilis kriti-
kája, melynek nincs különösebb köze a keresztény tanításhoz. Az édenkerti 
történet ugyanis nem történelmi magyarázata az élet eseményeinek (hiszen 
akkor mindenki Ádámot és Évát kellene átkozza a bűnbeesés miatt), hanem 
tulajdon bűnösségünk elismerése.

A második egy logikai érv, mely arra az állításra alapoz, hogy a hí-
vők egyéni tapasztalataik, életeseményeik mindenikében az isteni bünte-
tés vagy jutalmazás megnyilvánulását látják. A racionalista kritika szerint 
egy ilyenfajta állítás tapasztalatilag üres, értelmetlen, mivel nagyon ke-
vesen mondhatják el magukról, hogy abszolút értelemben rosszak vagy 
jók. Életünknek nincsen olyan pillanata, melyben ne érdemelnénk meg a 
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büntetést vagy jutalmazást, azaz az állítás mindig érvényes, és a tapaszta-
lat szempontjából üres.

Kolakowski szerint ez az érv csak akkor áll, ha elfogadjuk azt az ab-
szurd feltételt, hogy minden tettünk azonnal megítéltetik a tévedhetetlen 
Igazság által, s hogy ekképpen közvetlen módon elnyerjük a büntetésünket, 
illetve jutalmazásunkat. A keresztény tanítás azonban sohasem állította az 
emberi magatartás Istentől származó azonnali kompenzálását. Röviden: a 
vallásos magatartás nem az egyéni tettek azonnali megítélését jelenti, ha-
nem az Istenben való bizalomnak a tételét; bíznunk kell abban, hogy az élet 
történéseinek, abszurditásainak egy számunkra hozzáférhetetlen, de jól 
meghatározott pozitív jelentése van.

Visszatértünk tehát az alapelvhez: bízzál Istenben, higgyél Istenben. 
Semmiféle bizonyítás nem helyettesítheti ezt a bizalmat, hiszen ez éppen 
alapvető jelentésétől fosztaná meg az embernek Istenéhez való viszonyát; 
semmiféle logikai argumentáció nem vezethet el Isten igazi Lényéhez, hi-
szen ez az Isten már nem önmaga lenne. Közhelyszámba megy már az állí-
tás: egy bizonyított Isten nem Isten.

Ha például a tudományos világmagyarázat számára létezne is egy, az 
abszolútumhoz vezető elfogadható, általános érvényességgel rendelkező út, 
ez az abszolútum semmiképpen sem lenne azonos a vallásos felfogás Iste-
nével, ugyanis egy ilyen isten teljesen közömbös tényezőt jelentene az em-
beri sors vonatkozásában. Ha el is fogadnánk az Isten-bizonyítékok logikai 
érvényességét, az általuk kijelölt út újra a filozófusok, és nem „Ábrahám és 
Izsák” Istenéhez vezetne. Az ilyen jellegű próbálkozások abból a tévesz-
méből, abból az alaptalan igényből fakadnak, hogy valamilyen egyetemes 
igazságértékkel rendelkező utat találjanak az Isteni Egységhez, az Abszolút 
Lényhez úgy, hogy közben a vallási igazságokat a tapasztalati igazságokhoz 
hasonlóan közvetlenül ellenőrizhetőknek vélik, s ezzel az Isten lényegét meg-
másítják, létét és lényegét szétválasztják, arcát a világtól elfordítják, vagyis 
– Kolakowski kifejezésével élve – „az isteni lényt profanizálják”. Hogy ezt 
elkerüljük, tekintettel kell lennünk arra, hogy beszédünknek, gondolkodás-
módunknak, érzelmeinknek és cselekvéseinknek ez a két, egymástól telje-
sen különböző szférája nem vezethető vissza egyazon tapasztalatra.

Mindez természetesen nem vezethet el oda, hogy a racionális, illetve 
a tapasztalati megközelítéseket egyszerűen megfosszuk létjogosultságuktól, 
hiszen a világmindenség isteni rendjének elfogadása, melyben minden-
nek megvan a maga jelentése, nem önellentmondó és nem is összeegyez-
tethetetlen a tapasztalati megismeréssel; a fenti gondolatok csupán azt 
hangsúlyozzák, hogy két, egymástól teljesen eltérő, egymásra vissza nem 
vezethető, azaz párhuzamosan létező és érvényes megközelítési módról, 
tulajdonképpen a kettős igazság elvének újrafogalmazásáról van szó. Utal-
junk itt Wittgensteinra: bizonyos kijelentéseknek csak akkor van jelenté-
sük, ha elfogadjuk azokat a szabályokat (vagy premisszákat), melyek alapján 
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értelmesnek tekinthetők az adott kijelentések. A vallás nyelve a szentség 
nyelve; a benne foglalt állítások csak az Istennel való kommunikáció fényé-
ben rendelkeznek jelentéssel. Így például a rítusokban, mítoszokban, egyhá-
zi szertartásokban szereplő vallásos szimbólumok nem konvencionális jelek 
vagy képzetek, hanem egy világon túli erőnek a közvetítői; ilyen értelemben 
pedig ezek a szimbólumok nem csupán kifejezői, hanem reális megjelené-
sei az isteni szférának. A mítoszok, rítusok nyelve tehát egy egészen más, a 
mienktől teljesen különböző világot fejez ki, s hasonlóképpen kudarcra van 
ítélve minden olyan törekvés, amely racionalizálni óhajtja például a vallásos 
szertartásokat.

A sort folytathatnánk; Kolakowski még számtalan más példával, 
Descartes, Husserl, Spinoza elemzésével érzékelteti a két megközelítés 
összeegyeztethetetlenségét; ezeknek részletes bemutatása fölösleges len-
ne, hiszen lényegében semmi újjal nem bővítenénk az eddigiekben vázolt 
gondolatokat.

A bevezetőben már utaltunk arra, hogy a probléma megoldásainak 
sorában Kolakowski kitüntetett szerepet tulajdonít a misztikus gondolko-
dásnak. Tény, hogy egy ilyen jellegű hierarchizálás a műben nem szerepel, 
a miszticizmus pozitív példája azonban mindig fellelhető az éppen tárgyalt 
kérdés kontextusában. Ugyanakkor azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül 
(bár szigorú értelemben nincs bizonyító ereje), hogy míg a lehetséges felol-
dásokat pár oldalban vázolja, Kolakowski egy egész fejezetet szentel a misz-
tikusok Isten-fogalmának…

Egyvalamit nyugodtan állíthatunk: minden hibája, következetlensé-
ge, végletessége ellenére a misztikus Isten-tapasztalatban Isten léte és lénye-
ge, Egysége és Sokfélesége egyszerre adott, azaz benne Isten visszatér ön-
nön fogalmához, eredeti jelentéséhez. Egyetlen misztikus sem próbálta meg 
bebizonyítani Isten létét; számára ennél természetesebb dolog nincs, vagy 
ahogy Kolakowski fogalmaz: a miszticizmus felfogásában az Isten létét iga-
zolni akaró argumentáció pont annyira értelmetlennek tűnik, mint annak 
a bizonyítása, hogy a méz édes.

A misztikus tapasztalat egy nem intellektuális, megingathatatlan és 
közvetlen megismerést biztosít, amely immunis a kritikára; benne Isten 
létezése, szükségszerűsége, a világmindenség végessége, egyszóval az ösz-
szes olyan eszme, amely a filozófiai magyarázatban a spekulatív ráció ered-
ményeként jelenik meg, közvetlenül adott. Borges mondja: „A misztikusok 
arra törekednek, hogy az eksztázis láthatóvá tegyen előttük egy kerek szo-
bát, egyetlen hatalmas, kerek könyvvel, amelynek egybefüggő gerince kör-
ben borítja a falat… Ez a kör alakú könyv: Isten.”2 Ugyanakkor a misztikus 
tapasztalat lényegében a Végtelennek a megragadására irányul, s éppen a 
végtelen fogalmának a megragadhatatlansága miatt lehetetlen az ilyenfajta 
2 Borges, Jorge Louis: Bábeli könyvtár. In: A titokban végbement csoda. Kriterion, 

Bukarest 1978. 19.
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kijelentéseket a mindennapi nyelvre lefordítani. A vallásos gondolkodás 
paradoxonjainak legfőbb forrása az Abszolút Lény Egysége és az általa te-
remtett világ sokfélesége közötti ellentmondás, s bárki, aki megpróbálta 
feloldani ezt a paradoxont, logikai lehetetlenségbe ütközött. A misztikus 
gondolkodás meg sem próbálja feloldani ezt a lehetetlenséget, számára ez 
ugyanis éppen azt bizonyítja, hogy a logika, a racionális gondolkodás csak 
bizonyos korlátok között érvényes, és hogy a profán jellegű megközelítések 
Isten valódi lényének vonatkozásában értelmetlenek. A misztikus tapaszta-
latban az Egységnek és Sokféleségnek az ellentmondása eltűnik, a misztikus 
egy olyan Istennel kerül közvetlen kapcsolatba, amely mindkét mozzanatot 
egyaránt tartalmazza.

Téves lenne azt állítani, hogy Kolakowski kijelentései a logikához in-
tézett kihívásként értelmezhetők; csupán arról van szó, hogy miként a logi-
ka területén nem igyekszünk állításokat vallásos tapasztalatra való hivatko-
zással igazolni, úgy a hit tételei sem igényelnek racionális megoldást.

Úgy tűnik tehát, hogy a probléma megoldást nyert; a koherencia-
kritériumon alapuló filozófiai bizonyosság, valamint a hitből eredeztet-
hető vallásos igazság vélt ellentéte ebben a gondolatmenetben teljesen 
megszűnik.

A megoldás nem egyértelmű és nem is törekszik kizárólagosságra. 
Kolakowski maga ismételten hangsúlyozza, hogy mindez a lehetségesnek 
a szférájában mozog. Ennek ellenére azonban a kör lezártnak tekinthető; 
elkülönítve, helyesen értelmezve a vallásos nyelvezet, valamint a profán 
diskurzus érvényességének határait, Isten visszatérhet önnön lényegéhez, 
jelentéséhez, „arcát újra a világ felé fordíthatja”.

kellék, 1994
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BEVEZETÉS RICKERT  
ÉRTÉKFILOZÓFIÁJÁBA

„A humán tudományok területén bármelyik tudományág tudományos vol-
tának szükségszerű feltétele a tudományág tökéletes haszontalansága” – írja 
René Thom A humán tudományok tudományosságáról című esszéjében.1 
A kijelentés a tudomány, illetve a filozófia önmeghatározásainak az elmúlt 
évszázadban végbement differenciálódásai fényében már nem tűnik annyi-
ra „szentségtörésnek”, amennyire a Rickert korában (de itt akár Comte-ra, 
Husserlre, Wittgensteinre is utalhatunk) annak tűnhetett volna. Az állítás 
annak a nyitott kérdésnek a meghosszabbítása, melyet Husserl fenome-
nológiája hagyott örökül: igazolható-e – és ha igen, hogyan – a filozófia 
igénye a szigorú tudományosságra? A kérdés akár ekképpen is szólhatna: 
lehetséges-e valamiféle megfelelést felfedezni/érvényesíteni a természettu-
dományok és humántudományok eljárásai, módszerei között? Amennyiben 
ugyanis a tudomány világának nincs semmiféle vonatkozása a szubjektív 
életvilághoz, a tudományok elvesztik jelentőségüket az élet számára – hang-
zik a fenomenológia tétele.

Századunk gondolkodásmódja azonban már lehetőséget nyújt a kér-
dés negatív megválaszolására is. Így Gadamer a természettudományos, il-
letve humán kultúra kettősségére szavaz, tagadva ezzel a két gondolkodási 
rendszer összeolvaszthatóságának lehetőségét, de ugyanakkor kívánatossá-
gát is. Minden olyan kísérlet, amely a természettudományok és a moráltu-
dományok kibékítésére törekszik, mélységesen kétes dolog – írja –, majd a 
kanti formulára emlékeztet: „Két világ polgárai vagyunk”.

Fél évszázaddal korábban a rickerti filozófia igenlően válaszol a fenti 
kérdésre. Eszménye egy tudományos alapokon felépített, mindenféle típusú 
világnézetet átfogó filozófiai rendszer (világnézet-tan). Ennek megfelelően a 
filozófiának arra kell törekednie, hogy az összes világnézetről áttekintést ad-
jon, valamint támpontokat kell szolgáltatnia e világnézeteknek. Kifejeződik 
itt a filozófia azon igénye, mely az emberi tevékenység különböző szféráit 
egységes magyarázatnak akarja alávetni. Rickert vallja, hogy a filozófusnak 
módjában áll egy ilyen általános világnézet-tant kidolgozni, s ez tudomá-
nyosan megragadhatja a nem tudományos világnézetek összességét is.

A kifejtett alaptételek tulajdonképpen a kanti filozófiához való viszo-
nyulás jegyeit is magukon hordozzák, s nyugodtan hasonlíthatjuk őket a 
Kant–Schelling-vita alapproblémáihoz, melyek ugyan esztétikai kérdé-
sek kapcsán, de alapjukban véve erkölcsi és metafizikai paradigmák körül 
forogtak. Schiller kérdése a következő volt: hogyan állíthatjuk vissza az 
1 In: Michalski, Krzysztof (szerk.): A modern tudományok emberképe. Gondolat Ki-

adó, Budapest 1998.
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emberi természet egységét, amelyet a Kant-féle „két világ polgára” mintha 
teljesen megszüntetett volna? A rickerti gondolkodásban a kérdés a követ-
kező formát ölthetné: hogyan alkothatunk egy olyan észelveken alapuló 
filozófiát, amely ugyanakkor tartalmazza az emberi lét nem észelvek után 
irányuló mozzanatait? Míg Schillernél ezt a szakadékot a művészet hivatott 
áthidalni, addig Rickert megoldása (és egyben eszménye) egy minden lét-
szférát átfogó tudományos filozófia.

A filozófia alapproblémáinak alcíme az alapvető létterületek, a termé-
szet és a társadalom vizsgálatát ígéri, valamint a megismerés természetének, 
az ember megismerési képességeinek az elemzését. Már ebben az állításban 
benne foglaltatik a gondolat, hogy a tudományos filozófiának egyaránt tar-
talmaznia kell a teoretikus, elméleti intellektusra alapozott világnézeteket 
(ezeknek mindenekelőtt az ember mindennapi érdekeitől függetlenül fenn-
álló világra kell rákérdezniük), valamint a nem tudományos, „tudományon 
kívüli” (ausserwissschaftliche), ateoretikus megközelítéseket (ezek elsősor-
ban az ember gyakorlati életére vonatkoznak). Ez az átfogó jelleg látszólag 
biztosítja a filozófia egyetemességét, de a szigorú tudományosság igényét 
még nem elégíti ki.

Rickert szerint a filozófia mint tudomány csakis ott lehetséges, ahol 
a kutató határozottan és tudatosan távolságot tart a világmindenség (be-
leértve tulajdon személyét is) és önmaga, mint a világ egy különös indi-
viduuma között. Nem világos, hogy Rickert itt pontosan mire is gondol: 
a tudományos kutatás érdekmentességének követelményére? Vagy talán 
egy, a fenomenológiai vizsgálódásokra jellemző kutatási módszerre? Ha 
tekintettel vagyunk a profizikai szubjektum rickerti, illetve a transzcen-
dentális ego husserli fogalmainak hasonlóságaira, valamint az objektíven 
létező értékvilág gondolatára – mely mind Rickertnél, mind Schelernél 
meghatározó vonás –, hajlamosak lehetünk a kérdést az utóbbi irányban 
megválaszolni. De egyáltalán hogyan képzelhető el egy ilyen jellegű tá-
volságtartás? Nem jutunk-e óhatatlanul egy módszertani/ismeretelméleti 
ellentmondáshoz? Az az állítás ugyanis, hogy a filozófiai vizsgálódásban a 
szubjektum (azaz a vizsgáló) fel kell függessze önmagát, s csak így kerül-
het tudományos, objektív ismeret birtokába, összeférhetetlen a tudomá-
nyos filozófia azon törekvésével, hogy a világot mint egészet ismerje meg; 
ebben az esetben ugyanis a kutatónak önmagát, a szubjektumot is vizsgá-
lat tárgyává, objektummá kell tennie. Rickert pontosan felismeri a buk-
tatót, s úgy próbálja feloldani, hogy bevezet egy második tárgyfogalmat, 
a „vizsgálódás tárgyá”-nak fogalmát. Ez nem más, mint a szubjektum és 
az objektum egyazon időben. Elégséges-e azonban ez a megoldás, s vajon 
nem vezet-e regressushoz? A „második tárgyat” elgondoló szubjektumot 
vajon nem kell szintúgy vizsgálat tárgyává tenni?

Rickert a filozófiának három területét állapítja meg: az ontológiáét, 
mely arra a kérdésre keresi a választ, hogy mi az ember által megismert világ 
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mint egész, a módszertanét, mely azokra a gondolkodási eszközökre kérdez 
rá, amelyekkel az életünk foglalataként fennálló világegészt tudományosan 
megismerhetjük, végül pedig az antropológiáét, melynek alapkérdése: mi 
is az ember abban a világban, amelyben él, és mi jellemzi a világban való 
helyzetét. Elemzéseink szempontjából elsősorban ez utóbbi területre kell 
összpontosítanunk, de már itt jeleznünk kell, hogy Rickertnél az említett 
doméniumok, s főleg az antropológia és az ontológia, szétválaszthatatlanok. 
„Az antropológiai alapproblémák tárgyalását az ember és a világegészben 
megállapítható létformák közötti viszony elemzésével kell kezdenünk”2 – 
írja –, s ez annyit jelent, hogy az ontológiából kell kiindulni. Az emberről 
szóló egyetemes tan csak az egész világot átfogó és pluralisztikusan felépí-
tett ontológiával összefüggésben dolgozható ki. (A „pluralisztikus” jelző 
itt a rickerti világegész négy létformájára utal, azaz az érzéki, tapasztalati, 
profizikai és metafizikai világra.)

Az antropológia és az ontológia összekapcsolásának alapja, mint azt 
az elkövetkezőkben látni fogjuk, az objektíven tételezett értékvilág, vala-
mint a valóság és az értékszféra közötti közvetítést biztosító jelentések és 
értelmi képződmények világa.

Rickertnél az antropológia kérdése a következő lehetne: az élet értel-
mének vizsgálata során milyen mértékben fogható fel az emberi lét indivi-
duálisnak, illetve társadalmilag meghatározottnak? A kérdést átfogalmazva: 
mennyiben tekinthetjük az élet értelmének vizsgálatakor meghatározónak 
(célnak) az individualizmust, illetve a társadalmiságot? Egyértelmű etikai/
axiológiai kérdésfelvetéssel állunk szemben; „a filozófiai antropológiának az 
ontológia azon részére kell ráépülnie, amely a maga sokféleségében létező 
intelligibilis világot egy értékrendszerre támaszkodva törekszik egyeteme-
sen megismerni.” Az intelligibilis világ itt nem jelent mást, mint a fenti-
ekben már említett négy létszféra összességét; ezen kívül helyezkedik el a 
transzcendencia (a vallás) világa, ezzel azonban később fogunk foglalkozni. 
Az egész ember filozófiai vizsgálatának követelménye tehát az, hogy kap-
csolatba hozzuk az értékek azon univerzumával, amelyek életének értelmet 
biztosítanak. Már innen is kitűnik az a rickerti törekvés, hogy egy olyan 
rendszert vázoljon fel, amely a tárgyi világ és az értékvilág kölcsönhatásán 
nyugszik; e két világ az értelemben egyesül, mégpedig azáltal, hogy az érté-
kekhez szabadon viszonyuló szubjektumok vagyunk.

De hogyan is konstituálódik Rickertnél az értékek univerzuma? Az 
elmondottak alapján a kérdés akár általános érvénnyel is megfogalmaz-
ható: hogyan konstituálódik és milyen belső tartalmat hordoz a rickerti 
világegész? Ebben a vonatkozásban ugyanis rendszere minden kétséget 
kizáróan leszűkül a kultúra, illetve az ebben kifejeződő önértékek terü-
letére. A filozófiának az átfogó életnek csak egy részét kell szolgálnia, azt 

2 Rickert, Heinrich: A filozófia alapproblémái. Európa, Budapest 1987. 179.



VILÁGNÉZETTŐL KÖZÖSSÉGIG
Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok

26

a részét, mely egyedül az ember tulajdona – mondja Rickert –, s ez pedig 
nem más, mint a kultúra. Rickert leszögezi, hogy az ember társadalmi lény, 
s a világ pedig, amelyben él, a társadalom világa. Asszociális életmód ab-
szolút értelemben nem is létezik, hiszen a társadalomellenes tendenciák is 
mindig feltételeznek valamilyen társadalmat. Az ember csak társadalmisá-
gában lehet individuum, de ugyanakkor ahhoz, hogy társadalmi lehessen, 
individuumnak kell maradnia. Az ember első attribútuma, melyet minden 
vizsgálódás során szem előtt kell tartanunk, a társadalmisága. Ugyanak-
kor ezen vizsgálódások során nem a természeti, biológiai lény, hanem a 
kultúrember jön számításba, mint a kultúra hordozója. Végül pedig, mi-
vel minden kultúra fokozatosan jön létre, terméke annak a folyamatnak, 
melyet történelemnek nevezünk. Mindezek a tényezők – az ember társa-
dalmisága, kultúrája és történelme – egy olyan formális keretet hoznak lét-
re, melyek Rickert számára kijelölik az embert körülvevő értékuniverzum 
határait. Az ember ekképpen mindig egy történetileg meghatározott tár-
sadalmi kultúrlénnyé válik. A meghatározás azonban, ha az értékuniver-
zum viszonylatában vizsgáljuk, nem kerülhet meg egy lényeges problémát, 
nevezetesen, hogy miként legitimálhatjuk az egyetemes értékeket, milyen 
értelemben beszélhetünk általában az emberi élet értelméről, ha ezt az ér-
telmet, s egyszersmind e benne kifejezésre jutó értékeket a kultúra fejlődé-
sének egy különös állapotára korlátozzuk?

Az értékrelativizmus efféle felvetésének megoldása lehetségessé válik, 
ha olyan „örök” értékekre bukkanunk, amelyeknek érvényessége a külön-
böző kultúrkorszakok történeti meghatározottságaitól függetlenül is elgon-
dolható. Ennek érdekében Rickert a természeti létezés, a természeti ember 
jól bevált fogalmához fordul. A kultúra előfeltételeként a természeti létezés 
mentes minden történelmi változástól, s olyan javakat foglal magába, ame-
lyek egyetlen kultúréletből sem hiányozhatnak. Az életértékek azok, melyek 
az ember természeti lény mivoltából fakadnak, ám nem korlátozódnak a 
természeti lét területére, hanem a történeti kultúrában is érvényesülnek. 
Mégis, esetükben nem vonatkoztathatunk el a természeti lét fenntartását 
illető funkciójuktól, és mint a kultúrember természeti létezését biztosító 
premisszákat, feltételektől függő értékeknek nevezhetjük őket. Ekképpen 
tehát nem egész evidens, hogy miként oldhatják fel a vitalitás-értékek az 
értékrelativizmus felmerült problémáját. Amennyiben ugyanis ezeket az ér-
tékeket a történelmi változásoktól függetleneknek gondoljuk el, egyetemes 
érvényességgel kell bírniuk; ha azonban feltételektől függő értékekként téte-
lezzük őket, érvényesíthető rájuk az értékrelativizmus. Ezzel maga Rickert 
is tisztában van, amikor megjegyzi, hogy „ha a puszta vitalitást mindenek 
fölött álló kultúrelvvé tesszük, és döntő mozzanatként alkalmazzuk a fi-
lozófiai értelemmagyarázat kidolgozásánál, akkor csak egy fogalomtalan 
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naturalizmus jöhet létre, amely a kultúrélet tárgyalása során teljesen hasz-
nálhatatlan lesz”.3

A feltételtől függő értékek önértékkel bíró javakat feltételeznek, ezek 
viszont már túllépnek az élet puszta fenntartásának értékein. Az értékrelati-
vizmus feloldása ezáltal új vetületet nyer, hiszen az önértékek attól függetle-
nül is értékként mutathatóak fel, hogy az ember természeti lény mivoltának 
fenntartásához eszközül szolgálnak-e vagy sem. Más szóval: nem vezethető-
ek le az önmagával azonos emberi természetből, s lehetővé teszik a történe-
lemfelettinek a megragadását. Így jut el Rickert a fogalmi absztrakciókhoz.

Rickert szerint ha a kultúra esetében el tudjuk különíteni a tartalom 
és forma kategóriáit, akkor a történelmi relativizmus is feloldhatóvá válik, 
mégpedig úgy, hogy a kultúra egyetemes formája által a reálisan fennálló 
történelmi sokféleségen túlléphetünk. Az axiológiai alapvetésnek megfele-
lően a rickerti gondolat úgy hangzik, hogy fel kell mutatni „...a formai érté-
keknek és ellenértékeknek az áttekinthető rendszerét, amelyek különböző 
történeti formáik ellenére a legkülönbözőbb korok és helyek kultúráinak 
minden képződménye vonatkozásában egyformán jelentőséggel bírnak”.4 
A kultúra összes területén létezik egy olyan forma, ami által valamely 
kultúrterület az, ami, és aminek alapján a partikuláris eseteket az illető 
doméniumhoz tartozóaknak minősítjük. Azaz: minden kultúrterületen fel-
lelhető valamiféle történelemfeletti tényező. Rickertnél ezek csakis értékfor-
mák lehetnek, olyan képződmények, melyeket a bennük kifejeződésre jutó 
értékek miatt követünk és gondozunk. A történeti-egyedi fogalma tehát 
csak úgy alakítható ki, ha az ember egy értéknézőpontból indul ki, melynek 
fényében az egyedi a maga sajátos jelentésében tűnik elő. Az értékformák az 
immanens létezés önértékei, s ezeknek mindig formálisaknak kell lenniük, 
hiszen – mint már a korábbiakban láttuk – a kultúrélet tartalmilag min-
dig történeti jellegű. Az „immanens” jelző hangsúlyozása azért fontos, mert 
Rickert különbséget tesz az immanens világ önértékei, valamint a transz-
cendencián alapuló önértékek között – ez utóbbi viszont már a vallás te-
rülete. Mivel a vallásos világnézet értékeire nem fogunk kitérni (egyébként 
maradéktalanul Rickert sem teszi meg), le kell szögeznünk azt a tényt, hogy 
Rickertnél az isteni lény ontológiai „helyének” elméleti rögzítésére a metafi-
zikai lét szolgáltatja a lehetséges keretet. Ez viszont, jóllehet általánosságban 
létezőként kell előfeltételeznünk, tartalmi sajátosságai alapján, mint létfor-
ma, tudományosan megismerhetetlen. Ugyanakkor, amennyiben a vallásos 
élet immanens folyamataival foglalkozunk, ezek ugyanolyan sajátos és ön-
értékű kultúreseményekként tűnnek fel, mint a nem-vallásosak. Ennyiben 
tehát nem is esszenciális az önértékek efféle szétválasztása.

Ezen a ponton ki kell térnünk a rickerti filozófia egyik alapvető mód-
szertani/ontológiai tételére, mégpedig a heteronómia elvére. Ez arra keresi a 
3 Uo. 203–204.
4 Uo. 212.
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választ, hogy milyen módszerrel adhatjuk vissza a világ összes mozzanatát, 
azaz a világegészt? Közismert, hogy fogalmilag csak úgy ragadhatunk meg 
valamit, ha elhatároljuk és megkülönböztetjük mindazoktól a dolgoktól, 
melyekkel nem vág össze. Minden állítás tehát egyben tagadás is. A tagadás 
azonban mindig a megismert tárgy részleges voltát feltételezi, s így nem ve-
zet el a világegész fogalmához. De vajon nem egészíthető-e ki a világegész 
fogalmának tagadáson keresztül definiált része (ez az, ami közvetlen módon 
megismerhető) a világ egy másik része fogalmának a közbejöttével? – teszi 
fel a kérdést Rickert. Szerinte ezáltal egy olyan, egymást kölcsönösen kiegé-
szítő fogalompárhoz juthatunk, ahol az egyik rész negációja pozitívan állít 
valamit a másik részről. A filozófia feladata tehát az, hogy olyan fogalompá-
rokat találjon, „amelyek az adott értelemben világalternatívák, és amelyek 
éppen ezért kezeskednek arról, hogy a világ minden létezője a két fogalom 
közül vagy az egyik, vagy pedig a másik alá legyen sorolható”.5 Ilyen világal-
ternatíva például az ember-világ, szubjektum-objektum fogalompár.

Mind a módszer, mind pedig az értékvilág objektív tételezése meg-
kívánja a világalternatívák önértékekre való alkalmazhatóságát is. Rickert 
szerint a művészetben és a tudományban kifejeződő értékformákat 
asszociális, dologi, kontemplatív jellegűeknek nevezhetjük. Dologiaknak, 
mivel a kultúra embere megérti, hogy önmagát mint személyt el kell nyom-
nia ahhoz, hogy az alkotásához teljesen „tárgyszerűen” viszonyulhasson; 
asszociálisaknak, mivel a társadalmi összefüggésrendszer, amelyben a tu-
domány és a művészet projektumai létrejöttek, nem releváns; kontempla-
tívaknak, hiszen a művek jelentésük sajátosságát nem a tevékeny, hanem 
a kontemplatív embertől kapják. A kultúrélet első két nagy területe tehát a 
művészet, illetve a tudomány; a nekik megfelelő önértékek pedig a szépség, 
valamint az igazság.

A világalternatívák segítségével azonban a kultúréletnek azt a részét 
is vizsgálnunk kell, amelyek személyesek, társadalmiak és sohasem függet-
lenek az emberi tevékenységtől. Rickert szerint e jellemzőkkel a kultúra er-
kölcsi (etikai) és erotikus önértékeinek szférái rendelkeznek. Az erkölcs itt 
a tevékeny személyek társadalmi autonómiájával foglalkozó tan, s önértéke 
az erkölcsösség; az erotika pedig az ember azon cselekedeteit tartalmazza, 
melyek nem kötelességből, hanem hajlamból történnek, s önértéke a boldog-
ság-közösség. A kultúra személyes és társadalmi javainak immanens világa 
területén az etikai és erotikai értékek kettősségében egy olyan alternatíva áll 
rendelkezésünkre, amely a „gyakorlatinak” a teljes területét kimeríti.

Az elméletinek és a gyakorlatinak a területeit egymás mellé ren-
delve kiviláglik, hogy az immanens világon belül létező, történetileg 
adott kultúréletben nem találunk egyéb kultúrterületeket, s ekképpen – 
véli Rickert – az értékeknek egy olyan osztályához jutunk, amelybe az 

5 Uo. 60.
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általunk ismert kulturális értékek összes formája belehelyezhető. A gya-
korlatinak és elméletinek a kettőssége ugyan fennáll, ám megoldást az 
ad rá, hogy ez is világalternatívaként funkcionál. Így válik aztán lehet-
ségessé, hogy a tudományos, esztétikai, etikai és erotikai értékek alapján 
egységesen értelmezzük az emberi élet önértékkel bíró javak összefüggé-
sében megnyilvánuló értelmét.

Erdélyi Múzeum Füzetek, 1999
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LEHET-E A FILOZÓFIA VILÁGNÉZET?

EGY KOLOZSVÁRI GONDOLKODÓ 
VÁLASZKÍSÉRLETEI „A FILOZÓFIA 
ALKALMAZÁSÁNAK” KÉRDÉSÉRE

Úgy gondolom, hogy amikor alkalmazott filozófiáról, vagy inkább a filo-
zófia alkalmazásáról beszélünk, minden további nélkül felvethető a haszon 
és az érték, a filozófia hasznának és értékének kérdése is. Egy ilyen kérdés-
felvetés megfogalmazását – még ha egyéb teoretikus megfontolással vagy 
érvvel nem is kívánunk élni – az „alkalmazott filozófia” fogalmának, illetve 
„diszciplínájának” meghatározatlansága teszi lehetővé. Az a helyzet ugyan-
is, hogy nem tudok arról, hogy létezne az alkalmazott filozófia fogalmának 
valamiféle pontos definíciója, s még kevésbé tudok az „alkalmazott filozó-
fia” diszciplináris leírásáról.

Távol bármiféle szűk értelemben vett utilitarizmus érvényesítésétől, 
akkor, amikor a filozófia gyakorlati hasznáról és értékéről beszélek, a to-
vábbiakban pusztán arra a funkcióra gondolok, amit a filozófia mint vi-
lágmagyarázat betölthet, s amely egyáltalán alkalmassá teheti arra, hogy 
beépüljön egy átfogó, de ugyanakkor mindennapi világképbe. Tavaszy Sán-
dor kolozsvári filozófus-teológus egyik rövid írásának címét parafrazálva 
a kérdést röviden úgy fogalmazhatjuk meg, hogy „mit is mond a filozófia a 
mai embernek?” Mivel járul hozzá a filozófia ezen ember világnézetéhez, s 
életvilágának mely területei azok, melyekre közvetlen módon alkalmazható 
a filozófiai magyarázat?

Philosophische Weltanschauung (1929) című munkájának első oldalán 
Max Scheler azt írja, hogy a 19. század végére a filozófia lemondott a vi-
lágnézet építésének problémájáról, sőt, magának a filozófiának világnézet-
ként való értelmezéséről is. Megelégszik azzal, hogy a pozitív tudományok 
szolgálóleánya legyen, amennyiben azok előfeltételeit, céljait, módszereit 
vizsgálja. Scheler határozottan tiltakozik ez ellen, mondván, hogy amint a 
filozófia nem lehet az egyház vagy a hit kiszolgálója, éppúgy nem lehet a tu-
dományok „szolgálóleánya” sem, s ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, 
hogy a filozófiának vissza kell fordulnia tulajdonképpeni hagyományához, 
s meg kell próbálnia – ha nem egyéb, legalábbis – szolgálatot tenni a világ-
nézet ügyének.

Akkor, amikor a filozófia gyakorlati értékéről, mindennapi hasznáról 
beszél, Schelerhez hasonlóan Tavaszy is szükségesnek tartja a „filozófia”, il-
letve a „világnézet” fogalmának meghatározását, illetve a kettő között fenn-
álló viszony definiálását. Tavaszy e tekintetben kétségtelenül radikálisabb, 
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hiszen úgy véli, hogy a filozófia csakis azáltal közelíthető a praxishoz, ha 
éles határvonalat húzunk filozófia és világnézet között, s ha majd e különb-
ségtételt követően belátjuk: a filozófia csupán akkor válik „hasznossá”, mi-
kor egyszersmind világnézetté is válik.

Miben is ragadható meg „filozófia” és „világnézet” e különbsége? 
Mindenekelőtt – mondja Tavaszy –, míg a világnézet alapvető létszükség-
let, addig a filozófia nem az. A világnézet létszükséglet, hiszen az ember 
általa helyezi el magát a világrendben, s általa tudja magyarázni az ekként 
értelmezett egészben betöltött szerepét. Mi több, Tavaszy úgy véli, hogy a 
világnézet az emberi önfenntartás legmagasabb rendű módja, éppen azál-
tal, hogy a világ átfogó szemléletére törekszik. Az embert szellemisége belső 
kényszerűséggel hajtja világnézet-alkotásra, hiszen a világnézet segítségével 
tudja elhelyezni magát a világmindenségben. Ez tehát egy olyan egységes 
szemléletmódot feltételez, amely valamely központi gondolat köré szerve-
zett egyetemes koncepcióban fejezi ki a világról alkotott felfogást, s mindezt 
úgy teszi, hogy egy alapvető emberi szükséglet képezi fő mozgatórugóját. 
„A világnézet alatt az embernek a világgal, éspedig annak emberileg ta-
pasztalható tényeivel szemben elfoglalt, egységes szempont alatt, egyetemes 
koncepciókban megállapított állásfoglalását értjük, amely teoretikus meg-
gondolásból, de praktikus érdekből támad, hogy ideális biztosítékot szolgál-
tasson az életfolytatásnak. Tehát minden világnézet tényítéleteken mozgó 
értékelés – az emberi élet legmagasabb érdekei és igényei szempontjából.”1 
A világnézet mögött tehát mindig valami gyakorlati érdek áll, mely érdek 
– mint láttuk – magának a világnézetnek azon természetéből következik, 
hogy általa tudja az ember önmagát – ha úgy tetszik – hitelesen (azaz vala-
minő szereppel bíró lényként) belehelyezni mikro- és makrokozmoszába.2

Míg a világnézet mögött mindig az ilyen értelemben vett „gyakorlati 
érdek” áll, addig a filozófia mint tudomány teljességgel érdekmentes. A fi-
lozófia – hogy egy epikureus terminussal éljünk – az „előfogalom-mentes” 
teória doméniuma, melynek alapvető problémája nem a világhoz mint tota-
litáshoz való viszony, hanem a valóság és az igazság viszonya. Tavaszy értel-
mezésében a filozófia elsősorban ismeretelmélet, melynek ekképpen nem is 
képezheti tárgyát a világhoz, vagy akár az Istenhez, emberhez, közösséghez 
fűződő axiológiai és etikai viszony. A filozófia nála az egyetemes valóság 
végső elveinek tudománya, ami ugyan nem túl eredeti meghatározás, ám 
– enyhítő körülményként – ismerjük el, hogy Platóntól errefelé azért mégis-
csak befutott bizonyos „karriert” ez a definíció.

Világnézet és filozófia egy másik lényegi különbsége abban rejlik, hogy 
míg a filozófia érdekmentességének alapja az igazság, addig a világnézetben 

1 Tavaszy Sándor: Az újkori világnézeti harcok története és kritikája. (Kéziratos ha-
gyaték) 2.

2 Erre vonatkozóan lásd még Tonk Márton: Idealizmus és egzisztencializmus Tavaszy 
sándor gondolkodásában. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár 2002. 39–48.
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kifejezésre jutó gyakorlati érdek a bizonyosságból eredeztethető. A „bizo-
nyosság” nem azonos az „igazsággal”, mégpedig azért, mert megragadása 
nem lehetséges kizárólag racionális úton; a bizonyosság ugyanis nem ér-
telmi ismeret, hanem olyan tudás, amely közvetlenül a tapasztalatból ke-
letkezik, s amely szükségszerűen jelenik meg az öntudat előtt, ám sem meg 
nem ismerhető, sem meg nem érthető. A bizonyosság tehát a legtágabb ér-
telemben vett tapasztalaton alapul (ideértve pl. a belső hittapasztalatot is), 
mely gondolat azonban egyenes úton a szubjektivitás körébe utalja a bizo-
nyosságot, s azt eredményezi, hogy a bizonyosság csak azok számára lesz 
kellőképpen indokolt, akik azt birtokolják.

Ami most már a filozófia és a világnézet között fennálló viszony kér-
dését illeti, Tavaszy úgy véli, hogy bármely világnézet tartalmi kifejtése 
kizárólag az emberi szellem transzcendentális alkatának elemzése mellett 
lehetséges. A filozófiai gondolkodás, amely a valóság megragadására törek-
szik, csak úgy teheti gondolkodása tárgyává a valóságot, amelybe önmaga 
is beletartozik, ha fölébe emelkedik annak, ha a legmagasabb reflexió-fokot 
tudja megvalósítani. Tavaszy idealizmusa ekképpen a legmagasabb reflexió 
elvének posztulálásával teljesedik ki, vagyis azzal az elvvel, mely szerint az 
emberi öntudat legfőbb kiváltsága az önreflexió lehetősége. Ennek a reflexi-
ónak minden körülmények között meg kell előznie a világnézet kifejtését, 
s ily módon a világnézet – az előbbi értelemben vett bizonyosságokon túl-
mutató – teoretikus alapját az emberi szellem transzcendentális tényezői, 
valamint az ezek vizsgálatára hivatott filozófia (vagy ismeretelmélet) képezi. 
Világnézetről ekképpen csakis annyiban beszélhetünk, amennyiben alapját 
az így értelmezett teoretikus meggondolások képezik, vagyis másképpen fo-
galmazva: bármely világnézet feltételét az előfeltevés-mentes, érdekmentes, 
pusztán teoretikus filozófiai meggondolások képezik.

Filozófiai alapvetés, filozófiai magyarázat nélkül tehát nincs világné-
zet. Hasonlóképpen – s talán itt már közelebb kerülünk a tanulmány első 
részében felvetett kérdések megválaszolásához –, a filozófia is csupán akkor 
nyer jelentést, értelmet – kissé vulgarizálva –, csak akkor hoz számunkra 
„hasznot”, ha a maga során világnézetté válik. A korábbiakban mondottak 
alapján viszont már tudjuk, hogy a filozófiából csak akkor lesz világnézet, 
ha a gyakorlatot, a praxist szolgáló és motiváló érzések és érdekek adód-
nak hozzá, s ekképpen befolyásolják a világról alkotott elméleti felfogásun-
kat. A filozófia kettőssége e tekintetben tehát abban áll, hogy – az elméleti 
meggondolások következtében – ismeretelméleti ítéleteket foglal magába, 
ám ugyanakkor – a praxis szempontjából – értékítéletek rendszerévé kell 
válnia. A filozófiának nemcsak tudományosan megalapozott ítéletrend-
szernek, hanem egyben a világ megítélésének, az „életvilággal” szemben ta-
núsított öntudatos, értékelő magatartásnak, azaz világnézetnek kell lennie.

Egyik kérdésünkre tehát választ kaptunk: Tavaszyval együtt elmond-
hatjuk, hogy a filozófia csak abban az esetben hordoz autentikus jelentést, 
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akkor válik értékessé és „hasznossá” az ember számára, ha kilép a tiszta tu-
dományosság medréből, azaz ha világnézetté, „előfogalmaktól”, személyes 
(szubjektív) bizonyosságoktól sem mentes, s ezektől nem idegenkedő világ-
szemléletté válik. Mindez természetesen nem jelent tudományellenességet, 
szubjektivizmust, s a tudományos igénnyel művelt filozófia elvetését sem. 
Jól tudjuk ugyanis, hogy Tavaszy egyike volt azoknak a protestáns teológu-
soknak, akiket a filozófia a maga öncélúságában is érdekelt, s elsősorban az 
első világháborút követő, megváltozott politikai, társadalmi és kulturális 
„életvilág” kényszerítette arra, hogy a filozófia „önmagáértvalósága” átvál-
tozzon „értünkvalósággá”, s azon problémák megoldásához adjon eszmei 
útmutatást, amelyek ott és akkor az egyént és a közösséget komoly kihívá-
sok elé állították.

De miként is konkretizálódik Tavaszynál az említett eszmei útmuta-
tás? Hogyan lehet a filozófia mint világnézet „értünkvaló”, s szellemi létünk 
mely területeit öleli fel? A világnézet belső képe című, 1925-ben megjelent 
tanulmányában a kolozsvári filozófus azt írja, hogy „csak az az igazi világ-
nézet, amely nagy lelkesedésből született, s amely nagy lelkesedéssel ragad 
az életfolytatás ideális kialakítására. Ezért az igazi nagy világnézetek azok, 
amelyek a vallásos élmények forró, formáló atmoszférájából vagy az erkölcsi 
élet eszményi indíttatásából származnak. Igazi nagy világnézetek az érzéki-
ség salakos, tisztátalan világából sohase születtek, mert lényegük egyenesen 
ellentmond az ilyen világnak.”3 A világnézetnek tehát a teória csupán formá-
ja, tartalmat, motivációt és jelentést a „lelkület” ad neki. A „lelkület”, mely 
akkor vezet autentikus világnézethez, ha a vallásos tapasztalatból vagy az 
erkölcsi életből származik. Vallás és etika, hit és moralitás – ez az a két terü-
let, amelyet Tavaszy a világnézet, az „értékes”, „értünkvaló” világszemlélet 
számára kijelöl. A vallásos, illetve az erkölcsi érzülettel áthatott világnézet 
a nem racionális, nem az értelemből kiinduló tapasztalat alapjain áll, mely 
tapasztalat nem egyéb, mint az emberi szellem „adottságaként” értelmezett 
bizonyosság. Emlékezzünk vissza: bár tárgya az ember, Isten és a világ, a 
bizonyosság nem azonos az igazsággal. Nem azonos – mondja Tavaszy –,  
mivel az emberre, Istenre, világra vonatkozó állásfoglalás sohasem történ-
het meg kizárólag az értelmi tudás formájában.

Valójában itt arról van szó, hogy amikor a világnézet funkcióját, 
természetét és működését igyekszik tisztázni, Tavaszy elégtelennek találja 
az ismeretelméleti kérdésfelvetéseket és az azokra adott válaszokat. Olyan 
filozófiai magatartásmódot keres, amelyben a nem-racionális elemek, 
az ember emocionális dimenziói, így pl. a hit is helyet kapnak. A hit nem 
más, mint a bizonyosság filozófiai fogalmának speciese, azaz egy bizonyos 
megnyilvánulási formája. Az a meg nem ismerhető és meg nem érthető ta-
pasztalat, amelyben Isten megszólítja az embert. A nem-racionális hit mint 
3 Tavaszy Sándor: A világnézet belső képe. In: Uő: Válogatott filozófiai írások. (Szerk. 

Tonk Márton) Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár–Szeged 1999. 35–38.
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bizonyosság eme megszólítást követően az ember minden cselekedetében, 
döntésében benne van, s mint az élet totalitását átható szemlélet világnéze-
tet alapoz meg. A hit – akárcsak az ezzel szoros összefüggésben lévő morali-
tás – „lelkületet”, karaktert biztosít a világnézet számára, mégpedig azáltal, 
hogy mintegy „ráhangol” a rend, a harmónia elérésére a személyiségépítés-
ben, az egyén, a közösség autenticitásának körvonalazásában.

És akkor befejezésképpen: az elmondottakkal természetesen lehet és 
kell is vitatkozni. Éppen ezért nem is volt szándékomban állást foglalni a 
kérdésben. Alternatívát próbáltam vázolni a filozófia alkalmazhatóságának, 
vagy – talán ez pontosabb – a filozófia „számunkravalóságának” egy alter-
natíváját. Kétségtelen ugyanis, hogy Tavaszy számára ezt jelentette a filozó-
fia, s ez hordozta egész értelmét. A filozófia eszközeivel felépített, ám a hit és 
a moralitás bizonyosságán nyugvó világnézet jelentette azt az alapot, ame-
lyen belül – a Tavaszy által Heideggertől átvett terminológiát használva – a 
„gondban” és „veszélyeztetettségben” lévő kisebbségi lét problémái felold-
hatók, amelyen belül továbbra is értelmesen hangzanak olyan szavak, mint 
„szabadság” és „felelősség”, s amely ugyanakkor autentikussá tudta tenni az 
egyéni és közösségi cselekvés „lehet, mert kell”, illetve „kell, ahogyan lehet” 
típusú elveit.

Partiumi Egyetemi szemle, 2002
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FILOZÓFIA – NEMZETI FILOZÓFIA – IDENTITÁS

ÉRVEK ÉS ELLENÉRVEK A NEMZETI FILOZÓFIA 
LEHETŐSÉGÉRŐL

A magyar filozófiai gondolkodás közelmúltja, s különösen az elmúlt évtized 
ilyen vonatkozású szakmai történései azt mutatják, hogy minden olyan vál-
lalkozás, mely egy téma körülhatárolásának és értelmezésének, illetve egy 
gondolkodói életmű feltárásának céljával közelít a magyar filozófia történe-
téhez, kettős feladattal kell számot vessen. Mindenekelőtt a filozófiai értel-
mezés és a filozófiatörténet-írás azon általános követelményének kell eleget 
tennie, miszerint az elemzésnek az adott értekezés vagy kutatás önigazolá-
sára is ki kell térnie. Természetszerű kritériuma ez a tudományos igénnyel 
művelt mindenkori filozófiai vizsgálódásnak, s egyszersmind független az 
elemzés tárgyául szolgáló filozófiák időbeni és földrajzi kötődésétől. Ezzel 
szemben már kevésbé természetes az, hogy a magyar filozófiával foglalkozó 
kutató számot kell vessen a magyar filozófia létjogosultságának kérdésével, 
s ha nem is tér ki minden esetben a magyar filozófia létének bizonyítására, a 
vizsgálódás tárgyának szakmai  „önigazolása” mellett rendszerint sort kerít 
a tematika ez irányú igazolására is.

Ami az első feladatot, nevezetesen a magyar filozófiával való foglala-
tosság létjogosultságát, s általában véve minden ilyen elemzés „önigazolá-
sát” illeti, az argumentáció rövid, ám – úgy vélem – meggyőző. A magyar 
bölcseleti gondolkodás hitelességének és érvényességének kimutatására 
szolgáló kísérlet egyik lényes eleme ugyanis a magyar filozófia történetének 
megírása lenne. Hogyan is lehetne valamely filozófia létét, lényegét elfogad-
ni vagy éppenséggel tagadni, ha nem ismerjük történetét, nem tisztáztuk 
kialakulását és fejlődését, s nem vettük számba filozófiai tartalmait? A 20. 
század elejének magyar gondolkodói már szinte kivétel nélkül érzékelték 
ezt a problémát, s alapvető feladatuknak tekintették azoknak a lépéseknek 
a megtalálását, melyek egyfelől a magyar filozófiát érintő szkeptikus ten-
denciák kiküszöbölésére, másfelől pedig a saját filozófiai tradíció feldol-
gozására, a szakmai önreflexióra irányultak. Hogy csak egyetlen példára 
szorítkozzunk, Bartók György Teendőink a magyar filozófia ügyében című 
írásában1 három irányban igyekszik konkretizálni a magyar filozófiai múlt 
elemzésére irányuló feladatot. Úgy véli, hogy az első „teendő” a magyar filo-
zófia bibliográfiájának összeállítása, azaz a különböző gondolkodói teljesít-
mények publikációs adatainak számbavétele és rendszerezése. Az ezt követő 
1 Bartók György: Teendőink a magyar filozófia történetének ügyében. In: Athenae-

um 1928. 153–162.



VILÁGNÉZETTŐL KÖZÖSSÉGIG
Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok

38

feladatot a filozófiai hagyomány kéziratainak, alkotásainak feltárása és ki-
adása jelentené, melyet végül – mintegy összegzésként – a magyar filozófia 
történetének bizonyos momentumaira irányuló elemzések, monográfiák 
megjelentetése követne, oly módon, hogy ezek felöleljék a magyar filozófia 
egész történetét.

Az így kapott érvelés kétségtelenül megszabja a magyar filozófiára 
vonatkozó kutatások irányát és feladatait, s azokat jól meghatározott mód-
szertani követelmények elé állítja. A vázolt szempontok – melyeket jelen 
tanulmány szerzője is magáénak vall – ugyanakkor egy további fontos vo-
nással rendelkeznek. Amennyiben ugyanis a filozófiai tradíció rendszere-
zését és értékelését a nemzeti filozófia létére irányuló kérdés szükségszerű 
előzményének tekintjük, a valamely gondolkodói teljesítményre vonatkozó 
elemzés – legalábbis időlegesen – kivonja magát az adott filozófia létét vagy 
nemlétét érintő dilemma alól. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy ha a fi-
lozófiatörténeti, eszmetörténeti elemzés előzetes feltételét képezi valamely 
filozófia léte, lényege megítélésének, akkor az adott vizsgálódás pillanatában 
a nemzeti filozófia létjogosultságára vonatkozó kérdés felfüggeszthető, „zá-
rójelbe tehető”, hiszen még semmiféle relevanciával nem bír. Ez viszont azt 
jelenti, hogy a valamely szellemi teljesítményre irányuló elemzés függetle-
níthető a nemzeti filozófia státusának problémájától, s következésképpen az 
ilyen alapon megfogalmazott szkeptikus érvek sem fogadhatók el.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy az argumentáció egyszer-
smind azt a veszélyt is elhárítja, mely az elemzés és értékelés fenti stádiuma-
inak felcseréléséből származik. Igencsak megkérdőjelezhető, s végső soron 
káros álláspontot képvisel az, amely első feladatként a nemzeti filozófia kér-
désének tisztázását jelöli meg. Ebben az esetben ugyanis valamely filozófiai 
tradíció feldolgozása a szóban forgó eszmei múlt (teoretikusan) feltehető lé-
tének vagy nemlétének függvényévé válik, s amennyiben arra az álláspontra 
helyezkedünk, hogy nemzeti filozófia nincs, fennáll annak a veszélye, hogy 
egyúttal bármely, az adott filozófia körébe utalható kutatás legitimitását is 
elvitassuk. Úgy gondoljuk tehát, hogy a filozófiai hagyomány értékelésére 
különös hangsúlyt fektető, a korábbiakban a bartóki programmal szemlél-
tetett módszertani alapvetés az, mely egyaránt alkalmas mind a nemzeti 
filozófia létjogosultságára vonatkozó argumentációk érdemi megalapozásá-
ra, mind a fent vázolt fogalmi és módszertani buktatók elkerülésére.

Bár a fentiek alapján a magyar filozófia kutatója elé állított második, 
a nemzeti filozófia létének bizonyítására irányuló követelmény alapjaiban 
kérdőjelezendő meg, a továbbiakban mégis ki szeretnénk térni az ennek 
kapcsán megfogalmazódó argumentációkra. A kérdés tárgyalását az indo-
kolja, hogy – amint azt a korábbiakban már hangsúlyoztuk – egy sajátos 
követelményről van szó. Míg ugyanis a kutatás és interpretáció tárgyára 
vonatkozó „önigazolási” kritérium a filozófiai elemzés egyetemes követel-
ményét jelenti, addig ez a szempont minden bizonnyal rendhagyónak, nem 
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szokványosnak, azaz sajátosnak tekinthető. Nem része a filozófiai analízis 
egyetemes módszertanának, s az is kérdéses, hogy van-e egyáltalán a ma-
gyaron kívül olyan más (nemzeti) filozófia, amely a filozófiai kutatásokat 
egy hasonló szempont figyelembevételére „kötelezi”.2

A tanulmány elején a magyar filozófiát érintő szakmai „történések-
ről” beszéltem. Való igaz, hogy a nyolcvanas évektől kezdődően, ám kü-
lönösen az elmúlt évtizedben egyre többen és egyre többet vitatkoznak a 
magyar filozófia létét és nemlétét érintő kérdésekről. A különböző szakmai 
fórumok, konferenciák, tanulmánykötetek és filozófiai munkák a problé-
mát más-másképpen dolgozzák fel és értékelik. Ezen álláspontok mindeni-
kére szükségtelen kitérni, annál is inkább, mert jól tetten érhető a különféle 
értelmezések egységes problémafelvetése és argumentációja. A továbbiak-
ban tehát csupán a pró és kontra érvek alapvető típusainak felmutatására 
szorítkozunk.

Figyelembe véve, hogy az említett álláspontok nem éppen elhanyagol-
ható részét azok teszik ki, melyek a nemzeti (magyar) filozófia létét kérdője-
lezik meg, kezdjük az ellenérvekkel.

Az első, kizárólag teoretikus igénnyel megfogalmazott érvelés a 
nemzeti filozófia létlehetősége mentén bontakozik ki. Arra kérdez ugyan-
is rá, hogy beszélhetünk-e nemzeti filozófiáról általában? Vajon a nemzeti 
filozófia, mint fogalom, nem tartalmaz-e szükségképpen ellentmondást? 
Lehetséges-e egyáltalán a nemzeti filozófia? A filozófia ugyanis per defi-
nitionem egyetemes tudomány. Egyetemes kérdéseket vet fel, melyekre 
hasonlóképpen egyetemes válaszokat keres. Ezzel ellentétben viszont – 
hangzik az argumentáció – a „nemzeti” jelző mindent óhatatlanul a par-
tikularitás, a különösség körébe utal. Ha tehát a filozófiának univerzális 
jellege van, ám mindaz, ami „nemzeti”, szükségképpen partikuláris is, 
akkor nem lehetséges nemzeti filozófiáról beszélni, hiszen ez nyilvánvaló-
an önellentmondás. A filozófia kozmopolita tudomány, s nemzeti filozófia 
még a fogalmi lehetőség szintjén sem létezik. Az argumentum tehát oda 
vezet, hogy amennyiben konzekvensek maradunk a filozófia mindenkori 
önmeghatározásával kapcsolatban, a nemzeti filozófiának bárminemű lé-
tét és lehetőségét el kell vetnünk.

Az érvek egy másik típusa, mely most már explicit módon a ma-
gyar filozófia ellenében hangzik el, a kérdést az egyetemes filozófiatörténet 
perspektívájából vizsgálja. Az argumentum egyik jeles képviselője, Vajda 

2 Jelen tanulmány szerzőjének nincs tudomása arról, hogy angol, német, francia 
vagy éppenséggel román, cseh, lengyel filozófusok saját (nemzeti) filozófiájuk 
létéről vagy nemlétéről folytatnának disputát. Amennyiben ez így van, elgondol-
kodtató, hogy vajon nincs-e igaza mégis Larry Steindlernek, aki a magyar filozó-
fia története kapcsán a „kulturális elmaradottság tudatá”-ról beszél, s felvethető 
a kérdés, hogy a magyar filozófia létére vonatkozó viták vajon nem éppen ezen 
kollektív tudat következményeiként értékelhetők?
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Mihály szerint például magyar filozófia nincs és soha nem is volt, abban 
az értelemben, hogy nem része a tulajdonképpeni európai filozófia történe-
tének – úgy, ahogy része ennek például a 17–18. századi brit vagy a 18–20. 
századi német filozófia.3 A filozófia történetében ugyanis csak azoknak az 
alkotásoknak van helye, amelyek valamiképpen hozzájárultak a felvilágoso-
dás, s egyszersmind az emberi szabadság kiteljesedésének folyamatához – s 
Vajda szerint ez egyáltalán nem a magyar filozófia esete. Az argumentum 
lényege tehát az, hogy a magyar filozófia összemérhetetlen az egyetemes fi-
lozófiatörténet elemeivel, s hogy a magyar gondolkodói teljesítmények nem 
azonos horderejűek a filozófia történetének említésre méltó alkotásaival.

Tulajdonképpen a fenti érvelés folyományaként, vagy legalábbis azzal 
szoros kapcsolatban levőként értékelhető a most tárgyalásra kerülő harma-
dik argumentum is, mely a magyar filozófia létét epigon-jellege miatt te-
szi kérdésessé. Ennek megfelelően önálló, autonóm magyar filozófia nincs, 
hiszen ami van, az csupán valamely már meglévő bölcseleti gondolkodás 
vetülete. (Így például a század eleji és a két világháború közötti gondolko-
dásmódot – legalábbis az argumentumot elfogadó eszmetörténészek szerint 
– döntő módon jellemezte a német-centrikusság, a német filozófiai teljesít-
ményekhez való kapcsolódás, vagy éppenséggel az ezektől való elhatároló-
dás.) Az érv szellemében tehát magyar filozófia, vagy helyesebben, magyar 
filozófia-alkotás van ugyan, ám ez teljes egészében a külföldi filozófiai tel-
jesítmények recepcióján alapszik, s ekképpen nincsenek (s nem is lehetnek) 
saját, eredeti alkotásai.

Larry Steindler a magyar filozófia történetét rekonstruáló nagyszabá-
sú munkájában4 az említett epigon-jelleget szorosan összekapcsolja a kultu-
rális elmaradottság nemzeti érzésével. Szerinte az egész magyar kultúra, s 
egyszersmind a magyar filozófia alapvető vonása a nemzeti elmaradottság 
toposza, melynek megnyilvánulási formái az önmegvetésben, a saját teljesít-
mények leértékelésében, a filozófiai tradíció elhanyagolásában érhetők tet-
ten. Igyekszik kimutatni, hogy a szóban forgó nemzeti és egyben világnézeti 
jellemző már a legrégebbi időktől fogva megjelenik, s aztán évszázadokon 
keresztül a magyar önértékelés egyik állandó eleme marad.5

Steindler diagnózisa mégsem teljességgel pesszimista, s minden 
bizonnyal eltér az epigon-jelleget hangsúlyozó egyéb érvelésektől. Úgy 
véli, hogy bár az elmaradottság-tudat együtt jár azzal a ténnyel, hogy a 

3 Vajda Mihály: Mi a helyzet a magyar filozófiával? In: Gondolatok gondolatokról. 
Előadások a magyarországi filozófia történetéből. Felsőmagyarország Kiadó, Mis-
kolc 1994. 35–47.

4 Steindler, Larry: Ungarische Philosophie im spiegel ihrer geschichtsschreibung. 
Alber Verlag, Freiburg–München 1988.

5 Steindler úgy véli, hogy a nemzeti elmaradottság toposza már a 17. században, vagy-
is az újkori magyar filozófiatörténet kezdetén megjelenik (például Apáczai Csere 
Jánosnál), s napjainkig a magyar önértékelés egyik állandó eleme marad. Uo. 44.
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nyugat-európai szellemi objektivációk recepciója késik, ám ez nem zárja ki a 
nemzeti filozófiának (ha nem egyébnek, mint nemzeti filozófiatörténetnek) 
a létét. Az így értelmezett nemzeti filozófiatörténet feladata a hatáskutatás 
és a filozófiai műveltség történetének ábrázolása, egy adott országban élő 
filozófusok tevékenységének és hatásának a leírása.

Ezzel a gondolatmenettel tulajdonképpen rá is tértünk a nemzeti filo-
zófia léte mellett szóló érvekre. Ebben a tekintetben Steindler téziseinek van 
egy kétségtelenül jelentős, mondhatni döntő hozadéka. Rámutatnak ugyan-
is arra, hogy a nemzeti filozófia kérdésének más horizontjai is lehetségesek. 
Még ha el is fogadjuk, hogy a filozófia nemzeti jellege elméleti síkon (parti-
kularitása miatt) nem argumentálható kielégítően,6 akkor is tekintettel kell 
lennünk arra, hogy valamely nemzet kultúráját a keretein belül szerephez 
jutó filozófiai diskurzus, azaz a „nemzeti filozófia” is meghatározza. Fehér 
M. István írja egy helyt,7 hogy a filozófia nemzeti jelentőségére vonatkozó 
kérdés megkülönböztetendő a nemzeti filozófia létének a kérdésétől, hiszen 
a filozófia hazai művelésének meglehet a maga jelentősége, függetlenül attól, 
hogy létezik-e az egyetemes európai filozófiába beépülő nemzeti filozófia. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a filozófiának az emberek valamely közössége szá-
mára adódó, önmagában is sokrétű jelentőségét elismerhetjük oly módon 
is, hogy közben elkerüljük a nemzeti filozófia létére vonatkozó kérdés által 
előálló fogalmi buktatókat.

Ebben a megvilágításban tehát elismerhetjük a nemzeti filozófia lé-
tét, még akkor is, ha annak fogalma ellentmondásos, ha teljesítményei nem 
mérhetőek az egyetemes filozófiatörténet alkotásainak mércéjével, vagy 
ha eszmeisége, gondolatisága éppenséggel nem lép túl az epigon-jellegen. 
A nemzeti filozófia ugyanis – ebben az értelemben – felöleli mindannak a 
vizsgálatát, amit az illető nemzet adaptálni tudott a gondolkodás egyetemes 
történetéből, kiterjed tehát a filozófiatörténet meghatározó alkotásainak és 
irányzatainak recepciójára, ám egyszersmind az illető nemzet kultúráját 
meghatározó filozófiaoktatásra, filozófiafordításra, s nem utolsósorban – 
bármilyen legyen is az – a saját nyelven történő filozófiaalkotásra.

Az, hogy valaki milyen filozófiát művel, megmutatja, hogy milyen 
ember az illető – állítja Fichte.8 Az állítás, éppen a fentiek alapján, két-
ségtelenül érvényes lehet valamely népre, nemzetre nézve is. Ez pedig azt 

6 Manapság valójában már ez sem annyira evidens. Egyre több olyan értelmezéssel 
találkozunk, mely úgy véli, hogy a filozófia, mely valamikor univerzális volt, mára 
már nem az. „[...] Bizonyos értelemben [...] a filozófia egyik legproblematikusabb 
[...] vonása éppen az, hogy radikálisan elutasít mindenfajta partikularitáshoz 
kötött gondolkodást, hogy mást ne mondjak, nem veszi észre, hogy maga is egy 
partikuláris embercsoporthoz kötött – jóllehet hajlamos ezt az »emberi nem«-mel 
azonosítani.” Vajda Mihály: i. m. 37.

7 Fehér M. István: nemzet, filozófia, tudomány. In: Existentia 1992/1–4. 495–540.
8 Fichte, Johann Gottlieb: Die Bestimmung des Menschen. In: Fichtes Werke. De 

Gruyter, Berlin 1971. Bd. 2. 167–319.



VILÁGNÉZETTŐL KÖZÖSSÉGIG
Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok

42

jelenti, hogy a filozófia kritikai története (esetünkben a magyar filozófiáé) 
szempontokat szolgáltathat az egész magyar művelődés történetéhez, s 
ugyanakkor a nemzet szellemi habitusának az ismeretéhez is.9 A filozófia 
e tulajdonságából fakad, hogy a többi tudományhoz képest sokkal inkább 
van közösségi funkciója, jelentősége. A filozófia paradigmatikus közösséget 
képes teremteni – s ez az, amit pl. Tavaszy Sándor is igen jól érzékel. A ’30-as 
évek végén ebben a vonatkozásban a kolozsvári filozófus a következőket írja:  
„...van a filozófiának egészen erdélyi feladata is. Tisztáznia kell mindenek-
előtt az erdélyi filozófiai gondolkodás történetét, valamint azokat a világ-
nézeti sajátosságokat, amelyek az erdélyi lélek alkotásából következnek.”10 
Mindezek alapján aztán levonható az a konklúzió, hogy ha valaki egy bizo-
nyos nemzeti „szellem” bármilyen irányú megnyilatkozását meg akarja ér-
teni, nem nélkülözheti az illető nemzet gondolkodástörténetének ismeretét 
sem. Kétségtelen ugyanis, hogy a különféle filozófiai kísérletek és próbálko-
zások az illető kor és nemzet kultúrájára befolyással bírnak.

Végezetül pedig, mintegy a nemzeti (magyar) filozófia léte mellett 
szóló utolsó argumentumként, hadd tegyük fel Mariska Zoltán miskolci 
Bartók-kutatóval együtt mi is a következő, talán nem túl filozofikus, ám 
kétségtelenül jól eltalált kérdést: „...már a kérdésfelvetés is rossz, hogy ti. 
van-e (nemzeti) magyar filozófia? Mert ugye erre kétféle válasz születhet, 
vagy igen, vagy nem, azaz nincs. Pedig hogyne lenne magyar filozófia, ha 
voltak magyar teoretikusok, és volt filozófiai közélet hazánkban! Maga a 
filozófia azonban nem vezethető le semmilyen nemzeti sajátosságból, a 
nemzeti sajátosság nem bírhat tartalmi relevanciával. Egy filozófián kívüli 
szempontot ajánlanék a tisztelt olvasó szíves figyelmébe. A »mi kis nép va-
gyunk« ideológiájából következik, hogy szeretjük dokumentálni jelenlétün-
ket az emberiség összes nagy színpadán, a politika, a kultúra, a tudomány, 
a sport stb. terén. Büszkék vagyunk magyar Nobel-díjasainkra s arra, hogy 
New York polgármestere magyar származású. [...] S miért lenne az önigazo-
lás általános tendenciája alól a filozófia kivétel? S ha tudjuk, hogy a »magyar 
filozófia« terminus nem rejt tartalmi kérdéseket (mert nem rejthet), miért 
baj, hogy ilyen terminussal jelöljük múltunk filozófiai közéletét és bizonyos 
teoretikusok életművét – összefoglaló értelemben?”11

studia Universitatis Babeș–Bolyai, 2002

9 Vö. Patočka, Jan: A cseh filozófia a múltban és a jelenben. 115. – „...a nyelv művelé-
sét az írásbeliség magasabb rendű formáira is ki kell terjeszteni, így a költészetre, 
a történelemre és a filozófiára is. [...] Ezeket nemzeti nyelven kell művelni, de nem 
azért, mert ez jobban szolgálná a költészetet, a történelmet és a filozófiát, hanem 
inkább mert ezeknek a szellemi formáknak a »nemzetet« kell szolgálniuk.” 

10 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. 
(Kéziratos hagyaték) 5.

11 Mariska Zoltán: Filozófussors – Magyaroszágon. In: Korunk 2000/12. 127.
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KOLOZSVÁRI FORRÁSKUTATÁSOK 
A KISEBBSÉGI MAGYAR NYELVŰ FILOZÓFIAI 

IRODALOM TERÜLETÉN

…a magyar történelemnek […] nincs tekintélye. […] kevesen érzik 
példázatosnak. ám ha nem tekintjük őket elevennek, miért is 

forduljunk eleink eszméihez? A múltban eszméket és eszményeket 
keresni – ezt ma jellegzetesen viszolyogtató fordulattal úgy hívják: a 

„történelem átpolitizálása”. lehet. Annak, ahogyan napóleon olvasta 
Plutarkhoszt, voltak következményei.1

Magyar filozófusi/filozófiatörténészi berkekben közismert dolog, hogy a 
nyolc va nas évektől kezdődően, ám különösen az elmúlt évtizedben egyre 
többen és egyre többet vitatkoznak a magyar filozófia létét és nemlétét 
érintő kérdésekről. Néhány korábbi – a ’80-as évekből származó – tétova 
gondolatmenetet leszámítva, a magyar filozófia létére irányuló kérdést 
„programatikusan”, mint valamelyest már definiált filozófiai kérdést egy 
1992-ben Miskolcon megrendezett, a magyar filozófia történetét meg-
vizsgálni hivatott konferencia résztvevői vetették fel, s a válaszok már ak-
kor is igencsak megoszlottak.2 Ezt a kezdeti lépést aztán a ’90-es években 
viszonylagos rendszerességgel követték a magyar (sok esetben általában 
a nemzeti) filozófia létét tárgyaló különböző szakmai fórumok, konfe-
renciák,3 illetve a magyar filozófia filozófiai problémájára összpontosító 
tanulmánykötetek és önálló filozófiai munkák. Ezen írások szerzői, va-
lamint az említett szakmai rendezvények résztvevői a szóban forgó kér-
dést más-másképpen dolgozták fel és értékelték, a lehetséges válaszoknak 
egy igen széles és árnyalt skáláját körvonalazva. Nem szándékunk itt a 
magyar filozófia létére vonatkozó argumentációk kimerítő bemutatása és 
elemzése,4 annál is inkább, mivel ha kissé leegyszerűsítjük a kérdést, ak-

1 Tamás Gáspár Miklós: régi magyarokról – mai magyarok. In: Világosság XXXVII. 
1996/8–9. 3–4.

2 A szóban forgó konferencián elhangzott előadásokat lásd in: gondolatok gondo-
latokról. Előadások a magyarországi filozófia történetéből. Felsőmagyarország Ki-
adó, Miskolc 1994.

3 Ezek közül kettő Kolozsváron került megrendezésre, a Böhm Károly nemzetközi 
kon fe renciáról (1996), illetve a Filozófia és teológia a magyar eszmetörténetben 
(2000) c. rendezvényről van szó.

4 A nemzeti (magyar) filozófiára vonatkozó argumentációkat lásd: Steindler Larry: 
Ungarische Philosophie im spiegel ihrer geschichtsschreibung. Alber Verlag, Freiburg–
München 1988; Vajda Mihály: Mi a helyzet a magyar filozófiával? In: Gondolatok 
gondolatokról. Előadások a magyarországi filozófia történetéből, Felsőmagyarország 
Kiadó, Miskolc 1994; Fehér M. István: nemzet, filozófia, tudomány. In: Existentia 
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kor azt mondhatjuk, hogy a válaszoknak, álláspontoknak két – igencsak 
kézenfekvő – nagy csoportja létezik: az, amelyik azt mondja, hogy van 
magyar filozófia, illetőleg az, amelyik azt mondja, hogy nincs magyar 
filozófia. Annál inkább szándékunk viszont a szóban forgó kérdésfelvetés 
némely következményének vázolása, hisz úgy véljük, hogy e származta-
tott tézisek vizsgálata, értékelése szolgáltathat legitim alapot a magyar 
nyelven művelt filozófiára, filozófiatörténetre vonatkozó bárminemű ku-
tatás számára.

Melyek lennének tehát a magyar filozófia létére vonatkozó kérdés-
felvetés mára már jól érzékelhető, kimutatható – s tegyük hozzá – „kóros” 
konzekvenciái? Mindenekelőtt az az elhibázott szakmai habitus – mi sem 
igazolja ezt jobban, mint éppen a jelen szöveg –, hogy a magyar filozófia tör-
ténetével foglalkozó kutató, mikor valamely magyar szerző, filozófiai mun-
ka, irányzat stb. elemzésébe kezd (mintegy előtanulmányként), rendszerint 
számot vet a magyar filozófia létjogosultságának kérdésével, s nyilván – 
hisz nem tehet másképp – pozitív értelemben igyekszik megválaszolni azt. 
A magyar filozófiai gondolkodás, s ezen belül a magyar filozófiatörténet-írás 
közelmúltja, az elmúlt évtized említett szakmai történései szinte kivétel nél-
kül azt mutatják, hogy minden olyan kutatói vállalkozás, mely egy bizonyos 
téma körülhatárolásának és értelmezésének, illetve egy gondolkodói életmű 
feltárásának céljával közelít a magyar filozófia történetéhez, szinte szükség-
képpen vet számot a magyar filozófia létének kérdésével is. Más szóval, az a 
képtelen helyzet áll elő, hogy a magyar filozófiatörténet kutatójának, ahhoz, 
hogy valamely filozófiatörténeti momentum vizsgálatát egyáltalán elkezd-
hesse, előzőleg igazolnia kell saját kutatásai tárgyterületének a létét. 

Ha most kissé ironikusan közelítünk a kérdéshez, akkor büszkén 
mondhatjuk, hogy a magyar filozófia létéről, annak eredetiségéről foly-
tatott vita eredményeként a magyar filozófia egy valóban önálló, minden 
tekintetben újszerű és eredeti produktummal gazdagította az egyetemes 
filozófiatörténetet, filozófiát. A filozófiatörténet-írás nagy hagyományok-
ra visszatekintő – deskriptív/leíró, komparatív/összehasonlító stb. – for-
mái mellett ugyanis éppen a magyar filozófiatörténet-írásban jelent meg 
az az igencsak rendhagyó és különös eljárás, melyet a filozófiatörténet 
művelésének „tárgykonstitutív” formájaként jelölhetnénk meg (az eről-
tetett kifejezés sajátunk, mentségünkre szolgáljon, hogy – szerencsé-
re – még nem rendelkezünk az ide vonatkozó kanonizációval), s mely 

1992/1–4.; Demeter M. Attila: „nemzeti” filozófia. In: Kellék 1996/4–5; Mariska Zol-
tán: Filozófussors – Magyarországon. In: Korunk 2000/12 stb. A Magyar Tudomány 
szintén külön számot szentelt a magyar filozófia kérdésére vonatkozó álláspontok ki-
fejtésének (Magyar Tudomány 2001/8). Jómagam a közelmúltban közöltem összegző 
tanulmányt a nemzeti filozófia kérdése kapcsán kialakult vitáról, illetve az annak 
keretében körvonalazódó argumentációkról: Filozófia – nemzeti filozófia – identitás. 
In: Stu dia Universitatis Babeş–Bolyai, Philosophia XLVII. 2002/1.
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filozófiatörténet-írási módozat alatt a kutatási területét előzetesen meg-
alkotó, létrehozó, a tárgyát mindenekelőtt konstituáló – valljuk be, igen-
csak újszerű – filozófiatörténet-írást érthetjük. 

Túl most már minden irónián, láthatjuk, hogy a magyar filozófia 
műveléséhez kapcsolódó, s főleg az elmúlt évtizedben kialakult habitusok 
következetes végiggondolása – filozófiatörténészi szemmel nézve legalábbis 
– meglehetősen abszurd következményekhez vezet. Ezzel egy időben azon-
ban, ha visszagondolunk néhány aprócska filozófiai hagyományra, akkor 
azt már a görögöktől is elleshettük, hogy a képtelenségre való visszavezetés 
(a későbbi reductio) rendszerint valamely filozófiai kérdés más horizontú 
végiggondolásának biztos (s egyszersmind legitim) alapja.

Hogyan gondolhatjuk tehát újra a magyar filozófiatörténet teoreti-
kus alapjait, ami lényegében azonos azzal a kérdéssel, hogy miként nyer-
hetnek legitim alapot a magyar nyelvű filozófiai irodalomra vonatkozó 
kutatások? Hát például úgy, hogy – mint a filozófiatörténet-írás szem-
pontjából irreleváns problémafelvetést – megpróbáljuk a magyar filozófia 
létére vonatkozó kérdést (időlegesen vagy véglegesen) kiszorítani elemzé-
seink horizontjából. A magyar bölcseleti gondolkodás hitelességének és 
érvényességének kimutatására szolgáló kísérlet alapvető, s ugyanakkor 
döntő eleme ugyanis a magyar filozófia történetének megírása lenne. Ho-
gyan is lehetne valamely filozófia létét, lényegét elfogadni vagy éppenség-
gel tagadni, ha nem ismerjük történetét, nem tisztáztuk kialakulását és 
fejlődését, s nem vettük számba filozófiai tartalmát? Ez a kérdés kétségte-
lenül megszabja a magyar filozófiára vonatkozó kutatások irányát és fel-
adatait is, s azokat jól meghatározott módszertani követelmények elé állít-
ja. Amennyiben ugyanis a filozófiai tradíció rendszerezését és értékelését 
a nemzeti filozófia létére irányuló kérdés előzményének tekintjük, a va-
lamely gondolkodói teljesítményre vonatkozó elemzés – időlegesen vagy 
végérvényesen – kivonja magát az adott filozófia létét vagy nemlétét érintő 
dilemma alól. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy ha a filozófiatörténeti, 
eszmetörténeti elemzés előzetes feltételét képezi valamely filozófia léte, lé-
nyege megítélésének, akkor az adott vizsgálódás pillanatában a nemzeti 
filozófia létjogosultságára vonatkozó kérdés fel füg geszt hető, „zárójelbe 
tehető”, hiszen semmiféle relevanciával nem bír, vagyis hogy a magyar 
filozófia valamely szellemi teljesítményre irányuló elemzés függetleníthe-
tő a nemzeti filozófia státusának, létének vagy nemlétének problémájától.

Az alapvető feladat tehát a magyar filozófiai múlt tartalmainak szám-
bavétele, alakulásának és fejlődésének tisztázása, az egyes szerzők, művek, 
iskolák és irányzatok ér té kelése, elemzése. Egyed Péter kolozsvári filozófia-
történésszel együtt állítjuk, hogy „még mindig nem vagyunk abban a hely-
zetben, hogy az ún. magyar filozófiatörténetről tipológiai elveket valljunk, 
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vagy mértékadó ítéleteket alkossunk”.5 Ezt a problémát már a 20. század 
elejének magyar gondolkodói is szinte kivétel nélkül érzékelték, s alapve-
tő feladatuknak tekintették azoknak a lépéseknek a megtalálását, melyek 
egyfelől a magyar filozófiát érintő szkeptikus tendenciák kiküszöbölésére, 
másfelől pedig a saját filozófiai tradíció feldolgozására, a szakmai önref-
lexióra irányultak. Hogy csak egyetlen példával éljünk, a Böhm Károly 
által megalapított, elindított kolozsvári filozófiai iskola jeles képviselője, a 
Protestáns Teológiai Intézet és a Bolyai Egyetem professzora, a filozófus-
teológus Tavaszy Sándor a ’30-as évek elején a következőképpen fogalmaz:  
„...van a filozófiának egészen erdélyi feladata is. Tisztáznia kell mindenek-
előtt az erdélyi filozófiai gondolkodás történetét, valamint azokat a világ-
nézeti sajátosságokat, amelyek az erdélyi lélek alkotásából következnek.”6

Közelebb kerülve most már a magyar nyelvű filozófiai irodalom fel-
tárását célzó forráskutatások kérdéséhez, lássuk, miként körvonalazód-
tak a magyar filozófia történetére vonatkozó, a ’90-es évek végén rendsze-
resen, intézményes keretben elindított kutatások feladatai, célkitűzései, 
módszerei? Mindenekelőtt egyszerű meggondolásokat javasoltunk, fo-
gadtunk el premisszáinkként. Olya nokat például, hogy mi lenne, ha – 
mindenféle fölösleges filozófiai proble ma ti zálástól függetlenül – megpró-
bálnánk feltárni, megírni a magyar, s ezen belül elsősorban az erdélyi 
magyar filozófia történetét? Mi lenne, ha megpróbálnánk egy egyszerű, 
természetes attitűddel – ami, vigyázat, kritikusok, nem esik egybe az 
úgymond „népnemzeti”, „konzervatív” stb. attitűddel – viszonyulni saját 
filozófiai hagyományainkhoz, mondjuk oly módon, ahogyan ezt tennénk 
például az albán filozófia történetének elemzése, feltárása során? Kiváló-
an érzékelteti ezt a kutatói/filozó fia tör té neti viszonyulást a magyar filo-
zófiatörténet egyik hű kutatója – a miskolci Mariska Zoltánról van szó –, 
aki Filozófussors – Magyarországon című írásában a következőképpen fo-
galmaz: „...már a kérdésfelvetés is rossz, hogy ti. van-e (nemzeti) magyar 
filozófia? Mert ugye erre kétféle válasz születhet, vagy igen, vagy nem, 
azaz nincs. Pedig hogyne lenne magyar filozófia, ha voltak magyar teo-
retikusok, és volt filozófiai közélet hazánkban! Maga a filozófia azonban 

5 A teljes szöveghely: „Szerintem még mindig nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
az ún. magyar filozófiatörténetről tipológiai elveket valljunk, vagy mértékadó ítéle-
teket alkossunk. Ha csak szűkebb kutatói területemre gondolok – minden kiadat-
lan, quasi ismeretlen. Fejet hajtok azon szegedi, miskolci, debreceni, budapesti, egri, 
pozsonyi, kolozsvári és máshol kutató kollegám szakmai teljesítménye előtt, akik 
minden prekoncepció nélkül, ámde alázattal (…) magával a tárggyal foglalkoznak. 
Hogy mi a tárgy? – ez a szép filozófiai kérdés, tudjuk, olykor mily nehezen megfo-
galmazható. Szerintem sokkal bonyolultabb, összetettebb és fogósabb kérdés, mint 
ahogyan eddig hittük.” Egyed Péter: A magyar filozófia jelentése. In: Uő.: Szabadság 
és szubjektivitás. KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár 2003.

6 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. 
(Kéziratos hagyaték) 5.
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nem vezethető le semmilyen nemzeti sajátosságból, a nemzeti sajátosság 
nem bírhat tartalmi relevanciával. Egy filozófián kívüli szempontot aján-
lanék a tisztelt olvasó szíves figyelmébe. A »mi kis nép vagyunk« ideoló-
giájából következik, hogy szeretjük dokumentálni jelenlétünket az em-
beriség összes nagy színpadán, a politika, a kultúra, a tudomány, a sport 
stb. terén. Büszkék vagyunk magyar Nobel-díjasainkra s arra, hogy New 
York polgármestere magyar származású. S most mindegy, hogy más né-
pek is hasonlóan gondolkodnak. Jelen vagyunk a foci BEK-döntőn, mert 
a partjelző (vagy a masszőr sógora) magyar származású. S miért lenne 
az önigazolás általános tendenciája alól a filozófia kivétel? S ha tudjuk, 
hogy a »magyar filozófia« terminus nem rejt tartalmi kérdéseket (mert 
nem rejthet), miért baj, hogy ilyen terminussal jelöljük múltunk filozófiai 
közéletét és bizonyos teoretikusok életművét – összefoglaló értelemben?”

A kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány keretében, rendszeres for-
mában 1996-tól működő, a magyar filozófia történetére irányuló kuta-
tások tehát – legáltalánosabb megközelítésben – mindannak vizsgálatát 
célozzák, ami az erdélyi magyar filozófia tartalmi részeként határozható 
meg, továbbá amit ez a filozófia adaptálni tudott a gondolkodás egyete-
mes történetéből. Kutatásaink kiterjednek tehát a magyar nyelven írott 
filozófia elemzése, kritikai értékelése mellett a filozófiatörténet megha-
tározó alkotásainak és irány zatainak hazai recepciójára, illetve – bizo-
nyos tekintetben – a filozófiaoktatásra, filozófiafordításra is. Hogy mi-
lyen eredményei vannak ennek a forráskutatásnak? A „filosoknál” ez 
– mint tudjuk – publikációkban konkretizálódik: 1999-ben – a Szegedi 
Tu dományegyetem Dr. Laczkó Sándor által vezetett kutatócsoportjával 
együttműködve – a Pro Philosophia Kiadó útjára indította A magyar 
nyelvű filozófiai irodalom forrásai című kiadványsorozatát, melynek élet-
re hívását pontosan az a felismerés vezérelte, hogy a magyar filozófiai 
kultúra viszonyát saját tradíciójához szinte teljes egészében az esetleges-
ség jellemzi. A sorozat elsődleges célja, hogy olyan „elfelejtett” szerzők 
kritikai szövegkiadásait tegye közzé, akik jelentékeny szerepet töltöttek 
be a magyar bölcseleti múlt egy-egy kitüntetett korszakában, továbbá 
hogy a jelentős hazai bölcselők életművét értékelő monográfiákat jelen-
tessen meg, megtéve ezzel az első jelentős lépéseket a magyar filozófia 
történetének megírása felé. A kutatások négy év alatt nyolc kötetben re-
alizálódtak: kritikai átdolgozásra, majd kiadásra kerültek Somló Bódog, 
Tavaszy Sándor, Bartók György, Sipos Pál, Halasy-Nagy József „elfelej-
tett”, illetve sok esetben kéziratban maradt, első megjelenésre csak most 
kerülő filozófiai munkái.7 A kritikai kiadások, mind annyiuk esetében, a 

7 A szóban forgó kötetek: Somló Bódog: Értékfilozófiai írások (szerk. Szegő Katalin), 
Pro Phi lo sophia, Kolozsvár–Szeged 1999; Tavaszy Sándor: Válogatott filozófiai írá-
sok (szerk. Tonk Márton), Pro Philosophia, Kolozsvár–Szeged 1999; Bartók György: 
Válogatott filozófiai írások (szerk. Szélyes Éva, Tonk Márton), Pro Philosophia, Ko-
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teljes életmű-bibliográfiákat is tartalmazzák, melyek már önmagukban 
igen nagy mennyiségű kutatói munkát takarnak, s amelyek egyszersmind 
a magyar nyelven művelt filozófia, illetve a magyar filozófiatörténet-írás 
alapvető segédpublikációit is jelentik. Tévhitekre, tárgyszerűtlen értéke-
lésekre/értelme zé sek re rámutató monográfiák, tanulmányok születtek 
Böhm Károly, Makkai Sándor, Tavaszy Sándor filozófiájáról, új irányokat 
és lehetőségeket mutatva fel a magyar nyelvű filozófia kutatása számára.8

Ezek lennének tehát a magyar nyelvű filozófiatörténet-írás és for-
ráskutatás előzményei, aktuális állapota, illetve eredményei. Ma már – 
vállalva akár a szerénytelenség vádját is – elmondhatjuk, hogy a magyar 
nyelvű filozófiai irodalom feltárására, recepciójára vonatkozó kutatások 
állapota kielégítő, és minden garancia megvan arra nézve, hogy a jövő-
ben nem fognak abbamaradni.9 Ami most már a kihívásokat illeti, álljon 
itt egy rövid, de igen szemléletes példa: a magyar nyelvű filozófia egyik 
legjelentősebb rendszeralkotójának, Böhm Károlynak Az ember és világa 
című, 6 kötetben kiadott munkája mind a mai napig nem hozzáférhe-
tő (mind „fizikai valójában”, mind nyelvezetében, terminológiájában) a 
magyar filozófia története iránt érdeklődő mai olvasó számára. Nem is 
beszélve arról, hogy éppen a fent vázolt forráskutatások során bizonyoso-
dott be az az „apróság”, hogy a híres „hatkötetes opus” valójában „ötkö-
tetes”, s utolsó része nem tekinthető autentikusnak.

Debreceni szemle, 2006

lozsvár–Szeged 2001; Sipos Pál: A keresztyén vallásnak és világosodásnak együtt való 
terjedéséről (szerk. Egyed Péter), Pro Philosophia, Kolozsvár–Szeged 2002; Halasy-
Nagy József: Az erkölcsi élet (szerk. Deák Tamás, Laczkó Sándor, Varga Péter), Pro 
Philosophia, Kolozsvár–Szeged 2002.

8 A filozófiatörténeti értelmezések, tanulmányok, monográfiák sorában legelőször az 
említett Böhm Károly nemzetközi konferencia előadásai kerültek kiadásra, Böhm 
károly és a „kolozsvári iskola” címen. Pro Philosophia, Kolozsvár–Szeged 2000. Ezt 
követték a Böhm Károly, Tavaszy Sándor és Makkai Sándor életművével foglalkozó, 
monografikus jellegű munkák: Ungvári Zrínyi Imre: Öntételezés és értéktudat. Böhm 
Károly filozófiája, Pro Philosophia, Kolozsvár–Sze ged 2002; Tonk Márton: Idealiz-
mus és egzisztenciafilozófia Tavaszy sándor gondolkodásában. Pro Philosophia, Ko-
lozsvár–Szeged, 2002; Veress Károly: Egy létparadoxon színe és visszája. Hermeneuti-
kai kísérlet a nem lehet-probléma megnyitására. Pro Philosophia, Kolozsvár 2003.

9 A szegedi kutatók említése mellett nem beszéltünk itt a magyar filozófia történetére 
vonatkozó budapesti, miskolci, debreceni, pécsi, pozsonyi kutatásokról, melyeknek 
igen figyelemreméltó eredményei nélkül ma minden bizonnyal nem mondhatnók el 
azt, hogy lényeges előrelépések történtek a magyar filozófiatörténet megírásának irá-
nyába. Legújabban ezeket az eredményeket Mester Béla és Perecz László tették közzé 
egy igen jól sikerült tanulmánykötet keretében (közelítések a magyar filozófia törté-
netéhez. Áron Kiadó, Budapest 2004.).
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FILOZÓFIAI KULTÚRA ÉS  
FILOZÓFIATÖRTÉNET ERDÉLYBEN: 

ISKOLÁK, INTÉZMÉNYEK, KIHÍVÁSOK

Az Erdélyben művelt magyar nyelvű filozófia és filozófiatörténet múltjára 
és jelenére irányuló vizsgálódásnak előbb-utóbb szükségképpen számot kell 
vetnie a filozófia kultúránkon belüli szerepének, státusának kérdésével is 
– külösen akkor, mikor az ilyen típusú elemzések az általában vett magyar-
ságtudományi kutatások környezetében fogalmazódnak meg. Jelen van-e 
ma a magyar, ezen belül pedig az erdélyi kultúrában a filozófia? Szellemi 
életünknek, kulturális nyilvánosságunknak integráns része-e a filozófiai 
gondolat, szervesült-e a filozófia kultúránk egészébe? Milyen státusa és sze-
repe van a bölcseletnek közgondolkodásunkban, a filozófiai múlt mennyire 
része kollektív emlékezetünknek? Röviden tehát: otthon van-e ma a filozó-
fia az erdélyi magyar kultúrában?

Ha most a kérdésre egy tömör választ kívánunk adni, akkor azt 
mondhatjuk, hogy az erdélyi kultúrában igazából nincs jelen a filozófia, 
nincs meg benne a bölcseletnek az „otthonossága”, a filozófia nem szervesül 
kultúránk egészébe. Kulturális-szellemi nyilvánosságunkban ritkán talál-
kozunk a filozófiai múltra és jelenre való hivatkozással, s talán még keve-
sebbszer a filozófia szerepének, funkciójának hirdetésével, megerősítésével. 
Szélesebb értelemben vett tudományos életünkben, s általában kulturális 
nyilvánosságunkban, „mindennapjainkban” egész egyszerűen nincsen je-
len a filozófia. Erre a tényállásra példák és a hozzájuk kapcsolódó magya-
rázatok egész sora adható. A filozófia deficiens kulturális státusának egyik 
legtöbbet emlegetett indoka például az, miszerint alapvetően irodalmi-tör-
ténelmi kultúra vagyunk, kollektív emlékezetünk jelentős részét szépiro-
dalmunk és történelmünk alakjai és alkotásai teszik ki, s napjaink kultu-
rális-szellemi diskurzusaiban döntően e területekről merítjük magyarázó 
és legitimáló argumentumainkat. Ennek a kijelentésnek (és tényállásnak) 
talán különös súlya van a mindmáig „konzervatív”, s ugyanakkor a kisebb-
ségi deffenzívában létező erdélyi magyar társadalom viszonylatában, mint 
ahogyan a filozófia kulturális szerepére is kétségtelenül rányomja bélyegét. 
Ebben a kontextusban korántsem meglepő, hogy a 2004-ben tízéves fennál-
lását ünneplő, Kolozsváron megjelenő kellék című filozófiai folyóirat szer-
kesztői, a lap funkciójának, szerepének rövid összegzéseként, a következő 
kijelentést helyezték a jubileumi lapszám borítójára: „Egy olyan közeghez 
kívántunk szólni tehát, amely ugyan nem ellenséges a filozófiával szemben, 
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inkább csak közömbös.”1 Talán ez a közömbösség az, amelyik a legprecízeb-
ben írja körül az erdélyi magyar kultúra filozófiához fűződő viszonyát – és 
egyszersmind magyarázza azt is, hogy miért nem szervesült kultúránkban 
az amúgy is nehezebben emészthető bölcseleti hagyomány. De ugyanakkor 
feltehető az a kérdés is, hogy vajon nem ugyanazon közömbösség eredmé-
nye az, amit akár a „Züricher Zeitung vs. Krónika” szindrómának is nevez-
hetünk? Mit jelez és mit takar az a tényállás, hogy egy német nyelvterületen 
megjelenő napilap jól kimutatható rendszerességgel közöl filozófiai, illetve 
a filozófiai kultúrát népszerűsítő tanulmányokat, írásokat, s ezzel szemben 
az Erdélyben megjelenő magyar megfelelője igen elvétve, legtöbb esetben a 
filozófiai tárgyú előadás vagy könyvbemutató időpontjára vonatkozó tájé-
koztatást meg nem haladó bölcseleti tartalmakat szerepeltet hasábjain? És 
itt elsősorban nem is annyira az adott lapszám konkrét tartalmát kialakító 
szerkesztőségeken van a hangsúly, hisz jól tudjuk, ezek – piaci viszonyok el-
vei szerint működvén – végső soron mindig az olvasói elvárásoknak és igé-
nyeknek próbálnak megfelelni. A filozófiai kultúrát, a bölcseleti tartalmak 
népszerűsítését javarészt mellőző szerkesztőségi koncepció éppen annak 
lehet a jele, hogy a társadalomban nincs reális igény a filozófia „terméké-
re”, hogy az adott kultúra közömbös a bölcseleti tartalmak vonatkozásában, 
hogy nincsen értéke, s ekképpen „kereslete” sem a filozófia által (is) képvi-
selt társadalmi-kulturális funkcióknak.2

A filozófia kultúránkban elfoglalt helyének, szerepének, szervesülésé-
nek mérésében egyébként egyetemi oktatók számára kiváló eszközt jelent-
het az egyetemi hallgatók filozófiára, de ezen belül főleg a magyar bölcselet-
re vonatkozó ismeretszintjének gyors felmérése is. Jelen írás szerzője bő tíz 
esztendeje ad elő magyar filozófiatörténetet is, Erdély több felsőfokú intéz-
ményének keretében,3 s általános tapasztalata, hogy a hallgatóknak gyakor-
latilag nincsenek ismereteik, sőt információik sem a magyar filozófiai múlt 
tartalmaira nézve, s egyenesen üdítő kivételt jelent valamely magyar gon-
dolkodó nevének az egyszerű felemlegetése. Természetesen más a helyzet, 

1 A folyóirat 2004/25. jubileumi száma Best of kellék címmel jelent meg, s a korábbi 
számokból közöl egy reprezentatív válogatást. Erdély egyetlen, de ugyanakkor a 
teljes magyar nyelvterület „maroknyi” filozófiai periodikájának egyikeként a fo-
lyóirat jelenleg is működik, ez idáig összesen 37 száma jelent meg.

2 Jelen tanulmány megírásával egy időben ugyancsak a krónika napilap intenzív 
reklámkampányt folytat „Gazdagítsa könyvtárát: vásárolja meg a magyar iroda-
lom klasszikusai – Petőfi, Arany, Jókai, Mikszáth stb. – műveinek díszkiadását!” 
szlogennel. Lelki szemeim előtt – mai valószerűtlenségének és elképzelhetetlen-
ségének tudatával egyetemben – jelenik meg a kép, melyben a könyvvásárlásra 
irányuló promóciót Böhm Károly, Bartók György, Tavaszy Sándor, Varga Béla, 
Bretter György neveire alapozzák...

3 A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem és a nagyváradi Partiumi Keresz-
tény Egyetem filozófia szakjairól, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem kolozsvári karának európai tanulmányok szakáról van szó.
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ha az erdélyi irodalmi-történelmi múlt tartalmaira kérdezünk rá, ez esetben 
még az alacsonyabb tudásszinttel rendelkező hallgatók is több mondatban 
képesek referálni irodalmunk egy-egy alkotásáról, történelmünk egy-egy 
eseményéről, kiemelkedő irodalmi-történelmi személyiségeinkről. Mindez 
akár tapasztalati argumentum is lehet azon állítás mellett, miszerint első-
sorban irodalmi kultúra a magyar, ugyanakkor azonban jól szemlélteti a 
filozófiai kultúra „otthonosságának”, integrálódásának hiányát az erdélyi 
magyar kultúrában.

A filozófia széles értelemben vett nyilvánossághoz, az általában vett 
kultúrához és köztudathoz való szerves hozzátartozásának eme hiányát 
sokrétű példákon keresztül lehetne érzékeltetni, mint ahogyan az ezekhez 
kapcsoló, a tényállást magyarázni kívánó – s javarészt helytálló – argumen-
tumokat is könnyen bővíthetnők. Ezek sorában az elkövetkezőkben csupán 
egyetlen, ám meggyőződésünk szerint igen fontos érvet kívánunk megfo-
galmazni, mely a magyar (erdélyi) filozófiai kultúra jelenlegi helyzetét egy 
szűkebb filozófiai, filozófiatörténeti aspektus felől próbálja magyarázni. A 
filozófia kulturális integrációjának problémájával egy időben ugyanis fel 
kell tennünk azt a kérdést is, hogy pontosan minek is kell szervesülnie az er-
délyi magyar szellemi élet egészében, hogy miben is állnak azok a filozófiai 
tartalmak, amelyek jelenlétét és folytonosságát hiányoljuk kultúránk egé-
széből, kulturális nyilvánosságunkból, egyetemi hallgatóink műveltségé-
ből. Más szavakkal fogalmazva tehát: milyen múltja, milyen hagyományai 
vannak a bölcseletnek Erdélyben? Egyáltalán mióta beszélhetünk filozófiá-
ról Erdélyben? E kérdéssel viszont máris újrafogalmazzuk – igaz, szűkebb, 
erdélyi vonatkozásban – a magyar filozófiatörténet-írás egyik nagy, szak-
mai berkekben mind a mai napig igazából nyugvópontra nem tért általános 
problémáját, vitáját, vagyis azt, hogy egyáltalán mióta van önálló magyar 
filozófia? Mit tartalmaz az a hagyomány, illetve melyik az a gondolkodás-
történeti periódus, melyet összefoglaló értelemben a magyar filozófia törté-
netének nevezhetünk? Milyen messzire, illetve milyen mélyre nyúlnak böl-
cseleti tradícióink, és – ismét csak – mi is az, aminek otthonra kellett (volna) 
találnia kultúránk egészében? Az elkövetkezőkben látni fogjuk, hogy ennek 
a kérdésnek a megválaszolása egyszersmind magában hordozza az erdélyi 
filozófiai kultúra kurrens, „mellőzött” helyzetének egyik igen fontos ma-
gyarázatát, de ugyanakkor a filozófia jelenlegi művelői és intézményei előtt 
álló feladatok, kihívások körvonalazását is.

A magyar filozófia történetére vonatkozó kanonizációs törekvések 
alapvetően két nagy  álláspont köré csoportosíthatók. Az első szerint filozó-
fiánk története több évszázadra nyúlik vissza, s kezdete valahol a 17. század 
évtizedeiben, elsősorban Apáczai Csere János munkássága körül keresendő. 
A második álláspont szerint azonban ez a történet jóval rövidebb időszakot 
ölel fel, nagyjából a 19–20. század fordulójától eredeztethető, s a magyar fi-
lozófiai gondolkodás első nagy rendszeralkotója, Böhm Károly életművével 
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veszi kezdetét. Az első változatról kétségtelenül elmondható, hogy a filozófia 
és a filozófiatörténet-írás igen tág értelmezésén alapul, s a magyar gondol-
kodástörténethez rendel egy sor, a magyar nyelvterülethez tartozó eszme-, 
kultúr- és recepciótörténeti fejleményt is. Ennek az értelmezésnek a talaján 
aztán az egyik első magyar filozófusnak tartja az előbb említett Apáczait is, 
mint a korabeli karteziánus eszmék hazai hirdetőjét és terjesztőjét, ezáltal 
viszont lehetővé téve azt is, hogy az egyébként szakfilozófiai léptékben „filo-
zófusnak” nehezen nevezhető szerzőnk bevonuljon a magyar filozófiatörté-
net pantheonjába. Persze ezzel nem kívánjuk elvitatni Apáczai kétségtelen 
és több tekintetben is igen fontos recepciótörténeti jelentőségét, csupán azt 
a kérdést próbáljuk feltenni, hogy önálló filozófiai gondolat vagy alkotás hi-
ányában beszélhetünk-e egyáltalán filozófiatörténetről, a szó voltaképpeni, 
diszciplináris értelmében? S a másik, talán még ennél is elgondolkodtatóbb 
kétely: szűkebb szakmai (filozófiai, filozófiatörténeti), vagy egészen más 
típusú célokat követünk akkor, mikor századokra visszanyúlva próbáljuk 
„dokumentálni” magunkat és nemzetünket az egyetemes filozofálás hosszú 
történetében? A tudományos tárgyilagosságot nem cseréljük-e fel ilyenkor 
egyféle nemzeti önigazolással és az ebből fakadó demonstratív filozófiatör-
ténet-írással?4 S nem válik-e még erősebbé kételyünk az olyan filozófiatör-
téneti munkák olvasásakor, mint amilyen például az Erdélyi Jánosé, aki az 
1885-ben kiadott, A bölcsészet Magyaroszágon című munkájában filozó-
fiatörténetünk tárgyalását valahol Szent István Imre herceghez írott Intel-
meinél kezdi: „István, a magyarok első királya, a magyarok első bölcsésze.” 
(Erdélyi 1885. 10.)5

A magyar filozófiai múlt mibenlétére, tartalmaira, periodizálására 
vonatkozó második megközelítés alapjában véve sikerrel kerüli meg a de-
monstratív filozófiatörténet-írás veszélyeit, ezzel egy időben viszont egy 
jóval rövidebb, legjobb esetben is úgy 130–140 évet felölelő időszakot jelöl 
ki a magyar filozófia történeteként. A filozófia, illetve a filozófiatörténet 
fogalmának az előbbinél jóval szűkebb értelmezéséből kiindulva az önálló 
magyar bölcseleti és filozófiai élet kezdeteit a 19–20. század fordulójának 

4 Többször idéztük, s ebben az összefüggésben most is ide kívánkozik a miskolci 
Bartók-kutató, Mariska Zoltán frappáns megjegyzése: „A »mi kis nép vagyunk« 
ideológiájából következik, hogy szeretjük dokumentálni jelenlétünket az embe-
riség összes nagy színpadán, a politika, a kultúra, a tudomány, a sport stb. terén. 
Büszkék vagyunk magyar Nobel-díjasainkra s arra, hogy New York polgármestere 
magyar származású. [...] S miért lenne az önigazolás általános tendenciája alól a 
filozófia kivétel?” (Mariska 2000. 127.)

5 A demonstratív filozófiatörténet-írás létére a magyar böcselet kutatói közül 
néhányan már szintén felhívták a figyelmet. Így például Mester Béla a Magyar 
philosophia című kötetében a következőket írja: „Létezik az »egészséges« nemze-
ti kultúrát felmutatni kívánó demonstratív filozófiatörténet-írás, amely szerint a 
nemzeti kultúra része kell legyen a filozófia is, meg kell tehát mutatni, hogy ne-
künk ilyen is van.” (Mester 2006. 28.)
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környékére teszi. Ennek az elképzelésnek az alaphangját talán éppen a 20. 
századi „magyar filozófiatörténet-írási reneszánsz” első fontos képviselője, 
Hanák Tibor üti le, aki munkáiban egyértelműen a „rövid” bölcseleti múlt 
mellett argumentál. „A múlt (ti. a 19–20. – T. M.) század végéig a magyar 
filozófia elszigetelt magánvállalkozásokból, egy-egy kitűnő tanárember 
működéséből, néhány jó ismeretterjesztő könyvből és a papneveldék sko-
lasztikus filozófiatanításából állt.” (Hanák 1980. 20.) Vagy másutt: a ma-
gyar kultúra a századfordulón jutott el oda, „hogy kialakultak a filozófiai 
élet működéséhez szükséges intézményi feltételek”. (Hanák 1980. 22.) És 
való igaz, egy sor fontos esemény erősíti meg azt az álláspontot, miszerint 
a magyar filozófia és a filozófiai élet kialakulása tekintetében döntő lépé-
sek zajlottak le a századforduló környékén: 1880 tájékán kezdi közreadni 
első rendszeralkotó filozófusunk, Böhm Károly Az ember és világa című 
munkáját, mely mű – a szerző törekvésének megfelelően – valóban az első 
magyar bölcseleti rendszert jelenti; 1881-ben indítja útjára Alexander Ber-
nát és Bánóczi József a filozófia klasszikusainak magyar nyelvű kiadását, a 
Filozófiai Írók Tárát, s ugyanebben az évben Böhm Károly leteszi a Magyar 
Philosophiai szemle alapjait; ezekben az években kerül megalapításra az első 
filozófiai tanszék a budapesti egyetemen (1895), s rögtön a századfordulót 
követően, 1901-ben létrejön a Magyar Filozófiai 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 neveznénk: 
filozófiai szakterminológiánk.6 Az erdélyi filozófiai, filozófiatörténeti fejle-
mények természetesen szorosan kapcsolódnak ezekhez az eseményekhez: 
a kantiánus-fichteiánus Böhm Károly 1896-tól a filozófia nyilvános rendes 
tanára a kolozsvári egyetemen, s nem sokkal később kezd személye körül 
szerveződni a magyar filozófiatörténet egyik igen fontos bölcseleti centru-
ma, az ún. „kolozsvári iskola”.

Mindent összevetve, a 19–20. század fordulójának filozófiai törté-
nései, az alakulóban lévő filozófiai élet eseményeinek rendszeressége, az 
intézményiesülés jól körvonalazódó irányai (szakmai testület, egyetem, fo-
lyóirat, könyvkiadó stb.), a filozófia kortárs irányzataihoz való kapcsolódás, 
s nem utolsósorban az önálló üzenetet, mondanivalót hordozó magyar filo-
zófiai alkotások születése kivétel nélkül arra a konklúzióra vezetnek, hogy a 
magyar gondolkodás történetében, ezen belül pedig a filozófia és a filozófiai 
kultúra történetében éles határvonal van az 1880-as éveket megelőző, s az 
azt követő időszak között. Úgy véljük, hogy – jóllehet a 19. század végét meg-
előző periódus filozófiai jellegű eseményeinek és „alkotásainak” igen fontos 
művelődési, kulturális, társadalmi hozadékai voltak (s ebben a tekintetben 
a demonstratív filozófiatörténet-írás előnyeit is el tudjuk fogadni), a magyar 

6 A kérdésről egyébként a magyar filozófiatörténet szegedi kutatója, Laczkó Sándor 
közölt igen alapos tanulmányt A magyar filozófiai műnyelv kialakulása Apáczaitól 
a 19–20. század fordulójáig címen. (Laczkó 2004.)
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filozófia története alatt az előző századfordulótól napjainkig terjedő, legjobb 
esetben is szűk másfél évszázados időtartamot kell értenünk. Hogy koráb-
ban felvetett kérdésünkre is válaszoljunk: ez jelenti azt a történelmi távlatot, 
amely a magyar filozófia voltaképpeni tradícióját képezi, az ebben az idő-
szakban született filozófiai munkák jellege és minősége adja ki filozófiánk 
igazán jelentős mélységeit, ez az a hagyomány, melynek magyar kultúrába 
való szervesülését elvárjuk, vagy szervesülésének hiányát konstatáljuk.

Ezeket a megállapításokat elfogadva további következtetések fogal-
mazhatók meg a filozófia kultúrán belüli jelenlegi helyzetére, státusára 
nézve. Történelmi, kulturális, egyetemes filozófiatörténeti léptéket alkal-
mazva egyaránt arra a felismerésre jutunk, hogy egy igen „rövid” bölcseleti 
tradíciót tudhatunk magunkénak, s ez minden bizonnyal nem túl kedvező 
a filozófia kulturális integrálódása, társadalmi-szellemi nyilvánosságban 
betöltött szerepe, hatása vonatkozásában. Erdélyi vonatkozásban ugyanak-
kor – az önálló magyar bölcselet időben szűk tradíciója mellett – a filozófia 
kulturális-társadalmi „otthonra lelése” ellen dolgozott egy másik igen fon-
tos, a magyarországi helyzettől sok tekintetben eltérő tényező is: az erdélyi 
filozófiai élet töredezettsége, az erdélyi filozófiai hagyományok szakaszossá-
ga. Ezzel is magyarázható, hogy a „filozófiai kultúra sohasem tudott igazán 
szervesülni az erdélyi szellemi folyamatokban, s nem vált ténylegesen az er-
délyi magyar művelődés integráns részévé. E szerkezeti és tartalmi hiányos-
ságok tekintetében az erdélyi magyar kultúra általában osztozott a kelet-eu-
rópai népek kultúráinak közös nyomorúságában.” (Demeter–Tonk–Veress  
2002. 207.)

Mit is jelent az erdélyi tradíció ezen töredezettsége, szakaszossága? Ha 
Erdély felől tekintünk végig a magyar filozófia történetének 130–140 évén, 
négy nagyobb gondolkodástörténeti-tematikus időszakot határolhatunk 
be. Az első a századfordulót megelőző évektől Trianonig, illetve a főhata-
lomváltásig tart, filozófiai szempontból pedig egyféle „tiszta”, rendszeres 
filozófia, a bölcseleti gondolkodás térben-időben független, nagy témáinak 
tárgyalása jellemzi (ismeretelméleti, ontológiai, axiológiai, etikai, metafi-
zikai kérdések), a vizsgálódások alaphangját, szellemi környezetét pedig – 
korántsem meglepő módon – a korabeli német filozófia, a kantianizmus, 
fichteanizmus, újkantianizmus paradigmái adják meg és határolják be. A 
korábban már több ízben emlegetett Böhm Károly „tiszta filozófiai rend-
szerre” törő munkássága, életművének erős kolozsvári vonatkozása is erre 
az időszakra esik: 1896 és 1911 között volt az ekkor már európai rangú ko-
lozsvári Ferenc József Tudományegyetem tanára, de ugyanakkor az erdélyi 
kultúra és szellemi élet meghatározó alakja. Kolozsvárhoz, az egyetemhez 
fűződő mély viszonyáról a századforduló ismert jogtudósa, Králik Lajos 
ír igen szép sorokat: „A kolozsvári egyetemi élet nagy áldás volt Böhmre 
nézve. [...] Megelevenedett. [...] A kolozsvári egyetem tanári kara büszkén, 
önérzéssel tekinthet arra, hogy felismerte Böhm nagy erejét, és hogy ezt a 



nEMzETI FIlozóFIA, MAgyAr FIlozóFIA 
iskolák, intézmények, kihívások

55

nagy erőt illő módon a neki megfelelő helyre, az egyetemi tanárságra meg-
hívta. Az ország hálával tartozik a kolozsvári egyetem tanári karának azért, 
amit Böhm Károly meghívásával tett. Böhm hálája tudva van. Azt mond-
ta nekem: »Nagy szerencsém volt ez a Kolozsvár! Új, dicső életet kezdtem 
élni!«” (Králik 1913. 356.) Egyetemi tanárként, iskolateremtő filozófusként, 
intézmény- és folyóirat-alapítóként tehát nem pusztán a magyar bölcselet 
történetében, hanem az egész erdélyi művelődéstörténetben is kiemelkedő 
szerepe volt. A magyar nemzeti filozófia megteremtésének programját igen 
fiatalon tűzte ki magának, életében pedig makacs kitartással képviselte – 
s e törekvés mentén jött létre aztán a magyar bölcselet első, paradigmáit, 
tartalmait tekintve a 19. század szintéziseinek szellemét tükröző egységes 
filozófiai rendszere (vö. Egyed 2000. 8.).

Az erdélyi magyar filozófia történetének következő szakasza a két vi-
lágháború közötti időszak, melynek döntő jellemzője a szisztematikus filo-
zófiai kérdésektől a kisebbségi lét és kultúra aktuális problémáira irányuló 
vizsgálódások felé való fordulás. Az erdélyi magyarság radikálisan megvál-
tozott politikai, hatalmi helyzete természetes módon hozta magával a filozó-
fiai kérdésfelvetések ilyetén módosulását, de egyszersmind azt is, hogy a né-
met filozófia továbbra is jól kimutatható hatása a német egzisztenciafilozófia 
recepciójával, témáival egészült ki. Ez utóbbi aspektust kitűnően érzékelteti 
az időszak központi szellemi irányzatának, a kolozsvári Böhm-iskolának fi-
lozófiai gondolkodása is. A mára már magyar nyelvterületen bizonyítottan 
filozófia- és eszmetörténeti jelentőségű, magyar filozófiatörténészi körök-
ben pedig a legutóbbi ezredforduló környéke óta egyértelműen kanonizált 
„kolozsvári iskola” vagy „kolozsvári Böhm-iskola” meghatározó alakjai 
– Bartók György, Kibédi Varga Sándor, Kristóf György, Makkai Sándor, 
Ravasz László, Tankó Béla, Tavaszy Sándor, Varga Béla – több generáción 
keresztül az erdélyi szellemi-filozófiai élet sok tekintetben meghatározó sze-
mélyiségei voltak.7 Gondolkodásukra általában véve jellemző az egyetemes, 
illetve a kortárs európai filozófia tartalmainak az erdélyi magyar kultúra, 
művelődés és társadalom problémáinak elemzésében való „kihasználása”, 
a kisebbségi lét ontológiai, etikai, axiológiai vizsgálata. „Nemcsak elméleti 
megoldásait keresték a kisebbségi létnek, hanem mint praktizáló lelkészek, 

7 A kolozsvári Böhm-tanítványok körét első ízben önálló szellemi centrumként, 
iskolaként talán éppen Makkai Sándor definiálta (vö. Makkai 1925.), s később 
Kibédi Varga Sándor „erdélyi iskolának” nevezte a csoportot (vö. Kibédi Varga 
1980). A „kolozsvári iskola” magyar filozófiatörténeti kanonizációjának datálását 
tekintetve jelzésértékű, hogy 2000-ben az iskola létét rögzítő címen jelenik meg 
az 1996-ban megrendezett „Böhm Károly nemzetközi tudományos konferencia” 
előadásanyaga (Böhm károly és a „kolozsvári iskola”), 2003-ban pedig Veres Ildikó 
közöl önálló kötetet A kolozsvári iskola címmel. Jelen tanulmány szerzője az Ide-
alizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy sándor gondolkodásában című kötetben 
foglalkozott részletesen a kolozsvári Böhm-iskola szerepének és filozófiai „arcu-
latának” értékelésével (vö. Tonk 2002.).
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később püspökként vagy püspökhelyettesként, de a mindennapi pezsgő 
szellemi életben is, tanárként, közíróként, különféle szervezetek, szerkesz-
tőségek tagjaiként vagy vezetőiként aktív formálói voltak a Trianon utáni 
valóságnak.” (Veress 2003. 7.) Azáltal, hogy a kisebbség kategóriáját lételmé-
leti, illetve etikai-erkölcsi premisszák segítségével próbálták megragadni, s 
az így körülírt fogalomból igyekeztek gyakorlati következtetéseket levonni, 
a kolozsvári iskola képviselői egyféle ontológiai-morális kisebbségelméletet 
képviseltek, szemben a két világháború közötti erdélyi gondolkodás olyan 
képviselőivel, mint Balogh Arthúr, Jakabbfy Elemér vagy Somló Bódog. 
Utóbbiak ugyanis egy akár klasszikusnak is nevezhető kisebbségjogi attitű-
döt, politikafilozófiát képviseltek, melynek értelmében a kisebbség helyzete 
és státusa a jogállam és az alkotmányos joguralom elveinek keretében ér-
telmezendő. Az erdélyi magyar filozófia történetének második szakaszához 
tartozó alkotókként azonban mindannyiuk gondolkodásának közös vonása 
a kisebbségi létre és kultúrára irányuló elméleti reflexió előtérbe kerülése. 

A második világháborút követő szocialista rendszerváltással az erdé-
lyi filozófiai gondolkodás folytonossága újra megtört, s a rendszerváltás fi-
lozófiájának időszakára a hatalmi-ideológiai önkény, a nem létező filozófiai 
nyilvánosság, az egyetemes filozófiai alkotások és tartalmak földrajzi-szelle-
mi bezártságból származó erősen töredezett recepciója, s általában az önálló 
filozófiai alkotótevékenységet ellehetetlenítő politikai-ideológiai terror volt 
a jellemző. A romániai (erdélyi) szocializmus ezen időszakában a gondolko-
dás belső terébe visszahúzódott filozófiai reflexió mégis képes volt vitatha-
tatlan tartalmakat, eredményeket felmutatni, elég, ha itt csupán a korszak 
akár tipikusnak is tekinthető tragikus-filozófus hősére, Bretter Györgyre 
és munkásságára gondolunk. Személyiségének, életművének, az erdélyi 
magyar gondolkodásban betöltött szerepének fontosságát talán az is jól ér-
zékelteti, hogy – bár ilyen típusú kanonizációra a magyar filozófiatörténet-
írásban nem került sor – ma is élő tanítványai-barátai olykor „örököseinek”, 
a „Bretter-iskolához” tartozó filozófusokként határozzák meg önmagukat.

Végül pedig az erdélyi filozófia történetének utolsó szakasza az 1989-es 
újabb rendszerváltással kezdődő időszak, melyre a filozófiai élet újraéledése, 
a filozófiai „felzárkózás”, a filozófiai élet alapvető intézményeinek újjászerve-
zése volt a jellemző. „A ’90-es évek filozófiai tevékenységére mindenekelőtt 
az útkeresés és a helykeresés volt a jellemző. Ez egyrészt a magyarországi és 
általában az európai filozófiai élet eseményeihez, folyamataihoz való felzár-
kózási törekvésekben, az ottani kutatási irányok, problémafelvetések, ered-
mények receptálásában nyilvánult meg, másrészt azokban a törekvésekben, 
amelyek az önálló kutató- és alkotótevékenység feltételeinek megteremtésé-
re, a saját hang- és helykeresésre irányultak az erdélyi magyar kultúrában és 
a filozófiai élet tágabb összefüggésében. Ezek a törekvések szükségképpen 
intézményépítési, kapcsolatteremtési erőfeszítésekkel társultak.” (Demeter–
Tonk–Veress 2002. 210.)
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Az erdélyi bölcseleti tradíció ezen rövid áttekintésének összegzéseként 
megállapítható, hogy egy történelmileg, politikailag, de ugyanakkor tartal-
milag sem túl folytonos, törésekben, fordulatokban gazdag, igencsak szaka-
szos hagyományt mondhatunk magunkénak. Ha ehhez a tényhez még hoz-
záadjuk a magyar (ezen belül pedig az erdélyi) „rövid”, száz–százötven éves 
filozófiai múlt hipotézisét is, talán közelebb kerülünk annak a kérdésnek a 
megválaszolásához, hogy miért nem szervesült a bölcselet szellemi életünk 
egészébe, hogy miért nincs otthon napjaink erdélyi kultúrájában a filozófia.

De miben is áll napjaink filozófiai élete és intézményrendszere Er-
délyben? Milyen eredményei vannak a ’89-es rendszerváltást követő újra-
éledésnek, s milyen sikerrel történt meg a filozófiai élet intézményeinek az 
újraszervezése? Az elmúlt két évtized egyik fontos megvalósítása az egyete-
mi szintű filozófiaoktatás és -művelés újraindítása, megszervezése, melynek 
eredményeként jelenleg két felsőoktatási intézmény, a kolozsvári Babeș–
Bolyai Tudományegyetem, valamint a nagyváradi Partiumi Keresztény 
Egyetem keretében működnek filozófia tanszékek, zajlik filozófiaoktatás. 
Kolozsváron a képzés 1990 óta működik, s mára már teljes „vertikummal” 
rendelkezik (BSc, MA, PhD), Nagyváradon a filozófia szak 1999-ben in-
dult el, s jelenleg BSc és MA fokozatokat kínál. Az erdélyi magyar nyelvű 
egyetemi szintű bölcseleti oktatás intézményeinek újjászervezése-alapítása 
igen fontos tényezővé vált a filozófia akadémiai műhelyeinek a létrejötte, de 
ugyanakkor a középiskolai filozófiaoktatás folytonosságának, minőségének 
biztosítása vonatkozásában, s ezek a tanszékek értelemszerűen váltak az er-
délyi filozófiai élet kiemelt centrumaivá. A jelen és a közeljövő nagy kihívása 
e filozófiai képzések számára, hogy a két intézmény viszonylatában óhatat-
lanul fellépő konkurenciának, valamint a filozófia felsőoktatási piacon ta-
pasztalható „térvesztésének” körülményei között sikeresen tudják-e majd 
biztosítani az oktatás zavartalan működését, folytonosságát és minőségét.

Az egyetemek keretében zajló oktatási-tudományos tevékenység mel-
lett az erdélyi filozófiai élet hasonlóképpen fontos tényezőjét jelenti a szak-
könyv- és -folyóiratkiadás. Filozófiára szakosodott periodikaként működik 
az immár 1994 óta folyamatosan, a kolozsvári Pro Philosophia Alapítvány 
és Kiadó által megjelentetett – a korábbiakban már hivatkozott –  kellék 
című filozófiai folyóirat. Az elmúlt tizenöt esztendő alatt a szaklapnak 37 
száma került kiadásra, s jelen pillanatban a teljes magyar nyelvterület – tu-
domásunk szerinti – két filozófiára szakosodott periodikájának egyike.8 
Műfaját tekintve leginkább esszéfolyóirat, s ez a jelleg, valamint a temati-
kai változatosság egyaránt azt a szerkesztői szándékot jelzi, hogy a kellék 

8 Az elmúlt néhány évben ugyanis a Magyarországon működő filozófiai folyóira-
tok lassan-lassan megszűntek, s amikor ezeket a sorokat írjuk, a kellék mellett 
csupán a Magyar Filozófiai szemle jelentet meg újabb számokat. Biztató fejlemény 
e tekintetben, hogy az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság kezdeményezésére Ko-
lozsváron szerkesztés alatt áll egy új bölcseleti szaklap, a Többlet első száma.
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járuljon hozzá a filozófia népszerűsítéséhez az erdélyi magyar kultúrában. 
Ami a szakkönyvkiadást illeti, a ’89-es rendszerváltást követően értelem-
szerűen egyre nagyobb teret nyert a filozófiai művek kiadása, s ez azt ered-
ményezte, hogy a kizárólag bölcseleti munkák megjelentetésére szakosodott 
Pro Philosophia Kiadó mellett egy sor erdélyi kiadó ad (adott) ki filozófiai 
tárgyú munkákat (Komp-Press – Korunk Baráti Társaság Kiadó, Mentor 
Kiadó, Scientia Kiadó, BBTE – Egyetemi Kiadó, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 
Bolyai Társaság Kiadója stb.). A filozófiai szakkiadóként, s ekképpen az er-
délyi filozófiai kultúra népszerűsítésének fontos centrumaként működő Pro 
Philosophia Kiadó 1999 óta létezik, s kiadványai két nagy tematikus tömb 
mentén csoportosulnak: A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című 
könyvsorozatnak ez idáig 11, a Műhely sorozatnak pedig összesen 20 kötete 
jelent meg. Utóbbi az erdélyi magyar filozófiaalkotást és -oktatást képviselő 
kortárs szerzők munkáinak kiadását tűzi ki célul, ezáltal is törekedvén a fi-
lozófia népszerűsítésére, erdélyi kultúrán belüli szerepének, funkciójának és 
presztízsének növelésére. A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai című 
kiadványsorozat elsődleges célja a magyar (s különösen az erdélyi) filozófiai 
tradíció bekapcsolása a kultúra, a művelődés nyilvános tereibe: olyan „el-
felejtett” szerzők kritikai szövegkiadásait teszi közzé, akik jelentékeny sze-
repet töltöttek be bölcseleti múltunk egy-egy szakaszában, de ugyanakkor  
ezen filozófusok életművét értékelő monográfiákat jelentet meg, hozzájárul-
va ezzel a magyar filozófia történetének megírásához. A sorozat keretében 
kritikai átdolgozásra, majd kiadásra kerültek Somló Bódog, Tavaszy Sándor, 
Bartók György, Sipos Pál, Halasy-Nagy József, Bretter György „elfelejtett”, 
illetve sok esetben kéziratban maradt, első megjelenésre csak most kerülő 
filozófiai munkái, de ugyanakkor monográfiák, tanulmányok születtek 
Böhm Károly, Makkai Sándor, Tavaszy Sándor, Szontagh Gusztáv, Asbóth 
János, Bretter György filozófiáiról, új irányokat és lehetőségeket mutatva 
fel a magyar nyelvű filozófiakutatás számára. A filozófiai gondolat közrea-
dásában, bemutatásában, társadalmi-kulturális szerepének erősítésében 
fontos szereppel bíró szakkönyvkiadás előtt álló legnehezebb kihívás jelen 
pillanatban a gazdasági fenntarthatóság – a filozófia erdélyi kultúrán belüli 
„otthontalanságának” s csekély piaci „keresletének” körülményei között.

Vessünk végül rövid pillantást a mai erdélyi filozófiai élet szakmai in-
tézményeire, társaságaira is – az egyetemi képzés, a szakpublikációk mellett 
ugyanis ezek jelentik a filozófia nyilvánosságának legfontosabb fórumait. 
Az erdélyi magyar intézményrendszerben jelenleg három olyan – kolozs-
vári székhelyű – szervezet létezik, mely a filozófiai kultúra fellendítésére és 
megjelenítésére, a filozófiai élet szervezésére és menedzselésére, s általában 
a filozófia szakmai-társadalmi érdekképviseletére törekszik: a korábban 
már említett Pro Philosophia Alapítvány 1997 óta működik; 2008-ban jött 
létre a Magyar Tudományos Akadémia első határon kívüli intézményé-
nek, a Kolozsvári Akadémiai Bizottságnak a keretében az önálló Filozófiai 



nEMzETI FIlozóFIA, MAgyAr FIlozóFIA 
iskolák, intézmények, kihívások

59

Szakosztály; végül pedig 2009-ben megalapításra került az Erdélyi Magyar 
Filozófiai Társaság is. Nem célunk itt a három intézmény tevékenységi kö-
rének és portfóliójának a bemutatása, mint ahogyan az sem, hogy az egyes 
szervezetek működésének alapjául szolgáló célkitűzések között megmutat-
kozó, bizonyos tekintetben valóban fennálló különbségekre, sajátosságokra 
rámutassunk. Az alapvető filozófiai célkitűzésekben tetten érhető nyilván-
való rokonságok-azonosságok, s ugyanakkor az intézmények belső életében, 
tartalommal való kitöltésében tapasztalható – az erdélyi magyar filozófia 
képviselőinek számát tekintve szükségszerű – személyi párhuzamosságok 
azonban súlyos feladatokat rónak szakintézményeinkre. A jelen és a közel-
jövő nagy kihívásaként fogalmazható meg a szerteágazó, több keretben és 
struktúrában működő, eltérő stratégiákat implikáló filozófiai intézmények 
erőforrásainak koncentrációja, tevékenységeinek koordinációja, a szerveze-
tek párhuzamos szakmai-tudományos, valamint pénzügyi fenntarthatósá-
ga, s általában a pillanatnyi status quo racionalitása. Persze az éremnek van 
egy másik oldala is: a múlt század fordulóján – amint azt a korábbiakban 
láttuk – éppen a nagyarányú intézményi változatosság, a filozófiai tevékeny-
ség szerteágazónak tűnő erővonalai eredményeztek egy jóval lényegesebb, 
s következményeiben igencsak egységesnek mutatkozó fejleményt: a volta-
képpeni magyar filozófiai élet, ezen belül pedig az önálló magyar filozófia 
kialakulását, a filozófia magyar kultúrán belüli otthonra találását. Bízzunk 
tehát abban, hogy a legújabb századforduló kapcsán a történelem megismét-
li önmagát, s hogy a 20–21. század környékére létrejött, a fentiekben röviden 
ismertetett erdélyi filozófiai élet és változatos szakmai intézményrendszer 
ezúttal is egységes irányban, egyazon erővonal mentén fogja hatásait kifej-
teni. Ha nem más, hát akkor legalább a filozófia erdélyi magyar kultúrába és 
művelődésbe való szervesülése, integrálódása, „otthonra lelése” irányában.

Mikes International, 2010
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A KANTIANIZMUS MAGYAR  
RECEPCIÓJÁNAK TÖRTÉNETÉBŐL:

TAVASZY SÁNDOR ÉS  
A KOLOZSVÁRI BÖHM-ISKOLA1

ELÖLJÁRÓBAN: VÉGSZÓ A NEMZETI (MAGYAR) 
FILOZÓFIA KÉRDÉSÉBEN

Magyar filozófusi/filozófiatörténészi berkekben közismert dolog, hogy a 
nyolcvanas évektől kezdődően, ám különösen az elmúlt másfél évtizedben 
egyre többen és egyre többet vitatkoznak a magyar filozófia létét és nemlé-
tét érintő kérdésekről. Néhány korábbi – a ’80-as évekből származó – této-
va gondolatmenetet leszámítva, a magyar filozófia létére irányuló kérdést 
„programatikusan”, mint valamelyest már definiált filozófiai kérdést az 
1992-ben Miskolcon megrendezett, a magyar filozófia történetét megvizs-
gálni hivatott konferencia résztvevői vetették fel, s a válaszok már akkor is 
igencsak megoszlottak.2 Ezt a kezdeti lépést aztán a ’90-es években viszony-
lagos rendszerességgel követték a magyar (sok esetben általában a nemzeti) 
filozófia létét tárgyaló különböző szakmai fórumok, konferenciák, illetve a 
magyar filozófia filozófiai problémájára összpontosító tanulmánykötetek és 
önálló filozófiai munkák. Ezen írások szerzői, valamint az említett szakmai 
rendezvények résztvevői a szóban forgó kérdést más-másképpen dolgozták 
fel és értékelték, a lehetséges válaszoknak egy igen széles és árnyalt skáláját 
körvonalazva. Természetesen nem szándékunk itt a magyar filozófia létére 
vonatkozó argumentációk kimerítő bemutatása és elemzése,3 annál is in-

1 Az itt tárgyalt kérdésekkel részletesen foglalkozom Idealizmus és egzisztencia-
filozófia Tavaszy sándor gondolkodásában című könyvemben. Pro Philosophia, 
Kolozsvár– Szeged 2002.

2 A szóban forgó konferencián elhangzott előadásokat lásd in: gondolatok gondo-
latokról. Előadások a magyarországi filozófia történetéből. Felsőmagyarország Ki-
adó, Miskolc 1994.

3 A nemzeti (magyar) filozófiára vonatkozó argumentációkat lásd: Steindler Larry: 
Ungarische Philosophie im spiegel ihrer geschichtsschreibung. Alber Verlag, 
Freiburg–München 1988; Vajda Mihály: Mi a helyzet a magyar filozófiával? In: 
Gondolatok gondolatokról. Előadások a magyarországi filozófia történetéből, 
Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc 1994; Fehér M. István: nemzet, filozófia, tudo-
mány. In: Existentia 1992/1–4.; Demeter M. Attila: „nemzeti” filozófia. In: Kellék 
1996/4–5.; Mariska Zoltán: Filozófussors – Magyarországon. In: Korunk 2000/12. 
stb. A Magyar Tudomány úgyszintén külön számot szentelt a magyar filozófia 
kérdésére vonatkozó álláspontok kifejtésének (Magyar Tudomány 2001/8.). Jóma-
gam a közelmúltban közöltem összegző tanulmányt a nemzeti filozófia kérdése 
kapcsán kialakult vitáról, illetve az annak keretében körvonalazódó argumentáci-
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kább, mivel ha kissé leegyszerűsítjük a kérdést, akkor azt mondhatjuk, hogy 
a válaszoknak, álláspontoknak két – igencsak kézenfekvő – nagy csoportja 
létezik: az, amelyik azt mondja, hogy van magyar filozófia, illetőleg az, ame-
lyik azt mondja, hogy nincs magyar filozófia. Annál inkább szándékunk 
viszont a szóban forgó kérdésfelvetés némely következményének vázolása, 
hisz úgy véljük, hogy e származtatott tézisek vizsgálata, értékelése szolgál-
tathat legitim alapot a magyar nyelven művelt filozófiára, filozófiatörténetre 
vonatkozó bárminemű kutatásnak.

Melyek lennének tehát a magyar filozófia létére vonatkozó kérdésfel-
vetés mára már jól érzékelhető, kimutatható – s tegyük hozzá – „kóros” kon-
zekvenciái? Hát mindenekelőtt az az elhibázott szakmai habitus – mi sem 
igazolja ezt jobban, mint éppen a jelen szöveg –, hogy a magyar filozófia tör-
ténetével foglalkozó kutató, mikor valamely magyar szerző, filozófiai mun-
ka, irányzat stb. elemzésébe kezd (mintegy előtanulmányként), rendszerint 
számot vet a magyar filozófia létjogosultságának kérdésével, s nyilván – hisz 
nem tehet másképp – pozitív értelemben igyekszik megválaszolni azt. A 
magyar filozófiai gondolkodás, s ezen belül a magyar filozófiatörténet-írás 
közelmúltja, az elmúlt évtized említett szakmai történései szinte kivétel nél-
kül azt mutatják, hogy minden olyan kutatói vállalkozás, mely egy bizonyos 
téma körülhatárolásának és értelmezésének, illetve egy gondolkodói életmű 
feltárásának céljával közelít a magyar filozófia történetéhez, szinte szükség-
képpen vet számot a magyar filozófia létének kérdésével is. Más szóval, az a 
képtelen helyzet áll elő, hogy a magyar filozófiatörténet kutatójának, ahhoz, 
hogy valamely filozófiatörténeti momentum vizsgálatát egyáltalán elkezd-
hesse, előzőleg igazolnia kell saját kutatásai tárgyterületének a létét. 

Hogyha most kissé ironikusan közelítünk a kérdéshez, akkor büsz-
kén mondhatjuk, hogy a magyar filozófia létéről, annak eredetiségéről foly-
tatott vita eredményeként a magyar filozófia egy valóban önálló, minden 
tekintetben újszerű és eredeti produktummal gazdagította az egyetemes 
filozófiatörténetet, filozófiát. A filozófiatörténet-írás nagy hagyományokra 
visszatekintő – deskriptív/leíró, komparatív/összehasonlító stb. – formái 
mellett ugyanis éppen a magyar filozófiatörténet-írásban jelent meg az az 
igencsak rendhagyó és különös eljárás, melyet a filozófiatörténet művelé-
sének „tárgykonstitutív” formájaként jelölhetnénk meg (az erőltetett kife-
jezés sajátunk, mentségünkre szolgáljon, hogy még nem rendelkezünk az 
ide vonatkozó kanonizációval), s mely filozófiatörténet-írási módozat alatt a 
kutatási területét előzetesen megalkotó, létrehozó, a tárgyát mindenekelőtt 
konstituáló – valljuk be, igencsak újszerű – filozófiatörténetet érthetjük. 

Túl most már minden irónián, láthatjuk, hogy a magyar filozófia mű-
veléséhez kapcsolódó, s főleg az elmúlt évtizedben kialakult habitusok kö-
vetkezetes végiggondolása – filozófiatörténészi szemmel nézve, legalábbis 

ókról: Filozófia-nemzeti filozófia-identitás. In: Studia Universitatis Babeş–Bolyai, 
Philosophia XLVII, 2002/1.
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– meglehetősen abszurd következményekhez vezet. Ezzel egy időben azon-
ban, ha visszagondolunk néhány aprócska filozófiai hagyományra, akkor 
azt már a görögöktől is elleshettük, hogy a képtelenségre való visszavezetés 
(a későbbi reductio) rendszerint valamely filozófiai kérdés más horizontú 
végiggondolásának biztos (s egyszersmind legitim) alapja.

Hogyan gondolhatjuk tehát újra a magyar filozófiatörténet teoretikus 
alapjait, ami lényegében azonos azzal a kérdéssel, hogy miként nyerhetnek 
legitim alapot a magyar nyelvű filozófiai irodalomra vonatkozó kutatások? 
Hát például úgy, hogy – mint a filozófiatörténet-írás szempontjából irrele-
váns kérdést – megpróbáljuk a magyar filozófia létére vonatkozó kérdést 
(időlegesen vagy véglegesen) kiszorítani elemzéseink horizontjából. A ma-
gyar bölcseleti gondolkodás hitelességének és érvényességének kimutatásá-
ra szolgáló kísérlet alapvető s ugyanakkor döntő eleme ugyanis a magyar 
filozófia történetének megírása lenne. Hogyan is lehetne valamely filozófia 
létét, lényegét elfogadni vagy éppenséggel tagadni, ha nem ismerjük törté-
netét, nem tisztáztuk kialakulását és fejlődését, s nem vettük számba filo-
zófiai tartalmait? Ez a kérdés kétségtelenül megszabja a magyar filozófiá-
ra vonatkozó kutatások irányát és feladatait is, s azokat jól meghatározott 
módszertani követelmények elé állítja. Amennyiben ugyanis a filozófiai tra-
díció rendszerezését és értékelését a nemzeti filozófia létére irányuló kérdés 
előzményének tekintjük, a valamely gondolkodói teljesítményre vonatkozó 
elemzés – időlegesen vagy végérvényesen – kivonja magát az adott filozófia 
létét vagy nemlétét érintő dilemma alól. Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy 
ha a filozófiatörténeti, eszmetörténeti elemzés előzetes feltételét képezi vala-
mely filozófia léte, lényege megítélésének, akkor az adott vizsgálódás pilla-
natában a nemzeti filozófia létjogosultságára vonatkozó kérdés felfüggeszt-
hető, „zárójelbe tehető”, hiszen semmiféle relevanciával nem bír.

Az alapvető feladat tehát a magyar filozófiai múlt tartalmainak szám-
bavétele, alakulásának és fejlődésének tisztázása, az egyes szerzők, művek, 
iskolák és irányzatok értékelése, elemzése. Egyed Péter kolozsvári filozó-
fussal együtt állítjuk, hogy „még mindig nem vagyunk abban a helyzet-
ben, hogy az ún. magyar filozófiatörténetről tipológiai elveket valljunk, 
vagy mértékadó ítéleteket alkossunk”.4 Ezt a problémát már a 20. század 
elejének magyar gondolkodói is szinte kivétel nélkül érzékelték, s alapvető 

4 A teljes szöveghely: „Szerintem még mindig nem vagyunk abban a helyzetben, hogy 
az ún. magyar filozófiatörténetről tipológiai elveket valljunk, vagy mértékadó ítéle-
teket alkossunk. Ha csak szűkebb kutatói területemre gondolok – minden kiadat-
lan, quasi ismeretlen. Fejet hajtok azon szegedi, miskolci, debreceni, budapesti, egri, 
pozsonyi, kolozsvári és máshol kutató kollegám szakmai teljesítménye előtt, akik 
minden prekoncepció nélkül, ámde alázattal (…) magával a tárggyal foglalkoznak. 
Hogy mi a tárgy? – ez a szép filozófiai kérdés, tudjuk, olykor mily nehezen megfo-
galmazható. Szerintem sokkal bonyolultabb, összetettebb és fogósabb kérdés, mint 
ahogyan eddig hittük.” Egyed Péter: A magyar filozófia jelentése. In: Uő: Szabadság 
és szubjektivitás. KOMP-PRESS Korunk Baráti Társaság, Kolozsvár 2003.
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feladatuknak tekintették azoknak a lépéseknek a megtalálását, melyek egy-
felől a magyar filozófiát érintő szkeptikus tendenciák kiküszöbölésére, más-
felől pedig a saját filozófiai tradíció feldolgozására, a szakmai önreflexióra 
irányultak. Nem volt ez másként a kolozsvári Böhm-iskola jeles képviselő-
jének, a filozófus-teológus Tavaszy Sándornak az esetében sem, aki a ’30-as 
évek elején a következőképpen fogalmaz: „… van a filozófiának egészen er-
délyi feladata is. Tisztáznia kell mindenekelőtt az erdélyi filozófiai gondol-
kodás történetét, valamint azokat a világnézeti sajátosságokat, amelyek az 
erdélyi lélek alkotásából következnek.”5

KANTIANIZMUS ÉS ÚJKANTIANIZMUS RECEPCIÓJA 
TAVASZY SÁNDOR ISMERETELMÉLETÉBEN

Mi a filozófia? című, 1928-ban megjelentetett tanulmányában6 Tavaszy Sán-
dor külön fejezetet szentel a filozófia „tudományos fogalmá”-nak. Csaknem 
harminc évvel később, valamikor 1945–46 táján,7 a soha meg nem jelen-
tetett, ám a hagyatékban kéziratos formában teljes egészében fennmaradt 
Bevezetés a filozófiába című munkájában a kolozsvári filozófus újra kitér 
a filozófia definíciójára. A két munkát összevetve egészen szembeszökő az 
a mód, ahogyan Tavaszy lényeges módosítások nélkül, ugyanabban a kan-
ti–böhmi szellemben mutatja be filozófiai propedeutikáját. Ez azért érdekes 
számunkra, mert ellentmond a Tavaszyval foglalkozó szakirodalom szten-
derd korszakolásának. Mint ahogy az a továbbiakból is ki fog derülni, a fi-
lozófia definíciójának, a filozófia státusának és feladatainak említett prob-
lematikája – az életmű egészét tartva szem előtt – egyáltalán nem tükrözi 
a Tavaszy filozófiájának oly sokat említett fordulatait, sőt, mintha az elvi 
folytonosságot tenné hangsúlyossá. Ez már önmagában is elégséges alapnak 
tűnhet egy olyan értelmezés kialakítására, amely nem feszültségeire, fordu-

5 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. 
(Kéziratos hagyaték) 5.

6 Tavaszy Sándor: Mi a filozófia? Minerva Irodalmi és Nyomdai Műintézet, Kolozs-
vár 1928.

7 Az említett mű datálása hozzávetőleges, s biztos támpontul csupán a benne sze-
replő bibliográfiai adatok szolgálhatnak. Ezekből az adatokból kétségtelenül 
kiderül, hogy a művet Tavaszy 1944 után írta, hiszen a legkésőbbi bibliográfiai 
utalás erre az évre vonatkozik. (Bartók György: A filozófia lényege. Bevezetés a 
filozófiába. Kolozsvár 1944.) Ha mindehhez hozzávesszük, hogy élete utolsó, iga-
zán termékeny szakasza az 1944–48 közötti kolozsvári professzúra ideje volt, nagy 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy a Bevezetés a filozófiába is ezekben az években 
keletkezett. Nincs kizárva az sem, hogy a kézirat az ugyanolyan címet viselő egye-
temi kurzus anyagát tartalmazza.
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lataira, valós vagy vélt inkonzisztenciáira hivatkozva igyekszik az életművet 
bemutatni, hanem ezt egy többé-kevésbé egységesnek ígérkező teoretikus 
háttérre vetítve rajzolja meg. Más szóval: előfeltevésünk az, hogy lehetséges 
Tavaszy filozófiájának egy olyan értelmezése is, mely a kritikai idealizmus 
megszabta elvi keretek közé helyezi munkásságának egészét.

Mindezek alapján a most következő értelmezések során mindenek-
előtt a Tavaszy-irodalomban meglehetősen elterjedt, kronológiai alapvetésű 
interpretációkat igyekeztünk elhárítani. Az 1945–46 körül készült Beve-
zetés a filozófiába című írásnak ugyanis éppen az a nagy tanulsága, hogy 
benne mintha a harminc évvel korábbi filozófus szólalna meg. A kantiánus, 
Böhm-tanítvány Tavaszy, a századforduló alapvetően optimista európai tu-
dományában oly otthonosan mozgó gondolkodó. Az a Tavaszy, akiről a ’20-
as, ’30-as évekbeli írásokat olvasva azt lehetne gondolni, hogy átadta helyét 
az egzisztencialista vagy legalábbis egyértelműen afelé tájékozódó, Kierke-
gaard-t, Heideggert olvasó Tavaszynak, illetve a barthi alapvetésű dialekti-
ka-teológia közép-európai meghonosítójának.

Úgy véljük, hogy a fentiek fényében néhány dolgot át kell értékelnünk 
az eddigi Tavaszy-képhez képest. Új kérdések vetődnek föl, illetve újra felve-
tendők régi problémák: idős korában visszatért-e Tavaszy fiatalkori nézetei-
hez, vagy azokat mindig is, megszakítás nélkül vallotta? Kiegészítés, korrek-
ció volt-e nála az egzisztencialista filozófia szempontjainak érvényesítése, 
vagy szakítás korábbi, lényeges nézeteivel? Kierkegaard iránti érdeklődése 
filozófiai indíttatású volt-e, vagy elsősorban teológiai nézeteinek megalapo-
zását volt hivatva szolgálni?

A filozófia tudományos fogalma igen alkalmas kiindulópontul szol-
gálhat Tavaszy filozófiájának elemzéséhez. Mint arra már utaltunk, a filozó-
fia tudományos fogalma alapvetően egy kanti–böhmi gondolatrendszerben 
fogant kérdéskört ölel fel, amelynek részproblémái egyetlen pillanatig sem 
lépnek ki a kritikai, transzcendentális filozófia által megszabott elvi keretek 
közül, teljesen függetlenül attól, hogy mikor, melyik „alkotói korszakában”, 
és éppen milyen szövegösszefüggésben tárgyalja a filozófia-fogalommal 
kapcsolatos kérdéseit. Már ezen a ponton szükségesnek tartjuk hangsúlyoz-
ni, hogy az a fontosság, melyet Tavaszy a filozófia-fogalom elemzésének tu-
lajdonít, önmagában egy mély kantiánus-újkantiánus szellemiségről árul-
kodik, s ezt akár a vázolt hipotézist megerősítő érvként is értelmezhetjük. Az 
újkantianizmus majd minden monográfusa, interpretátora kiemeli ugyanis 
azt a jelentőséget, melyet az irányzat szerzői a filozófia meghatározásának 
tulajdonítottak. A filozófia fogalmának meghatározása az újkantiánus is-
kolák alapvető törekvését jelentette. A korai irányzatok az ismeretelméletre 
fektették a fő hangsúlyt, ily módon egy, a filozófia tárgyát az ismeretelmélet-
tel azonosító álláspontot körvonalazva. Még a ’rendszer’ gondolatát szkep-
tikusan elutasító Lange is saját világfelfogását az ’ideális nézőpontjaként’ 
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határozta meg. Helmholtz a filozófiát a tudománnyal kapcsolja össze, s az 
ismeretelméletet a kultúra központi kérdésének tartja.

A fentiek ugyanakkor azt is alátámasztják, hogy a filozófia tudomá-
nyos fogalmára irányuló vizsgálódás nem tekinthető pusztán a korábban 
vázolt előfeltevés igazolására szolgáló öncélú kutatásnak. Bevezetés a filo-
zófiába című munkájában Tavaszy – Alois Riehl hű tanítványát és mun-
katársát, Richard Hönigswaldot parafrazálva – azt írja, hogy „...a filozófia 
problémája maga a filozófia, saját fogalma”.8 Való igaz, Tavaszy a filozófia 
mibenlétének, tárgykörének és módszerének meghatározását – egyszóval a 
bölcselet önreflexióját – tartotta bárminemű, tudományos igénnyel művelt 
filozófia alapvető feltételének. A filozófiának csak akkor lehet hitele a logi-
kus és az erkölcsi következményeket is vállaló gondolkodás előtt, ha önma-
gát tudományként definiálja.

Ha a megismerés valamely nemét tudományként kívánjuk előadni, 
akkor először pontosan meg kell tudnunk határozni azt a megkülönböz-
tető jegyet, amelyben semmi mással nem osztozik, amely tehát e megis-
merésfajta sajátossága. Máskülönben a tudományok határai összemo-
sódnának, és egyik tudományt sem tárgyalhatnánk saját természetének 
megfelelően kellő alapossággal. E sajátosság állhat az objektumnak, a meg-
ismerés forrásainak vagy a megismerés módjának – legalábbis e tényezők 
némelyikének, ha ugyan nem mindegyikének – különbségében; először is 
ezen nyugszik tehát a lehetséges tudománynak és e tudomány területének 
eszméje. A Prolegomenákban így jelöli ki Kant a mindenkori tudományos 
diszciplína paramétereit.9 A filozófia mint „lehető tudomány” elé állított 
fenti követelményeket Tavaszy is átveszi, s mindenekelőtt arra próbál vá-
laszolni, hogy miben is ragadható meg a filozófiának mint tudománynak a 
sajátossága, s miként jelölhető ki helye a tudományok rendszerében. Kant-
tal együtt fenntartások nélkül vallja, hogy amikor filozófiával foglalko-
zunk, első lépésben tisztáznunk kell ennek a tudományok rendszerében 
elfoglalt helyét és helyzetét.

Tavaszynál az emberi értelem számára a valóság két döntő vonatko-
zásban jelenik meg: egyfelől mint a szükségképpeniség alatt álló természet, 
másfelől pedig mint a szabadság feltételei között élő szellem. A természet-
tudomány világnézeti jelentősége című tanulmányában így ír erről: „...a va-
lóságot egyrészt mint természetet, másrészt mint szellemet kell tekintetbe 
vennem. A természet a valóságnak az a tekintete, amely mint ellenállás és 
mint kiterjedtség jelenik meg, a szellem pedig az a másik tekintete, amely 
mint gondolkozás és mint alkotás jelentkezik.”10 Alább pedig ezt olvashat-

8 Tavaszy Sándor: Bevezetés a filozófiába. Pro Philosophia Kiadó, Kolozsvár 1999. 51.
9 Kant, Immanuel: Prolegomena minden leendő metafizikához, amely tudomány-

ként léphet majd fel. Atlantisz Kiadó, Budapest 1909. 12.
10 Tavaszy Sándor: A természettudomány világnézeti jelentősége. Szellem és Élet 

Könyvtára, 21. szám, Kolozsvár 1941. 7.
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juk: „A szellem világában nincs természeti értelemben vett szükségképpe-
niség, a szellem, igazi filozófiai értelme szerint, a szabadság feltétele alatt 
él. [...] A természet és a szellem, a test és a lélek egy egységbe tartoznak, de 
egyik sem vezethető le a másikból, mert a mi ismeretünk számára olyan mi-
nőségi különbséget mutatnak, hogy aki ezeket eltünteti, ezzel eltörli a két tu-
dományos megismerés: a természettudományi és a szellemtudományi meg-
ismerés közötti határvonalat, s ezzel hozzájárul a tudományok határainak 
az összezavarásához.”11 Ez a Böhmtől származó gondolat azon alapul, hogy 
mindaz, ami a megismerővel tárgyként szembesül, tartalmilag és formai-
lag nem más, mint éppen ennek a megismerő alanynak kivetülése, vagyis 
projekciója. A projekciók a maguk során vagy tevékenységekben, vagy alko-
tásokban nyilvánulnak meg: tevékenységekként, ha valamely szükségszerű 
hatás alapján önkéntelenül keletkeznek, alkotásokként, ha az öntudat köz-
vetítésével alakulnak ki. A szükségképpeniséggel végbemenő tevékenységek 
során az öntudat megalkotja a „tényleges való világ” képét, ami nem más, 
mint a világ ontológiai képe. Ezzel szemben a szabad alkotások során az 
öntudat projiciáló képessége megalkotja a világnak nem csupán a tényleges, 
hanem minősített képét. Ez utóbbinak nem a puszta tény az alapja, hanem 
az ítélőképességből kibontakozó, jobban mondva az abban munkáló érték 
törvénye. Amint azt a továbbiakban látni fogjuk, Tavaszy a projekciók for-
máira vonatkozó felosztást teszi meg az ontológiai és axiológiai tudomá-
nyok megkülönböztetésének kritériumává.

A valóság megismerésének fenti vonatkozásai értelmében Tavaszy 
számára a tudományok két nagy csoportja adódik: a természettudományok 
és a szellemtudományok. A természettudományokon belül megkülönböz-
tetjük a mechanikai, kémiai, biológiai tudományokat, míg a szellemtudo-
mányokon belül a matematikai, nyelvészeti, történelmi, filozófiai és teo-
lógiai tudományokat. Tavaszy itt maradéktalanul átveszi a badeni iskola, 
s mindenekelőtt Rickert felosztását, aki szintén a természettudomány és 
szellemtudomány közötti különbségből indul ki. kultúrtudomány és ter-
mészettudomány című írásában12 Rickert a megismerés e két módozatát az 
értéktételezésbeli különbségre vezeti vissza, nevezetesen arra, hogy míg a 
természettudományok olyan tárgyterületekkel dolgoznak, melyekre törvé-
nyeket vonatkoztatnak, addig a kultúrtudományok olyan területeket vizs-
gálnak, melyekre értékek vonatkoztathatók.

Jóllehet a Történelem és természettudomány című strassburgi rektori 
beszédében Windelband is leszögezi a valóság megragadásának szellem- 
és természettudományos módozatait, gondolatvezetése mintha távolabb 
esnék a Tavaszyétól. Windelband számára ugyanis a döntő szempontot az 
általános és különös ellentéte jelenti. Szerinte a természettudományokban 

11 Uo. 13.
12 Rickert, Heinrich: kulturwissenschaft und naturwissenschaft. J. B. C. Mohr 

Verlag, Tübingen 1915.
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az általánosan érvényes törvényszerűségek megismeréséről van szó, és 
a különös csak mint valamely általános törvényszerűség speciális ese-
te válik érdekessé. Ezek lennének az általánosító módszeren alapuló ún. 
nomothetikus tudományok. Velük szemben állnak a különössel mint 
olyannal foglalkozó történeti, vagyis az individualizáló módszert megtes-
tesítő idiografikus tudományok.

Tény, hogy Rickert és Windelband lényegében közös „platformot” 
képviseltek a szellem- és természettudományok ügyében. Szándékuk min-
den bizonnyal az volt, hogy egy sajátosan, csak a történeti tudományokra 
jellemző kutatási módszer felmutatásával emeljék e tudományok tekintélyét. 
Szükség volt erre, mivel a modern filozófia fővonala – legalábbis Kantig –  
a matematika és a természettudományok felsőbbrendűségét hangoztatva 
háttérbe szorította a történeti tudományok valódi jelentőségét. Manfred 
Pascher igen találóan mutat rá, hogy „Windelbandnál és Rickertnél tartal-
milag egy Dilthey-jel szembeni alternatíva kidolgozásáról volt szó, ugyan-
azzal a céllal. Elsősorban Dilthey középső alkotói korszakától határolták el 
magukat, aki ekkor azzal kísérletezett, hogy kidolgozza a szellemtudomá-
nyok egységét, mégpedig úgy, hogy visszavezesse azokat a megértő pszicho-
lógiára mint alaptudományra.”13 Ezen túlmenően azonban az is tény, hogy 
Tavaszy bizonyos fenntartásokkal kezelte a windelbandi felosztás lényegé-
ben módszertani jellegét, s – ami talán még lényegesebb – tudatosan fordult 
Rickert értéktételezésen alapuló magyarázata felé. Tavaszyt nem csupán az 
értékek – mind Rickertnél, mind Windelbandnál fellelhető – univerzális ér-
vényessége érdekelte, hanem ezek transzcendentálfilozófiai vonatkozása is. 
S ebben az értelemben állíthatjuk, hogy igen kedvező talajra talált Rickert 
filozófiájában; míg ugyanis Windelband nem teszi egyértelművé, hogy 
miként is lehetnek az értékek az individuális tudaton túl elhelyezkedő, ún. 
„normáltudat” konstitutív momentumai, addig Rickert ezeket határozot-
tan egy transzcendentálfilozófiai keretbe állította. Belátta azt, hogy az ér-
tékelő szubjektumra való utalás nem elégséges ahhoz, hogy az értékelmélet 
relativisztikus következményeitől megszabaduljunk, s ezért az értékeknek a 
szubjektumra való vonatkozástól független értelmi tartalmat tulajdonított.

Az ekképpen kapott felfogásbeli eltérések mellett természetesen el kell 
fogadnunk azt, hogy a tudományok osztályozásában és a filozófiai alapvetés 
tekintetében Tavaszy, Windelband és Rickert ugyanazt az álláspontot kép-
viselik. Kétségtelen, hogy mindhármójukban közös az a felismerés, hogy 
szellem- és természettudományok különbségét nem lehet a tárgyi oldal felől 
megalapozni, s hogy mindenféle előzetes materiális meghatározás nélkül, 
azaz teljesen formálisan kell meghatároznunk ezt a különbséget.

A fentiekben vázolt gondolatok, valamint az ezekben körvonalazó-
dó eszmetörténeti kapcsolatok minden bizonnyal túlmutatnak Tavaszy 
13 Pascher, Manfred: Az újkantianizmus gyakorlati filozófiája. Latin Betűk, Debre-

cen 1996. 47.
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filozófiáján, s egy egész kor alapvető filozófiai attitűdjeként értékelhe-
tők. Tény ugyanis, hogy a huszadik század első éveiben Európa-szerte 
a legszembetűnőbb és talán a legnagyobb érdeklődést kiváltó irányzat a 
Németországból elinduló neokantianizmus volt, mely leginkább a mate-
rialista nézetekkel és a pozitivizmus elveivel helyezkedett szembe. Ez az 
újkantianizmus jelentette a szellemi élet újjászületését a magyar filozófiá-
ban is. Hanák Tibor úgy vélekedik, hogy a „neokantianizmus értékelmé-
leti irányának leányvállalata” az úgynevezett erdélyi iskola volt, s hogy az 
iskola teoretikus megalapítása elsősorban Böhm Károlynak köszönhető. 
(Az erdélyi iskola elnevezéssel egyébként először Kibédi Varga Sándornál 
találkozunk, más szerzők írásaiban viszont már kolozsvári iskola vagy 
Böhm-iskola néven is megjelenik.14) Akárcsak Rickert és Windelband, a 
Böhmtől induló elméleti mozgalom tagjai is kezdettől fogva nagy érdek-
lődéssel fordultak az újkori német idealizmus felé, a metafizikai kérdés-
felvetést azonban idegenkedve fogadták. Kibédi Varga Sándor ebben a 
tekintetben a következőket írja: „Az erdélyi iskolára döntő hatást gyakor-
ló Kant-tanulmányok ez iskolát szorosabban kapcsolatba hozzák a Kant 
tanait kritikailag továbbfejlesztő új-kantiánus áramlatokkal. Midőn pedig 
ez iskola az axiológiában megtalálja munkásságának súlypontját, figyelme 
és rokonszenve önkéntelenül ahhoz az új-kantiánus áramlathoz vonzza, 
amely [...] Kant értékfilozófiai kezdeményezésének rendszeres kiépítésére 
törekszik. [...] Így találkozik a délkeleti magyar, egyszóval erdélyi iskola 
a délnyugati német, egyszóval badeni iskolával.”15 Később, a világhábo-
rú végével, a neokantianizmus jelentősége mind a német, mind a magyar 
filozófiában is hanyatlásnak indul, az érdeklődés pedig egyre inkább az 
egzisztencializmus kérdései felé irányul. Az erdélyi iskola tagjai közül az 
eredeti teoretikus programot csak néhányan folytatják tovább, s a szerzők 
döntő része új irányok felé tájékozódik. Perecz László jegyzi meg erre nézve 
igen találóan, hogy az erdélyi iskola fokozatos felbomlása egyszersmind „a 
neokantianizmus lassú plauzibilitásvesztésének története”16 is.

14 Manapság már a magyar filozófia történetével foglalkozó kutatók egybehangzó ál-
láspontja, hogy Böhm Károly iskolateremtő hatást gyakorolt tanítványaira, Bartók 
Györgyre, Ravasz Lászlóra, Tavaszy Sándorra, Makkai Sándorra, Varga Bélára, 
Kibédi Varga Sándorra, akik aztán nemcsak filozófiájából, hanem a protestan-
tizmus szellemi gyökereiből táplálkozva fejlesztették tovább gondolatrendszerét. 
Ravasz, Varga, Makkai a böhmi alapvetésű filozófiai problémák átgondolásában 
erőteljes protestáns hagyományokon építkezett, Bartók, Tavaszy, Kibédi pedig el-
sősorban a kantianizmus vonzáskörében mozgott, s mindannyiukról elmondha-
tó, hogy filozófiai és teológiai munkásságukkal meghatározó módon voltak jelen a 
korabeli erdélyi szellemi életben.

15 Kibédi Varga Sándor: Magyar és német filozófia (Az erdélyi és a bádeni iskola). In: 
Kibédi Varga Sándor: A szellem hatalma. München 1980. 58.

16 Perecz László: Túl a neokantianizmuson. Vázlat az Erdélyi Iskoláról. In: Pro 
Philosophia Füzetek 1998/13–14. 219.
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Láthatjuk tehát, hogy a filozófiai irodalom általában véve megegyezik 
a délnémet újkantianizmus, illetve a kolozsvári iskola filozófiájának efféle 
közelítésében. Ezért sem tudunk szó nélkül elmenni egy olyan értelmezés 
mellett, mely szöges ellentétben áll az előbb elmondottakkal. Ezzel a kité-
rővel természetesen újra nyomatékosítani szeretnénk az újkantiánusoktól, 
valamint Tavaszytól származó gondolatok eszmei rokonságát, de ezen túl-
menően a szóban forgó értelmezés bemutatása kiváló alkalmat szolgáltat a 
Tavaszy-féle filozófia egy igen fontos elemének kiemelésére is.

Miről is van szó? Tuba Imre a német és magyar polgári értékfilozó-
fia (Badeni és kolozsvári iskola) című kandidátusi disszertációjában17 azt 
állítja, hogy sem konceptuális, sem pedig hatástörténeti összefüggésben 
nem mutatható ki kapcsolat a badeni és kolozsvári iskola között. Úgy véli, 
hogy nem igazolható az a hipotézis, miszerint a badeniek a kolozsváriakra 
számottevő hatást gyakoroltak volna. A magyar polgári filozófia ugyanis 
– megkésettségénél fogva – inkább a klasszikus tradícióhoz csatlakozott, 
s a hatástörténeti összefüggés nem igazolható sem filológiai, sem koncep-
cionális értelemben. „Azok az argumentációk, amelyek ennek igazolására 
törekednek, tévesek. Sándor Pál pl. a tudományelméleti probléma átvételét 
feltételezi, holott ez ebben az értelemben a kolozsváriaknál fel sem merül. 
Hanák Tibor – érzésünk szerint – későbbi fejlemények hatására minősíti 
őket az újkantiánusok „magyarországi leányvállalatának”. Később valóban 
van egy jelentős badeni hatás Magyarországon [...], de a kolozsváriaknál ez 
nem mutatható ki – ellenkezőleg: meglehetősen elutasítók a badeniekkel 
szemben. Részben magyarázza ezt, hogy míg a badeniek gondolkodása in-
kább problémacentrikus, addig a kolozsváriaké tradicionális-rendszerelvű, 
ami talán a »filozófiai megkésettség« egyik szimptómája.”18

Ami a badeni iskola, illetve a Tavaszy filozófiája között meglévő kon-
ceptuális különbségeket illeti, túl sok hozzáfűznivalónk nincs. Éppen a 
tudományok osztályozása kapcsán mutattunk ki egyet a minden kétséget 
kizáró eszmei kapcsolatok közül. Ezen kívül, amit ebben a kontextusban 
erősen megkérdőjelezhetünk, az az, hogy miért szűkíti Tuba a kolozsvári 
iskola fogalmát Böhm filozófiájára? Már-már úgy tűnik, hogy nála a Böhm-
tanítványok és implicite a feltételezett kolozsvári iskola tagjai nem többek 
puszta epigonoknál, akik a mester tanításait egyszerűen lemásolják: „Böhm 
többekre hatott, de tanítványi hűséggel kevesen csatlakoztak hozzá. A leg-
hűségesebb tanítvány, Bartók György lényegében ismétli Böhmöt.”19 Ilyen 
értelemben Tuba számára elegendő az, hogy Böhm filozófiáját elszakítsa 
az újkantiánus hagyománytól, s már készen is áll a képlet: a kolozsvári is-
kola nem közelíthető a délnémet neokantianizmushoz. De mi van akkor  

17 Tuba Imre: német és magyar polgári értékfilozófia (Badeni és kolozsvári iskola). 
Keszthely 1988.

18 Uo. 19.
19 Uo. 23
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– a használt terminológián belül maradva – az ún. „hűtlen” tanítványokkal? 
Azokkal, akik éppenséggel fenntartásokkal kezelték a böhmi rendszert, s 
akik sok esetben teljesen más szellemi áramlatok irányába nyitottak, mint 
Böhm? S akik adott esetben, mint például Tavaszy, éppen az elvitatott bade-
ni újkantianizmusból építettek be elemeket saját filozófiájukba?

(A kolozsvári iskolát egyébként éppen arról az oldalról érik az epi-
gonjelleget hangsúlyozó vádak, hogy különböző szerzői kizárólag német 
filozófusokra hivatkoztak, s ezek gondolatait vélték irányadóknak. Ebben 
a tekintetben Hanák Tibor bírálja is azokat a magyar gondolkodókat, akik 
inkább tizedrangú német szerzőkkel foglalkoztak, semhogy – például – 
magyar szerzőkre utaljanak. Mariska Zoltán szintén felemlegeti azt a tényt, 
hogy a magyar filozófusok nem hivatkoznak egymásra, ám „üdítő kivétel-
nek” éppen a Tuba által kiemelt és elmarasztalt Bartókot tartja: „...Bartók 
György [...] még a negyvenes években is ébren tartotta mesterének, Böhm 
Károlynak az emlékét: hivatkozott rá és gondozta életművét. A sors nem is 
olyan különleges fintora révén, ezért tűnt ő maradinak, hisz senki sem arra 
figyelt fel igazán, hogy ő mit mondott, mi a filozófiai üzenete, hanem Böhm 
nevének puszta jelenléte váltott ki elutasító reagálásokat.”20)

Ami az újkantianizmus és a Tavaszy-féle filozófia között meglévő 
hatástörténeti vagy éppenséggel filológiai összefüggéseket illeti, csupán né-
hány tényt szeretnék felsorolni. 1911 és 1913 között Tavaszy Jénában, majd 
Berlinben tanult. A kor egyetemi szelleme alapján minden bizonnyal állít-
hatjuk, hogy mind jénai, mind berlini filozófiai tanulmányait egy erőtel-
jes kantiánus, illetve újkantiánus légkör vette körül, mely – véleményünk 
szerint – egyáltalán nem mellékes, mondhatnánk, hogy főleg a fiatalkori 
művek alapvetése szempontjából elhatároló jelentőségű. Tavaszy a jénai 
egyetem filozófia szakán négy előadást hallgatott, ezek közül kettő a Bauché 
volt (logika, illetve Filozófia és természettudomány);21 a berlini egyetemen 
pedig tizenegy kurzust vett fel, ezek közül hatot Cassirer (2), Simmel (2), il-
letve Riehl (2) tartott.22 A kurzusok témája: Cassirer – A logika alapkérdései; 
A modern ismeretelmélet főbb irányai; Simmel – Etika; A logika alapveté-
se; Riehl – kant filozófiája; kant transzcendentális dialektikája. A tények 
és az arányok, azt hiszem, önmagukért beszélnek. Ehhez még vegyük hoz-
zá Tavaszy személyes feljegyzéseit, illetve az ebből az időszakból gondosan 
megőrzött könyvtári kérőcéduláit, melyek azt mutatják, hogy főleg Kantot 

20 Mariska Zoltán: A magyar filozófiai kultúra tantárgyszerű oktatásáról. In: 
Publicationes Universitatis Miskolciensis – Sectia Philosophica, 1995. 30.

21 A másik két kurzus, melyet Tavaszy látogatott: Eucken: Übersicht über die 
gesamtgeschichte der Philosophie; Eucken: Die leitenden Ideen der gegenwart 
(Darstellung und kritik).

22 A további kurzusok: Lasson: grundprobleme der Philosophie; Lasson: logik und 
Erkenntnistheorie; Rupp: Entwicklung des menschlichen geistes; Frischeisen-
Köhler: grundprobleme der Metaphysik und religionsphilosophie; Lasson: 
gottesbeweise.
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és újkantiánus műveket olvasott. (Gondolom, sokatmondó, hogy a kereken 
100 filozófiai tárgyú könyvtári kérőcédula közül 33, azaz egyharmada az, 
amely Kant, kantiánusok, illetve neokantiánusok munkáit tartalmazza.) 
Milyen szerzőkről van szó? Natorp, Lotze, Rickert, Fries, Windelband, Ma-
imon, Külpe, Paulsen, Liebmann, Kuno Fischer, Troeltsch. A felsorolásból 
világos Tavaszy Sándor beállítottsága.

Félretéve azonban mindezeket a polémiákat, meg kell állapítanunk, 
hogy Tuba Imre álláspontja talán akaratlanul is tartalmaz egy előremutató 
hipotézist. A fentebb idézett szöveghely ugyanis a következőket mondja ki:

– egyrészt, hogy a badeniek problémacentrikusságával szemben a ko-
lozsváriak a tradicionális-rendszerelvű gondolkodást részesítik előnyben;

– másrészt, hogy a kolozsvári iskola esetében – a korabeli európai fi-
lozófia irányaihoz és színvonalához viszonyítva – beszélhetünk a filozófiai 
elmaradottság, „megkésettség” tünetéről.

Úgy véljük, hogy a problematizáló, illetve tradicionális-rendszerelvű 
gondolkodásmód közötti, valóban fellelhető ellentét éppen az idézett gondo-
latok alapján haladható meg. Kétségtelen, hogy a badeni újkantianizmusra 
érvényes az alapvetően problematizáló filozofálásmód. Kétségtelen az is, 
hogy céljuk nem egy rendszer kialakítása, hanem a kanti dualizmusok 
meghaladása. A badeniek Kant dilemmáival küszködnek tovább – a kanti 
hagyomány szellemében. Alaptörekvésük tehát az, hogy a Kant által nyit-
va hagyott kérdéseket újrafogalmazzák és megoldják. Ám talán éppen az 
elmondottakban rejlik a problematizáló és tradicionális gondolkodásmód 
Tuba által említett ellentéte: nevezetesen abban a teljességgel triviálisnak 
tűnő tényben, hogy a badenieknek volt egy Kantjuk. Ha úgy tetszik, volt 
már egy kész, alapul szolgáló, „tradicionális-rendszerelvű” filozófiájuk (né-
met vonatkozásban itt nyilván nem csak Kantot hozhatjuk fel példának) és 
egy filozófiát igénylő értelmiségi közgondolkodás.

Ezzel szemben mi történik a korabeli magyar filozófiával? A filozófiai 
reneszánsz még éppenhogy elkezdődött, a magyar filozófiai élet tanulóéve-
it éli. Nincsenek rendszerei, elfogadható vagy megoldásra váró elméletei, 
s nincsenek a szó igazi értelmében vett filozófusai. És nem utolsósorban, 
nincsen egy dinamikus, „problematizáló” filozófiai közélete. Naplójában 
Böhm erről a következőképpen nyilatkozik: „Teljesen a filozófiának szen-
telem magam. [...] Dolgozni akarok. legyen Magyarországnak is egy önálló 
filozófiai rendszere, amelynek eddig hiányát érzi.” (kiemelés tőlem – T. M.)23 
A kolozsvári iskolának egyik nemigen deklarált, ám lépten-nyomon észre-
vehető törekvése éppen ezeknek a filozófiai hiátusoknak a kiküszöbölése 
volt. Tavaszy már-már programerőre látszik emelni a törekvést: meg kell 
teremteni a saját filozófiai rendszereket, és mindenekelőtt ki kell alakítani 
az ezek alapjául szolgáló filozófiai köztudatot. „...tudományos feladataink 
23 Böhm Károly naplójából idézi Halasy-Nagy József: A filozófia. Akadémiai Kiadó, 

Budapest 1991. 282.
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közé tartozik az a legmagasabb szintetikus munka, melyet a filozófia hiva-
tott elvégezni. A filozófia egyetlen népközösség tudományos életére nézve 
sem nélkülözhető. A filozófiai végső igazolás nélkül bizonytalanná válik 
mindenféle szakismeret. A tudományos ismeretek egymásra vannak fun-
dálva. Ha tehát a végső ismeretek bizonytalanok, úgy a ráépített ismeretek 
is bizonytalanokká válnak. A filozófia általában arra hivatott, hogy kérdé-
sessé tegye az ismereteket, tehát továbbvigye a kérdésfeltevéseket, tehát az 
egész tudományosságot.”24 Vajon ezekből a törekvésekből, a filozófiai meg-
alapozás efféle követeléséből nem következik-e magától értetődően, hogy a 
kolozsvári filozófus egy tradicionális-rendszerelvű filozófia mellett teszi le a 
voksát? S még tovább lépve ezen: vajon nem tekinthető-e tudatosnak, s mint 
ilyen szándékosnak a badeniekkel való efféle szembenállás? Úgy gondolom, 
hogy ezekre a kérdésekre minden további nélkül igennel válaszolhatunk.

Mindezek mellett kétségtelen, hogy a filozófia meghatározásában 
Tavaszy erőteljesen Böhm hatása alatt áll. A filozófia elsősorban ismeret-
elméleti kérdés Böhm számára is. A valóság tényei mellett jelentkezik az 
eszmények, a kötelességek parancsoló világa. E világban az ember a számá-
ra közvetve adott valóságot szellemi tevékenységével teszi nyilvánvalóvá, 
vagyis a való világ – mint az ismeret tárgya – tudati tárgy. Az emberi szellem 
projekciói teremtik meg a jelentéssel rendelkező való világot. A van és a kell 
világának kettősségét Böhmnél a fejlődés fogalma hidalja át. Értékelméle-
tében három értékfajtáról beszél: élv (érzéki), hasznosság (értelmi), önérték 
(abszolút érték).25 Ezeket az értékeket a logika, az erkölcs és az esztétika vilá-
gában helyezi el. Ez a világ- és tudományépítés hat elsődlegesen Tavaszyra.

Az eddigiek egyértelműen mutatják, hogy Tavaszy életművében szó 
sincs a kantiánus-ismeretelméleti vonallal való szembefordulásról. Egzisz-
tencializmusa nem fordul szembe az idealizmussal, hanem úgy tűnik, hogy 
a megalapozó ismeretelméletet az ontológia irányába tereli. Nem fordulat-
ról, hanem egyfajta ontológiai meghosszabbításról van tehát szó. Figyelemre 
méltó az is, hogy Tavaszy sohasem beszél az idealizmus vagy kriticizmus 
teljes elvetéséről, hanem csupán annak esetleges elégtelenségeiről. Egzisz-
tencializmusát nem az ismeretelméleti álláspont felváltásaként, hanem kor-
rekciójaként fogja fel.

Az ismeretelméleti probléma legalaposabb tárgyalását az 1914-ben 
megjelentetett Az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája című ta-
nulmány tartalmazza. A mű látszólag a korabeli pszichologizmussal való 
polémia jegyében íródott. Alaposabb olvasat során azonban világossá válik, 

24 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. 
(Kéziratos hagyaték) 5.

25 Lásd még: „Az érték éppen olyan transzcendentális feltétel, mint az Én bármelyik 
ősi elve: a lét, vagy az okozatosság, vagy a lényeg, vagy a cselekvés stb. Az értéknek 
különböző fajai vannak: az élvben, vagy a haszonban, vagy a nemességben...” Be-
vezetés a filozófiába. 64.
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hogy a pszichologizmussal való vita csak amolyan platóni „kerettörténetül” 
szolgál a tiszta ismeretelmélet bemutatásához, s hogy mindaz, amit Tavaszy 
a pszichológiával, a pszichologizmussal kapcsolatban megfogalmaz, csu-
pán a negatív meghatározás, a tagadás értékével bír. Ha röviden összegezni 
akarjuk a mű ezen – mint mondottuk – negatív tartalmát, a következőket 
mondhatjuk el: Tavaszy szerint a pszichológiai-empirikus módszer az em-
pirikus-nem tudományos Én puszta leírásán és kauzális magyarázatán túl-
menni nem tud, s ekképpen a transzcendentális tények magyarázatára sincs 
ereje; a pszichológiai módszer ismerteti ugyan „világunk kozmikus vonása-
it, [de] feltalálni és konstruálni nem képes, azaz a világunk fundamentumát 
képező ideális Ént még ontológiailag, legkevésbé axiológiai tudományos 
minőségében felkutatni nem tudja”.26

Mindezeken túl természetesen nem minden jelentőség nélkül való, 
hogy Tavaszy az ismeretelméleti kérdések egész sorát a pszichologizmus-
sal való vita vetületeként tárgyalja, hiszen ezzel kora filozofálásának fővo-
nalában helyezkedik el. Az európai filozófiában ugyanis a század első évei 
azok, amelyek – főleg a fenomenológia révén – szakítanak a lelki tényezők 
hatásának túlbecsülésével, a lélektan érvényességi körének indokolatlan ki-
terjesztésével. Míg a pszichologizmus képviselői – Th. Lipps, Wundt stb. – a 
lelki élet törvényszerűségeiben látják minden filozófia és logika alapját, ad-
dig Husserl a logikai vizsgálódásokban kimutatja a tiszta logika idealitását, 
vagyis azt, hogy a logika törvényei függetlenek a gondolkodási folyamatok 
konkrét történéseitől. Husserl pszichologizmus-ellenességét az utókor iga-
zolta, s Tavaszy álláspontjának a fenomenológiával való rokonsága bizonyít-
ja, hogy a kolozsvári filozófus helyesen ismerte fel kora gondolkodásának 
követelményeit.

Tavaszy – mint láttuk – átveszi azokat az álláspontokat, melyek a filo-
zófia ismeretelméleti jellege mellett érvelnek (Böhm, Riehl stb.), ám csupán 
annyiban, amennyiben az ismeretelmélet alatt a kanti kérdésfelvetést értjük. 
Úgy véli, hogy ismeretelméletről, a maga igazi jelentésében, vagyis a maga 
kritikai értelmében csupán Kant óta beszélhetünk. Igaz ugyan, hogy a fi-
lozófiában mindig is léteztek ismeretelméleti fejtegetések, ám ezek mindig 
egy másik törekvés (ontológiai, teológiai stb.) mentén és érdekében fogal-
mazódtak meg. Tavaszynál a kanti fordulat abban jelent döntő előrelépést 
ezekhez az ismeretelméleti fejtegetésekhez képest, hogy számára itt jelenik 
meg először az „öntudatos tudományos ismeretelmélet”. Ha az ismeretel-
mélet feladatát csupán a szaktudományos eredmények általánosításában, 
rendszerezésében látjuk, az ismeretelmélet nem azonosítható a filozófiával. 
„Csak a kritikai problémák lehetnek azok, amelyek a filozófiát önálló tudo-
mánnyá teszik, s nem a tudományok anticipált szisztematizálása.”27

26 Az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája. 115.
27 Uo. 23.
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A különböző ismeretelméleti tárgyalásmódokból Tavaszy a követ-
kező szempontokat véli elfogadhatónak: az Oswald Külpe által képvi-
selt kritikai realizmusból a gondolkodás objektivitásának gondolatát; a 
Bolzano-féle logikai objektivizmusból a „magánvaló tételek” (satz an sich) 
elvét, melyet Tavaszy az objektív jelentéssel azonosít, ám csupán annyi-
ban, amennyiben hozzáadja az Én tevékenységét is (a prágai gondolko-
dó ugyanis az objektív jelentést teljesen leválasztotta a szubjektum tevé-
kenységétől); Böhmtől pedig átveszi az objektivizmus és szubjektivizmus 
közötti „áthidaló megoldást”, vagyis azt, hogy az Én ugyan maga alkotja 
ismeretét, ám egy cseppet sem önkényesen, mert a valóság önmagát állítja 
a jelentésben. A jelentés, s főleg a jelentés objektivitásának kérdése kap-
csán azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a kolozsvári filozófus számára a 
jelentés tapasztalatot megelőző, egyetemes vonásai mindenekelőtt a kanti 
kategóriákban és a tiszta értelmi alaptételekben fejeződnek ki. Ilyen ér-
telemben válaszolja meg a kolozsvári filozófus a filozófia ősrégi kérdését, 
azt, hogy miben is ragadható meg ismereteink objektivitása, ismereteink 
megfelelése a valósággal. Ítéletek és tények effajta megegyezése csak akkor 
lehetséges, ha a gondolati struktúrák és a valóság struktúrái megfelelnek 
egymásnak – s ezt Tavaszy is minden további nélkül elfogadja. Ugyan-
akkor arról is meg van győződve, hogy csak a kanti megoldás lehet az, 
mely elkerüli azt a nehézséget, mellyel a racionalista metafizika képviselői 
viaskodtak, ti. hogy bizonyítani kell annak az elvnek a létezését, amelytől 
a gondolkodás és a dolgok formái egyaránt függenek (lásd Platón ideáját, 
Descartes és Leibniz Istenét, Spinoza végtelen szubsztanciáját stb.).

Tavaszy kantiánus gondolatmenete tehát a gondolati és valóságstruk-
túrákat nem valamilyen objektív elvre (abszolútumra) vonatkoztatja, ha-
nem a valóság struktúráját az értelem alaptételeinek korrelátumaként fogja 
fel. Ezeket az alaptételeket a tárgytapasztalat azon lehetőség-feltételeinek 
tekinti, amelyekre azért van szükség, hogy megmagyarázhassuk a tárgyak 
tapasztalatának tényét.

„Amikor Kant azt mondja, hogy a szubjektum írja elő a természetnek 
a törvényeket, akkor arra gondol, hogy a természet a szubjektum teremtette 
alaptételek segítségével interpretált valóság, s hogy ettől az interpretációtól 
függetlenül nincs számunkra semmilyen valóság” – írja Wolfgang Röd.28 Ez 
a megvilágítás azért tűnik igen megfelelőnek számunkra, mert a szubjek-
tum a priori kategóriáit s alaptételeit interpretációkként kezeli. Az előbbiek-
ből ugyanis világosan kitűnik, hogy a jelentés fogalmának elemzése során 
Tavaszy is a tárgytapasztalat interpretatív jellegére helyezi a hangsúlyt.

Ami most már a „magánvalót”, az objektív módon létező valóság kér-
dését illeti, van egy pont, ahol Tavaszy eltér a Kant által vázolt paradigmától. 
Úgy véli ugyanis, hogy ebben a tekintetben Böhm filozófiája az irányadó, s 
28 Röd, Wolfgang: Bevezetés a kritikai filozófiába. kant filozófiájának főbb alapprob-

lémái. Csokonai Kiadó, Debrecen 1998. 78.
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hogy azt a kérdést, létezik-e a megismerésnek a megismerő szubjektumtól 
független tárgya vagy sem, csak böhmi alapokon állva válaszolhatjuk meg. 
Böhmnél ugyanis nem beszélhetünk az ismeret és tárgy megfeleltetéséről, 
hiszen ezek már eleve viszonyban vannak a megismerés sajátos mechaniz-
musa által. „Ebben a problémában csak a Böhm álláspontja segít megoldás-
ra” – írja Tavaszy –, „amennyiben az ismeret és a tárgya nem hozható egy-
mással viszonyba, hanem már eleve viszonyban vannak az ismerés sajátos 
mechanizmusa és öntudatos utánképzése által. Nincs ismeret tárgy nélkül, 
és nincs tárgy ismeret nélkül.”29

A böhmi álláspont azonban Tavaszy szerint egy lényeges szempontból 
kiegészítésre szorul. Úgy véli ugyanis, hogy Böhm ismeretelméleti kutatá-
saiban nem vette figyelembe a minősült, éspedig a tudományosan minősült 
Ént, azaz a tudományos öntudatot és ennek szerepét a megismerésben, ha-
nem a megismerést egyszerűen a mindenkori Énhez kötötte. Ebben a te-
kintetben kézenfekvőnek tűnik az a hipotézis, hogy Tavaszy így próbálta 
ellensúlyozni a böhmi gondolatrendszer szubjektivizmusát. „A világ orga-
nizmusa csak a mi csekély ismereti világunk organizmusa. Ennek centrális 
pontja, az öntudat képezi a világnak fenntartó alapját, melyre minden rend 
és összefüggés visszautal.” – írja Böhm. „Ennek törvényei rendezik ezen ne-
vetséges kicsiny univerzumot; az alanynak funkciói létesítik e világ tartal-
mát és anyagát; e nem tudatosan működő funkciók tudatos átértése teszi a 
mi ismeretünket [...] Ember és világa, ez a végzetes két tag, mely ismeretünk 
határait megszabja, s melyet csak a tagok kölcsönös közrehatása alapján ért-
hetünk át [...] A világot megérthetjük ugyan, de a világ csak mindenkinek 
egyéni világa” (kiemelés tőlem – T. M.).30

E soroknak tagadhatatlanul szubjektivizáló a kicsengése. Ebből a 
szempontból a továbbiakban elemzendő tudományosan minősült Én, vagy 
ahogy Tavaszy nevezi, a tudományos öntudat minden bizonnyal egy több-
letgaranciát, egy szilárdabb alapot hivatott létrehozni az ismeret objektivi-
tásának kérdésére nézve.

Tavaszy szerint tehát a böhmi létmechanizmus (projekció), illetve a 
jelentés és az Én önállító formái mellett az objektivitás a tudományos ön-
tudathoz van kötve. A különbség az, hogy míg az előbbiek egyszerűen adva 
vannak, addig az utóbbit megvalósítani, realizálni kell. „Az ideál tudomá-
nyos öntudatot ki kell építeni, az öntudat a maga lényegeképpen ki kell épít-
se magát, hogy a »tárgyas« megismerésbe aztán belejátszódjék, mint ennek, 
ilyen minőségében, feltétele.”31

Összegezve a fentieket, ám ugyanakkor a kolozsvári filozófus termi-
nológiáját használva, gondolkodásának ezen ismeretelméleti paradigmáját 

29 (Kéziratos hagyaték) – Tavaszy feljegyzése.
30 Böhm Károly: Az ember és világa. I. rész: Dialektika vagy alapphilosophia. Scholtz 

testvérek könyvkereskedése, Budapest 1941. 283.
31 Az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája. 59.
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méltán nevezhetjük objektív kritikai idealizmusnak. Objektív, mert hisz a 
gondolkodás tárgyiasságában és egyetemességében; kritikai, mivel a kanti 
tanulságok alapján rákérdez azokra a feltételekre (ha úgy tetszik, a priori 
kategóriákra), amelyek lehetővé teszik a megismerést; végül pedig idealis-
ta, mert az emberi öntudatot, az Én tudományos, minősült öntudatát, az 
emberi szellemet állítja a megismerés s egyszersmind a filozofálás közép-
pontjába.

A transzcendentalitás Tavaszynál nem csupán a tudat egészét öle-
li fel, hanem az emberiség egész életét, történeti értelemben véve is. Innen 
adódik, hogy az ismeretelmélet kapcsán még egy, látszólag nem gnoszeo-
lógiai kérdésre kell kitérnünk: a történelemfilozófiára. Tavaszy ugyanis 
a történelmet, vagy ahogyan ő nevezi, „az emberiség életét” is az ismeret-
elmélet doméniumába utalja. Az „emberiség életének” ismeretelmélete a 
„Geschichtslogik”, vagyis a történelem logikai törvényeinek a kutatása. A 
„Geschichtslogik” alapvető elve a történelmi tendencia elve, ami nem más, 
mint az emberi szellem teljességre, halhatatlanságra törő önállítása. A törté-
nelmen egy univerzális jelentés húzódik végig, amely az okozati összefüggés 
és a célszerűség fogalmaival ragadható meg, s amely ekképpen a történelmi 
fejlődést feltételezi. Az ontológiai és axiológiai irányú ismeretelmélet kü-
lönválasztásából azonban már tudjuk, hogy az ontológiai tények egyszerű 
tudomásulvétele mellett az emberi élet egyik alapfunkciója az értékelés. En-
nek megfelelően a történelemben sem csupán ontológiai síkon realizálódik 
a fejlődés, hanem axiológiai vonatkozásban is. Mi több, Tavaszy szerint az 
emberiség élete csak akkor válik történetivé, mikor a reflexió megtörtént és 
megkezdődik az értékelés, azaz a célkitűzés, az ideálalkotás. „Az emberiség 
életéről [történelméről] tehát egész határozottan csak akkor lehet beszélni 
s attól a pillanattól, amikor az ember élete átlendült a pusztán ontológiai, 
egzisztenciális síkból a »célok« világába –  Kanttal szólva –, a kell, az ideál 
hemiszférájába.”32 A történelmi fejlődés ontológiai síkban csupán a civilizá-
ció fogalmában tárgyiasul; a való és kellő világ szembeállításával azonban 
az értékelés magának a kultúrának a letéteményese.

Ahhoz, hogy megértsük, miként valósul meg a történelmi fejlődés a 
kultúrában, értelmeznünk kell magának a kultúrának a fogalmát. Tavaszy 
mindenekelőtt a kultúra és civilizáció fogalmai között tesz különbséget, 
kiemelve, hogy bár mindkettő a természet fölötti uralmat szolgálja, eltéré-
sük lényeget érintő: míg a civilizáció a külső világ fölötti hatalomra, addig 
a kultúra az emberi természetünk fölötti uralomra vonatkozik. Kettejük 
viszonyában a primátus mindenképpen a kultúráé, hiszen benne minősé-
gi, értékességi szempontok érvényesülnek, szemben a civilizációval, amely 
mennyiségi-utilitarista elvek befolyása alatt áll. Ebben a viszonyban a civi-
lizáció a kultúra eszközeként, a kultúra a civilizáció céljaként jelenik meg. 

32 Uo. 10.
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„A civilizáció tehát még nem kultúra, nem is lesz belőle sohasem kultúra, 
hanem csak a kultúra eszköze, tehát a szolgája, a kultúra ennélfogva célja a 
civilizációnak.”33 A civilizációnak értelmet, s ennélfogva tartalmat csak a 
kultúra adhat.

A civilizációval való összehasonlítás eredményeként kapott attribútu-
mok sorában meg kell említenünk a kultúra nemzeti jellegének gondolatát 
is, mely szemben áll a civilizáció „nemzetköziségével”. Tavaszy szerint min-
den kultúra elsősorban a nemzeti jelleg által meghatározott, s e sajátossága 
révén járul hozzá az egyetemes kultúrához. A kultúra nemzeti jellege azon-
ban két réteget foglal magába, hiszen a nemzet fogalma implikálja a nép 
fogalmát is; a nemzet ugyanis Tavaszynál olyan erkölcsi fogalom, mely a 
vérségi és sajátos meghatározottságon alapuló népi közösség ideálját fejezi 
ki. A nép az egységes természetes alap a nemzet számára, s így a nemzet 
fogalmának is csak addig van értelme, amíg van mögötte egy nép. A nem-
zet tehát nem egyéb, mint a nép eszménye, melyben az „öntudatlan” nép 
jut öntudatra. Túllépve most a nép-nemzet viszony politikai vonatkozásain, 
Tavaszyt követve megállapíthatjuk, hogy e kettős viszonynak megfelelően 
a kultúra is kétféle: egyfelől naiv, nem-tudatos népi kultúra, másfelől pedig 
öntudatos nemzeti kultúra.

Látjuk tehát, hogy az értékelés, a való és kellő világ szembeállítása ré-
vén a történelem menete erkölcsi elv befolyása alatt áll. Hogy miért éppen 
a morális törvény az, mely a történelem menetének feltétele? „Mivel a kul-
túrát hordozó önértékű személyek egymás intencióit, kihatásait, projekció-
it találják egymással szemben, a köztük fennálló viszony gyakorlati, etikai 
viszonnyá változik. Az emberiség életében már emberi mivoltuknál fogva 
önértékű személyek állnak szemben. A prolongációk síkja közös lévén, harc 
fejlődik ki közöttük, amely harc azonban nem »mechanikai dulakodás«, ha-
nem »etikai harc«.”34 Tavaszy szerint e „harc” normatív törvényei erkölcsiek. 
Az emberi értékelés három formája (logikai, erkölcsi, esztétikai) közül tehát, 
a történelmi fejlődés szempontjából, az erkölcsi értékelésnek van kiemelt je-
lentősége, hiszen ez teszi lehetővé a szabadságra és teljességre való törekvést.

Míg a logikum működése szigorú törvényszerűségeket feltételez, ad-
dig az erkölcs, vagyis a gyakorlat szférája a szabadságra és teljességre való 
törekvésen nyugszik. Az erkölcsi törvény, annak ellenére, hogy alapvetően 
az emberi szellem törvénye, túlnő az emberen, s az egész történelemnek 
irányítójává, „nemtudatosává” válik. „Ami a transzcendentális törvény a 
tényleges ismerésre nézve s amilyen lehetségesítő feltételek a transzcenden-
tális kategóriák az empirikus megismerésben, mint egy életnyilatkozatban, 
ugyanolyan lehetségesítő feltétele az emberiség életének az erkölcsi tör-
vény. Ha a transzcendentális jelző nem lenne lefoglalva már a megismerést 

33 Bevezetés a filozófiába. 73.
34 Az emberiség életének filozófiája. 14.
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lehetségesítő tények számára, az erkölcsi törvényt méltán nevezhetnők az 
emberiség élete transzcendentális törvényének.”35

Ezzel a gondolatmenettel Tavaszy szervesen illeszkedik abba a szá-
zad eleji kultúrtörténeti irányzatba, amely nem annyira magának a tör-
ténelemnek a folyamatát, mint inkább megismerhetőségének feltételeit 
kívánja tisztázni, s amely – ekképpen – elsősorban a történetírás ismeret-
elméletét, illetve logikáját próbálja megragadni. A történetfilozófia effajta 
megközelítését Georg Simmel a következőképpen fogalmazza meg: „...a 
szellemi létezés képét is – amelyet történelemnek nevezünk – a pusztán 
számára, vagyis a megismerő számára érvényes kategóriák révén, szu-
verén módon maga a szellem formálja. Az embert, akit megismerünk, a 
természet és a történelem teremti; de fordítva is: az ember, aki megismer, 
teremti a természetet és a történelmet. A szellemi valóság tudatosuló for-
mája, amely mint történelmet bocsátja ki magából az egyes éneket, maga 
is csak a megformáló én által jön létre.”36 Bár Simmel is hangsúlyozza a 
kultúrformák értékmegvalósító és értékőrző szerepét, Tavaszy történe-
lem-ismeretelméletének axiológiai mozzanata az irányzat másik képvi-
selőjétől, Heinrich Rickerttől származik. A neokantianizmus badeni is-
kolájának képviselője ebben a tekintetben a következőképpen fogalmaz:  
„...feladatunk, hogy a ténylegesen fennálló történettudomány logikai struk-
túráját megértsük, hogy e történettudomány értékre vonatkozó és indivi-
dualizáló módszerét (ahogy az a valóságban realizálódik) leírjuk.”37 Ám 
ahol a történeti világot valamilyen törvény fogja egységbe, ahol azt az új 
létrejöttére tekintettel tagolja és haladásként jelöli, ott a törvény sohasem 
lehet természettörvény. A törvény – akárcsak Rickertnél – Tavaszy számá-
ra is valójában értékformula, amely megmutatja azt, aminek lennie kell, 
azaz tulajdonképpen az abszolút eszményt ragadja meg.

A FICHTE-RECEPCIÓ KÉRDÉSE

Tavaszy Sándor filozófiájának elemzése során szükségesnek tartjuk egy má-
sik lényeges recepciótörténeti kérdés tisztázását. Az eddig kifejtettek alap-
ján jól megállapítható, hogy miben is ragadható meg Tavaszy gnoszeológiai 
alapvetésű filozófiai attitűdje, s hogy kora eszmeiségének, irányzatainak 
mely konkrét gondolati tartalmait próbálta meg saját felfogásába beépíteni. 
A böhmi és kanti eszmék mellett elsősorban az újkantianizmus néhány te-

35 Uo. 16.
36 Simmel, Georg: A történetfilozófia problémái. Ismeretelméleti tanulmány. In: Ész, 

élet, egzisztencia 1992/IV, 232.
37 Rickert, Heinrich: A történetfilozófia problémái. In: Ész, élet, egzisztencia 1992/

IV, 164.
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oretikusa, továbbá Schleiermacher, Bolzano s – kisebb mértékben – Husserl 
gondolatai hatottak a kolozsvári filozófusra.

Ezzel szemben a magyar filozófia kérdéseivel foglalkozó filozófia- és 
eszmetörténészek pár évtizede egyre többet és egyre gyakrabban beszélnek 
az erdélyi Fichte-hatásról, az erdélyi gondolkodók fichteanizmusáról. A ko-
rai, 18–19.  századi erdélyi Fichte-recepcióra nézve kimerítő hatástörténeti 
elemzést ad Hajós József, azzal a céllal, hogy megvizsgálja, „miként jelent-
keztek, visszhangozhattak fichtein tudattartalmak erdélyi, illetve magyar 
tudatokban”.38 Ugyanő, Böhm Károlyról szóló monográfiájában,39 minden 
kétséget kizáró újfichteánus irányvonalról beszél, s Balázs Sándor is úgy ír 
Böhmről, mint aki a Fichte-féle szubjektív idealizmus követője.40 Az erdé-
lyi fichteanizmus Böhmön túllépő szélesebb horizontjának lehetőségeiről 
Egyed Péter közölt nemrégiben figyelemre méltó tanulmányt,41 melyben 
megpróbálja kimutatni a Böhm-iskola ún. „második nemzedékének” (Bar-
tók György, Varga Béla, Ravasz László stb.) ez irányú érdeklődését.

Már pusztán a fentebb elmondottak alapján levonható az a követ-
keztetés, hogy – legalábbis Böhm Károly, s a kolozsvári iskola őt követő 
„második nemzedékének” esetében – a szakirodalom elfogadottnak tartja 
a fichteanizmus (neofichteanizmus) erdélyi recepciójára vonatkozó tézisét. 
Úgy gondoljuk azonban, hogy ennek általánosítása a 20. századi erdélyi filo-
zófia egészére – s különösen az úgynevezett „harmadik nemzedékre” nézve, 
melyhez Tavaszy is tartozott – nem annyira evidens, s mindenképpen to-
vábbi elemzéseket igényel. Ennek szükségességére egyébként az említett ta-
nulmányban Egyed Péter is felhívja a figyelmet, mikor úgy fogalmaz, hogy 
konklúziói nem érintik „a harmadik nemzedék, Makkai Sándor és Tavaszy 
Sándor Böhm- és Fichte-recepciójának kérdéseit”, s hogy irányként köte-
lezőnek érzi „a befogadás illetve hatás-kutatást e két jelentős gondolkodó 
vonatkozásában is”.42

Vizsgáljuk tehát meg, hogy Tavaszy filozófiájának a korábbi fejtegeté-
sekben vázolt paradigmái milyen rokonságot mutatnak Fichte filozófiájával, 
s hogy ezek milyen hatástörténeti összefüggésbe helyezhetők. Kiindulópon-
tul szükségesnek tartjuk előrebocsátani azt a meggyőződést, hogy Tavaszy 
Sándor esetében csupán áttételesen beszélhetünk egy feltételezett Fichte-
hatásról, azaz csupán annyiban, amennyiben azt (főleg) a böhmi életműből 
örökölte. Az elkövetkezőkben e feltevés mellett próbálunk érvelni, mégpedig 

38 Hajós József: Az erdélyi Fichte-befogadás történetéből. In: Alternatív tradíciók a 
magyar filozófia történetében. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc 1999. 170.

39 Hajós József: Böhm károly filozófiája. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 1986.
40 Balázs Sándor: Varga Béla bölcselete. In: Varga Béla: Bölcseleti írások. Kriterion 

Könyvkiadó, Bukarest 1979.
41 Egyed Péter: Az erdélyi filozófusok viszonya Fichtéhez. In: Alternatív tradíciók a 

magyar filozófia történetében. Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc 1999.
42 Uo. 228. 
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oly módon, hogy első lépésként Tavaszy munkáiból kiemeljük s megvizsgál-
juk mindazokat az elemeket, melyekben – látszólag – tetten érhető a német 
filozófus hatása. Úgy tűnik, hogy a kolozsvári filozófus esetében alapvetően 
két kérdéskörről mondható el, hogy magán viseli a fichtei filozófia bélyegét: 
egyrészt az Énre vonatkozó s az Én-identifikációhoz kapcsolódó tézisekről, 
másrészt pedig a kanti magánvalóhoz kapcsolódó álláspontról.

a) Tavaszynál az Én-kérdés a reflexió folyamatának leírása során jele-
nik meg. Ez a megismerő folyamat számára a következő elemeket egyesíti 
magába: az Én egy olyan tendenciát rejt magába, amely az Én-Alany és az 
Én-Tárgy egyesítésére törekszik. Ezt az egységesítést a felsőbbfokú Én, az Én2 
szemléli, amely már tud magával való azonosságáról. Ez az Én a maga során 
kibővül a Mással, s így alakul ki a centrális Én, az Én3. Tehát: Én3 = Éna + Ént 
+ Én2 + Nem-Én. A centrális Én az öntudat, a megismerés végső ismeretel-
méleti feltétele. Ehhez az Énhez azonban csak úgy lehet eljutni, ha a reflexió 
végigjárja az összes alacsonyabb szintet. „A tudományos öntudatnak az Én 
legmagasabb fokán való megvalósulása, amelyet mi az ész intuíciójában je-
lölhetünk meg, nem gondolható a maga alsóbb fokaitól elszakítva, mintegy 
elkülönítve, hanem [csak] azokkal [...] szerves kapcsolatban. Tehát [...] a tu-
dományos tudat az Én legmagasabb fokáig aktualizált reflexióképességéhez 
van kötve.”43 Más szóval: a megismerő szubjektum a végső elvek segítségével 
megalkotja a valóság képét, reprodukálja a valóságot, ugyanakkor azonban 
a valóság a maga sajátos tényezői révén állítja magát a megismerő alanyban. 
A Nem-Én betölti az Ént, az Én pedig gondolja a Nem-Ént. A külső valóság 
ideális módon ismétlődik az Én-ben, de úgy, hogy az Én tevékenyen részt 
vesz a valóság ezen ideális megismétlődésében, reprodukciójában. A valóság 
képe tehát, bár az emberi szellem formáiban jelenik meg, mégsem önkényes 
alkotás, hanem bizonyos kényszerűséggel jön létre; ezután – ugyanazon el-
vek alapján – az ember öntudatosan utánképezi a kényszerű és nem-tudato-
san létrejött képet. (Én és Nem-Én efféle szintézise természetesen csak azzal 
a korábban már tárgyalt feltétellel lehetséges, hogy a megismerést lehetővé 
tevő, illetve a valóságot konstituáló elvek egybeesnek.)

A hasonlóságok a fichtei abszolút Énnel nyilvánvalóak. Fichte is az 
Én-Alany tételezéséből indul ki, amikor azt állítja, hogy az Én eredetileg 
önmagát tételezi, s hasonló az eljárás az Énnel szembeállított Nem-Én, illet-
ve Más tekintetében is. Akárcsak Fichténél az abszolút Én, Tavaszynál is a 
szintézist egy magasabb egység, a centrális Én hozza létre, és ez válik a meg-
ismerés lehetőség-feltételévé. Az Én lényegi mozzanata öntudat-mivolta, s az 
öntudat minden tudat feltétele.

Ezen a ponton azonban ki kell emelnünk egy lényeges eltérést Fichte 
és Tavaszy gondolatmenetében. Gyakorta visszatérő motívum a filozófia-
történetben az a Fichte ellen irányuló kritika, miszerint tiszta szubjektuma, 

43 Az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája. 67.



VILÁGNÉZETTŐL KÖZÖSSÉGIG
Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok

82

azáltal, hogy önmagából hozza létre az objektivitást (vagyis a Nem-Ént), egy 
olyan szubjektum-objektum egységet tételez, amely tökéletesen homogén, s 
ahol a tárgyak magánvaló világa is belül marad a tudaton. Hegel ezt a kriti-
kát A filozófia fichtei és schellingi rendszerének különbségében a következő-
képpen fogalmazza meg: „A rendszerben [mármint a fichteiben – T. M.] az 
Én nem lesz maga szubjektum-objektum. A szubjektív ugyan szubjektum-
objektum, de az objektív nem az; vagyis tehát a szubjektum nem azonos az 
objektummal. [...] Az elv, a szubjektum-objektum egyfajta szubjektív szub-
jektum-objektumnak bizonyul.”44 A hegeli kritika lényege tehát az, hogy a 
fichtei rendszer azonosság-elvéből éppen az egyik legfontosabb elem, a va-
lóság, az ontológiai-tárgyi világ marad ki.

A fichtei Én – Nem-Én struktúrával való minden hasonlatossága el-
lenére Tavaszy gondolatvezetése felismeri a Hegel által is leírt buktatót, és 
megpróbálja azt megkerülni. A szubjektum, illetve az önmagából létre-
hozott objektum fichtei eszméje mellett ugyanis Tavaszy felvesz még egy, 
a gondolkodás és tárgyi valóság megfelelése szempontjából döntő érvet: a 
szubjektum és az objektív világ közös ontológiai alapját. Az Én és a Világ 
struktúráját létrehozó vezérlő elv (nevezze azt logosnak vagy Istennek) 
egy és ugyanaz, vagyis a szubjektum és az objektum ontológiai alapja 
azonos. Ezen a ponton a filozófus megoldása kétségtelenül a teológuséval 
találkozik.45

b) Akárcsak Fichte, Tavaszy is elvitatja a kanti numenon realitását; 
álláspontjuk megegyezik abban, hogy értelmetlenség a dologról magáról 
beszélni, mert amikor a dologra magára gondolok, akkor az már nem ma-
gában, hanem a tudatomban van (Fichte), valamint hogy Kant numenonját 
nyugodtan nevezhetjük „hölzernes Eisen”-nek (fából vaskarikának), 
azaz nem létezőnek (Tavaszy). A kolozsvári filozófus szerint a numenon-
fenomenon kettősség értelmetlenül megkétszerezi a valóságot, hiszen ha a 
magánvaló benne van jelenségben, akkor feleslegessé válik egyáltalán jelen-
ségről beszélni; ha pedig nincs benne és nem ismerhető meg, akkor hiába-
való a megkülönböztetése.

Mindezek alapján akár hajlamosak is lehetünk kimondani a kolozs-
vári filozófus fichteanizmusát, ha nem vennénk figyelembe azt a tényt, hogy 
a megjelölt gondolatok egytől egyig megjelennek Böhm filozófiájában, s 
mint ilyenek kerülnek át aztán Tavaszy fogalomtárába. Állításunk alátá-
masztására álljanak itt a következő, Böhmtől származó szöveghelyek:

44 Hegel: A filozófia fichtei és schellingi rendszerének különbsége. In: Hegel: Ifjúkori 
írások. Budapest, Gondolat 1982. 151.

45 Tavaszy erre a többletre külön felhívja a figyelmet, s a tudományos öntudat elemzése 
során is kihangsúlyozza, hogy szó sincs sem „a skót iskola »common sens«-éről ... 
sem a Fichte »tiszta én«-jéről, mint tiszta azonosságról, amely metafizikai természe-
tű”. (Kiemelés tőlem – T. M.) Az ismeretelmélet és a megismerés pszichológiája. 61.
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1. az Én-kérdésre vonatkozólag: „Az Én – Nem-Én nincsen egymástól 
elkülönítve. Az Én-t a Nem-Én betölti, a Nem-Ént az Én gondolja. Az isme-
rés éppen abban áll, hogy a két oldal teljesen egybeforrt az Én-ben.”46

2. a kanti numenon-fenomenon megkülönböztetés elutasításával kap-
csolatban: „A lényeg és a tünemény egy és ugyanaz, de különböző oldalról 
tekintve. Amennyiben szemlélem, annyiban a szemlélés korlátoltsága foly-
tán szétvetem egyes funkciókra, amelyek azt alkotják, amennyiben gon-
dolom, egységes cselekvőt gondolok, mely cselekvést a szemlélés a szemlélt 
funkciók hátterébe vetíti.”

Ilyen értelemben állítottuk tehát, hogy Tavaszynál csupán közvetett 
módon beszélhetünk fichteanizmusról, és akkor is csak bizonyos részkér-
dések esetében. Tavaszy filozófiája e tekintetben is elsősorban a böhmi, má-
sodsorban pedig a kanti filozófia hatása alatt állt, s ezeknek az ismertetője-
gyeit viseli magán.

A BARTHIANIZMUSTÓL AZ EGZISZTENCIAFILOZÓFIÁIG

A Tavaszy-értelmezések talán legvitatottabb pontja az egzisztencializmus 
kérdése, illetve megjelenésének indítékai a kolozsvári filozófus írásaiban. 
Egyesek a válságtudat következményének tekintik; mások egyenesen a ki-
sebbségi léthelyzethez kapcsolják; megint mások pedig Tavaszynak a Karl 
Barth-hoz fűződő barátságához, szellemi rokonságához. Mindamellett, 
hogy e tényezők bármelyike – kisebb-nagyobb mértékben – szerepet játsz-
hatott Tavaszy egzisztencializmusának kialakulásában, előre le kell szögez-
nünk, hogy véleményünk szerint a barthi dialektika-teológiához kapcsolt 
hipotézis a legelfogadhatóbb. Meggyőződésünk – és argumentumaink is ezt 
erősítik meg –, hogy Tavaszy egzisztencializmusának kialakulásában döntő 
jelentőséggel bírt a barthi dialektika-teológiával való kontaktus, s hogy ez 
volt az a láncszem, melyen keresztül a kolozsvári filozófus eljutott Kierke-
gaard egzisztencializmusáig.

Itt mindenekelőtt arra a tényre kell gondolnunk, hogy Tavaszy min-
dig egyformán volt teológus és filozófus, egyformán igyekezett hasznosítani 
teológiai téziseket a filozófiában, illetve világnézeti szempontokat a teoló-
giában. Ezek a területek egy állandó inspiráló tényezőt jelentettek egymás 
számára: hol a vallás szolgáltatott új problémákat a filozófiának, hol a filozó-
fiai gondolat a teológiának. A puszta filozófiai kontextusra való hivatkozás-
sal tehát – véleményünk szerint – nem lehet kielégítően érvelni Tavaszy eg-
zisztencializmus-recepciója mellett, hiszen éppen a teológia, annak barthi 
változata volt az, mely döntő módon befolyásolta filozófiai gondolkodását.

46 Böhm Károly: Az ember és világa. IV. rész: A logikai érték tana. Kolozsvár 1912. 10.
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Annak ellenére, hogy egyes értelmezők vitatkoznak arról, Barth 
vagy Kierkegaard gondolatai hatottak-e hamarabb Tavaszyra, számunkra 
egyértelműnek tűnik az előbbi változat. A korábbiakból már tudjuk, hogy 
Tavaszy a ’20-as évek elején találkozik először Karl Barth műveivel, 1923-
ban ismerteti is Az Útban Barth művét, a römerbriefet, s Barthnak Adolf 
von Harnack kritikájára adott válaszát. Rendszerint ezt követően, azaz a 
’20-as évek közepétől szokás Tavaszyt barthiánus teológusnak tekinteni, s 
bár ettől a pillanattól egyre nyilvánvalóbban mozdul el az egzisztencializ-
mus irányába, ezt megelőzően mégsem találunk műveiben tipikusan egzisz-
tencialista kérdésfelvetést, s Kierkegaardra való utalást is csak igen elvétve. 
1929-től kezdődően viszont már majdnem minden nap van a dán filozó-
fusra vonatkozó feljegyzés naplójában, s 1930-ban tanulmányt is ír kier-
kegaard személyisége és gondolkodása47 címmel. Kézenfekvőbbnek látszik 
tehát az a következtetés, miszerint Tavaszy gondolkodásába a kierkegaardi 
gondolatok, s ezeken keresztül az egzisztencia-filozófia problematikája a 
barthi közvetítéssel épült be.

A kierkegaard-i egzisztencializmus alaptéziseit követve Tavaszy nem-
sokára eljut a kor kétségtelenül legnagyobb hatású gondolkodójához, Hei-
deggerhez. Az 1933-ban kiadott, A lét és a valóság címet viselő tanulmánya 
már a német filozófus szellemében íródott. Ma is példaértékű az a recepció, 
az egzisztencializmus eszméinek ama gyors feldolgozása, melynek ebben 
a Tavaszy-műben tanúi lehetünk. 1933-ban ugyanis a kolozsvári filozófus 
már olvasta (mi több, művében értelmezte) Heidegger 1929-ben megjelent 
kant und das Problem der Metaphysik, valamint a Was ist Metaphysik? című 
műveit. Ugyancsak A lét és a valóság oldalain többszöri utalást találunk Karl 
Jaspers 1932-ben megjelent Philosophie című művére.

Az erdélyi tudományos életben minden tekintetben újdonságnak 
számító, s elsőként pontosan Tavaszy által tolmácsolt tézisek, látszólag el-
fordulva a korábbi kantiánus-böhmiánus ismeretelméleti paradigmától, a 
következő gondolatok mentén körvonalazhatók.

Tavaszy szerint az egzisztencializmus abban az értelemben jelent az 
idealizmus elleni reakciót, hogy fő törekvése az általános létből kilépett em-
ber, az igazi létező, az igazi egzisztencia létrehozása. Az idealizmus azért 
vezethet téves következtetésekre, mert igazságai, célkitűzései és értékeszméi 
a legnagyobb általánosságban mozognak; közvetlen követelései az emberre 
nézve nincsenek, szabályai bizonytalanok, kötelezései – éppen általánossá-
guk miatt – könnyen elviselhetők, mert a tágabb értelmezést is megengedik. 
Az idealisztikus gondolkodás nem veszi észre – mondja Tavaszy –, hogy az 
embernek „időisége” van, hogy létezése „Sein zum Tode”, hogy gondban 
(Sorge) és Világban (in der Welt) élő ember. Ezzel szemben az egzisztenci-
alizmus a valóság megismerésében nem az absztrakciótól halad a való felé, 
47 Tavaszy Sándor: kierkegaard személyisége és gondolkozása. Minerva Irodalmi és 

Nyomdai Műintézet, Cluj-Kolozsvár 1930.
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hanem az élő valóból, az egzisztenciából indul ki, hogy ekképpen szubjektív 
egzisztenciájában ismerje meg azt. Az egzisztáló Ént nem absztrakt énségé-
ben vizsgálja, hanem úgy, ahogy az az érzéki-anyagi világ gondjában él. Az 
egzisztencializmus álláspontjának megfelelően az ember nemcsak megis-
merő alany, „nemcsak tevékenységének rendszere, hanem húsból, vérből, 
lélekből és szellemből álló egységes egzisztencia”.48

Tavaszy filozófiájának a fentiekben vázolt új iránya kétségtelenül a 
klasszikus egzisztencialista gondolkodás szellemében fogant, ám ennek 
értékelése során nem kerülheti el a figyelmünket (s valójában ez jelenti 
kutatásaink és fejtegetéseink egyik fő konklúzióját), hogy a kolozsvári fi-
lozófus egzisztencializmusának esetében szó sincs a korábbi kantiánus-
ismeretelméleti irányvonallal való radikális szembefordulásról. Egzisztenci-
alizmusa nem annyira az idealizmussal való szembefordulást jelenti, hanem 
sokkal inkább ennek az – alapvetően kantiánus/ismeretelméleti – beállított-
ságnak az ontológia irányába történő meghosszabbítását. Figyelemre méltó, 
hogy sohasem beszél az idealizmus teljes elvetéséről, nem beszél az idea-
lizmus csődjéről, hanem csupán csak elégtelenségéről, hiányosságairól. En-
nek értelmében tehát az egzisztencializmus Tavaszynál nem az idealizmus 
felváltásaként, hanem annak korrekciójaként tételeződik; az idealizmust 
módosítani kell az egzisztenciális létalapnak megfelelően, vagyis az embert 
mint egész embert, mint testben, időben, gondban, halálban élő embert kell 
tekintetbe venni.

2004

48 Tavaszy Sándor: Az idealizmus és az egzisztencializmus viszonya a dialektika teo-
lógiában. In: Kellék 1996/4–5. 55.



86

TAVASZY SÁNDOR  
EGZISZTENCIALISTA „FORDULATA”

1. BARTHIANIZMUS ÉS EGZISZTENCIALIZMUS

A Tavaszy-értelmezések talán legvitatottabb pontja az egzisztencializmus 
kérdése, illetve megjelenésének indítékai a kolozsvári filozófus írásaiban. 
Egyesek a válság-tudat következményének tekintik; mások egyenesen a ki-
sebbségi léthelyzethez kapcsolják; megint mások pedig Tavaszynak a Karl 
Barth-hoz fűződő barátságához, szellemi rokonságához. Mindamellett, 
hogy e tényezők bármelyike – kisebb-nagyobb mértékben – szerepet játsz-
hatott Tavaszy egzisztencializmusának kialakulásában, jó előre le kell szö-
geznünk, hogy véleményünk szerint a barthi dialektika-teológiához kap-
csolt hipotézis a legelfogadhatóbb. Meggyőződésünk – és argumentumaink 
is ezt erősítik meg –, hogy Tavaszy egzisztencializmusának kialakulásában 
döntő jelentőséggel bírt a barthi dialektika-teológiával való kontaktus, s 
hogy ez volt az a láncszem, melyen keresztül a kolozsvári filozófus eljutott 
Kierkegaard egzisztencializmusáig.

Itt mindenekelőtt arra a már említett tényre kell gondolnunk, hogy 
Tavaszy mindig egyformán volt teológus és filozófus, egyformán igyekezett 
hasznosítani teológiai téziseket a filozófiában, illetve világnézeti szempon-
tokat a teológiában. Utaltunk már arra is, hogy ezek a területek egy állandó 
inspiráló tényezőt jelentettek egymás számára: hol a vallás szolgáltatott új 
problémákat a filozófiának, hol a filozófiai gondolat a teológiának. A puszta 
filozófiai kontextusra való hivatkozással tehát – véleményünk szerint – nem 
lehet kielégítően érvelni Tavaszy egzisztencializmus-recepciója mellett, hi-
szen éppen a teológia, annak barthi változata volt az, mely döntő módon 
befolyásolta filozófiai gondolkodását.

A Karl Barth nevével fémjelzett dialektika-teológiai irányzat legfon-
tosabb vonása Isten teljesen más (totaliter aliter) voltának, Isten és ember 
közötti áthidalhatatlan szakadéknak a tézise. Miért is jelent az első világ-
háború után radikális változást ez a, valljuk be, nem túlságosan eredeti 
tétel? Aquinói Tamás óta keresztény ember, keresztény teológus nemigen 
tagadhatja, hogy Isten teljesen és lényege szerint különbözik a világtól. 
A keresztény teológia már az első századokban hangsúlyozta a teremtő és a 
teremtmény közötti minőségi különbséget. Ám a felvilágosodás utáni pro-
testáns teológia egy olyan tudományszemlélettel próbált számolni, amely 
egyfelől a világot ruházza fel Isten hajdani attribútumaival, másrészt csak 
a vallásos ember vizsgálatát tekintette a tudomány által leírhatónak. Ezzel 
Isten az égből a földre került, s ettől az Istentől kérte számon Kierkegaard 
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az ótestamentumi Prédikátor intését: „ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te 
elméd ne siessen valamit szólni Isten előtt; mert az Isten a mennyben van, te 
pedig e földön, azért a te beszéded kevés legyen.” (Préd 5,2)

Ebben az értelemben jelent radikális változást a dialektika-teológia 
alaptétele, és ez az a pont, ahol Kierkegaard és Barth (egyébként pontosan 
kimutatható) szellemi rokonsága megragadható. Barth számára sem az a 
kérdés, hogy az értelem képes-e vagy sem felfogni a kijelentést, hanem az, 
hogy az egész ember Isten ellen van, Isten ellenére létezik. Ezt a helyzetet 
kizárólag Isten kegyelme oldhatja fel. A dialektika-teológia alapja tehát ki-
zárólag az Isten Igéjében elhangzó Kijelentés, s ekképpen alanya és tárgya: 
Isten – és semmi esetre sem az emberi szellemben létező, „racionálisan” té-
teleződő Isten. Isten csakis a hitben ragadható meg, s ez pedig nem ráción 
alapuló emberi tevékenység, hanem Isten ajándéka. Az ember személlyé 
csak Isten megszólítása által válik, s ezt az álláspontot Tavaszy is fenntar-
tások nélkül osztja: az ember Istennel kezdődik, nemcsak azért, mert Istent 
teremtőjének vallja, hanem azért is, mert csak általa válik szabad és felelős 
személlyé. Ám nemcsak a teológus Tavaszy nyilatkozik így. Az ember filozó-
fiai értelmezésében a következőket írja: „Ezt megvallani [mármint azt, hogy 
személy mivoltunk abszolút feltétele Isten – T. M.] talán különös a filozófiai 
értelmezések folyamán. Azonban nem látjuk semmi értelmét annak, hogy 
Istent – a filozófusok szokása szerint – általános fogalmak [...] mögé rejtsük, 
s csak lopva pillantsunk reá, mint minden értelmezés utolsó alapjára.”1

Radikalizmusát Barth (és rajta keresztül Tavaszy is) kétségtelenül 
Kierkegaard problémafelvetéséből nyerte, mégha oly problematikus is a 
kettejük közötti viszony filológiai pontossággal való megállapítása. Török 
István írja, hogy Barth Kierkegaard-hoz való viszonyának megállapítását 
„nehezíti az a körülmény, hogy Barth Kierkegaardról részletesen sehol sem 
ír, s ha utal is néhol rá, ezek az utalások is egészen általános jellegűek. Így 
tehát bajos dolog megállapítani, hogy Kierkegaard valami húsz kötetnyi 
német fordításban is megjelent munkája közül [...] melyek voltak azok a 
kötetek, amiket Barth részben vagy egészében olvasott”.2 Mindezeken túl 
azonban tény, hogy Barth dialektika-teológiájának és Kierkegaard filozófiá-
jának alaptétele közös, mint ahogy az is, hogy „a barthi gondolkodás váltóit 
ő [Kierkegaard] állította át 180 fokos fordulattal”.3

Annak ellenére, hogy egyes értelmezők vitatkoznak arról, Barth 
vagy Kierkegaard gondolatai hatottak-e hamarabb Tavaszyra, számunkra 
egyértelműnek tűnik az előbbi változat. Tavaszy a ’20-as évek elején talál-
kozik először Karl Barth műveivel, 1923-ban ismerteti is Az Útban Barth 
művét, a römerbriefet, s Barthnak Adolf von Harnack kritikájára adott 

1 Tavaszy Sándor: Az ember filozófiai értelmezése. K. n., Kolozsvár 1940. 10.
2 Török István: A XX. századi teológia kezdetei és kierkegaard (kierkegaard és Barth 

károly). In: Gond 1993/4. 36.
3 Uo.
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válaszát. Rendszerint ezt követően, azaz a ’20-as évek közepétől szokás 
Tavaszyt barthiánus teológusnak tekinteni, s bár ettől a pillanattól egyre 
nyilvánvalóbban mozdul el az egzisztencializmus irányába, ezt megelőző-
en mégsem találunk műveiben tipikusan egzisztencialista kérdésfelvetést, s 
Kierkegaard-ra való utalást is csak igen elvétve. 1929-től kezdődően viszont 
már majdnem minden nap van a dán filozófusra vonatkozó feljegyzés nap-
lójában, s 1930-ban tanulmányt is ír kierkegaard személyisége és gondolko-
dása4 címmel. Kézenfekvőbbnek látszik tehát az a következtetés, miszerint 
Tavaszy gondolkodásába a kierkegaard-i gondolatok, s ezeken keresztül az 
egzisztencia-filozófia problematikája a barthi közvetítéssel épült be.

2. A VÁLSÁGTUDAT ÉRTELMEZÉSE

Tavaszy egzisztencializmusának tulajdonképpeni tárgyalása előtt még 
egy, az előbbiekben már érintett kérdést kell tisztáznunk: az ún. válság-
problematikát. Utaltunk arra, hogy a Tavaszy Sándorra vonatkozó iroda-
lomban az életmű periodizálásakor gyakran ott találjuk – a kantianizmus 
és az egzisztencializmus mellett – az úgynevezett válságkorszakot. Ezek 
az interpretációk az életmű jól elkülöníthető, egységes részeként kezelik 
Tavaszy válság-tudatát, illetve ennek kifejeződéseit, s valahol a jénai-ber-
lini (böhmiánus-kantiánus), illetve a barthiánus-egzisztencialista korszak 
között helyezik el, mint ez utóbbinak kiváltó okát. Véleményünk szerint, az 
életmű egészét véve figyelembe – a filozófiai, illetve teológiai írások mellett 
ide értve a közéletieket is – a válságkorszak elkülönítése (bár olykor jogos-
nak tűnhet) nem indokolt. Tavaszy ugyanis már fiatalkori írásaitól kezdve 
állandóan utal kora tudományosságának és erkölcsiségének válságára. Újra 
és újra visszatérő motívum műveiben kora válságának konstatálása, akár-
csak az a hiányérzet, hogy a szellemi élet differenciálódása, atomizálódása 
folytán nem beszélhetünk a kultúrának sem egy egységes folyamatáról. Ezt 
a szellemi válságot Tavaszy szerint a vallási, az erkölcsi-világnézeti, a tudo-
mányos és művészeti szférában egyaránt tetten érhetjük, mégpedig elsősor-
ban azokban a szellemi irányzatokban, melyek a kulturális életet uralják: az 
irracionalizmusban, az okkultizmusban és a relativizmusban.

Tavaszy szerint az irracionalitás a filozófiában abban mutatkozik meg, 
hogy az Abszolútumra való törekvés során a filozófia vallásfilozófiává vált, 
s egyre nagyobb érdeklődéssel fordult az Abszolútumban rejtett Isten felé. 
Ez a tendencia szerinte a túlzott racionalizmus következményének tekint-
hető, amely az Abszolútumot, azaz a kauzalitás segítségével megalkotott Is-
tent egyszerű „kozmológiai figurának” tartja. Isten azonban nem egyszerű 
4 Tavaszy Sándor: kierkegaard személyisége és gondolkozása. Minerva Irodalmi és 

Nyomdai Műintézet, Cluj-Kolozsvár 1930.
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végok, hanem „kimondhatatlan értékteljesség”, vagyis maga az irracionali-
tás. A szellemi tények elsajátításában mind a racionális, mind az irracionális 
megközelítésmód alkalmazható, problémát ezek csupán akkor okoznak, ha 
valamelyikük kizárólagosságra törekszik. Tavaszy kordiagnózisa szerint az 
irracionalitás túlsúlyba került, s ezt csupán a racionalitás rovására tehette. 
„Az európai keresztény kultúra ideálja, amelyhez való alkalmazkodástól 
függ a jövője, az, hogy a racionalizmusra és az irracionalizmusra való törek-
vést egyensúlyban tartsa.”5

Az okkultizmus fogalma alá Tavaszy a spiritizmus, teozófia, 
antropozófia irányzatait sorolja, amelyek szerinte – az európai kultúra 
elkülsőiesedése következtében – az elveszett bensőségesért, azaz az iste-
niért folytatnak bizonytalan, téveteg harcokat.

Érdekes módon relativizmuson a kolozsvári gondolkodó nem egy fi-
lozófiai attitűdöt, hanem a relativitáselméletet érti. Tavaszy úgy véli, hogy 
Einstein elmélete súlyos válság elé állította a természettudományt, hiszen 
eredményeként az addig tévedhetetlennek hitt alaptörvényeket is elérte a 
szkepszis. Természetesen itt nem annyira az einsteini felfedezés konkrét, 
szaktudományos vonatkozásáról van szó (mely kiemelkedő jelentőségének 
félreismerésében Tavaszy minden bizonnyal elmarasztalható), hanem en-
nek világnézeti következményeiről.

Mindezeken túl, vagy – inkább – mintegy az előbbieket összegezve, 
Tavaszy a válság okát elsősorban a technikai civilizációban látja, melynek 
eredménye a külsőségekre figyelő, kiüresedett embertípus; a 18. században 
újjászületett fausti szellem, amely szomjazik ugyan a tudás után, ám egyre 
inkább a hasznos felé fordul. „Odaadja tudását a haszonért, átváltja tudását 
gépekre, turbinákra, dynámokra, s így lesz a XIX. század embere technikai 
emberré.”6 Ez az embertípus egy pillantással akarja átfogni a világot, s ek-
képpen összezavarja a szellemi élet különböző területeit. Kétségtelen, hogy 
ebben a kérdésben Tavaszy Spengler örököse, aki A nyugat alkonyában a  
19. századi nyugat-európai kultúrát a fausti szellem kifejeződéseként értel-
mezi. Spenglernél is a fausti vonás egy mechanisztikus-utilitarisztikus világ-
nézetet eredményez, melynek jellemzői a végtelen felé való törekvés, az „evo-
lúció” eszméjének folytonos alkalmazása, a kialakult értékek relativizálása, a 
terméketlen kétkedés. A nyugati kultúra válságának gondolatában Tavaszy 
mégsem tud teljesen egyetérteni Spengler kultúrpesszimizmusával, nem 
tudja elfogadni a nyugat-európai kultúra elpusztulásának tézisét, hiszen 
meggyőződése, hogy „ha új lelkitartalmat tud kitermelni, ki fogja termelni 
a megfelelő kifejező kultúrát is”.7

5 Tavaszy Sándor: A jelenkor szellemi válsága. Minerva Irodalmi és Nyomdai Műin-
tézet, Cluj-Kolozsvár 1923. 25.

6 Uo.
7 Uo. 69.
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Visszatérve most már kiindulópontunkhoz: a kultúra válságának 
tételezése Tavaszy életművének egészére jellemző. Írásai, cikkei, személyes 
feljegyzései, naplói egytől egyig ezt igazolják. A fentiek mellett a Tavaszy-
szöveghelyek sokaságát tudnánk még idézni feltevésünk alátámasztására, 
ám azt már az eddigiek is kellőképpen igazolták. Ezért a továbbiakban főleg 
konklúzióinkra helyezzük a hangsúlyt.

A válság-gondolatot Tavaszynál nem tekinthetjük az egzisztencia-
lizmus kiindulópontjának: ennek ellentmond egyrészt a kulturális válság 
állandó motívuma (miért nem mozdult el akkor Tavaszy már korábban 
az egzisztencializmus irányába – hiszen a válságot már tételezte?), más-
részt ellentmond neki a barthianizmussal való kapcsolata. Téves tehát 
minden olyan megközelítés, amely a külső valóság diagnózisából próbálja 
az egzisztencializmus problémáját levezetni. Ez a magyarázat kizárólag a 
személyen keresztül történhet, a kultúra alanyának milyenségén, minő-
ségén keresztül. Ezt vallja Tavaszy is, és itt már egzisztencializmusának 
tulajdonképpeni inspiráló tényezőjéről beszélhetünk: az ember (és nem a 
kultúra vagy civilizáció) válságáról. „A nyugat-európai kultúra csak köz-
vetve jutott válságba, ellenben válságba jutott maga az ember és az alkotó 
emberi szellem. [...] Amikor [...] a nyugat-európai kultúra válságáról be-
szélünk, előbb a kultúra alanyának válságáról kell beszélnünk és azt kell 
tekintetbe vennünk.”8 Vagy egy más helyt: „Ma [...] elsősorban nem a pol-
gári társadalom, nem is a társadalmi és gazdasági élet mai rendje, hanem 
maga az ember van válságban.”9 Ennek a válságnak, valamint a válság fel-
ismerésének eredménye Tavaszy szerint az, hogy az emberi gondolkozás 
a valóságot többé nem pusztán objektív megjelenésében, hanem tényleges 
lefolyásában is képes megismerni; az élet értelmét többé nem az eszményí-
tett valóságban, a hegeli „tiszta lét” kategóriájában fogja keresni, hanem 
az élet, a valóság áramlásában is, azaz az idő kategóriájában. Kétségtelen, 
hogy itt már rég nem Spengler válság-téziséről van szó, hanem sokkal in-
kább egy Kierkegaard-on nevelkedett egzisztencializmusról.

3. AZ EGZISZTENCIALIZMUS KÉRDÉSE

A kierkegaard-i egzisztencializmus alaptéziseit követve Tavaszy nemsokára 
eljut a kor kétségtelenül legnagyobb hatású gondolkodójához, Heidegger-
hez. Az 1933-ban kiadott, A lét és a valóság címet viselő tanulmánya már 
a német filozófus szellemében íródott. Ma is példaértékű az a recepció, az 

8 Tavaszy Sándor: Beszélhetünk-e a nyugat-európai kultúra alkonyáról? (Kéziratos 
hagyaték) 5.

9 Tavaszy Sándor: A lét és a valóság. Az egzisztencializmus filozófiájának alapproblé-
mái. Minerva Nyomdai és Irodalmi Műintézet, Cluj-Kolozsvár 1933. 4.
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egzisztencializmus eszméinek ama gyors feldolgozása, melynek ebben a 
Tavaszy-műben tanúi lehetünk. 1933-ban ugyanis a kolozsvári filozófus 
már olvasta (mi több, művében értelmezte) Heidegger 1929-ben megjelent 
kant und das Problem der Metaphysik, valamint a Was ist Metaphysik? című 
műveit. Ugyancsak A lét és a valóság oldalain többszöri utalást találunk Karl 
Jaspers 1932-ben megjelent Philosophie című művére.

Az erdélyi tudományos életben minden tekintetben újdonságnak 
számító, s elsőként pontosan Tavaszy által tolmácsolt tézisek, látszólag el-
fordulva a korábbi kantiánus-böhmiánus ismeretelméleti paradigmától, a 
következő gondolatok mentén körvonalazhatók.

Tavaszy szerint az egzisztencializmus abban az értelemben jelent az 
idealizmus elleni reakciót, hogy fő törekvése az általános létből kilépett em-
ber, az igazi létező, az igazi egzisztencia létrehozása. Az idealizmus azért 
vezethet téves következtetésekre, mert igazságai, célkitűzései és értékeszméi 
a legnagyobb általánosságban mozognak; közvetlen követelései az emberre 
nézve nincsenek, szabályai bizonytalanok, kötelezései – éppen általánossá-
guk miatt – könnyen elviselhetők, mert a tágabb értelmezést is megengedik. 
Azáltal, hogy a szellem végső feltételei, a kategóriák, az eszmék, a posztulá-
tumok, az imperatívuszok után kutatott, az emberi gondolkodás elszakadt 
azoktól az egzisztenciáléktól, melyek az embert, mint létben élőt, meghatá-
rozzák. Az idealisztikus gondolkodás nem veszi észre – mondja Tavaszy –,  
hogy az embernek „időisége” van, hogy létezése „Sein zum Tode”, hogy 
gondban (Sorge) és Világban (in der Welt) élő ember. Ezzel szemben az 
egzisztencializmus a valóság megismerésében nem az absztrakciótól halad 
a való felé, hanem az élő valóból, az egzisztenciából indul ki, hogy ekkép-
pen szubjektív egzisztenciájában ismerje meg azt. Az egzisztáló Ént nem 
absztrakt énségében vizsgálja, hanem úgy, ahogy az az érzéki-anyagi világ 
gondjában él. Az egzisztencializmus álláspontjának megfelelően az ember 
nemcsak megismerő alany, „nemcsak tevékenységének rendszere, hanem 
húsból, vérből, lélekből és szellemből álló egységes egzisztencia”.10

Az idealizmus tehát a gondolkodó és megismerő embert a valóságtól 
elvontan, elszakítottan, mint különös szellemi tevékenységek puszta alanyát 
szemléli. Az ember ezekben a tevékenységekben nem több, mint puszta 
alany, akár a valóság reprodukálására, akár értékelésére irányul tevékeny-
sége. Tavaszy szerint az újkori filozófiának ez a reprodukáló, értékelő, cse-
lekvő szubjektuma nem az ember mint ember, hanem csupáncsak az ember 
szerepét betöltő szimbólum. (Itt megint visszautalhatunk arra, hogy miért is 
kell elsősorban az ember válságáról beszélnünk.) Ha azonban az újkori filo-
zófia „szubjektum-szimbóluma” (vagy, ha úgy tetszik, „szimbólum szubjek-
tuma”) nem képes visszaadni a változó, folytonos levésben levő létet és való-
ságot, akkor miben ragadható meg a filozófia új irányelve? Tavaszy válasza 
10 Tavaszy Sándor: Az idealizmus és az egzisztencializmus viszonya a dialektika teo-

lógiában. In: Kellék 1996/4–5. 55.
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egyértelműen az egzisztencializmusban fogant: a lét és a valóság megisme-
rése során az elvont gondolkodási síkba helyezett és elalanyiasított ember, 
vissza kell helyeznünk egzisztencialitásának síkjába. Az egzisztancialitásába 
visszahelyezett ember más lesz, hiszen az egzisztencialitásából kiinduló és 
az egzisztencialitásában élő lesz gondolkodásában is. Az ember egzisztenci-
ájára vonatkozó kérdésfelvetés azonban – Heidegger alapján – egy új meta-
fizika megalkotását feltételezi, amely azonban nem ismeretelméleti, hanem 
ontológiai irányban konstitutálandó. Az „új metafizika” eszméjének megfe-
lelően tehát már nem elégséges pusztán a szellem szerkezetéből kiindulni, 
hanem rátekintést kell biztosítani a létező-lét struktúrájára is.

Ahhoz, hogy az egzisztencia alaptermészetét megérthessük, Tavaszy 
szerint mindenekelőtt szigorúan el kell határolni az Én egzisztenciáját a 
tárgyi valóság fennállásától (lététől). A megismerés tárgyát képező ob-
jektív valóság és az Én egzisztenciája között ugyanis semmiféle analógia 
nincs, s így azt a létfogalmat, melyet a tárgyak szemléletéből nyerünk, 
nem szabad az egzisztáló Énre átruháznunk. Míg a tárgyi valóság eseté-
ben a dolgok egymástól elválasztva, egymástól elkülönülten és függetle-
nül jelennek meg, addig a létező Én mindig valamire vonatkozó, azaz in-
tencionális létet jelent. „Valljuk, hogy az ember nem tárgyi valóság, hanem 
egzisztáló valóság, egzisztenciája nem tárgyilag felsorolható és rögzíthető 
adottságaiban van, hanem intencionalitásában.”11 Az intencionalitás itt 
azt jelenti, hogy az Én egzisztenciája nem önmagára való vonatkozásában 
van (mint a tárgyi valóság tényezői esetében), hanem mindig a Másikhoz, 
a Te-hez való vonatkozásában. Ezt az állítást látja Tavaszy beigazolódni az 
öntudat önmagából való megválásának és megkülönböztetésének tetté-
ben is, vagyis az Én projekciójában.

Az ontológiai metafizikában tehát az ember nem mint tárgy, hanem 
mint állandó viszonyban lévő, egzisztáló személy kerül elemzésre, s ezek 
a viszonyok mindig „közösségben lévőnek”, „világban lévőnek”, „időben 
lévőnek”, „gondban lévőnek”, vagyis „létben lévőnek” mutatják az em-
bert. Lényegében az ember ezen egzisztenciális vonásai – de azt hiszem, 
kimondhatjuk –,  egzisztenciáliái határozzák meg a lét és a valóság struk-
túráját is, melynek elemzése az egzisztencialista diskurzus alapproblé-
májaként jelentkezik. A létprobléma megragadásának és tisztázásának 
egyetlen lehetséges útja az emberi egzisztencia, hiszen a lét csak a létező, 
az egzisztencia létében érhető el. A lét és konkrét formája, a létezés, a 
gondolkodáson kívül van, sőt a gondolkodást megelőzően van. A létet 
nem a gondolkodás alkotja (azaz a lét nem egyszerűen tudattartalom), 
hanem azt attribútumaival együtt elfogadja, s a létet csak akkor ragad-
hatja meg, ha azt mint az egzisztáló gondolkodó konkrét létét (létezését) 
ragadja meg.

11 A lét és a valóság. 10.
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Kierkegaard és Heidegger alapján Tavaszynál is ez a lét az ember 
létgondjában, veszélyeztetettségében válik megragadhatóvá. A veszélyez-
tetettségből származó gonddal szemben ugyanis a létező állítja magát, 
s ezzel megmutatja létaktivitását. A lét tehát, amint a létezőben megje-
lenik, állandó önállítás. Ez az önállítás lehet valamiféle cselekvés, ám 
ugyanakkor lehet változás, kifejlés, mozgás, történés is. A lét aktivitá-
sának ezen módozatai eredményezik aztán a különböző létformákat, 
melyek azonban nem maradnak egymástól függetlenül, önmagukba zár-
tan, hanem belső feszültségük viszonyokat hoz létre közöttük: kölcsönös 
egymásrautalásba kerül a Rész az Egésszel és az Egész a Résszel; minden 
Rész az Egészre, s az Egész mindig a Részekre utal, ahol is a Részben je-
lentkező létet az emberben (szellemben), míg az Egészben jelentkező létet 
a világban (természeti létezésben) ismerjük fel.

A konklúzió: a létezőben megragadható lét tehát „az az egyetemes 
aktivitás, amely mindennek kezdete, alapja és végső értelme. A lét mint 
ősi aktivitás adja a mindenségnek azt a belső dialektikáját, amelyben 
és amely által a mindenség mint Egész és mint Rész fenntartja magát. 
Ebben a létdialektikában van minden való önfenntartásának alapja és 
lehetségesítő feltétele.”12 Ám ha a lét az az aktivitás, amelyben a minden-
ség állítja magát, akkor ennek az önállításnak tartalmat az az ősadat ad, 
melyet valóságnak nevezünk. Logikai terminusokkal azt mondhatjuk, 
hogy míg a lét a valóság formai oldala, addig a valóság a lét tartalmi vo-
natkozása. A valóságot megragadni szintén csak az egzisztenciából lehet, 
hiszen az ember az egyetlen, aki a valósággal nem úgy szembesül, mint az 
elvont puszta alany állítmányainak a sokféleségével, hiszen mielőtt szem-
besülne ezzel a valósággal, már ő maga is beletartozik a valóság egészébe. 
Az ember, a létező, mint egész ember tartozik bele a valóságba, és mint 
egész ember szembesíti magát a valósággal.

Tavaszy filozófiájának a fentiekben vázolt új iránya kétségtelenül a 
klasszikus egzisztencialista gondolkodás szellemében fogant. Ezeket a tézi-
seket Tavaszy – alapjában véve – bármiféle kritikai fenntartás nélkül vette 
át vagy fogalmazta újra, s ennyiben hajlamosak lehetünk kétségbe vonni 
gondolkodónk eredetiségét. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy mindez 
csak akkor érvényes, ha egzisztencialista gondolatainak pusztán közvetlen 
tartalmát vesszük figyelembe. Meggyőződésünk ugyanis, hogy Tavaszy 
egzisztencializmusa elsősorban nem elméleti, hanem az általa oly sokszor 
hangoztatott pragmatikai meggondolásból, gyakorlati érdekből született – 
hiszen mögöttese épp egy ilyen praktikus szempont. A ’20-as, ’30-as, ’40-
es évek emberének válsága – amely egyfelől a világháborús tapasztalatok 
okozta letargiában, másfelől pedig az állandóan változó kisebbségi helyzet 
kilátástalanság-érzésében nyilvánult meg – valamiképpen egy új erkölcsi 

12 Uo. 33.
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beállítódást igényelt – nem utolsósorban az idealizmus optimista etikájának 
ellenében. Ezt az új erkölcsi tartást látta Tavaszy az egzisztencializmuson 
keresztül megvalósulni, s ennek próbálta elméleti hátterét megteremteni.

Van még egy igen lényeges szempont, mely Tavaszy egzisztencia-
lizmusának értékelésekor nem kerülheti el a figyelmünket, s valójában 
ez jelenti kutatásaink és fejtegetéseink egyik fő konklúzióját. A kolozsvá-
ri filozófus egzisztencializmusának esetében szó sincs ugyanis a korábbi 
kantiánus-ismeretelméleti irányvonallal való radikális szembefordulásról. 
Egzisztencializmusa nem annyira az idealizmussal való szembefordulást 
jelenti, hanem sokkal inkább ennek az – alapvetően ismeretelméleti – be-
állítottságnak az ontológia irányába történő meghosszabbítását. Figyelemre 
méltó, hogy sohasem beszél az idealizmus teljes elvetéséről, nem beszél az 
idealizmus csődjéről, hanem csupáncsak elégtelenségéről, hiányosságairól. 
Ennek értelmében tehát az egzisztencializmus Tavaszynál nem az idealiz-
mus felváltásaként, hanem annak korrekciójaként tételeződik. Rendhagyó 
módon, az ismeretelméleti irány és az egzisztencializmus összefonódá-
sára Tavaszy jó példát lát Heidegger műveiben, aki felhívja a figyelmet az 
egész embernek, az egzisztenciának az analízisére („Existenzerhellung”), 
ám mindezt a megismerés szerkezetére vonatkozó elemzés mellett képzeli 
el. Valamiképpen így fogható fel Tavaszy esetében is a filozófia két irányá-
nak egymásmellettisége: az idealizmust módosítani kell az egzisztenciális 
létalapnak megfelelően, vagyis az embert mint egész embert, mint testben, 
időben, gondban, halálban élő embert kell tekintetbe venni.

A fenti gondolatmenet alátámasztására – azaz a kantiánus és egzisz-
tencialista gondolkodás együttes fennállására – a következő érveket fogal-
mazhatjuk meg:

a) Az első közös pontot a világnézet fogalma jelenti. Tavaszy világné-
zeten a valósággal szembeni állásfoglalást érti, mint adottságot, azaz mint 
minden egyén birtokát. Ennek megfelelően a világnézet mindenkiben meg-
van, hiszen minden individuum valamiféle módon szembesül a világgal, s 
ennek a szembesülésnek – különböző egyének esetében – csupán elvonat-
koztatási (egyetemességi) szintje különbözik. (A legegyetemesebb világ-
nézet természetesen a filozófiai gondolkodás.) Az egyén világnézete, mint 
szükségszerű adottság, már önmagában egzisztenciális mozzanatot jelent, 
ugyanis az emberi szellem ennek segítségével foglal állást az egzisztenciá-
val, illetve a létben tárgyiasult világgal szemben. Tavaszy itt már elfordul a 
filozófia intellektualizmusától, attól a gondolattól, hogy az ember a világgal 
csak a gondolkodáson keresztül kerül viszonyba. Mégis úgy gondolja, hogy 
a filozófiának az ismeretelméleti problémától a világnézet kérdéséhez kell 
fordulnia, hogy mint egyedül illetékes fórum, a fogalmi tudás útján feleljen 
a lét végső kérdéseire.

b) Az emberi egzisztencia változatlanul az öntudatban gyökerezik, 
mint olyan valóságban, amely nemcsak a világot tudja tárgyává tenni, 
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hanem önmagát is: egy személyben alany és tárgy. Tavaszy tehát megtartja 
az öntudat szerepére vonatkozó álláspontját, de ugyanakkor az egzisztenci-
alizmus irányába igazítja ki – az Én fejlődése nem fejeződik be soha (korábbi 
állításával szemben, melyben a tudományosan minősült öntudat kétségte-
lenül valamiféle befejezettséget, lezártságot eredményezett), az emberi szel-
lem folyamatos levés. „...a fejlődés nem fejeződik be soha, abban az értelem-
ben, hogy a képzelő Én mindig az érzéki Én, az értelmes Én a képzelő Én, az 
eszes Én az egész Éniség fölötti uralomra tör.”13 Az ember egész létében és 
valamennyi tevékenységében azáltal él, hogy szükségbe és gondba jut, majd 
kielégül és felszabadul, hogy aztán ezt a mozgást újra elölről kezdhesse. Az 
emberi élet a folytonos újrakezdésben áll – s ide vezethető vissza az öntudat 
egzisztencialista korrekciója.

c) A lét és valóság egyik alapgondolata szerint az ember azáltal tudja 
megragadni a valóságot, hogy a valóság és ember struktúrája egy és ugyan-
az. Ez sem új gondolat Tavaszynál; a kantiánus ismeretelméletben ugyanis 
már helyet kapott a szubjektum és objektum közös ontológiai alapjának (lo-
gosz) tétele. A kolozsvári filozófus két okból is továbbviszi az elvet az egzisz-
tencialista magatartásba: egyfelől továbbra is teológus, a közös ontológiai 
alap pedig gondolkodásában Istennel azonos; másfelől pedig kitűnő filozó-
fiai elvnek bizonyul az objektivitás, illetve a szubjektivitás egyoldalúsága-
inak kiküszöbölésére, tehát filozófiai szempontból is princípiuma a közös 
ontológiai alapnak.

d) Tavaszy egzisztencializmusában a valóság és az ember azonos 
struktúrájának rétegei: a fizikai-érzéki való, a pszichikai való és a jelentő 
vagy logikai való. Nem szükséges külön magyarázat ahhoz, hogy észreve-
gyük: lényegében a kantiánus korszakban megállapított létezési fokokról 
van szó, csupán meghatározásuk módja változik, aszerint, hogy Tavaszy 
éppen kanti avagy egzisztencialista terminológiát használ.

e) Álláspontunkat megerősíti Tavaszy Heideggerhez fűződő „fele-
más” viszonya is. Tavaszy Heidegger-interpretációja ugyanis csak bizonyos 
pontokon követi a freiburgi filozófus gondolatait, és nem minden esetben 
tudja megkerülni azt a nehézségét, amit a hagyományos metafizika kate-
góriái jelentenek. Heideggernél – mint ismeretes – a „Dasein” létmódjai-
nak megragadása nem kategóriákkal, hanem egzisztenciálékkal történik. 
„Mivel az egzisztencialitás határozza meg őket, a jelenvalólét létjellemzőit 
egzisztenciáléknak nevezzük. Ezeket élesen meg kell különböztetni a nem-je-
lenvalólétszerűen létezőnek a létmeghatározásaitól, melyeket kategóriáknak 
nevezünk.”14 Tavaszynál azonban a heideggeri fogalomhasználat gyakorta 
átcsúszik a hagyományos metafizika kategóriahasználatába, korántsem 
véletlenül. Valójában Tavaszy nem tudja (vagy nem is akarja) feladni azt a 
hagyományt, melyet Kant filozófiája jelentett számára. Igen helyesen jegyzi 
13 Az ember filozófiai értelmezése. 10.
14 Heidegger, Martin: lét és idő. Gondolat, Budapest 1989. 143–144.
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meg Jakab András a Tavaszy Heidegger-recepciójával foglalkozó tanulmá-
nyában: Tavaszy Heideggerhez fűződő viszonyában az figyelhető meg, hogy 
hogyan próbálja összekapcsolni a heideggeri gondolatokat „egy döntő pon-
tokban mégiscsak a hagyományos paradigmán belül maradó és ahhoz nyel-
vileg is még mélyen kötődő filozófiai beszédmóddal”.15

f) Végül pedig idézzünk Tavaszy naplójából. A feljegyzés 1938-ból, te-
hát filozófusunk egzisztencialista korszakából való, és egy kirándulás volt 
az ihletője: „Amikor a természetet szépnek látjuk, mi is ott vagyunk, tehát 
a szépség a természet és a mi közös alkotásunk. A szemlélt természetben 
benne vagyunk mi is, aminthogy a természet is bennünk van, mint szem-
lélőkben.”16 Tökéletes kifejezése ez Tavaszy Sándor régi-új gondolkodói at-
titűdjének.

studia Universitatis Babeş–Bolyai, 1996

15 Jakab András: racionális és egzisztenciális gondolkodás. Adalékok Heidegger korai 
fogadtatásához a Tavaszy–Tankó-vita kapcsán. In: Jelenlét 1994/3. 125.

16 napló. 1938. december 1. (Hagyaték)
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NEMZET, KÖZÖSSÉG, SZOLGÁLAT.
TAVASZY SÁNDOR SZELLEMI ÖRÖKSÉGE

Lassan tizenöt éve annak, hogy akkor még filozófia szakos egyetemi hall-
gatóként Tavaszy Sándor életművének, tudományos-közéleti pályájának az 
elemzéséhez fogtam, s pontosan hét éve annak, hogy 2002 őszén a róla szóló 
monográfiámat megjelentettem.1 Ennek a másfél évtizednek a során több 
írásban és előadásban dolgoztam fel filozófusi és teológusi munkásságát, 
közéleti szerepvállalását, az egyetemes magyar tudományosságban betöltött 
jelentőségét, minden esetben kínosan törekedve az eszme- és filozófiatör-
ténész számára mérvadó tudományos módszertan betartására, ezen belül 
pedig elsősorban a történetírói objektivitás hiánytalan alkalmazására. Nem 
volt könnyű feladat, hisz atyai dédnagyapám írásait, betűit, gondolatait és 
személyiségét kellett az érzelemmentes, rigurózus elemzés tárgyává tenni. 
Most viszont – amidőn az ókori görögök szellemében is elértem életem 
„akméját”, s túl vagyok már egy egész sor, mindennemű szubjektivitást és 
érték-preferenciát kizáró Tavaszy-tanulmányon – talán eljött az ideje an-
nak, hogy az Erdélyi Múzeum-Egyesület jeles személyiségeinek emléket ál-
lító kötetben megkíséreljek – legalább egy rövid felvezető erejéig – valóban 
emléket állítani személyiségének, lényének, szellemiségének: mindannak, 
ami földi pályafutása óta belengi utódainak életét, mindennapjait, gondol-
kodását, világnézetét.

Az Erdélyi tetők első eredeti, Szépmíves Céh által kiadott példánya2 
2002. november 11-én, Márton-nap alkalmával került a birtokomba. Néhai 
édesapám, Dr. Tonk Sándor ajándéka volt – nevének felemlegetését a fiúi 
„önzés” mellett az EME keretén belül kifejtett munkája is indokolja –, s a kö-
vetkező mondatok szerepelnek belső címlapján: „Fogadd névnapodra Déd-
nagyapa könyvét, azzal a kívánsággal, hogy soha ne feledkezzetek meg az itt 
írottakról.” Így, nagy „D”-vel és többes számban – mintha csak egy örökség 
került volna átadásra a közeli utódokon keresztül a távolabbiak számára. És 
személyes szinten valóban ezt jelenti számomra Tavaszy Sándor: egy örök-
séget, melyet részben akarva, részben pedig akaratlanul, készen kaptam; egy 
örökséget, melyet sok tekintetben követendőnek és követhetőnek, néhány 
tekintetben viszont már „idejétmúltnak” és követhetetlennek tartok. Füg-
getlenül azonban attól, hogy az önmagamra való rákérdezés során a szelle-
mi hagyatékából származó identitás-elemek negatív vagy pozitív jelentéssel 
bírnak, ez az örökség kétségtelenül benne van életvilágomban, szűkebb-tá-
gabb családom mindennapjaiban, értékrendemben és identitásomban.

1 Tonk Márton: Idealizmus és egzisztenciafilozófia Tavaszy sándor gondolkodásá-
ban. Kolozsvár–Szeged 2002.

2 Tavaszy Sándor: Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek. Kolozsvár 1938.
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Hogyan is lehetne tehát körülírni ezt az örökséget e rövid emlékállí-
tás keretében? Mi is jellemezte szellemi hagyatékát, s egyszersmind Tavaszy 
Sándort, az embert?

Kiegyensúlyozott, nyugodt, alázatos ember volt, aki maradéktalanul 
hitt abban, hogy van nálunk magasabb hatalom, mely életünket megszab-
ja, irányítja, s hogy vannak egyéni ambícióinkat, személyiségünket, akara-
tunkat háttérbe szorító, ezeknél jóval fontosabb ügyek és feladatok. Sokszor 
gondolkodom el azon, hogyan tudott ennyire őszintén hinni a szolgálat, a 
feladatvállalás imperatívuszában, az egyént minden vonatkozásban, végle-
tesen háttérbe szorító közügyek végzésének a fontosságában, a hívő és tudó 
ember küldetésének gondolatában. Családi „krónikák” is feljegyzik, hogy 
majdhogynem zavarba ejtő volt küldetéstudatának intenzitása és őszin-
tesége, s a környezetében élők sokszor azért érezték feszélyezve magukat, 
mert – hozzá képest – alkalmatlanok voltak erre az „elemi erejű” közös-
ségi gondolkodásra. Személyes feljegyzéseiben viszonylag fiatalon, 39 éve-
sen, maga Tavaszy írja, hogy „elmélkedve elmúlt éveim története fölött, azt 
állapíthatom meg [...], hogy amióta öntudatos életfelfogással rendelkezem, 
mindig – a világ szerint – ama »bolondok« közé tartoztam, akik ismertek 
maguknál és saját ügyüknél valami nagyobbat, aminek szolgálatába ren-
delték erejüket, képességeiket, idejüket, egész életüket. Mindig nagyobb ügy 
volt számomra: a kultúra, a nemzet, az emberiség érdeke [...].”3

Örökségének legalább ennyire fontos eleme a haza, az erdélyi tájak 
és emberek, a szűkebb és tágabb értelemben vett szülőföld szeretete. Itthon 
érezte jól magát, ott, ahol a természet, a föld, a hegyek, a völgyek és az em-
berek külön jelentést tudtak hordozni számára. Soha meg nem fordult fejé-
ben – számos kortársától eltérően – a szülőföldtől való megválás gondolata. 
Nem volt olyan utazása, kirándulása, ahol ne adott volna hangot ennek a 
szülőföld iránt ragaszkodásnak, utódaiként – jelentős mértékben neki kö-
szönhetően – szinte automatizmusként tanultuk meg szeretni a Kolozsvár 
környéki tájakat, a Bükk dombjait, az Árpád-csúcsot, a Bácsi-torok kis völ-
gyét vagy a kissé távolabb fekvő Vigyázót. 

Mai fogalomhasználattal élve egy jobbára konzervatív szellemiséget 
testált az utána következőkre. A küldetés, a szolgálat, a szülőföld fontossága 
mellett gondolkodásában legalább ekkora súllyal voltak jelen a hit, a család, 
az egyházi és nemzeti közösség értékei is. Mélyen hívő ember volt, magán-
emberként, közéleti személyiségként, de akár tudósként is fenntartások nél-
kül vallotta a transzcendencia valóságosságát, az emberi élet Isten igéjének 
alávetett természetét. Otthonának, családi életének természetes velejárója 
volt a közös áhítat, imádság, a saját és a közeli barátok, tanártársak gyere-
keinek tartott rendszeres bibliaórák. László Dezső írja róla, hogy „a nem-
zeti-, társadalmi- és közéletben a konzervatív felfogásúak közé tartozott. 
3 Tavaszy Sándor: Az én utam. Élmények, gondolatok, törekvések (1922–1932). Kéz-

irat (hagyaték), 1927. február 27-i bejegyzés.
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Ez a konzervativizmus azonban nem jelentett maradiságot. A nagy erdélyi 
hagyományokat akarta élővé tenni a mai nemzedékben. Úgy akart élni a 
mában, ahogyan az erdélyi élet egykori legnagyobb képviselői a maguk ko-
rában élték a maguk életét. Nehezen jutott el odáig, hogy egyik előadásában 
Ady-t modern költőnek nevezte és jelentőségét egyik-másik viszonylatban 
elismerte.”4 

Legvégül pedig, e rövid személyes emlékállításban nem hagyhatom 
említés nélkül azt az örökséget, melyet a tudományművelés, a szellemi 
munka, a kutatótevékenység mindenkori természetére nézve testált szű-
kebb-tágabb környezetére, utódaira. Azt, hogy nincs öncélúan, kizárólag az 
önmagában vett tudományért művelt tudomány; hogy a szellemi tevékeny-
ség, a kutatómunka mindig valamely általánosabb értelemben vett gyakor-
lati érdek, s valamely egyetemesebb cél beteljesítésének szolgálatában áll; 
egyszóval, hogy a tudományosságnak – bármilyen magas minőségi szinten 
is legyen művelve – csak akkor van igazán értelme és jelentése, ha valamely 
egész, valamely kulturális, társadalmi, közösségi és szellemi totalitás adja 
annak végső értelmezési és értékelési felületét. Talán az utóbbi meggyőző-
dés volt Tavaszy Sándor voltaképpeni „ars poeticá”-ja.

* * *

A személyiségére olyannyira jellemző, lényétől olyannyira elválaszt-
hatatlan szolgálat- és küldetéstudat, a töretlen tenni akarás, a szűkebb és 
tágabb értelemben vett nemzeti közösségvállalás, az erdélyi magyar kul-
túra és tudományosság ügyével való azonosulás határozta meg az Erdélyi 
Múzeum-Egyesülethez fűződő viszonyát, s – ezen belül – az egyesület éle-
tében betöltött szerepét is. Nem a tisztségek és a renomé, hanem az egész 
életét meghatározó nemzet- és tudománypolitikai feladatok elvégzésének 
egyik legfontosabb színterét látta ebben intézményben. A mai avatatlan ol-
vasó vagy monográfus számára már-már a demagógia határait feszegetőnek 
tűnhet az a küldetéstudat és alázat, amellyel Tavaszy Sándor az EME kereté-
ben betöltött egyes tisztségeihez is viszonyult. Eszközt látott bennük, és nem 
célt: annak az eszközét, hogy túllépjünk saját érdekeinken, egyedi egziszten-
ciánkon, hogy átlépjünk individuális mivoltunkból közösségi identitásunk-
ba. Felfogásának tisztaságát, feladatvállalásának őszinteségét igen szépen 
érzékeltetik a Kolozsvári Református Kollégiumban egykoron elhangzott 
mondatai: „Milyen könnyű átvándorolni a földi lét árnyékos völgyein an-
nak, aki nem hordoz küldetést a lelkében, milyen könnyű megalkudni, ki-
térni nehézségek elől annak, aki csak a saját kis érdekeit szolgálja [...]. Milyen 
könnyű dicsőséget, hírnevet szerezni annak, aki nem néz fennebb és nem 
lát magasabbat saját dicsőségénél. [...] Milyen könnyű annak, aki csak saját 

4 László Dezső: Tavaszy sándor 1888–1952. Kézirat 1952-ből (hagyaték), 21.
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nevében szól s csak a saját nevéért, csak a saját létéért és jövendőéért hordoz 
felelősséget a lelkében. Milyen könnyű annak, aki Káin lelkét hordozza csu-
pán: avagy őrizője vagyok az én atyámfiának?”5

Tavaszy Sándor valóban őrizője próbált lenni atyafiainak: apaként, 
lelkipásztorként, teológiai professzorként, filozófusként, pedagógusként, 
egyházi elöljáróként és EME-tisztségviselőként egyaránt.  S talán nem is a 
legkönnyebb időkben próbált meg – sok más társával együtt – az erdélyi 
magyar közállapotok, az erdélyi magyar kultúra és tudományosság „őriző-
je”, a kurrens nemzet- és tudománypolitikai stratégiák kidolgozója, meg-
fogalmazója lenni. Az 1918-as főhatalomváltást követő időszakról ugyanis 
joggal írja Szabó T. Attila, hogy ez volt az EME életének a „hőskorszaka”, 
amikor – bár nem minden tekintetben születtek időtálló, a kor legmagasabb 
színvonalán álló szakmai eredmények – az erdélyi tudományos élet folyto-
nosságát döntő részben ez az intézmény biztosította.6 Tagjai, tisztségviselői 
sokszor lehetetlen körülmények között, az új főhatalom minden természetű 
zaklatása, az egyesület vagyonának lépésről lépésre történő kisajátítása, a 
gyanakvás és a rosszindulat, s amúgy pedig az általában szilárdnak egy-
általán nem nevezhető politikai viszonyok közepette végezték – paradox 
módon, ámde hitet és kérlelhetetlenséget sugallva – közép- és hosszú távú 
perspektívákat igénylő tudományos és tudományszervezői munkájukat. Si-
kerrel, mondhatnánk, hisz az egyesületet néhány esetben csupán hajszálak 
választották el a teljes feloszlatástól. Az EME 1918–1940 közötti „hőskor-
szakának” a diagnózisát egyébként László Dezső is megerősíti, aki szerint 
az egyesületnek „különösen 1940 előtt volt döntő jelentősége [...] a szellemi 
irányítás terén, s hogy akkori hivatását egyre nagyobb öntudatossággal és 
lendülettel végezhesse, abban döntő jelentősége volt Tavaszynak is”.7

Tavaszy Sándor 1920-tól volt választmányi tagja az Erdélyi Múzeum-
Egyesületnek, 1929. október 8-án pedig megválasztják a Bölcsészet-, Nyelv- 
és Történettudományi Szakosztály elnökévé, mely funkciót 11 éven ke-
resztül, 1940-ig tölt be. 1930-tól az EME egyik alelnöke, egy ideig az elnöki 
tisztséget is ellátja. Aktív szereplője az intézmény életének, az éves vándor-
gyűlések, a szakosztályi előadások fáradhatatlan előadója és résztvevője, az 
egyesületi kiadványok rendszeres szerzője és szerkesztője. Rendezvények-
ben, eseményekben, publikációkban nem mérhető, ám legalább ilyen súlyú 
rendszeres ténykedése a Múzeum érdekében kifejtett „háttérmunkája”, vagy 
– ahogyan ezt ma neveznénk – lobbitevékenysége. Személyes feljegyzései-
ből, naplóiból tudjuk, hogy a kolozsvári közéletben fontos szerepet betöltő, 

5 Tavaszy Sándor: Isten akaratának erdélyi magyar prófétája. Istentiszteleti beszéd a 
kolozsvári kollégium Apáczai-emlékünnepélyén, 1926. január hó 8-án, a kolozsvári 
kollégium oratóriumában. (Kéziratos hagyaték) 3.

6 Vö. Szabó T. Attila: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története és feladatai. Kolozsvár 
1942.

7 László Dezső: i. m. Kézirat 1952-ből (hagyaték), 20–21.
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Majális utcai Társadalom nevű kaszinóban Tavaszy és korának meghatáro-
zó személyiségei között komoly beszélgetések folytak az egyesület jövőjéről, 
az erdélyi magyar tudományos élet stratégiájáról – s ahogyan az lenni szo-
kott, néhány fontos kérdésben nem a közgyűlésen vagy szakosztályi ülése-
ken, hanem a Társadalomban született a voltaképpeni döntés.

Ha végigolvassuk mindazokat az írásokat, cikkeket, sajtónyilatkoza-
tokat, melyekben Tavaszy az Erdélyi Múzeum-Egyesület által felvállalan-
dó és elvégzendő tudománypolitikai feladatokat nevesíti, szinte lehetetlen, 
hogy ne kerítsen hatalmába bennünket a „déjà vu” érzése. Hogy itt és most, 
a 21. század elejének Erdélyében ezek a célok jobbára ismerősen hangzanak. 
Mert miben is látja az EME korabeli tisztségviselője az egyesület kiemelt 
feladatait? A koncepciójában, törekvéseiben és intézményeiben(!) egységes 
tudománypolitika kidolgozásában és vállalásában; az egységes magyar 
tudományosság megvalósítására való törekvésben; a közösségi összefogás 
biztosításában az intézmény nemzetpolitikai céljai elérése során; az egye-
sület kisebbségi közösség által való eltartására, gazdasági önállóságára 
irányuló társadalmi-gazdasági összefogás megvalósításában; a sajátosan 
erdélyi szaktudományos feladatok elvégzésében – íme az Erdélyi Múzeum-
Egyesület stratégiai célkitűzéseinek régi-új megfogalmazása. A napjaink 
tudománypolitikájában gyakorta megfogalmazódó elváráshoz hasonlóan 
Tavaszy Sándor is úgy véli, hogy az erdélyi magyar tudósoknak elsősorban 
azokat a tudományos célkitűzéseket, feladatokat kell vállalniuk, melyeket 
más nem végez el helyettünk, melyeknek a megvalósítása főleg az itthoni 
tudományos közösség felelőssége. Ezek lennének egyszersmind azok a ku-
tatási területek, melyek közvetlenül érintik a kisebbségi magyar közösséget, 
s amelyek – ahogyan ő maga gyakorta fogalmaz – belevágnak nemzeti eg-
zisztenciánkba. A magyar írótársadalom fontos részét tömörítő Erdélyi He-
likon egyik találkozóján Tavaszy Sándor igen pontosan és precízen felsorol-
ja az erdélyi magyar közösséget közvetlenül érintő tudományos feladatokat, 
a következő kiemelt kutatási területeket jelölve meg előadásában: 1. Erdély 
geológiája, botanikája és zoológiája (pl. a Hargita geológiai vizsgálata vagy a 
mezőségi tavak feltérképezése); régészeti tevékenységek (népvándorlás kori, 
középkori és újkori magyarságra vonatkozó kutatások); néprajz (tárgyi nép-
rajz, helynévkutatás); nyelvészet (pl. nyelvjáráskutatás); történettudomány 
és művészettörténet (erdélyi levéltárak, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a 
Székely Nemzeti Múzeum, az egyházi levéltárak kutatása és az eredmények 
mihamarabbi kiadása; Erdély történetének megírása; templomok és kúriák 
stílustörténetének megírása); irodalom- és egyháztörténeti kutatások; né-
pességszociológiai kutatások és a nemzeti oktatáspolitika kidolgozása; az 
erdélyi világnézet filozófiai vizsgálata.8

8 Vö. Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgála-
tában. Kézirat (hagyaték). Előadás, melyet valószínűleg egy 1938 júliusában (?) 
megtartott, marosvécsi Erdélyi Helikon Találkozón mutatott be.
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Persze egy ilyen típusú, átfogó kutatási program ismét nem nélkülöz-
heti az egységes szemléletmódot, a tudományos közösség tagjai által egyfor-
mán elfogadott és képviselt kutatáspolitikát, a legszélesebb körű társadal-
mi-gazdasági összefogást a kiemelt kutatási tevékenységek elvégzése terén. 
E tekintetben sincs új a nap alatt: amint azt sokan napjaink erdélyi tudomá-
nyosságának is felróják, Tavaszy is keserűen állapítja meg, hogy a „közéleti 
kérdések megítélésénél éppen a koncepció hiányzik. [...] Művészi és tudo-
mányos irodalmunk nem sokáig nélkülözheti a helyes irodalom- és tudo-
mánypolitikát. Ennek pedig célja, hogy közös szellemi munkával az írók 
és a tudománnyal foglalkozó tudósok egymástól folytonosan indítást nyer-
jenek. Indítások elfogadására azonban csak azok alkalmasak, kik magáért 
az »ügy«-ért: a nemzeti szellemiség ügyéért élnek és dolgoznak. [...] Fórumot 
kell teremtenünk úgy a magyar tudomány, mint a szépirodalom részére. Ezt 
a fórumot azok között a keretek között kell keresnünk, amelyeket a törté-
nelmi múltból örököltünk. Rendbe kell hoznunk, meg kell újítanunk az Er-
délyi Irodalmi Társaságot és az Erdélyi Múzeum-Egyesületet.”9 Az Erdélyi 
Helikon írói közössége számára egyenesen követelményként fogalmazza 
meg, hogy támogatnia kell az egységes magyar tudományosság kialakítá-
sát, nem csupán szellemi, hanem intézményi szinten is. „Mit tehet az erdélyi 
írók munkaközössége az erdélyi tudományosság érdekében? Mindenekelőtt 
fejezze ki ünnepélyesen, hogy szükségesnek tartja, hogy a tudományos ku-
tatásokkal foglalkozók, főképpen azok, akik a tudományos irodalomnak is 
aktív munkásai, sürgősen alkossanak a szépírókéhoz hasonló tudományos 
munkaközösséget, vagy önállóan, vagy pedig – s ez volna különösen kívá-
natos – az Erdélyi Múzeum Egyesületen belül. Ennek érdekében ajánlja fel 
a helikoni írói közösség, hogy az általános szellemi műveltség színvonala 
érdekében készséggel támogatja a tudományos irodalom munkásait ennek 
a tervnek a megvalósításában.”10 Tavaszynak az egységes tudomány- és 
kutatáspolitikai koncepció hiánya miatt érzett keserűségét fejezi ki 1932-
ből származó naplóbejegyzése is: „Nincs is szomorúbb helyzetben semmi, 
mint a magyar tudományosság. [...] Erdélyben, a magyar életben van min-
den, csak egy nincsen: tudomány-politika. [...] Sokat foglalkoztam azzal 
a kérdéssel, mit kellene az erdélyi magyar tudományosság fellendítéséért 

9 Erdélyi műhely. Erdélyi magyar írók nyilatkoznak készülő műveikről, ol-
vasmányaikról és a helyes irodalompolitikáról (Körkérdés). Keleti Újság 
1933. december 24. 36–37. Ezeket a gondolatokat egyébként Tavaszy a 
készülő, ám végül csonkán, kéziratban maradt keresztyén Etika című 
munkája kapcsán fogalmazza meg, s úgy nyilatkozik, hogy a teológiai-
tudományos célkitűzések mellett a tervezett mű megírására készteti 
a „zilált”, minden egységes koncepciót, stratégiát, tudománypolitikát 
nélkülöző kisebbségi élet is.

10 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. 
(Kéziratos hagyaték) 5–6.
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tenni? Hogyan lehetne ifjú erőket bevonni az Erdélyi Múzeum Egyesület 
munkájába?”11 Egy másik helyen pedig a mostanában is oly sokat emlege-
tett, intézményeinek fenntartása szempontjából döntő jelentőségű társa-
dalmi-politikai összefogásnak a hiányát állapítja meg: „Minden munkánk 
eredményét lehetne fokozni, ha magyarságunk illetékes vezetői méltányolni 
tudnák és készek lennének támogatni azt. De mi még mindig ott tartunk, 
hogy közöttünk a politikus csak politikus, a gazdasági szakember csak gaz-
dasági szakember, a bankos csak bankos, az ügyvéd csak ügyvéd, az orvos 
csak orvos, de nem abban az értelemben, hogy aztán egész lélekkel, hanem 
abban az értelemben, hogy minden kérdést csak a saját elszűkítő ellenző-
jének határai között néz.”12 Mindezeket a belső problémákat, kihívásokat 
pedig csak tetézték a külső tényezőkkel kapcsolatos, nem kevésbé nehéz 
viszonyok: az egyesület Táraiért, gyűjteményeiért, könyvtáraiért, általában 
véve a tulajdonosi és bérbeadói jogaiért folytatott szüntelen küzdelem, a ko-
lozsvári egyetemhez fűződő jogi-szellemi kapcsolatok rendezésére irányuló 
folytonos próbálkozások.13

Nem voltak tehát könnyű idők ezek az Erdélyi Múzeum-Egyesület éle-
tében, s nem kis feladatokat vállaltak azok, akik – Tavaszy Sándorral együtt –  
megpróbáltak az erdélyi magyar kultúra és tudományosság „őrizői” lenni. 
S mindezzel együtt egy igen gazdag időszaka volt ez az intézmény életének. 
Rendszeresek voltak a szakosztályi előadás-sorozatok és az éves vándorgyű-
lések, megszakítások nélkül került kiadásra az egyesület folyóirata, s a Tu-
dományos Füzetek oldalain számos kutatási eredmény bemutatására nyílt 
lehetőség. A különböző kiadványokon, illetve kihelyezett ülésszakokon ke-
resztül igen intenzív tudománynépszerűsítő munkát folytattak az egyesület 
tagjai és tisztségviselői, s talán sohasem volt ilyen hangsúlyos a vidékkel, az 
erdélyi magyarság legszélesebb értelemben vett társadalmi rétegeivel való 
kapcsolattartás igénye és ténye. Ez volt az az időszak, amikor az egyesü-
let minden évben téli népszerűsítő előadás-sorozatot rendezett, s 1930-tól 
kezdve csak a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztály 54 
szak- és 120 tudományismertető előadást tartott. A nyári vándorgyűlések 
keretében az intézmény képviselői, tudósai az erdélyi városok egész sorát 

11 Tavaszy Sándor naplója. 1932. október 26–27-i bejegyzések. Kézirat (hagyaték).
12 szemtől-szemben Tavaszy sándor dr. ref. teológiai tanárral. Hét kérdés – hét válasz 

(Interjú). Ellenzék LVII/297. 1936. december 23. 2.
13 „A legnagyobb erdélyi magyar közvagyon az Erdélyi Múzeum Egyesület tulajdo-

nában van. A tulajdonjog megvan, de ez a jog nem hasznos jog, mert az Egyesület 
nem kapja azt a bérleti összeget, amely szerződései után megilletné. Amíg ehhez 
a jövedelemhez nem jut hozzá, addig nem tud tervszerű, helyesebben, irányított 
tudományos munkát végezni. Nem tud programot adni, mert nem tudja végrehaj-
tani. Meg kell elégednie azzal, hogy keretet és formát ad az egyéni készültség, haj-
lam szerinti tudományos megnyilatkozásoknak.” Beszélgetés dr. Tavaszy sándor 
püspökhelyettessel, az erdélyi magyar élet nagy problémáiról (Interjú). Független 
Újság 1937. december 23–30.
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keresték fel a magyar tudományosság terjesztése, megismertetése, népsze-
rűsítése érdekében (Marosvásárhely 1930, Nagyenyed 1931, Nagybánya 
1932, Sepsiszentgyörgy 1933, Brassó 1934, Székelyudvarhely 1937, Torda 
1938, Gyergyószentmiklós 1939). S nem utolsósorban, ekkor lett igazán 
hangsúlyos az EME koordinatív szerepe az erdélyi magyar tudománypo-
litikában és stratégiában, s vált összekötő kapoccsá az itthoni és a külföldi 
kutatómunka képviselői és intézményei között.14

Tavaszy Sándor tudományos, közéleti, „őrizői”-vezetői szerepvállalá-
sa azonban nem csupán az Erdélyi Múzeum-Egyesületre terjedt ki. 1924-től 
az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja, s nemsokára a társaság folyóiratának, 
a Pásztortűznek társszerkesztője. Hamarosan a Reményik köré csopor-
tosuló ún. Pásztortűz-kör oszlopos tagjává válik, s egyike volt azoknak a 
publicistáknak, íróknak, akik a korábban már említett másik írócsoport-
tal, a Helikon-körrel is keresték a kapcsolatot. Hogy végül a két szellemi 
kör egyezségre jutott, egymás között szorosabb együttműködést létesített, 
abban nagy szerepe volt magának Tavaszy Sándornak is, akitől egyáltalán 
nem volt idegen az a törekvés, amelyet Pomogáts Béla a nagy „irodalom-
politikai koalíció” létrehozására tett törekvésnek nevez. A Helikon ugyanis 
alapjában egy „erősen heterogén társulás volt, amelyben, ha nem is mindig 
békésen, megfért a konzervatív Bánffy Miklós, Reményik Sándor, Kovács 
Dezső, a reformkonzervativizmust képviselő Makkai Sándor, Tavaszy Sán-
dor, a liberális Kuncz Aladár, Áprily Lajos, Molter Károly, Tabéry Géza, a 
polgári radikális Szántó György, Ligeti Ernő, Kádár Imre, a népi-radiká-
lis Kós Károly, Szentimrei Jenő, Tamási Áron, Kacsó Sándor. [...] A tömö-
rülés a polgári humanizmus jegyében jött létre, megértésre törekedett a 
többségi nemzettel és a többi kisebbséggel, az európai műveltség igényé-
nek adott hangot.”15 Ennek a polgári humanizmusnak a szellemében lesz 
tehát Tavaszy alapító tagja az 1926-ban Kemény János kezdeményezésére 
Marosvécsen megalakult Erdélyi Helikonnak, s így válik az írói tömörülés 
lapja, a Helikon rendszeres szerzőjévé is. Teológiai tanártársaival, Makkai 
Sándorral és Imre Lajossal együtt az Út című lelkipásztori és nevelői folyó-
irat, Maksay Albert, és később Nagy Géza mellett pedig a kálvinista Világ 
református egyháztársadalmi folyóirat szerkesztője. 1934-ben ez utóbbiból 
jön létre a kiáltó szó című folyóirat, melynek szintén szerkesztője, s ugyan-
akkor – 1925-től – jelentős részt vállal a református szemle kiadásában is. 
Fáradtságot nem kímélve működött közre az Erdélyi Közművelődési Egye-
sület újraszervezésében is, s egy ideig az egyesület alelnöki tisztségét is ő 

14 Vö. Szabó T. Attila: i. m. és Jakó Zsigmond: Elnöki megnyitó beszéd. Az 1990. ok-
tóber 27-i közgyűlés iratai. Erdélyi Múzeum LIII (1991). Beszédében Jakó – László 
Dezsőhöz hasonlóan – szintén az 1920–1940 közötti „hét szűk esztendőt” tartja az 
egyesület igazi fénykorának.

15 Pomogáts Béla: A transzilvanizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Budapest 
1983. 72–73.
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töltötte be. „Hivatásos” természetjáróként az Erdélyi Kárpát Egyesület is 
tagjai közé fogadja, 1937–45 között az elnöki tisztséget is betölti. Ha egyéb 
tudományos-közéleti teendői nem szólították el, szombatonként – családja, 
barátai, munkatársai, tanítványai társaságában – szinte törvényszerűen jár-
ta a Kolozsvár környéki dombokat, hegyeket, erdőket, s valami csodálatos 
összefüggést tudott létrehozni a teológia, a filozófia, a nemzetpolitika, vala-
mint az erdélyi tájak számára sajátos esztétikuma, kifejezőereje között. Ilyen 
irányú gondolatait összegzi az 1938-ban megjelentetett Erdélyi tetőkben, és 
olykor talán még szebben, még személyesebben az 1932–42 közötti időszak-
ban vezetett naplójegyzeteiben. Távolabbi tájakra vezető, hosszabb kirándu-
lásait mindig alapos előkészületek előzték meg, tapasztalatait, gondolatait, 
megfigyeléseit pedig külön kis jegyzetfüzetekbe jegyezte fel.16 A természet-
járás tájon, vidéken túlmutató összefüggéseit írja le egy 1942-ben született 
rövid írásában is, ahol a következőképpen fogalmaz: „Hogy a természetjárás 
a nemzetnevelés szolgálatában elérje célját, s hogy igazán honismeretté vál-
jék, ennek további követelménye, hogy a természetnek gyönyörködő meg-
figyelői tudjunk lenni. [Ez] azzal kezdődik, hogy olyan ismeretekkel felsze-
relten indulunk útnak, mely a vidék flórájának és faunájának, a helytörténet 
és a nép további ismeretéhez nyújtanak kapcsolódó-pontot. Éppen ezért 
nem győzőm hangsúlyozni, hogy minden [...] kirándulást éppen a honisme-
ret szempontjából elő kell készíteni. Egy-egy ilyen alkalomra fel kell kérni 
egy-egy tudós szakembert, aki lelkületénél fogva erre alkalmas, hogy ott 
a helyszínen, a természet által felkínált szemléltető anyag felhasználásával, 
ismeretkincsünket bővítse és elmélyítse. [...] A természetjárónak az a nagy 
kiváltsága, hogy a természet-közelség és a nép-közelség folytán a hazaszere-
tete minden ízében valós és gyökeres, megbízható és igaz lesz, és sosem illan 
el az ünnepi hangulatokkal, s nem válik jelszavassá és üressé.”17 A termé-
szetjárás, a hazai tájak ismerete tehát a nemzet nevelésének, a nemzeti mű-
velődésnek egyik fontos útja, s önmagában vett szépsége, „öncélúsága” mel-
lett – a filozófiához, teológiához, szépirodalomhoz hasonlóan – fontosabb 
feladatok és célok szolgálatába állítandó. Így aztán, Tavaszy eme meggyőző-
désének ismeretében, a felfogását és szellemiségét jól ismerők számára nem 
tűnik furcsának vagy komikusnak, ha a neves teológia- és filozófiaprofesz-
szort, az egyházat képviselni hivatott püspökhelyettes-főjegyzőt, vagy akár 
a tudomány méltóságát és súlyát megjeleníteni hivatott EME-elnököt igen 
gyakran háromnegyedes bő nadrágban, túrabakancsban, katonai hátizsák-
jával a hátán, kezében kirándulóbottal idézik fel életrajzírói, amint nyugodt, 
derűs tekintettel a Csiga-dombról tekint körbe a Szamosra, a Leányvárra, 

16 Vö. Juhász Tamás: Tavaszy sándor (1988–1951). In: Akik jó bizonyságot nyertek. 
A Kolozsvári Református Theologia tanárai 1895–1948. (Szerk. Kozma Zsolt) Ko-
lozsvár 1996. 282.

17 Tavaszy Sándor: A természetjárás a nemzetnevelés szolgálatában. Kolozsvár 1942. 
4–5. (Különlenyomat az „Erdély” 1942. évi januári számából.)
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a Gorbó-völgyre és a Gyalui-havasok hosszan elnyúló vonulatára.18 Úgy is-
merte szülőföldjét, mint a tenyerét, mert „a szülőföldet és a hont nem lehet 
szeretni, ha nem ismerjük azt úgy, amint a különböző tájak sajátosságában 
és szépségében szemtől-szembe áll velünk. Önmagunkat sem ismerjük és 
nem értjük, csak abban az összefüggésben, amelyben élünk.”19

Eme minőségében és mennyiségében nem mindennapi tudományos, 
közéleti, társadalmi tevékenység elismeréseként méltán vált aztán Tavaszy 
1940-ben a Horthy Miklós által a magyar művelődés fellendítésében kima-
gasló érdemeket szerzettek számára alapított állami érdemrend, az ún. Cor-
vin-koszorú kitüntetettjévé, olyan erdélyi közéleti személyiségekkel egye-
temben, mint Berde Mária, Bíró Venczel, báró Kemény János, Kós Károly, 
Nyírő József, Tamási Áron vagy Varga Béla.

* * *

Ahogyan életében, gondolkodásában, tudományos-közéleti tevékeny-
ségében mindennek, úgy a filozófiának is volt számára sajátos, hivatásszerű 
feladata. Valami, ami nem kizárólag a nemes filozófiai célok, a gondolko-
dás tisztasága és a helyes önismeret elérése, hanem a nemzeti művelődés, 
a nemzeti önismeret, az erdélyi magyar tudományosság egészének szolgá-
latába állítandó. Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgá-
latában című előadásában ezt a meggyőződését a következőképpen fogal-
mazza meg:  „Van a filozófiának egészen erdélyi feladata is. Tisztáznia kell 
mindenekelőtt az erdélyi filozófiai gondolkodás történetét, valamint azokat 
a világnézeti sajátosságokat, amelyek az erdélyi lélek alkotásából következ-
nek.”20 A magyar, s ezen belül az erdélyi gondolkodás történetének megírá-
sára, tartalmainak rekonstrukciójára irányuló tudománypolitikai program 
és „felhívás”  még ma is aktuális filozófiatörténészi feladat.21 Tavaszy Sándor 
számára ugyanakkor legalább ennyire fontos volt a magyar, az erdélyi „vi-
lágnézeti sajátosságok” elemzése – vagyis annak a filozófiai feladatnak az 
elvégzése, melynek során közelebb kerülünk önmagunk nemzeti létmód-
jához, történelmi, kulturális, nemzeti identitásunkhoz, s melynek eredmé-
nyeként akár az is kimutatható lehet, hogy nemzeti filozófiai alkotásaink 
hozzájárultak-e az emberi gondolkodás egyetemes érvényű kérdésfelveté-
seinek sorához.

18 Így emlékezik meg róla pl. ifj. Czeglédi Sándor debreceni teológiai professzor is, 
1961-ben. C. S.: Tavaszy sándor (1888–1951). Az Út XXVII (2001). 202–205.

19 Tavaszy Sándor: Erdélyi tetők. Úti élmények és természeti képek. Kolozsvár 1938. 5.
20 Tavaszy Sándor: Az erdélyi írók munkaközössége a tudományos élet szolgálatában. 

(Kéziratos hagyaték) 5.
21 A magyar filozófiatörténet-írás kurrens feladatairól, teendőiről lásd pl. Teendőink 

a magyar filozófia ügyében (Szerk. Farkas Flórián. Hága 2008.) című tanulmány-
kötetet.
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Az „erdélyi lélek alkotásából következő világnézeti sajátosságok” első 
értelmezési felületét természetesen a közvetlen politikai-társadalmi-eszmei 
környezet, ezen belül pedig az akkor körvonalazódó, ma már jelzővé minő-
sült transzilvanizmus adja. A „transzilván ideológia” logikájában ugyanis 
kétségtelenül benne volt az ún. „erdélyi világnézet” hipotézise, hiszen leg-
fontosabb célja az erdélyi közösség, ezen belül pedig az erdélyi magyarság 
ethoszának kidolgozása volt. Szellemének megfelelően a földrajzi, kulturális 
és történelmi meghatározottságok együttesen hozzák létre azt az erdélyisé-
get, amely az „Erdélyben élő összes népeket befolyásoló egyetemes megnyi-
latkozása az Életnek”,22 a földrajzi és kulturális Erdély pedig nem más, mint 
a különböző nemzetek együttélésének, állandó gazdasági, politikai és szel-
lemi harcának kerete. A mai napig talán lezáratlan kérdés, hogy volt-e reali-
tása annak az elképzelésnek, mely az erdélyi népek közös történelmi múltja 
alapján közös lelkiséget feltételezett, s amely alapján megragadható az, amit 
„erdélyi léleknek” vagy az „erdélyi lélek alkotásának” neveztek. S különösen 
nehéz állást foglalni abban a kérdésben, hogy a feltételezett erdélyi sajátossá-
gok elvezethetnek-e egy filozófiai környezetben megfogalmazódó „erdélyi 
világnézet” hipotéziséhez és igazolásához. Vannak, akik szerint igen – s itt 
Tavaszy Sándor mellett elsősorban az ideológiával kortárs magyar teore-
tikusokra, szépírókra, közéleti személyiségekre kell gondolnunk. Vannak 
ugyanakkor olyanok is, akik szerint az így körvonalazott sajátosságok, az 
„erdélyi magyar éthosz” nem vezet el különösebb filozófiai kérdésfelveté-
sekhez, nincs filozófiai relevanciája.

A magyar filozófia lehetőségére vonatkozó, döntő részt a ’90-es évek 
elején lezajlott vitában fontos érv volt az, amely a magyar filozófia törté-
netét az egyetemes filozófia perspektívájába helyezte, s azt a következtetést 
vonta le, hogy magyar filozófia nincs, hisz tartalmai összemérhetetlenek az 
európai filozófia tartalmaival. Másképpen: a magyar filozófiai alkotások 
nem bírnak olyan mondanivalóval, melyek – Kanttal élve – méltán tart-
hatnak számot arra, hogy egyetemes emberi „mércéül” szolgálhassanak. 
Filozófiánk kimerül a lokális, nemzeti kontextusban, nem lép ki a nemzeti 
jelentőség vonzáskörzetéből, kulturális hozadékai pedig kizárólag e von-
záskörzeten belül mutathatók ki. De vajon – tehetjük fel Tavaszy Sándorral 
együtt a kérdést – valóban nincsenek nemzeti filozófiánknak egyetemes 
kérdésfelvetései? Egyetlen olyan témát sem fogalmaztak meg filozófusaink, 
mely aztán számot tarthatna a nagy filozófiai kérdések „panteonjába” való 
bevonulásra? Vajon a 20. század első felének erdélyi magyar teoretikusai a 
kisebbségi lét definíciós kísérletével – melynek során egyre határozottabb 
tartalmat nyer „az erdélyi lélek világnézeti sajátosságai” kifejezés is – nem 
egy általában érvényes filozófiai kérdést fogalmaztak meg? Mikor Tavaszy 
Sándor s a közvetlen szellemi környezetéhez tartozó Makkai Sándor, Ravasz 
22 László Dezső: Az erdélyi szellem. In: Uő: A kisebbségi élet ajándékai. Kolozsvár 

1997. 73.
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László, Bartók György, valamint a más kifejezőeszközökkel élő Áprily Lajos, 
Reményik Sándor vagy Kós Károly a létet mint kisebbségi létet próbálják le-
írni, nem kerülnek-e egészen közel egy univerzális, ontológiai jellegű filozó-
fiai problémához? A nem teljes, ennélfogva pedig nem autentikus, korlátok 
közé szorított lét – ne lenne ez egy igazi filozófiai probléma? A kérdést tár-
gyalók közül pedig talán a Tavaszyhoz hasonlókra érdemes figyelni, azokra, 
akik számára ez a kérdés „élő” valóságot és problémát jelentett. Meglehet 
ugyanis, hogy egy német vagy angol filozófus csekélyebb mértékben tud 
majd viszonyulni, s következésképpen reflektálni is az egyetemes emberi lét 
eme moduszának, a (nemzeti) kisebbségi létmódnak a kérdéséhez – már ha 
egyáltalán felmerül benne egy ilyen típusú kérdés.

Filozófiájában tehát Tavaszy mindig az „egyetemes megnyilatko-
zását” kereste, de úgy, hogy ez a keresés mindig két irányban hasson, két 
irányban legyen termékeny és eredményes: a filozófiai gondolkodás min-
denkori kérdésfelvetéseinek és az azokra adott válaszoknak az irányában, de 
ugyanakkor – ezeken keresztül – a nemzeti világnézet, az olykor nyomasztó 
„kiútkeresés”, az általában vett nemzeti jelentőségű feladatok megoldásának 
irányában is. Meggyőződése szerint ugyanis a kisebbségi élet jövője a „nem-
zeti éthosz” mindenkit átható erejétől függ, ehhez viszont egységes világné-
zetre van szükség, olyan világnézetre, melyet nem kölcsönvettük, hanem a 
magunk szellemi alkatának és a politikai-társadalom viszonyainak megfe-
lelően – a tudomány, a művészet, a hit eszközeivel – kialakítottunk.23 Ért-
hető gondolat, hisz az erdélyi magyarság nem sokkal korábban szembesült 
először azzal, hogy belülről kell megszervezni és meghatározni a kisebbségi 
magyar kultúrát és politikát.

A maga során ezen egységes világnézet alapjait két, olykor látványos 
feszültségben lévő filozófiai paradigmában vélte megtalálni: a kanti–böhmi 
gondolkodás talaján álló idealizmusban, illetve – később – a kierkegaard-i- 
heideggeri egzisztencializmusban. Az egészben, az egységben való látás 
és láttatás igényéről azonban itt sem mondott le, s – szakfilozófiai értéke-
léssel élve – a korabeli magyar filozófiai gondolkodásban talán egyedül-
álló módon próbálkozott meg a lehetetlennel: a kritikai idealizmus és az 
egzisztenciafilozófia összebékítésével. Gondolkodói pályájának második, 
egzisztencializmus által meghatározott szakasza24 ekképpen nem annyira 

23 Erdélyi szellemi életünk két döntő kérdése című tanulmányában azt írja erről, hogy 
a nemzeti kisebbségi élet és világnézet egyik legfőbb jellemzője a nagy politikai 
ideológiákkal szembeni semlegessége, vagyis az a lehetőség, hogy „szabadon és 
könnyedén emancipálhatja magát minden más csak történeti beccsel bíró politi-
kai vonatkozású világnézet befolyása alól. A nemzeti kisebbségi életet erkölcsileg 
nem kötelezi sem a konzervativizmus, sem a liberalizmus, sem a radikalizmus.” 
(Kolozsvár 1928. 5.)

24 Az 1920-as évek végétől a haláláig tartó időszakról van szó, ez az a periódus, ami-
kor a korábbi újkantiánus, értékelméleti, általában pedig az ismeretelméleti idea-
lizmus jegyében fogant témákat egyre határozottabban egészítik ki (vagy váltják 
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az idealizmussal való szembefordulást jelenti, hanem sokkal inkább ennek 
a – döntő részt ismeretelméleti – beállítottságnak az ontológia irányába tör-
ténő meghosszabbítását. Figyelemre méltó, hogy Tavaszy sohasem beszél 
az idealizmus teljes elvetéséről, nem beszél az idealizmus csődjéről, hanem 
csupán annak elégtelenségeiről, hiányosságairól. Az egzisztencializmus 
nála nem az idealizmus felváltásaként, hanem annak korrekciójaként téte-
leződik. Hosszú ideig kéziratban maradt, ám problémánk szempontjából 
jelentős téziseket tartalmazó tanulmányában a következőket írja: „Az eg-
zisztencializmust [...] úgy kell tekintenünk, mint az idealizmus korrekció-
ját. Korrekciója abban, hogy a valóság ismerésében nem úgy jár el, mint az 
idealizmus, hogy először elmegy az absztrakció útján nagyon messze, hogy 
elérkezzék a valóhoz, hanem [...] az egzisztenciából indul ki, hogy a szub-
jektív egzisztenciában ismerje meg a valót. Másodszor korrekciója abban a 
tekintetben, hogy az egzisztáló Ént sem a maga puszta éniségében, absztrakt 
mivoltában nézi, hanem amint az az érzéki-anyagi világ, az emberi nyomo-
rúságok gondjában él.”25 Ebben a vonatkozásban további érdekes adalékot 
jelenthet, hogy eléggé szokatlan módon, az ismeretelméleti irány és az eg-
zisztencializmus összefonódására Tavaszy éppen Heidegger műveiben lát jó 
példát, aki szerinte felhívja a figyelmet az egész embernek, az egzisztenciá-
nak az analízisére, ám mindezt a megismerés szerkezetére vonatkozó elemzés 
mellett képzeli el. Valamiképpen így fogható fel Tavaszy esetében is a filo-
zófia két irányának egymásmellettisége: az idealizmust módosítani kell az 
egzisztenciális létalapnak megfelelően, vagyis az embert mint egész embert, 
mint testben, időben, gondban, halálban élő embert kell tekintetbe venni.

Az „összebékítési” kísérlet természetesen nem volt sikeres – mert egy-
szerűen nem lehetett sikeres. Annál sikeresebb volt viszont mindaz, amit 
Tavaszy Sándor a két elméleti paradigma felvállalásával adott a magyar, 
ezen belül pedig különösen az erdélyi tudománytörténetnek, eszmetörté-
netnek, recepciótörténetnek. Idealista gondolkodóként kiemelt szerepet vál-
lalt a kantiánus és újkantiánus eszmék magyar nyelvterületen való terjesz-
tésében, s e tekintetben az első fontos lépést az jelentette, hogy közvetlenül 
pályája kezdetén, 1911–1913 között két évig németországi tanulmányúton 
volt. A Jénában és Berlinben folytatott stúdiumait erőteljes kantiánus, illetve 
újkantiánus légkör vette körül, s ezt jól bizonyítja, hogy az előbbi egyetem 
filozófia szakán rendszeresen hallgatott négy előadás közül kettő a Bruno 

fel) a dialektika teológia és az egzisztencializmus által meghatározott filozófiai 
kérdésfelvetések. Az alkotói periódust egyébként Tavaszy kutatói és monográfusai 
egybehangzóan elfogadják (vö. Veres Ildikó: A filozófia és a teológia vonzásában 
– Tavaszy sándor gondolkodói útja. In: Uő: A kolozsvári iskola I. Miskolc 2003.; 
Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás a század 
első felében. Budapest 1993.; Tonk Márton: i. m.).

25 Tavaszy Sándor: Az idealizmus és az egzisztencializmus viszonya a dialektika teo-
lógiában. Kellék 1996/4–5. 52–56.
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Bauché volt (logika, illetve Filozófia és természettudomány),26 a berlini 
egyetemen felvett tizenegy kurzus közül hatot pedig a szintén neokantiánus 
Ernst Cassirer (2), Georg Simmel (2), illetve Alois Riehl (2) tartottak.27 A 
századelő Németországában ugyanakkor alkalma volt megtapasztalni a 
„vilmosi korszak” társadalomban, gondolkodásban és tudományban még 
megnyilvánuló „végnapjait”, a német kultúra és tudományosság megkér-
dőjelezhetetlen autoritásának és erejének az állapotát. Ez a bűvkör, a gon-
dolkodás vitathatatlan objektivitásának és eredményességének a hite ebben 
az időszakban Tavaszyt is elcsábította, filozófiai és teológiai gondolkodását 
pedig ezekre a biztos fundamentumokra igyekezett felépíteni.

Ha gondolkodói pályájának, attitűdjének az „egyenlegét” megvon-
juk, kénytelenek leszünk azonban azt mondani, hogy – a kor európai szel-
lemi irányzatain túlmenően – elsősorban  „böhmiánus” filozófusként kell 
őt meghatároznunk.  Nem kis szerepe volt abban, hogy a magyar filozófia 
nagy rendszeralkotójának, Böhm Károlynak a nevét hosszú évtizedek te-
ológus-filozófus generációja megismerhette. A kolozsvári tudományegye-
temen 1907–1911 között hallgatott Böhm-előadások saját bevallása szerint 
is döntően határozták meg tudományos pályafutását, s ezen még későbbi 
filozófiai álláspontjai, identitásai sem változtattak. Mi sem bizonyítja ezt 
jobban, mint az, hogy élete végéhez közeledve, egy 1945-ben írott önéletraj-
zában a következőképpen összegez: „Kiváló professzoraim voltak a teológiai 
Fakultáson Kenessey Béla, Nagy Károly, Ravasz László és Bartók György 
személyében, akik közül különösen a két utóbbi, akkor mint fiatal profesz-
szorok, elhatározó befolyással voltak személyemre s döntően meghatároz-
ták tudományos pályafutásomat. Ezeknél is nagyobb befolyást gyakorolt 
szellemiségemre Böhm Károly, a Tudományegyetem lángelméjű filozófia 
professzora. Amint hozzánőttem a filozófiai problémákhoz, mind nagyobb 
lett ez a befolyás és tart mind a mai napig, amikor, annyi sok évi tanulmány 
után azt vallom, hogy filozófiai lángelméje és rendszere az európai filozófi-
ában a legelsők között áll, sőt sok tanrészletben meg is előzi azokat. Nyolc 
féléven át hallgattam filozófiai kollégiumait, s 1911. májusában tanítványai 
nevében én vettem búcsút koporsójánál.”28 Így vált aztán Tavaszy Sándor a 
mára már magyar nyelvterületen bizonyítottan filozófia- és eszmetörténeti 
jelentőségű, magyar filozófiatörténészi körökben pedig a legutóbbi ezred-
forduló környékétől egyértelműen kanonizált „kolozsvári iskola” vagy „ko-

26 A másik két kurzus, melyeket Tavaszy Jénában látogatott: Eucken: Übersicht über 
die gesamtgeschichte der Philosophie; Eucken: Die leitenden Ideen der gegenwart 
(Darstellung und kritik).

27 A további berlini kurzusok: Lasson: grundprobleme der Philosophie; Lasson: logik 
und Erkenntnistheorie; Rupp: Entwicklung des menschlichen geistes; Frischeisen-
Köhler: grundprobleme der Metaphysik und religionsphilosophie; Lasson: 
gottesbeweise.

28 Dr. Tavaszy Sándor: Curriculum vitae. (Kéziratos hagyaték) 1.
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lozsvári Böhm-iskola” meghatározó alakjává – Bartók Györggyel, Kibédi 
Varga Sándorral, Kristóf Györggyel, Makkai Sándorral, Ravasz Lászlóval, 
Tankó Bélával, Varga Bélával és másokkal egyetemben.29

Jelentősége nem csekélyebb akkor sem, ha egzisztencialista gondolko-
dóként, a dialektika teológia és az azzal kéz a kézben járó egzisztenciafilozó-
fia hirdetőjeként, terjesztőjeként értékeljük munkásságát. Recepciótörténeti 
jelentősége mind az általában vett magyar filozófiai-teológiai gondolkodás, 
mind pedig az erdélyi magyar szellemi élet szempontjából elvitathatatlan, a 
kierkegaard-i és heideggeri egzisztenciafilozófia első magyar befogadóinak 
egyike, ugyanakkor pedig minden kétséget kizáróan az itthoni tudományos 
életben abszolút újdonságnak számító irányzat első erdélyi receptora, köz-
vetítője. Ma is példaértékű és elismerésre méltó a korabeli európai szellemi 
történésekre való ama ráhangolódás, az az azonnali recepció, az egzisz-
tencializmus eszméinek ama gyors feldolgozása, melynek Tavaszy Sándor 
1993-ban megjelentetett, A lét és a valóság című tanulmányában lehetünk 
tanúi.30 1933-ban ugyanis a kolozsvári filozófus már ismerte (mi több, mű-
vében értelmezte) Heidegger 1929-ben megjelent kant und das Problem der 
Metaphysik című írását, valamint az ugyanebben az évben a freiburgi egye-
temen Was ist Metaphysik? címen tartott székfoglaló előadását. Ugyancsak 
A lét és a valóság oldalain többszöri utalást találunk a szintén egzisztencia-
lista Karl Jaspers 1932-ben megjelent Philosophie című művére, s 1929-től 
kezdődően gyakorlatilag nincs olyan naplóbejegyzése, amelyben ne tör-
ténne utalás Kierkegaard-ra31 vagy az egzisztencialista filozófiára. Így talán 
nem tévedünk, ha azt állítjuk, ő volt Erdély első „egzisztencialista gondolko-
dója” – recepciótörténeti értelemben biztosan nem.

* * *

A filozófiai igazságkeresés során szüntelenül az „egész”, az „egyete-
mes”  megragadásának vágya hajtotta. De nem valami absztrakt, univerzá-
lis filozófiai kategóriának a felfedése, hanem annak az „egész”-nek a leírása, 
mely megadhatja a teljes értékű emberi élet viszonyítási pontjait, alapelveit. 
Ahogyan ő maga gyakorta szokta emlegetni: filozófiáját nem teoretikus, ha-
nem praktikus érdekek szem előtt tartása határozza meg, hiszen csak így 

29 Az ún. „kolozsvári iskola” filozófiatörténeti kanonizációja tekintetében jelzésérté-
kű, hogy a 2000. évben Kolozsváron az iskola létét (is) kinyilvánító címen jelenik 
meg az 1996-ban megrendezett Böhm Károly nemzetközi tudományos konferen-
cia előadásanyaga: Böhm károly és a „kolozsvári iskola”. (Szerk. Laczkó Sándor 
– Tonk Márton. Kolozsvár–Szeged 2000.)

30 Tavaszy Sándor: A lét és a valóság. Az egzisztencializmus filozófiájának alapproblé-
mái. Kolozsvár 1933.

31 Szintén recepciótörténeti jelentőségű, és a szóban forgó alkotói korszak „gerin-
céhez” tartozik a dán filozófusról írt tanulmánya: Tavaszy Sándor: kierkegaard 
személyisége és gondolkozása. Kolozsvár 1930.
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lesz az elvont gondolatrendszerből tulajdonképpeni világnézet.32 Az emberi 
élet végső alapját megadó totalitás, az „egész”-et tartalmazó, azon alapuló 
világnézet viszont már túllép a filozófiai gondolkodás illetékességi körén. 
Nem tévedünk nagyot, ha azt állítjuk: Tavaszy Sándor elsősorban teológus 
volt, aki „a mulandó embernél végtelenül nagyobbnak tartotta az igazsá-
got, és engedte, hogy az emberi szellem szuverenitásában bízó filozófust le-
győzze az egyedül szuverén Úristen. [...] Minden tudását, minden szellemi 
képességét és odaadását beállította Isten szolgálatába, hogy annak érvényt 
szerezhessen a teológiai tudományban, az egyházi életben és az élet minden 
vonalán. [...] Megláttuk nála, hogy mit jelent szenvedélyesen teologizálni, 
úgy végezni ezt a teológiai munkát, mint legfőbb életszükségletet.”33 És 
valóban életszükséglet volt neki a teológiai munka: az emberi egzisztencia 
abszolút viszonyítási pontjához, a végső totalitás-tapasztalathoz, Isten igé-
jéhez elvezető létszükséglet. Mélyen hívő ember volt, aki számára minden 
élettapasztalat, minden tudományos igazság, a történelem teljes folyamata, 
a minket körülvevő természet összes rezdülése csak a hit, a kinyilatkozta-
tott igazság értelmezési keretében nyerhet jelentést. Tavaszy teológiájáról írt 
tanulmányában találóan írja róla monográfusa, hogy felfogásában „a hitis-
merettől vezetett emberi szellem minden további ismeréssel csak ezt a meg-
talált helyet járja be és írja le. Aki itt áll, valóban a tetőn, a csúcson van. Ez a 
felfedezés az Isten igéje iránti teljes engedelmességet vonja maga után, s [...] 
ez a szemlélet Tavaszy Sándor tudósi habitusának alapvonása lett.”34

Ennek az életszükségletnek, valamint a belőle származó engedel-
mességnek és szolgálatnak kifejeződése a református egyházzal való összes 
intézményes kötődése is. 1913–15 között Tavaszy az erdélyi egyházkerület 
püspöki titkára, Kenessey Béla püspök mellett; 1921-től a kolozsvári Teoló-
giai Fakultás rendes tanára, majd 1924-től nyolc éven keresztül ugyanezen 
intézmény igazgató professzora; 1937. január 30-án pedig megválasztják 
az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettes-főjegyzőjévé, mely 
tisztségnek 1951-ben bekövetkezett haláláig áldozatos munkával tett ele-
get. Aktív tagja volt a Református Lelkipásztorok Baráti Körének, a Vécsi 
Szövetségnek, s gyakorlatilag nem volt olyan egyházi kör vagy mozgalom, 
melynek keretében tudósként ne tartott volna előadásokat, lelkipásztorként 
ne hirdetett volna rendszeresen igét.

Eme sokrétű egyházi, oktatói és lelkipásztori szerepvállalásai, 
tisztségei mellett Tavaszy mégis megmaradt a szellem emberének. Maga 
írja önéletrajzában, hogy „nem a forum externumban, hanem a forum 

32 Vö. Tavaszy Sándor: A világnézet belső képe. In: Uő: Világnézeti kérdések. Torda 
1925. 5–6.

33 Geréb Pál: Tavaszy sándor szellemi öröksége. Előadás az 1952. február 14-én Ko-
lozsváron megtartott Tavaszy-emlékünnepélyen. (Kéziratos hagyaték) 5–6.

34 Juhász Tamás: i. m. 292.



nEMzETI FIlozóFIA, MAgyAr FIlozóFIA 
nemzet, közösség, szolgálat

113

internumban éltem. Tanultam, tanulmányoztam, írtam és tanítottam.”35 
Teológiai vonatkozásban ennek a tanulmányozásnak és írásnak csodála-
tos, de ugyanakkor a magyar (református) dogmatörténet szempontjából 
kiemelt jelentőségű terméke az 1932-ben Kolozsváron megjelent refor-
mátus keresztyén Dogmatika, az a mű, melyben Tavaszy első ízben tette 
ismertté a teljes magyar nyelvterületen Karl Barth európai kultúrát máig 
meghatározó dialektika teológiáját. A munka – mely egyébként teológiai 
tanárok, hallgatók és lelkipásztorok számára készült „tankönyv” kívánt 
lenni – teológiai jelentőségét tovább fokozza az a tény, hogy kiadását meg-
előzően jó fél évszázada nem írt magyar református teológus rendszeres 
dogmatikát, s megjelenését követően legalább újabb fél évszázadig nem 
lehetett a Tavaszy művét figyelmen kívül hagyva református dogmatikát 
írni. A református keresztyén Dogmatika fontosságát igen jól érzékelteti az 
a tény is, hogy legszigorúbb korabeli bírálója is kénytelen elismerni azt, mi-
szerint a benne nyújtott szintézis „egyike az irány legérettebb alkotásainak, 
amely ugyanazon tudományos színvonalon, s a kijelentés feltétele mellett 
történő bizonyságtevésnek ugyanazon magaslatán mozog, mint a dialek-
tika teológia német képviselőinek tudományos munkássága és hívő bi-
zonyságtétele”.36 Amikor a dialektika teológia vezéregyénisége, Karl Barth 
1936-ban Magyarországon és Erdélyben is látogatást tett, Kolozsváron ba-
rátja, Rudolf Pestalozzi társaságában egy másik „barátjához”, Tavaszy Sán-
dorhoz is eljutott. Barth titkárnőjének a naplójából tudjuk, hogy a neves 
német gondolkodó mekkora nagyrabecsüléssel és tisztelettel viseltetett ko-
lozsvári eszmetársa iránt, és teljes mértékben tudatában volt annak, hogy 
újreformátori teológiájának erdélyi sikerét Tavaszy Sándor és a református 
keresztyén Dogmatika tették lehetővé. Mint ahogy azzal is tisztában volt – 
ő maga is előadóként, tanárként érkezett Erdélybe és Magyarországra37 –, 
hogy a kolozsvári teológia professzora a katedráról is sikerre viheti az Ige 
feltétlen tekintélyének barthi gondolatát.

Tavaszy Sándor roppant sokoldalú tudományos, közéleti, egyházi, 
tanári, nevelői tevékenysége önmagáért beszél. Túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy a 20. század első felében a magyar, de elsősorban az erdélyi szelle-
mi-kulturális élet meghatározó személyisége, s az azóta már csak nagyon 
ritkán megtapasztalható, „régi vágású”, sokoldalú tudósszemélyiség egyik 
megtestesítője. Nem hiába írta visszaemlékezéseiben közvetlenül Tavaszy 
Sándor halála után közeli jó barátja, László Dezső azt, hogy  az idő múlásá-
val, tudományos és szellemi hatásának kiteljesedésével együtt „Erdély öreg 
tudósának kezdtük magunk között nevezgetni. [...] Benne láttuk az egykori 

35 Dr. Tavaszy Sándor: Curriculum vitae. (Kéziratos hagyaték) 3.
36 Vasady Béla: Megjegyzések a legújabb református dogmatikához. Theológiai Szem-

le VIII (1932). 488–489.
37 Barth 1936. október 4–6. között látogatta meg a kolozsvári református teológiát, 

ahol Isten kegyelmi kiválasztása címen tartott előadás-sorozatot.
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erdélyi tudós hagyományok legnagyszerűbb és legtekintélyesebb képvise-
lőjét. Egyre inkább ő lett a hagyományos erdélyi magyar tudományosság 
dojen-je, great old man-je, nagy öreg embere.”38

2009

38 László Dezső: Tavaszy sándor 1888–1952. Kézirat 1952-ből [hagyaték], 1.
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KISEBBSÉGVÉDELEM ÉS „KISEBBSÉGVÉDELMI 
JOGREND” AZ EURÓPAI UNIÓBAN1

BEVEZETÉS

A nemzetiségek vagy nemzeti kisebbségek problémája Európában mintegy 
százötven éve létezik problémaként, gyakorlatilag azóta, amióta a többnem-
zetiségű kelet-európai birodalmak, az oszmán, az orosz és főként az osztrák 
birodalom nemzetiségei, a „szeparatista nacionalizmus” (Breuilly 2004) ha-
tására előbb önállóságra, majd a birodalomból való kiválásra kezdtek töre-
kedni. Legalább ugyanilyen régi hagyományai vannak, legalábbis a magyar 
vagy az osztrák politikaelméleti hagyományban, a nemzetiségek problémá-
jával való teoretikus foglalatosságnak. Emellett igen korán megjelentek az 
Osztrák–Magyar Monarchia területén az első olyan jogszabályok, amelyek 
a nemzeti kisebbségek státusát próbálták megnyugtató módon rendezni – 
elegendő, ha itt csupán az 1868-as magyar nemzetiségi törvényre utalunk. 
Mindezeknek a 19. századbéli törekvéseknek a kommunizmus fél évszá-
zados uralma gyakorlatilag még az emlékét is eltörölte, ezért van az, hogy 
1989 a kisebbségek problémájával való foglalatoskodásban is gyakorlatilag 
új fejezetet nyitott.

1989 után a kelet-európai kisebbségek igen hamar szembesültek azzal 
a kényelmetlen ténnyel, hogy a nyugati demokratikus modell implementá-
lása önmagában még nem oldja meg a kisebbségi kérdést. Ennek fő oka az 
volt, hogy ez a társadalomszervezési modell, a liberális demokrácia sok te-
kintetben deficites: be van járatva ebben a modellben a tolerancia, az emberi 
jogok retorikája, de nem alakított ki eljárásokat, intézményi struktúrákat 
az etnikai heterogenitás reprezentációjára, leképezésére. Az etnokulturális 
sokféleség kezelésének terén mai napig nagyon nehéz azonosítani azokat az 
elveket, amelyek a nyugati demokráci ákat vezérlik. Ha körülnézünk az eu-
rópai államokban, a probléma kezelésére szolgáló műve letek, konkrét intéz-
kedések és irányítási módszerek széles skálájával szembesülünk, azonban 
kétsé ges, hogy van-e bármi közös mindezekben a megol dásokban, illetve 
hogy azt miként lehetne meghatá rozni.

Bár az Európai Uniónak nincs közös kisebbségvédelmi jogszabály-
rendszere, ennek ellenére beépítette közös kül- és biztonságpolitikájába a 
kisebbségi kérdés kezelését is. A kisebbségek jogainak a biztosítását az EU 
az újonnan belépni kívánó országoktól is elvárja. Az Európai Tanács 1993 
júniusában, Koppenhágában tartott találkozóján eldöntötte, „hogy azok a 

1 Jelen tanulmány a Sapientia-Kutatási Programok Intézete által 2007-ben támoga-
tott nagyobb kutatási program – A nemzeti/etnikai kisebbségek kérdésének megkö-
zelítése az EU-ban – részeredményeit tartalmazza. A szerző mellett a kutatómun-
kában részt vett Demeter M. Attila, a BBTE adjunktusa is.
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közép- és kelet-európai társult országok, akik ezt óhajtják, az Európai Unió 
tagjai lesznek”, és meghatározta a csatlakozás előtt teljesítendő feltételeket. 
Ezek a feltételek részét képezik az Unió Csatlakozási Stratégiájának, és tám-
pontjai egyrészt a Bizottság belső elemzéseinek a tagjelölt országokról, más-
részt a Csatlakozási Partnerségi Megállapodásoknak, harmadrészt pedig a 
Bizottság rendes jelentéseinek a tagjelölt országok előmenetelét illetően az 
EU-tagság felé. A koppenhágai kritériumok egyike (a demokrácián, a jog 
uralmán és az emberi jogokon kívül), hogy a tagjelölt ország „tisztelje és 
védje a kisebbségeket”. (Toggenburg 2002. 28.) Így például Finnország és 
Svédország az EU-hoz való csatlakozás során kötelezettséget vállalt arra, 
hogy biztosítsa a számik (lappok) nyelvének, kultúrájának, valamint élet-
módjának megőrzését és továbbfejlesztését. (Az 1994. évi Csatlakozási 
Egyezményhez csatolt 3-as számú jegyzőkönyv.) (Vogel 2001. 72.) Hasonló 
feltételeket támasztott az EU a csatlakozási tárgyalások során Magyaror-
szág, Lengyelország, Csehország, Észtország, Szlovénia, majd később Ro-
mánia és Bulgária esetében is.

Figyelemre méltó azonban, hogy bár az Amszterdami Szerződés 
minden koppenhágai kritériumot az elsődleges jog (acquis) részévé tett, 
ezáltal kifejezett belső jogi jelleget kölcsönzött a kritériumoknak, a ki-
sebbségvédelem mégsem lett az elsődleges jog része. Az a tény, hogy a ki-
sebbségvédelmi klauzulát Amszterdamban külön kezelték, úgy tűnik, azt 
jelzi, hogy a bevétele – ami által kötelező erőt és belső dimenziót kapott 
volna – nem volt kívánatos.

Ezek után kérdés tehát, hogy melyek a kisebbségvédelemre vonat-
kozó közös európai jogi normák, más szóval: melyek a közös európai 
mérce elemei?

NEMZETKÖZI KISEBBSÉGVÉDELMI DOKUMENTUMOK

A kisebbségek jogainak és szabadságjogainak biztosítására irányuló jog-
alkotási folyamat intézményes kerete az elmúlt évtizedekben elsősorban 
az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet/Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBEÉ/EBESZ), az Európa Tanács (ET) és 
az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) volt. Kiindulópontnak az EBEÉ 
1975. évi Helsinki záróokmányát tekinthetjük, amely kimondja: „A részt 
vevő államok, melyeknek területén nemzeti kisebbségek vannak, tisztelet-
ben tartják az ilyen kisebbséghez tartozó személyek jogát a törvény előtti 
egyenlőségre, maradéktalanul biztosítják számukra azt a lehetőséget, hogy 
ténylegesen élhessenek az emberi jogokkal és alapvető szabadságjogokkal, 
és ily módon védelmezik a nemzeti kisebbségek törvényes érdekeit ezen a 
téren” (1. rész VII. cikk). (Vogel 2001. 19–20.)
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Az EBEÉ 1990. évi koppenhágai dokumentuma határozott előrelépés 
volt a kisebbségi jogok biztosítása terén, egyesek ezért egyenesen áttörésről 
beszéltek vele kapcsolatban, annak ellenére, hogy a kollektív jogok fogalmát 
nem vezeti be. Először tartalmaz viszont ajánlásokat autonóm közigazgatás 
létrehozására és arra, hogy diszkrimináció esetén ne csak személyek, hanem 
csoportok is kezdeményezhessenek panaszeljárást. (Vogel 2001. 20–21.)

Párizsi charta az új Európáért (EBEÉ 1990. november 19.). Az ok-
mányt a kommunizmus bukása utáni demokratikus és egységes Európa 
születési bizonyítványának tekinthetjük. Az új Európa felépítésének irány-
elvei között szerepel: „Megerősítjük azt, hogy a nemzeti kisebbségek etnikai, 
kulturális, nyelvi és vallási identitása védelmet élvez, és a nemzeti kisebbsé-
gekhez tartozó személyeknek joguk van szabadon kifejezni, megőrizni és 
fejleszteni ezen identitást megkülönböztetéstől mentesen és a törvény előtti 
teljes egyenlőség alapján.” „Eltökélten arra, hogy előmozdítsuk a nemzeti 
kisebbségek gazdag hozzájárulását társadalmaink életéhez, vállaljuk, hogy 
tovább javítjuk helyzetüket.” A nemzetközi jog értelmében az okmány kö-
telezi az aláíró államokat, hogy ezen elvek jegyében cselekedjenek, és hogy 
az ez irányú jogi kodifikációs munkában részt vegyenek. (Vogel 2001. 21.)

regionális és kisebbségi nyelvek európai chartája (1992. június 24., 
aláírásra megnyitva 1992. október 2-án). Az Európa Tanács által elkészített 
charta Európa történelmi, regionális vagy kisebbségi nyelvei magánéleti és 
közéleti használatának jogát elidegeníthetetlen jognak nyilvánítja (Preambu-
lum). Megadja a regionális vagy kisebbségi nyelvek definícióját is, amely sze-
rint a kifejezés alatt azon nyelvek értendők, amelyeket egy állam területén 
az állam lakosságának számszerű kisebbségét alkotó polgárok hagyomá-
nyosan használnak, és amelyek különböznek ezen állam hivatalos nyelve(i)-
től (1. cikkely). Előírja, hogy minden egyes regionális vagy kisebbségi nyelv 
földrajzi körzetét oly módon kell tiszteletben tartani, hogy „a fennálló vagy 
később létesítendő közigazgatási felosztás ne képezze a regionális vagy kisebb-
ségi nyelv támogatásának akadályát” (7. cikkely 1. b.). Részleteiben megálla-
pítja a kisebbségi nyelvek használatának módozatait az oktatásban (8. cik-
kely), az igazságszolgáltatásban (9. cikkely), a közigazgatásban (10. cikkely), a 
tömegtájékoztatásban (11. cikkely), a kulturális (12. cikkely), valamint a gaz-
dasági és társadalmi életben (13. cikkely).  A charta előírásai mindazonáltal 
nem mindig egyértelműek, az aláíró államok számára választási lehetőséget 
nyújtanak. Viszont leszögezi, hogy a nyelv helyzetének megfelelő intézkedé-
sek kiválasztása és azok végrehajtásának ellenőrzése során a nyelveket beszé-
lő közösségek is szót kapjanak. (Vogel 2001. 22–24.)

Az ET 1201/1993 ajánlása, teljes címén kiegészítő jegyzőkönyvterve-
zet Az európai emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló 
egyezményhez a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyekről. Már a doku-
mentum címéből is kitetszik, hogy az nem kisebbségekről, hanem kisebb-
ségekhez tartozó személyekről beszél. A nemzeti kisebbség definíciójában 
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ezt olyan személyek csoportjának minősíti, amelynek bizonyos közösségi 
ismérvei vannak, és különbséget tesz a jogok egyéni és csoportos gyako-
rolhatósága között. A jegyzőkönyvtervezetet az ET parlamenti közgyű-
lése 1993. február 1–5. között Strasbourgban tartott ülésszakán vitatta 
meg. Alapelvei között szerepel, hogy a nemzetiségi konfliktusok felszá-
molásának, valamint a demokratikus stabilitás biztosításának feltétele „a 
nemzeti kisebbségekhez tartozók jogainak elismerése, valamint e jogok 
nemzetközi védelme” (Preambulum 3.). Figyelemre méltó már itt, hogy a 
dokumentum a kisebbségvédelem fő szempontjaként a biztonságpolitikai 
megfontolásokat említi, azaz a kisebbségvédelmet a stabilitás szempont-
jainak rendeli alá. Ugyanakkor viszont azt is leszögezi, hogy „a kisebbségi 
jogok nemzetközi védelme alapvető részét képezi az emberi jogok védel-
mének” (Preambulum 4.). (Vogel 2001. 25.)

Az elvieken túl a dokumentum biztosítani kívánja az anyanyelv hasz-
nálatát a hatóságokkal szemben, a bírósági eljárásokban, a közterületi in-
formációkban, a magán- és közéletben, valamint az oktatásban (7. és 8. cik-
kely), és leszögezi, hogy „a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek 
jogukban áll saját szervezet létrehozása, ideértve a politikai pártokat is” (6. 
cikkely). A területi autonómiára az ajánlás 11. cikkelye tartalmazott utalást. 
Eszerint „azokban a régiókban, ahol többséget alkotnak, valamely nemzeti 
kisebbséghez tartozó személyeknek joguk van helyi vagy autonóm önkor-
mányzatokhoz vagy speciális státushoz, a sajátos történelmi vagy területi 
helyzetnek, és az állam belső törvényeinek megfelelően”.

Az ajánlást hamar elhíresítette a magyar kormánynak az a törekvése, 
hogy kötelező érvényű normaként építse bele a Szlovákiával és Romániával 
kötendő kétoldalú szerződésbe. (De Witte 2003. 253.) Mivel a 11. cikkely 
nemzetközi vitát váltott ki, az ET parlamenti közgyűlésének jogi és ember-
jogi bizottsága felkérte a velencei bizottságot (Európai bizottság a demokrá-
ciáért a jog révén), hogy dolgozza ki a cikkely értelmezését. A bizottság az 
álláspontját 1996. március 1–2-i ülésén rögzítette. Eszerint a 11. cikkelyben 
biztosított jog alanyai a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek, az au-
tonóm önkormányzat szintagmája pedig a Helyi önkormányzatok európai 
chartája szerint értelmezendő. Ugyanakkor a velencei bizottság szerint a 
speciális státus értelmezésében az államok eltávolodhatnak a helyi önkor-
mányzatok hagyományos modelljétől. A speciális státusnak azon az aka-
raton kell alapulnia, hogy a kisebbségeket képviselő testületek véleményét 
minden őket érintő országos és regionális kérdésben figyelembe vegyék, és 
lehetővé tegyék részvételüket a helyi döntéshozatalban, különösképpen a 
kultúra, az oktatás, a vallás, az információ és a szociális ügyek terén. Az 
értelmezés példaként az olaszországi és spanyolországi speciális státusokat 
említi, hozzáfűzvén, hogy a hasonló megoldások érvényesítése nem zárhat-
ja ki a személyi autonómia alkalmazását. Az értelmezés mindezt minimá-
lis követelménynek tekinti, de a speciális státus ennél jóval többet is adhat. 
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Regionális ügyekben törvényhozó és végrehajtó hatalommal ruházhatja fel 
azt a régiót, ahol a kisebbség többséget alkot, így olyan rendszer alakítható 
ki, amely akár az állam részleges föderalizációját is megengedi. A különle-
ges történelmi és területi helyzetnek való megfelelés pedig úgy értelmezhető, 
hogy az államoknak tekintetbe kell venniük a kisebbségek hagyományait 
és különleges szükségleteit. A 11. cikkelybe foglalt jog alkalmazása pedig 
két állam között és az államon belüli egyik vagy másik kisebbség között is 
szabályozható. (Vogel 2001. 26.)

Az ajánlás további jelentőségét az adja, hogy az első olyan nemzetközi 
jogi okmány, amely tartalmazza a kollektív jogok fogalmát, 12. cikkelyében, 
ahol kimondja: „A jelen jegyzőkönyv egy rendelkezése sem értelmezhető 
úgy, hogy az korlátozza vagy csorbítja a nemzeti kisebbségek tagjaira vonat-
kozó egyéni, illetve a nemzeti kisebbségekre vonatkozó kollektív, az aláíró 
tagállam törvénykezésében, illetve az állam által vállalt nemzetközi szerző-
désben meghatározott jogokat.”

Mindezek után a jegyzőkönyvtervezetet egy, a kisebbségekkel kap-
csolatos új jogfelfogás kompromisszumos megnyilatkozásának tekinthet-
jük. Végül azonban mégsem került elfogadásra. A belefoglalt jogi normák 
tehát nem váltak kötelező jogszabállyá, de megmaradt ajánlás jellegük. 
Mind a magyar–szlovák, mind a magyar–román alapszerződés hivatkozik 
az 1201-es ajánlásra, a kiegészítő nyilatkozatok azonban pontosították, hogy 
az utalás nem foglalja magában az etnikai alapú területi „autonómia” speci-
ális státusához való jogot.

A fenti dokumentumokról általánosságban még elmondható, hogy a 
Párizsi Charta politikai jellegű dokumentum, amely kötelezi az aláíró ál-
lamokat, így az EU tagállamait is, hogy a benne lefektetett elvek jegyében 
cselekedjenek. A többi kisebbségi jogokat tartalmazó EBEÉ-dokumentum, 
így a koppenhágai is ajánlás jellegű, de mivel az EU közös kül- és bizton-
ságpolitikájában hivatkozik rájuk, az EU tagállamaiban kötelezőnek tekint-
hetők. Az ET által kidolgozott kisebbségvédelmi dokumentumok abban 
különböznek az EBEÉ-folyamatban kidolgozottaktól, hogy nemzetközi jogi 
szerződések, amelyek kötelezővé válnak, ha a tagállamok ratifikálják őket. 
Az EU számára jogilag amiatt is jelentőssé váltak, hogy bevonták őket az 
Emberi jogok és alapvető szabadságjogok egyezményének jogszolgáltatási 
rendszerébe, amelynek alapján az egyének panaszai az Európai Emberjogi 
Bizottság és az Európai Bíróság elé kerülhetnek. (Vogel 2001. 76.)

Az ENSZ-dokumentumok között említést érdemel a nyilatkozat a 
nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek 
jogairól. Az ENSZ közgyűlése fogadta el 1992. december 18-án (47/135 
határozat). A nyilatkozat az első olyan ENSZ-dokumentum, amely a ki-
sebbségi jogok egész tárgykörét megkísérli átfogni, és a kisebbségek vonat-
kozásában az Európa-specifikus nemzeti jelzőt is tartalmazza. A jogokat 
olyan személyek számára biztosítja, akik a címben fellelhető négy jelzővel 
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illetett kisebbségi csoportokhoz tartoznak, azaz a kisebbségi jogokat a 
lehető legáltalánosabb szinten kezeli. Ilyen tekintetben az ENSZ-doku-
mentum szemléletmódja eltér az európai szervezetek szemléletmódjától, 
hiszen ez utóbbiak, a jogokat többnyire a nemzeti kisebbségek számára 
biztosítva, kizárják ezek köréből nem csupán a vallási közösségeket, de 
akár az emigráns vagy roma közösségeket is.

Az ENSZ-nyilatkozat 1. cikkelye szerint az államok kötelesek meg-
védeni a kisebbségek nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi identitását saját 
területükön, és kötelesek támogatni ezen identitás fejlesztését. Biztosítja a 
saját kultúra fejlesztését, a saját vallás gyakorlását, az anyanyelv használatát 
és a kisebbségekhez tartozó személyek azon jogát, hogy részt vegyenek a 
kisebbséget érintő döntésekben országos és – ahol helyénvaló – regionális 
szinten (2. cikk 1. és 3. §). Felszólítja az államokat, hogy hozzanak intézke-
déseket az anyanyelven való tanulás jogának biztosítására mindenütt, ahol 
lehetséges, és bátorítsák a saját történelem, hagyományok és kultúra megis-
merését (4. cikk 3. és 4. §). Leszögezi, hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó 
személyeknek joguk van kapcsolatot fenntartani azon államok állampolgá-
raival, akikhez nemzeti vagy etnikai, vallási vagy nyelvi kapcsolatok fűzik 
őket (2. cikk 5. §). Mindezeket a jogokat a kisebbségekhez tartozó személyek 
egyénileg vagy csoportjuk más tagjaival közösségben gyakorolhatják (3. cikk 
1. bekezdés). Előírja, hogy az államoknak együtt kell működniük a kisebb-
ségekhez tartozó személyeket érintő kérdésekben (5. cikk). Megállapítja, 
hogy az államok által e jogok gyakorlati érvényesítése érdekében tett intéz-
kedések nem állnak ellentétben az Emberi jogok egyetemes nyilatkozata által 
tartalmazott egyenlőség elvével (8. cikk 3. bekezdés), tehát lehetővé teszi a 
pozitív diszkrimináció alkalmazását. (Vogel 2001. 29–30.)

A nyilatkozat egyik pozitívuma, hogy a kulturális élettel és az oktatás-
sal kapcsolatos szabályaiban (4. cikk 1–5. §) az államra háruló pozitív, tevési 
kötelezettség parancsát egyértelműen megfogalmazza.

A bécsi nyilatkozatot 1993. október 9-én az Európa Tanács tagál-
lamainak államfői csúcstalálkozóján fogadták el. Ez külön függelékben 
(appendix II.) foglalkozik a nemzeti kisebbségek védelmével. A nyilat-
kozat leszögezi, hogy kontinensünkön a nemzeti kisebbségek védelme 
a stabilitás, a demokrácia és a biztonság lényeges eleme. Bár a függelék 
célja a kisebbségek védelme, alanya mégis a kisebbségekhez tartozó sze-
mély. Aláhúzza, hogy „az államoknak meg kell teremteniük a szüksé-
ges feltételeket ahhoz, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek 
fejleszthessék kultúrájukat, és hogy megőrizhessék vallásukat, hagyo-
mányaikat és szokásaikat. Ezen személyeknek lehetőséget kell teremte-
ni arra, hogy a magán- és közéletben bizonyos feltételek között a ható-
ságokkal való viszonyban is használhassák anyanyelvüket.” Az államfők 
kötelezettséget vállaltak arra, hogy végrehajtják az EBEÉ koppenhágai 
értekezletének dokumentumaiba és más EBEÉ-dokumentumokba foglalt 
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kisebbségvédelmi előírásokat, és hogy a nyilatkozatba foglalt politikai kö-
telezettségeket kötelező jogi normák szintjére emelik. Utasítják az Euró-
pa Tanács miniszteri bizottságát, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére 
olyan keretegyezményt dolgozzon ki, amely pontosítja azokat az elveket, 
amelyek tiszteletben tartását a kisebbségek védelmében a szerződő álla-
mok vállalják. A nyilatkozat elsősorban politikai aktus, amelynek azon-
ban a kisebbségvédelem területén jelentős jogi vonatkozásai és következ-
ményei vannak. Bár nem tartalmazza a kollektív jogok és az autonómia 
elvét, kötelezettségvállalásai és a további kodifikációs munka folytatására 
adott mandátuma folytán előremutató jellege van. (Vogel 2001. 28–29.)

Az Európa Tanács keretegyezménye a nemzeti kisebbségek védelmé-
ről. Az ET 1993 októberében megtartott csúcstalálkozójának határoza-
ta alapján dolgozták ki és az ET miniszteri bizottsága 1994. november 
10-én fogadta el, 1995 januárjától pedig megnyitotta aláírásra. Az egyez-
ményt az ET tagjain kívül bármely más állam aláírhatja, amely részese 
az EBESZ-folyamatnak. Jelentősége elsősorban az, hogy ez az első olyan, 
a kisebbségvédelem teljes területét átfogó ET-dokumentum, amely elté-
rően az eddigi politikai nyilatkozatoktól és ajánlásoktól, jogilag kötelező. 
A kisebbségek definícióját nem tartalmazza. A szakértői bizottság úgy 
döntött, hogy mivel a nemzeti kisebbség definíciójának ügyében kon-
szenzus nem alakítható ki, olyan pragmatikus megközelítést alkalmaz, 
amely egyéni és egyetemes jellegű jogi elveket rögzít. Ezért a definícióra 
nincs is szükség. A védelem tárgya azonban a nemzeti kisebbség, és az 
egyezmény az első világháború után folyamatosságot mutató identitás-
jellemzőket (vallás, nyelv, hagyományok, kulturális örökség; 5. cikk 2. §)  
őrzi meg. A nemzeti kisebbségek védelmét biztonságpolitikai megfon-
tolásokra vezeti vissza, amikor megállapítja: „Az európai történelem 
megrázkódtatásai megmutatták, hogy a nemzeti kisebbségek védelme 
alapvető fontosságú kontinensünk stabilitása, demokratikus fejlődése, 
biztonsága és békéje szempontjából” (Preambulum).

A nemzeti kisebbségek és a kisebbségekhez tartozó személyek vé-
delmét az emberi jogok nemzetközi védelme szerves részének, a nemzetkö-
zi együttműködés keretébe tartozónak tekinti (I. szakasz 3 cikk 1.), tiltja 
a diszkriminációt (4. cikk), és védi a kisebbséghez tartozó személyeket 
minden olyan akciótól, amely asszimilációjukra irányul (5. cikk). Biztosít-
ja a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára a kisebbségi nyelv 
szabad használatát magánbeszélgetésben és nyilvánosan, a lehetőségek sze-
rint a kisebbség és a hatóságok között, a család- és utónév kisebbségi nyel-
ven való használatát, magánjellegű információk közzétételét és a földrajzi 
megjelölések kiírásának jogát a kisebbségek nyelvén. Az oktatásban előírja 
a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek számára az esélyegyenlőséget, a 
saját magánoktatás létrehozásának, az anyanyelven történő oktatásnak a jo-
gát, ez utóbbit a következő megfogalmazásban: „Nemzeti kisebbségek által 
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hagyományosan és jelentős számban lakott területeken elegendő igény ese-
tén a Felek törekednek – lehetőségeik szerint és oktatási rendszerük keretein 
belül – arra, hogy a nemzeti kisebbség tagjainak megfelelő lehetősége legyen 
saját nyelvén tanulni vagy ezen a nyelven tájékoztatást kapni” (14. cikk 2.). 
Az egyezmény egyik pozitívuma, hogy utal a kisebbség által lakott területre 
és megfogalmazza, hogy a felek tartózkodnak olyan intézkedésektől, amely a 
nemzeti kisebbséghez tartozó személyek által lakott területeken az arányokat 
megváltoztatják (16. cikk). Érdemi előrelépés az is, hogy megerősíti a pozitív 
diszkrimináció koncepcióját, és a következő vállalást írja elő: „A Felek vál-
lalják, hogy – ha szükséges – megfelelő intézkedéseket tesznek avégett, hogy 
elősegítsék gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális téren a nemzeti ki-
sebbségekhez tartozó személyek és a többséghez tartozók közötti tényleges 
egyenlőséget. E tekintetben megfelelően figyelembe veszik a nemzeti kisebb-
ségekhez tartozó személyek egyedi feltételeit” (4. cikk 2. §). A 2. paragra-
fusnak megfelelően elfogadott intézkedések nem tekinthetők diszkriminatív 
aktusnak (4. cikk 3. §). (Vogel 2001. 31–32.)

Az egyezmény a hozzá csatolt kommentár szerint szigorúan az egyéni 
jogok elve alapján áll. Nem ismeri el a kollektív jogok fogalmát, és ezt a tételt 
a kommentár az 1. cikk és a 3. cikk 2. paragrafusához csatolt értelmezés-
ben megerősíti: „Az 1. cikkely a nemzeti kisebbségekre mint olyanokra és a 
nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogaira és szabadságjogaira vo-
natkozik.” A különbségtétel és az eltérés a szóhasználatban világossá teszi, 
hogy nem a nemzeti kisebbségek kollektív jogait célozza meg. A Felek azon-
ban elismerik, hogy „a nemzeti kisebbségek védelme az ilyen kisebbségekhez 
tartozó személyek jogainak védelme által valósítható meg”. A 2. paragrafus 
előírja, hogy a keretegyezmény elveiből származó jogok és szabadságjogok 
egyénileg és másokkal közösségben gyakorolhatók. Ennélfogva a jogok és sza-
badságjogok közös gyakorlásának lehetőségét elismeri, amely azonban – a 
kommentár szerint – különbözik a kollektív jogok fogalmától. Az egyez-
mény e felfogás jegyében egyetlen kollektív megközelítésű cikkelyt sem tar-
talmaz. Az ET 1201-es ajánlásához viszonyítva visszalépésnek tekinthető, 
hiszen az a pozitív diszkriminációra, a kulturális, gazdasági és társadalmi 
életben való részvételre vonatkozó cikkelyekben kollektív, a jogorvosla-
ti lehetőségre vonatkozó cikkelyben egyéni és kollektív jogi megközelítést 
tartalmaz. Hasonlóképpen visszalépés, hogy nem tartalmazza a jogorvos-
lat lehetőségét, és kimaradt belőle az autonómiához és a különleges státus 
területhez kapcsolható joga, amelyet az 1201-es ajánlás a 11. cikkelyében 
megfogalmazott. (Vogel 2001. 32–33.)

Az egyezmény mindenekelőtt programjellegű előírásokat és célokat 
tartalmaz, amelyek megvalósítására az államoknak törekedniük kell. A do-
kumentumban megfogalmazott tételes jogok vagy jogi elvek végrehajtá-
sát az államok ritkább esetben biztosítják, többnyire vállalják, hogy töre-
kedni fognak rá, vagy tartózkodnak olyan (pl. az asszimilációra irányuló) 
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politikától, amely a kisebbségekhez tartozó személyeket jogaik gyakorlásá-
ban korlátozná. A szövegben sok az amennyire lehetséges, ahol helyénvaló, 
ahol szükséges soft-law megfogalmazás. A dokumentum jellegénél fogva és 
a kommentár értelmezése szerint is széles mozgásteret biztosít az államok-
nak. A jogelveket a sajátos körülmények figyelembevételével az államoknak 
kell belátásuk szerint érvényesíteniük. Először állít fel a keretegyezmény bi-
zonyos ellenőrzési mechanizmust. A szerződő felek általi végrehajtását az 
ET miniszteri bizottsága fogja figyelemmel kísérni, a felek pedig kötelesek 
a vállalások végrehajtásáról a főtitkáron keresztül a miniszteri bizottságot 
a hatályba lépést követő egy éven belül, majd időszakonként tájékoztatni. 
A miniszteri bizottságot pedig egy tanácsadó bizottság fogja munkájában 
segíteni (20–22. cikk). A dokumentum szerint „a Felek törekednek arra, 
hogy ahol szükséges, kétoldalú és többoldalú megállapodásokat kössenek 
más államokkal, kiváltképpen a szomszédos államokkal, hogy biztosítsák 
az érintett nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek védelmét” (18. cikk). 
„A keretmegállapodásból semmi sem magyarázható úgy, hogy korlátozza 
vagy részben hatályon kívül helyezi a szerződő felek bármelyikének tör-
vényeiben vagy bármely más általuk aláírt szerződésben biztosított embe-
ri jogokat és alapvető szabadságjogokat” (22. cikk). E cikkelyek kizárnak 
bármely jogkorlátozó értelmezést. Az egyezmény olyan kompromisszum 
eredménye, amelynek megfogalmazását a minimális közös nevező érvénye-
sülése határozta meg. Végrehajtása nagymértékben függ az államok poli-
tikai akaratától, ugyanakkor egyaránt lehetővé teszi a szűk- vagy tágkeblű 
kisebbségpolitika folytatását.

A hivatkozott nemzetközi dokumentumok, noha zömmel a nemzeti 
kisebbségeket, pontosabban az ezekhez tartozó személyeket jelölik meg a 
kisebbségi jogok alanyaiként, feltűnően hallgatnak – kevés, korábban rész-
letesen tárgyalt kivételtől eltekintve – az önrendelkezéshez való jogról és az 
autonóm státushoz való jogról. Ennek vélhetőleg az az oka, hogy nem csu-
pán a kelet-európai kormányok tekintették a kisebbségi kérdést nemzetbiz-
tonsági kérdésnek, hanem a nemzetközi szervezetek is elfogadták azt a véle-
ményt, miszerint az autonómiamodellek kelet-európai implementációjának 
tényleges geopolitikai akadályai vannak. Hogy nem csupán a törzsi nacio-
nalizmus és a premodern előítéletesség, hanem a geopolitikai instabilitás 
sem kedvez az autonómia szorgalmazásának. Mindaddig, amíg az európai 
szervezetek képtelenek voltak a biztonsági kockázatok kivédésére effektív 
garanciákkal szolgálni, nehéz lett volna a kisebbségi autonómia intézmé-
nyesítését például a csatlakozás feltételeként megszabni (Kymlicka 2007. 
145.). Következésképpen az európai szervezetek visszaléptek attól, hogy a 
területi autonómia intézményesítését beépítsék az európai kisebbségvéde-
lem standardjaiba, s ez a jogoknak és a normáknak egy sokkal „gyengébb” 
csoportját eredményezte. Csakhogy a nemzeti kisebbségek rendszerint 
nem csupán a szabad anyanyelvhasználatot követelik, hanem egyszersmind 
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autonómiára vonatkozó követeléseket is megfogalmaznak: azt szeretnék, 
ha maguk kormányoznák önmagukat, ha adva lennének ennek a gazdasá-
gi és pénzügyi feltételei, s ha nyilvánosan ünnepelhetnék nyelvüket, törté-
nelmüket és kultúrájukat a nyilvánosság tereiben és a közintézményekben. 
Az ET keretegyezménye azonban semmiféle iránymutatással nem szolgál 
arra nézve, hogy ezeket a követeléseket milyen jogok formájában kellene a 
kisebbségeknek megfogalmazniuk. A kisebbségi jogok jelenleg Európában 
érvényben lévő normarendszere tehát nem csupán konceptuális hiányossá-
gokban szenved, de egyszersmind politikai szempontból is hasznavehetet-
len, ha egyszer a felkínált kisebbségi jogok csupán részben fedik a kisebb-
ségek valós követeléseit. Pontosan azokat a problémákat leszünk képtelenek 
ezeknek a jogoknak a segítségével megoldani, amelyek kezelésére ezeket a 
normákat és jogokat megalkották.

AZ EURÓPAI PARLAMENT KÍSÉRLETEI A KÖZÖS 
KISEBBSÉGVÉDELMI JOGREND KIALAKÍTÁSÁRA

Az Európai Parlament többször kísérletet tett a kisebbségi kérdés rendezé-
sére és közös, az Európai Unió területén érvényes kisebbségvédelmi jogsza-
bályok kidolgozására. Hangsúlyozni kell, hogy a különböző szerződések 
(római, maastrichti) nem ruházzák fel az Európai Uniót kisebbségvédelmi 
kompetenciával. Ennek következtében jogilag érvényes kisebbségvédelmi 
szabályok csakis az alapító szerződések kiegészítésével vagy hozzájuk fűzött 
kiegészítő jegyzőkönyvek csatolásával fogadhatók el.

1981. október 16-án Gaetani Arfe olasz képviselő jelentése alapján az 
Európai Parlament megfogalmazta a regionális nyelvek és kultúrák közös 
chartájának és az Európai kisebbségi jogok chartájának tervezetét. (Vogel 
2001. 64.; Toggenburg 2002. 16.) A charta kidolgozására a parlament mun-
kacsoportot is alakított, ez azonban végül is nem foglalkozott a kérdéssel. 
A chartáról szóló parlamenti határozat felkérte a nemzeti, regionális és helyi 
hatóságokat, hogy tegyék lehetővé és segítsék elő a regionális nyelvek okta-
tását a hivatalos tanterv keretében az óvodától az egyetemig. A határozat 
javasolta továbbá, hogy a regionális alapok nyújtsanak segélyt a regionális 
és népi kultúrák támogatását célzó projektekhez és a regionális gazdasági 
projektekhez. (Toggenburg 2002. 16.)

1983-ban a Parlament határozatot fogadott el a „Nyelvi és kulturális 
kisebbségek érdekében hozott intézkedésekről”. Tekintve, hogy – az akkori 
helyzet szerint – mintegy 30 millió EU-állampolgár nyelve regionális vagy 
kevésbé beszélt nyelv volt, a Parlament aláhúzta a fent említett határozat 
jelentőségét, és felkérte a Bizottságot, hogy folytassa erőfeszítéseit ezen a 
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területen, és tegyen jelentést a Parlamentnek a már megtett vagy a jövőben 
esedékes gyakorlati lépésekről. (Toggenburg 2002. 16–17.)

1984-ben Alfons Goppel képviselő a népcsoportok és a kisebbsé-
gek jogairól szóló jelentéstervezetet terjesztett az Európai Parlament elé, 
amelyet 42 képviselő határozati javaslata követett. A képviselők azt kö-
vetelték, hogy fogadjanak el olyan jogszabályrendszert, amely az Euró-
pai Közösségben és valamennyi tagállamban biztosítja minden nemzeti 
és etnikai kisebbség és azok kulturális, társadalmi és politikai jogainak 
védelmét. A határozattervezetet átutalták a Jogi és Állampolgári Ügyek 
Bizottságához. 1988-ban a Bizottság által kinevezett Franz Ludwig 
Stauffenberg gróf az Európai Parlament elé terjesztette a népcsoportjogi 
Charta az Európai közösség államaiban című határozattervezetet. Ennek 
előírásai meghaladták az eddig kidolgozott nemzetközi dokumentumok-
ban elért szintet. Szövege tartalmazta a kisebbség definícióját (1. cikk), 
a népcsoportrégió, azaz a kisebbségek által lakott terület értelmezését  
(2. cikk c), egyéni és csoportjogokat, köztük az anyanyelv használatának 
jogát a hatóságok és bíróságok előtt (2–3. cikk), a népcsoport ama jogát, 
hogy létét és sajátosságait az állam elismerje (3. cikk a), a szülőföldhöz 
való jogot (3. cikk b), a politikai pártok alakításának jogát (3. cikk c) és 
a közigazgatási autonómiához való jogot (3. cikk d). Magába foglalta az 
Európai Közösség tagállamainak a kisebbségvédelemmel kapcsolatos fel-
adatait és az egyéni, valamint csoportos panasztétel jogát (4–5. cikk). Az 
eredeti szándék az volt, hogy a Chartát a maastrichti utókonferencián 
a maastrichti szerződéshez illesztik. Ezzel az EK/EU területén kötelező, 
alkotmányjogi jogszabállyá vált volna. A tervezetet azonban az Európai 
Parlament egyes frakcióinak erős ellenállása miatt a Jogi és Állampolgári 
Ügyek Bizottságának elnöke visszavonta. (Vogel 2001. 65.)

Mindeközben 1987-ben a Parlament egy újabb határozatot fogadott 
el az Európai közösség regionális és etnikai kisebbségeinek nyelveiről és 
kultúráiról (ún. Kujpers határozat). Ebben a határozatban a Parlament 
– nehezményezve, hogy nem történt előrelépés ez ügyben – különböző 
ajánlásokat tett a tagállamok részére az oktatás, tömegtájékoztatás, kul-
turális infrastruktúra, gazdasági és társadalmi élet, államigazgatás és 
igazságszolgáltatás területén. A Parlament kiemelte továbbá a gazdasá-
gi segítség jelentőségét, és megerősítette elhatározását, hogy legalább 1 
millió eurót különít el az 1988-as költségvetésből a kisebbségi nyelvek 
érdekében. (Toggenburg 2002. 17.)

1993. május 14-én újabb kísérletre került sor. Siegbert Alber képvi-
selő az Európai Parlament Jogi és Állampolgári Ügyek Bizottsága részéről 
másodszor is benyújtotta egy Népcsoportjogi Charta tervezetét, amelynek 
a tagállamokban élő népcsoportoknak a közösségi jog általi védelmét kel-
lett volna biztosítania. E tervezet megszövegezésekor Siegbert Alber nagy-
részt az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEV) által közzétett, 
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az Európai népcsoportok Alapjogai című dokumentum előírásait vette át. 
Valamennyi eddig elkészült nemzetközi kisebbségvédelmi jogszabályterve-
zet közül tehát az Alber-féle elképzelés felel meg leginkább a FUEV, azaz az 
abban tömörülő 75 európai népcsoport elvárásainak.

A tervezet szövege leszögezi, hogy a népcsoportok és azok tagjai joga-
inak védelme a nemzetközi emberi jogok védelmének alapvető alkotórésze 
és a béke, az igazságosság, a stabilitás és a demokrácia lényeges tényezője, 
jogos nemzetközi követelmény és ennélfogva nem az államok kizárólagos 
belügye. (1. cikk 1–2.) A tervezet a népcsoport (Volksgruppe, ethnic group) 
következő meghatározását tartalmazza: „A Charta értelmében népcsoport-
nak tekinthető az Európai Közösség tagállamai mindazon állampolgárai-
nak közössége, amely olyan közös etnikai, nyelvi, történelmi, kulturális és/
vagy vallási jellemvonásokkal rendelkezik, amelyek megkülönböztetik a 
lakosság többi részétől, saját közös kulturális identitással rendelkezik és azt 
meg is kívánja őrizni, több nemzedék óta hagyományosan az állam terü-
letén lakik és az állam összlakosságán belül kisebbséget alkot.” (2. cikk 1.) 
Ugyanakkor a „népcsoport tagjainak” (Volksgruppenangehörige, members 
of ethnic group) tekinthetők mindazok a személyek, akik szabad akara-
tukból egy népcsoporthoz tartozónak tekintik magukat és gyermekeiket 
mindaddig, amíg nem döntenek a népcsoporthoz tartozás ellen (2. cikk 3.). 
A „népcsoportrégió” (Volksgruppenregion, ethnic area) az a sajátos, szét-
szórt településeket is magába foglaló településterület, ahol a népcsoport 
hagyományosan lakik (2. cikk. 4.). A tervezet kizárja a népcsoport fogal-
mából a hagyományosan vándorló csoportokat, a vendégmunkásokat, más 
bevándorlókat és menekülteket (3. cikk 1.), továbbá leszögezi, hogy a Charta 
nem érinti a nemzetközi jog által elismert önrendelkezés elvét és egyrészről 
a tagállamok, valamint az Európai Közösség, másrészről a népcsoport és 
tagjai közötti speciális jogi kapcsolatokat szabályozza, és nem értelmezhető 
úgy, hogy előírásai egy tagállam területi integritását megkérdőjelezik vagy 
állami biztonságát veszélyeztetik. (3. cikk 3–4.)

A Charta-tervezet 4. cikkének tárgya a népcsoportnak a léthez 
való joga. Megtiltja a kényszerű áttelepítéseket és a népcsoportrégió de-
mográfiai összetételének a népcsoport kárára történő megváltoztatását  
(3. bekezdés). A további cikkelyek szerint a népcsoportoknak és tagjaiknak 
joguk van a népcsoportrégió természeti erőforrásaiban való megfelelő ré-
szesedéshez (5. cikk 2.), a szabad identitásváltáshoz (6. cikk) és a kisebbsé-
gi létből fakadó természetes hátrányok kiegyenlítése és a teljes egyenlőség 
biztosítása érdekében különleges védelemre a nyelv, az oktatás, a szabad 
kapcsolatok és a szabad mozgás, az információk, a közhivatalokban való 
alkalmazás, a saját szervezetek, a politikai képviselet, a választásokon való 
részvétel, a közigazgatási autonómia és a közigazgatásban való részvétel 
vonatkozásában (8. cikk). (Vogel 2001. 66.)
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A Tervezet biztosítja a kisebbségek és tagjai számára a jogorvoslat 
lehetőségét az állam bíróságai előtt. A tagállamoknak a Charta előírásait 
az Európai Közösség közösségi jogszabályaiként kell elismerniük, ennél-
fogva a népcsoportok, miután a tagállam jogorvoslati lehetőségeit kime-
rítették, az Európai Bírósághoz fordulhatnak jogorvoslásért (22. cikk). 
Végül a tervezet tartalmazza a Charta által biztosított jogok tagállamon 
belüli végrehajtásának kötelezettségét azzal, hogy a tagállamok mindenütt, 
ahol szükséges, különleges intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy 
a népcsoport tagjainak a többi állampolgárral való teljes egyenlőségét, az 
emberi jogok és az alapvető szabadságjogok élvezetét biztosítsák (23. cikk 
1.), és e keretben létrehozhatják a „népcsoport ombudsman” tisztét (23. 
cikk 2.). (Vogel 2001. 68.)

Az Alber-féle Népcsoportjogi Charta nemzetközi szinten talán a 
legszakszerűbben kidolgozott és jogforrásokkal leginkább alátámasz-
tott dokumentum. Az Európai Parlament azonban ezt a tervezetet sem 
fogadta el, bár nyilvánvalóan az európai népcsoportok legitim igényeit 
tartalmazza.2 A népcsoportok igényei, a szakértők véleménye és egyes ál-
lamoknak a kisebbségi kérdést illető politikai magatartása, vélt érdekei és 
félelmei közötti eltéréseket a rendkívül figyelemreméltó kísérletek ellenére 
sem sikerült áthidalni. Nyilvánvaló, hogy a Charta tervezete az államok 
szuverenitását és területi integritását védő cikkelyek beépítése dacára sem 
volt elfogadható olyan államok számára, mint Franciaország vagy Görög-
ország. A Charta szintjén tehát közös politikai akarat, konszenzus nem 
alakult ki. Közös kisebbségvédelmi jogszabályrendszer az Európai Unión 
belül ma sincs, s rövid távon erősen valószínűtlen egy ilyesfajta jogcsomag 
elfogadása. (Vogel 2001. 70.)

2 Mindazonáltal, a fentiek utómunkálataként, az ún. Killilea-jelentés alapján a 
Parlament 1994-ben elfogadta az Európai Közösség nyelvi kisebbségeiről szó-
ló határozatot, amely megint utalt az Arfe-határozatokra és rámutatott, hogy a 
tagállamoknak el kell ismerniük nyelvi kisebbségeiket és meg kell teremteniük az 
alapvető feltételeket e nyelvek megőrzésére és fejlesztésére. A Parlament felszó-
lította továbbá a nemzeti kormányokat és parlamenteket, hogy írják alá és rati-
fikálják az ET regionális vagy kisebbségi nyelvek Európai Chartáját. Felkérte az 
Európai Bizottságot is, hogy a közösségi politika különböző területeinek kiala-
kítása során vegye figyelembe a kevésbé használt nyelveket és az azokhoz tartozó 
kultúrákat. (Toggenburg 2002. 18.)
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A KISEBBSÉGI KÉRDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS 
KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKÁJA

1989 után a posztkommunista térség politikai átrendeződése, a Szovjet-
unió és Jugoszlávia felbomlása, az itt kirobbant, nagyrészt etnikai, nem-
zetiségi, kisebbségi fogantatású konfliktusok az Európai Közösséget is 
alapvetően érdekeltté tette ezek békés rendezésében és a politikai meg-
oldás megtalálásában. Mivel az etnikai-kisebbségi kérdések megoldása 
nélkül a konfliktusok lecsillapítása, a béke helyreállítása és a politikai 
megoldások megtalálása lehetetlennek tűnt, az EK/EU beépítette közös 
kül- és biztonságpolitikájába a kisebbségi kérdés kezelését is. Mindezt 
annak ellenére tette, hogy – miként vázoltuk – az EU-nak nincs közös 
kisebbségvédelmi jogszabályrendszere. (Vogel 2001. 70–71.)

A Jugoszláviában kirobbant véres konfliktusokra válaszként az Eu-
rópai Közösség tagállamai az akkori Európai Politikai Együttműködés (a 
mai Közös Kül- és Biztonságpolitika előfutára) összehívott Hágába egy 
békekonferenciát, és felállított egy ítélőbizottságot, amelyet elnöke után 
Badinter Bizottságnak is neveznek. A Bizottság az Európai Közösség 
kérésére adott véleményezéseiben kialakított néhány, az önrendelkezés-
ről és kisebbségvédelemről szóló doktrínát. A tizenkettek (ahány tagot a 
Közösség akkor számlált) közvetlenebb módon is hozzájárultak az álla-
mok nemzetközi gyakorlatának alakításához ezen a téren, amikor 1991  
decemberében elfogadták a nyilatkozat az új kelet-európai és volt szov-
jetunióbeli új államok elismerésének alapelveiről című dokumentumot. A 
világ e régiójában az új államok elismerését a Tizenkettek egy sor kötele-
zettségvállalástól tették függővé, beleértve az emberi jogok tiszteletét és 
„az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet keretében vállalt 
kötelezettségeknek megfelelő garanciákat az etnikai és nemzeti csoportok 
és kisebbségek jogai számára”. (De Witte 2003. 245.)

A kisebbségi kérdés által kiváltott kihívásokra az EK/EU a nemzet-
közi színtéren tehát politikai kezdeményezésekkel válaszolt, amelyeket a 
tagállamok külpolitikai egyeztetésére hivatott Európai Politikai Együtt-
működés keretében dolgozott ki. Az új államok elismerésének feltételek-
hez kötése nem volt precedens nélküli. Ami meglepő volt, az a kisebb-
ségvédelem konkrét említése mint az elismerés egyik feltétele, különösen 
olyan országok (az Európai Közösség tagjai) részéről, amelyek csoport-
ként azelőtt soha nem tettek semmilyen belső vagy nemzetközi lépést a 
kisebbségvédelem terén. A valóságban az elismerés közös feltételeiben 
való megegyezés egy olyan kompromisszum volt, mely az európai orszá-
gok közötti, a jugoszláviai helyzet fölötti véleménykülönbségek elkendő-
zését szolgálta. Ezenfelül a kisebbségvédelmi kritériumot az Európai Kö-
zösség tagjai következetlenül alkalmazták: Horvátországot 1992. április 
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15-én elismerték, noha a Badinter Bizottság fenntartásokat fogalmazott 
meg kisebbségvédelmi törvényeivel kapcsolatban, míg Macedóniát, amely 
a Bizottság szerint minden követelménynek megfelelt, Görögország miatt 
akkor nem ismerték el. (Horvátország elismerésének magyarázata többek 
között abban rejlik, hogy a horvát szábor 1991. december 4-én az EK ja-
vaslatainak megfelelő alkotmányos törvényt fogadott el az emberi jogok-
ról és szabadságjogokról, továbbá a Horvát Köztársaságban élő etnikai 
és nemzeti közösségek vagy kisebbségek jogairól, majd az EK kívánságai 
alapján 1992. május 8-án módosította azt. (Vogel 2001. 72.) Az EK tehát 
láthatóan befolyásolta egyes államok belső kisebbségvédelmi jogszabály-
rendszerének kidolgozását is.)

A kisebbségvédelmi szempontokat az EU ugyanakkor nemcsak az 
elismerés feltételei között szerepeltette, hanem az újonnan belépni kívá-
nó országokkal szemben is érvényesíteni próbálta, s Koppenhága után 
az Európai Bizottságban bemutatott országvélemények különös figyel-
met szenteltek a kisebbségvédelem kérdésének. A kisebbségi kérdések 
bizottsági elemzésének kifinomulatlan és töredékes jellege ellenére az 
országvéleményekből közvetve két álláspont rajzolódik ki. Egyrészt a Bi-
zottság kialakította a maga kisebbség-definícióját, amely magába foglalja 
az illető országban élő valamennyi közösséget, függetlenül attól, hogy 
azok tagjai állampolgárok-e vagy sem. Ez az a megközelítés, amelyet a 
balti államok kormányai az orosz „kisebbségekre” való tekintettel soha 
nem mulasztanak el visszautasítani. (De Witte 246.) Másrészt úgy tűnik, 
a Bizottság nem elégedett meg a kisebbségi jogok formális elismerésével 
az alkotmányban és kétoldalú egyezményekben, és véleményét a törvény-
kezést és a gyakorlatot egyaránt felmérve alakította ki. Szlovákia például 
rendelkezik a kisebbségek védelmére vonatkozó kitételekkel az alkot-
mányban, és aláírta a maga kétoldalú „stabilitási egyezményét” Magyar-
országgal, ám az Európai Bizottság mégis többször elégedetlenségének 
adott hangot az ottani kisebbségi helyzettel kapcsolatban.

Ha viszont nem csak az országjelentéseket nézzük, vagyis nem csak 
azt tekintjük, hogy milyen elvárásokat fogalmazott meg a Bizottság a csat-
lakozásra váró országokkal szemben, hanem egyszersmind azt is megpró-
báljuk azonosítani, hogy melyek a közös európai mérce elemei, melyekhez 
az uniós tagállamok egyöntetűen felzárkóznak, s amelyhez a csatlakozás-
ra váró országoknak is fel kellene zárkózniuk, akkor azt leszünk kénytele-
nek tapasztalni, hogy nincs ilyen közös mérce: amit a tagállamok „saját” 
kisebbségeikkel tesznek, ahhoz az EU-nak semmi köze, általánosan alkal-
mazott európai kisebbségvédelmi modell pedig egyszerűen nem létezik.

Ha tehát az Európai Unió kisebbségvédelmi normáira vagyunk kí-
váncsiak, fölül kell emelkednünk az államok hazai gyakorlatán, és figye-
lembe kell vennünk a nemzetközi kötelezettségeket is, amelyeket valameny-
nyi európai állam vállalt az elmúlt években. Mindent együttvéve elvileg 
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mégiscsak létezhet egy közös európai kisebbségvédelmi normarendszer; 
ezt ugyan többnyire magának az EU-nak a keretein kívül, de a tagországok 
részvételével alakították ki, ezért legitim módon használhatja az EU külső 
tevékenységeiben, legalábbis abban a mértékben, amilyen mértékben saját 
tagállamai gyakorlatilag megfelelnek ennek.

Innen nézve azt tudnánk mondani, hogy a közös európai norma-
rendszer elemei az 1990-es Koppenhágai Dokumentumban, a Partner-
ségek a csatlakozásért szövegeiben, a Bizottság rendszeres jelentéseiben 
lelhetők fel. Csakhogy az Európai Unió intézményeinek a közép-kelet-
európai országok számára készült dokumentumaiban szereplő, a kisebb-
ségvédelmi normákra tett utalások igen általánosak. Az illető orszá-
goktól elvárt lépéseket megnevezik, de az EU elvárásainak alapjaiként 
szolgáló eszközöket és mércéket már nem, éppen attól való félelmükben, 
hogy ezek bumerángként csaphatnak vissza maguk az EU-országok el-
len. A kisebbségek védelme így egy rosszul meghatározott politikai köve-
telmény, amelynek a közép-kelet-európai országok csak azért igyekeztek 
jól-rosszul (de inkább rosszul) megfelelni, mert ott volt előttük a csatla-
kozás mézesmadzaga. (De Witte 2003. 261.)

Ugyanakkor annak a ténynek, hogy a kisebbségvédelem normái-
nak érvényesítése a csatlakozási kritériumok részévé vált, hátrányos kö-
vetkezményei is lehetnek. Egy ország felvétele ezáltal azt fogja jelenteni, 
hogy az EU a kisebbségi kérdést megoldottnak tekinti. És ha a közép-ke-
let-európai országok a kisebbségi kérdés tekintetében tiszta lappal csatla-
koztak az EU-hoz, akkor semmi szükség nincs az EU részéről arra, hogy 
változtasson az Unión belüli kisebbségi kérdéssel szembeni „agnoszticiz-
musán”. Ha ehhez hozzávesszük az EU-t átható erős szubszidiaritás-párti 
hangulatot, a tagállamok vonakodását, hogy bármi további hatáskört át-
adjanak az EU-nak, várható, hogy az etnikai kisebbségi kérdések is az ál-
lamok belső jogrendje és alkotmányos előírásai hatáskörében maradnak. 
Az államok teljesítménye fölött csekély jelentőségű ellenőrzést nem az 
Európai Unió, hanem az Európai Tanács fog gyakorolni, az Emberi jogok 
európai egyezménye és a keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelmé-
ről biztosította mechanizmusok keretében.
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LEHETŐSÉGEK, MODELLEK, KIHÍVÁSOK A 
KISEBBSÉGI FELSŐOKTATÁS-POLITIKÁBAN

Az erdélyi magyar kisebbség külső érdekérvényesítő, illetve belső stra-
tégiai célkitűzései szempontjából a romániai rendszerváltás óta eltelt bő 
húsz esztendő korántsem tekinthető eseménytelennek a romániai (erdé-
lyi) magyar felsőoktatás vonatkozásában. Állandóan napirenden lévő, vi-
tákat, polémiákat kiváltó – s nyugvópontra mindmáig nem jutó – kérdést 
képezett az önálló magyar állami egyetem ügye, azaz a „Bolyai Egyetem” 
létrehozásának immár két évtizede újra és újrafogalmazódó lehetőségei. 
Hasonló intenzitással volt jelen a szűkebb szakmai és a tágabb társadalmi 
nyilvánosságban az erdélyi magyar felsőoktatás állapotának, de kivált-
képp feladatainak, jövőképének körvonalazása, a kisebbségi társadalom 
egyetemekkel szembeni elvárásainak, igényeinek, szükségleteinek az 
elemzése. Állandó – s szintén nem új keletű – téma volt továbbá felső-
oktatásunk állami és magánintézményeinek egymáshoz való viszonya, az 
így létrejövő felsőoktatási kínálat komplementaritásának és/vagy konku-
renciájának kérdése, a nemzetpolitikai és munkaerő-piaci elvárásoknak 
való megfelelés szükségessége és mértéke, és nem utolsósorban a romániai 
magyar nyelvű képzési kínálat továbbra is hiányzó elemeinek, szakjainak 
a megalapítására, elindítására vonatkozó lehetőségek és imperatívuszok 
megfogalmazása. És természetesen napirenden voltak a mindezekhez a 
kérdésekhez kapcsolódó költségvetési és politikai kérdések is: kinek (a 
mindenkori román, avagy a magyar kormánynak) feladata a közfelada-
tokat ellátó erdélyi magyar egyetemi hálózat (rész)finanszírozása? Mit, 
mely képzési területeket, szakokat célszerű ezekből a forrásokból támo-
gatni, általában véve a magyar közösség, de ezen belül különösen a ma-
gyar kisebbség jövője szempontjából? ki vagy kik, vagyis mely intézmé-
nyek a legérdemesebbek és legalkalmasabbak a szakmai-szakképzési és 
ezzel egyidejűleg a nemzetpolitikai feladatok elvégzésére? Hogyan kell a 
magyarországi közhatalomnak, illetve a romániai magyarság politikai ér-
dekképviseleteinek tematizálni, támogatni, vállalni a magyar nyelvű fel-
sőoktatás ügyét? Olyan kérdések ezek, melyek – jóllehet felsőoktatásunk a 
rendszerváltás óta eltelt bő húsz esztendőben mind kínálata, mind oktatói 
és hallgatói létszáma tekintetében határozott expanzióval jellemezhető – 
továbbra is komoly kihívások elé állítják az erdélyi magyar társadalom, 
ezen túlmenően pedig az erdélyi és magyarországi szakmai és politikai 
élet egészét.
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I. TÉNYEK ÉS KIHÍVÁSOK

Nem akármilyen feladattal kell megbirkóznia annak, aki manapság a 
romániai magyar felsőoktatás helyzetéről és célkitűzéseiről kíván átfo-
gó elemzést nyújtani. A kérdéskör mára ugyanis egy nagyon komplex, 
egymástól igen eltérő szempontokat és megfontolásokat egyesítő prob-
lematikává terebélyesedett, s így az erre irányuló vizsgálódások is több 
szakterületen való jártasságot, alapos tájékozottságot, számos statisztikai 
adat és „háttér-információ” ismeretét követelik meg. Éppen ezért jelen 
tanulmány szerzője őszinte tisztelettel és elismeréssel adózik mindazon 
szakemberek, intézmények, testületek teljesítménye előtt, akik az elmúlt 
években kisebbségi magyar felsőoktatásunk állapotának és feladatainak 
átfogó elemzését igyekeztek elvégezni. Tekintettel kellett lenniük ugyanis 
az európai oktatási rendszer átalakulására (Bologna-folyamat), illetve az 
ebből adódó hazai következményekre; ismerniük kellett a romániai, ezen 
belül pedig a magyar nyelvű felsőoktatásra vonatkozó statisztikai adato-
kat; munkaerő-piaci elemzéseket és mutatókat, keresleti-kínálati prognó-
zisokat, s nem utolsósorban demográfiai adatokat kellett összekapcsolni-
uk oktatáspolitikai megfontolásokkal; jártasaknak kellett lenniük a hazai 
felsőoktatásra vonatkozó törvényes-normatív keretek, illetve az azok által 
biztosított fejlesztési lehetőségek terén; tájékozottak kellett legyenek a ro-
mániai normatív finanszírozás, illetve a magyarországi támogatáspolitika 
által biztosított lehetőségekre nézve – és a sor bizonyára még folytatható. 
Mindehhez hozzáadódik a romániai magyar felsőoktatás jelenét és jövőjét 
alapvetően meghatározó, a különböző stratégiai tanulmányok egyértelmű 
közös elemét képező nemzet- és kisebbségpolitikai szempont, vagyis azok 
az elvek és célkitűzések, melyeknek kontextusában a szűk szakmai-okta-
táspolitikai metszetben egyébként könnyen kezelhető kérdések is proble-
matikussá, értelmezhetővé, vitathatókká válnak.

Jelen tanulmány nem tekinti céljának az így körvonalazódó, igen 
komplex kérdéskör teljes, kimerítő elemzését. Nem törekszünk az erdélyi 
magyar felsőoktatás jelenének történelmi távlatokból, múltból, hagyomá-
nyokból való levezetésére, s annak argumentálására sem fogunk kitérni, 
hogy miért döntő fontosságú egy nemzeti közösség számára az anyanyelven 
zajló, önálló, teljes képzési spektrumot felölelő felsőoktatás. Oktatáspoliti-
kánkban ugyan komoly jelentőségű, ám alábbi elemzéseink tárgyköréhez 
szintén nem tartozó problematikát jelent a magyar felsőoktatásnak az ál-
talában vett európai felsőoktatás kihívásainak, gondjainak összefüggései-
be való belehelyezése. Nyilvánvaló tény ugyanis, hogy a romániai magyar 
felsőoktatás jelenlegi problémáinak, feladatainak egy része teljesen azonos 
a hazai román, de a magyarországi magyar, s ezen túllépve az egységes eu-
rópai felsőoktatás (az ún. Európai Felsőoktatási Térség) gondjaival. Ilyenek 
az egyetemek, egyetemi oktatók által manapság igen jól ismert kihívások: a 
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felsőoktatás eltömegesedése, illetve az a tény, hogy a korábbi, általánosnak 
mondható érettségi vizsga szintjét lassan a szintén általánosnak mondható 
egyetemi alapképzési oklevél veszi át; szintén ebben az összefüggésben je-
lent komoly gondot az eltömegesedés, illetve a normatív támogatási (az ún. 
„fejkvóta”) rendszer negatív következményei által eredményezett minőség-
romlás, a mennyiség és minőség imperatívusza között „vergődő” felsőokta-
tás; szintén világ- és európai szintű kihívás a felsőoktatási intézmények piaci 
szereplőkké való válása, s az ebből adódó stratégiai problémák (túlkínálat, 
versenyhelyzet stb.) kezelése; de ugyanakkor említhetnénk az elméletileg 
létező, ám uniós szinten igen nehézkesen működő ekvivalens tanrendek és 
oklevelek kérdéskörét is. Nem véletlen tehát, hogy az utóbbi évek külföldi és 
hazai oktatáspolitikai szakirodalmának előterében ezeknek a jelentős kihí-
vásoknak, gondoknak az elemzése, a Bologna-rendszer előnyeinek és hátrá-
nyainak megvitatása, a belőle adódó negatív következmények feloldásának 
a keresése állott – beleértve természetesen a romániai magyar felsőoktatásra 
vonatkozó vizsgálódásokat is.

Amint azt a korábbiakban már jeleztük, van ugyanakkor a románi-
ai (más szóval: a legtágabban értelmezett erdélyi) oktatáspolitikának egy 
megkerülhetetlen nemzetpolitikai, nemzetstratégiai komponense is, mely 
elsősorban a felsőoktatásunk jövőképével kapcsolatos elemzésekre, vitákra 
nyomja rá bélyegét. Ez az a szempont, a jelen és a hogyan tovább kérdése, 
melynek tárgyalására tanulmányunkban a továbbiakban törekszünk, an-
nak reményében, hogy kimerítő, mindenre kiterjedő válaszokat ugyan nem, 
de talán végiggondolásra érdemes szempontokat tudunk megfogalmazni a 
felsőoktatásunk stratégiai kérdéseire érzékeny szakemberek, oktatók és tár-
sadalmi nyilvánosság számára.

Az erdélyi magyar felsőoktatás pillanatnyi helyzetének vizsgálatá-
hoz vegyük alapul a legutolsó lezárt, teljes egyetemi esztendőt, vagyis a 
2010/2011-es tanévet. Az 1. táblázat összesítve tartalmazza azokat az intéz-
ményeket és helyszíneket, amelyek keretében és ahol jelenleg a magyar nyel-
vű felsőoktatás döntő része zajlik, feltüntetve egyszersmind a hallgatói és a 
főállású oktatói összlétszámot is.1 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az 
egyes intézményi nyilvántartások rendszereinek sajátosságai okán a szám-
adatokban lehetnek ugyan apróbb eltérések, ám ezek nem befolyásolják 
nagyságrendekre vonatkozó, elemző jellegű következtetéseinket.

1 A kimutatáshoz szükséges adatszolgáltatásra 2011 áprilisában került sor, a fel-
sőoktatási intézmények közvetlen lekérdezésével. A szerző ezúton is köszönetet 
kíván mondani a Babeș–Bolyai Tudományegyetem  magyar tagozata, a maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem, a Partiumi Keresztyén Egyetem vezetői (Magyari 
Tivadar rektorhelyettes, Gáspárik Attila és János-Szatmári Szabolcs rektor urak), 
illetve az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata, a Protestáns Teo-
lógiai Intézet és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem főtitkárságai kész-
séges együttműködéséért.
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1. táblázat. A 2010/2011-es egyetemi év számokban

Intézmény
Oktatás hely-

színe
BSc- 

hallgatók
MSc- 

hallgatók
Egyéb

Hallgatók 
összesen

Főállású 
oktatók
összesen

Babeş–Bolyai 
Tudományegye-
tem (BBTE)

Kolozsvár és 
kihelyezett 
tagozatok magyar 
képzései (Gyer-
gyószentmiklós, 
Sepsiszentgyörgy)

5510 1170 300 6980 337

Sapientia  
 Erdélyi Magyar 
Tudományegye-
tem (EMTE)

Csíkszereda, 
Kolozsvár,  
Marosvásárhely 

1940 – – 1940 187

Marosvásárhelyi 
Orvosi és Gyógy-
szerészeti Egye-
tem  (MOGYE)

Marosvásárhely  
Nincs 

adat
Nincs 

adat
Nincs 

adat
1520 138

Partiumi Keresz-
tyén Egyetem 
(PKE)

Nagyvárad 790 70 – 860 87

Marosvásárhelyi 
Művészeti Egye-
tem (MME)

Marosvásárhely  114 52 23 (PhD) 189 29

Protestáns 
Teológiai Intézet 
(PTI)

Kolozsvár 128 128 – 119 14

Összesen 11 608 792

A fenti táblázatból kirajzolódó kép teljessége okán mindenekelőtt azt 
kell megjegyeznünk, hogy első oszlopában azok az intézmények szerepel-
nek, melyek az elmúlt néhány esztendőben mind területi fedésük, mind 
pedig oktatói és hallgatói létszámuk tekintetében az erdélyi magyar felsőok-
tatás gerincét alkották. Nem hagyhatjuk azonban említés nélkül azt a tényt, 
hogy magyarországi egyetemek (Károli Gáspár Református Egyetem, Deb-
receni Egyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája, Budapesti Gazdasági Főiskola) további, kihelyezett alapképzé-
seket működtetnek Marosvásárhelyen, Nagyváradon, Nyárádszeredában és 
Székelyudvarhelyen, ugyanakkor pedig a Budapesti Gazdasági Főiskola és 
a Budapesti Corvinus Egyetem székhelyen kívüli mesterképzéseket indított 
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Kolozsváron és Csíkszeredában. Ezek a képzések – formájukat tekintve – el-
térő jellegűek, van közöttük nappali tagozatos és levelezői egyaránt, és talán 
érdemes azt is kiemelnünk, hogy szerepüknek, funkciójuknak, s különösen 
a magyar kisebbség jövőjével kapcsolatos hosszú távú hatásaiknak a megíté-
lése erdélyi akadémiai körökben sok esetben erőteljesen negatív. A táblázat 
adatai kapcsán továbbá azt sem érdektelen megemlíteni, hogy az összesí-
tésben – hallgatói és oktatói létszámát tekintve – harmadik helyen szerepel 
a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozata, 
melynek esetében az elmúlt esztendő történései eredményeként joggal fo-
galmazható meg a kérdés: van-e egyáltalán magyar tagozata az egyetemnek, 
s amennyiben igen, miben is áll ez (tagozati önállóság, döntéshozatali jog-
kör, oktatás nyelve stb.)?

Mindezeken túlmenően, a 2010/2011-es egyetemi év utolsó adatso-
ra – a közel 12 000-es hallgatói, illetve a 800 felé tartó alapállású oktatói 
összlétszám – mindenekelőtt arra a pozitív tényre világít rá, hogy az erdélyi 
magyar nyelvű felsőfokú képzési kínálat, a diáklétszám, illetve a magyar 
oktatói-szakemberi állomány az elmúlt 20 évben folyamatosan bővült, s a 
táblázatból az is jól kivehető, hogy az 1989-es politikai rendszerváltás óta 
földrajzi kiterjedésében, hallgatói-oktatói létszámában fokozatosan kiépült 
Erdélyben egy ún. magyar felsőoktatási rendszer. Ennek ellenére viszont to-
vábbra is fennáll a magyar fiatalok (többségiekhez viszonyított) alulrepre-
zentáltsága a romániai felsőoktatásban, és az a diagnózis is érvényes marad, 
hogy bizonyos szakterületeken továbbra sincs magyar nyelvű egyetemi ok-
tatás. (Ilyenek például az állatorvosi képzés, az agrárképzés, a mérnöki és 
zenei szakok egy jelentős része, s e tekintetben az elmúlt időszakból talán 
egyetlen pozitív „áttörést” könyvelhettünk el: a Sapientia EMTE kolozsvári 
kara keretében 2010-ben elindult – újraindult – az erdélyi magyar jogász-
képzés. A teljes anyanyelvű képzési spektrum hiányosságai ugyanakkor 
még tovább árnyalhatók, ha szétválasztjuk a felsőoktatáson belül az alap-, a 
mesteri és doktori képzések lefedettségét.)

Érdekes, aláhúzandó tényállásra, problémára világít rá a hallgatói 
összlétszámra vonatkozó adat is. Ha a táblázatban nem szereplő magyaror-
szági kihelyezett képzések diáklétszámára is tekintettel vagyunk, akkor egy 
durva közelítésben azt mondhatjuk, hogy a 2010/2011-es egyetemi évben, 
teljes ciklusokkal számolva, 12 000 diák tanult az erdélyi magyar nyelvű 
felsőoktatási rendszerben. A különböző típusú – alap-, mesteri, doktori – 
képzések eltérő időtartamát, illetve az azokban részt vevő hallgatók súlyo-
zott számarányát figyelembe véve (vagyis a tárgyév összesen 12 000 diákját 
3,8–4 év képzési átlagidővel elosztva) arra a következtetésre jutunk, hogy 
az elemzett tanévben egyetlen egyetemi évfolyamon körülbelül 3000 hall-
gató tanult magyar nyelven, Erdély különböző felsőoktatási intézményei-
ben – s ez a létszám az első alapképzésben, az ún. „másoddiplomás kép-
zésben”, illetve a több szak oktatásában párhuzamosan részt vevő diákokat 
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egyaránt tartalmazza. Felsőoktatási intézményeink belső statisztikáiból 
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egyetlen egyetemi évfolyamot alapul véve 
körülbelül 2000–2200 főre tehető azon hallgatók száma, akik frissen (vagy 
korábbi években) érettségizettként, „első egyetemesként” iratkoznak be va-
lamely felsőoktatási intézmény magyar nyelvű alapképzésébe. Mi is tehát 
tulajdonképpen a probléma ezekből a számadatokból kiindulva? Egy sor, az 
elmúlt években készült felmérésből tudjuk, hogy 2006 óta nagyjából állan-
dó, 8300–8500 közötti létszámú érettségire jelentkező magyar diákkal szá-
molhatunk Erdélyben, s 8000 körüli azoknak a száma, akik sikerrel teszik 
le líceumi záróvizsgáikat. Ha most a két számadatot összevetjük, akkor jól 
látható, hogy érettségiző fiataljainknak gyakorlatilag csupán az egynegyede 
folytatja aztán tanulmányait valamely magyar nyelvű egyetemi képzésben. 
Ezt a tényállást a közelmúltban a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Felsőok-
tatási Munkacsoportja által készített tanulmány, valamint a gyergyószent-
miklósi Omnibus Kft. által elvégzett középiskolai felmérés is megerősítette, 
rávilágítva egyszersmind arra is, hogy a magyarul érettségizők körülbelül 
fele tanul tovább felsőoktatásban, közülük pedig nagyjából 50-50% arány-
ban vesznek részt romániai magyar, illetőleg romániai román nyelvű képzé-
sekben (vö. Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Ábel Kiadó, 
Kolozsvár 2010).

A romániai (erdélyi) magyar felsőoktatás további problémáját, kihívá-
sát jelentheti a jelenlegi viszonylagos „bezártság” feloldása, a hazai és nem-
zetközi tudományos életbe való erőteljesebb, határozottabb bekapcsolódás. 
Megfogalmazható ugyanis az a diagnózis, hogy a magyar nyelvű felsőfokú 
képzéseink jelenlegi oktatási-tudományos kooperációi túlsúlyban Magyar-
ország irányában épültek ki, ami kétségtelenül természetes, s egyben pozi-
tív tény, de ugyanakkor egy viszonylagos „nyelvi bezártság” veszélyével is 
járhat. Ezt a tényállást erősítik meg az elmúlt évek hallgatói mobilitására 
vonatkozó statisztikái (az erdélyi magyar diákok esetében elsősorban Ma-
gyarország a célország), de ugyanannak a „nyelvi bezártságnak” a tünete le-
het a néhány szakterületen tapasztalható alacsony mértékű magyar–román 
tudományos és szakmai kommunikáció is.

II. ÖNÁLLÓ (ÁLLAMI) MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 
– HOGYAN TOVÁBB?

A romániai magyar felsőoktatás állapotának elemzése során természete-
sen nem kerülhetjük meg az önálló állami magyar egyetem létének, lehe-
tőségének a kérdését sem. Az 1989-es politikai rendszerváltás (vagy még 
messzebbre visszanyúlva, a Bolyai Egyetem 1959-es megszüntetése) óta a 
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romániai magyar kisebbség állandó jogos – s mind ez idáig sikerrel nem 
járó – igénye, követelése a romániai, állami finanszírozású, önálló magyar 
egyetem létrehozása. Az erdélyi magyar közösség eme jogáról, óhajáról ter-
mészetesen sem most, sem pedig a jövőben nem szabad lemondani – már 
csak a román államnak a saját (kisebbségi) állampolgáraihoz fűződő köz-
feladatai okán sem. Az elmúlt 22 év, különösen pedig az elmúlt egy évtized 
magyar nyelvű felsőoktatáshoz kapcsolódó eseményei, történései kapcsán 
viszont joggal tehető fel a kérdés, hogy miként lenne célszerű a jelenlegi 
egyetemi viszonyok között az önálló állami magyar egyetem létrehozása és 
működtetése, hogy mit is értünk, mit is érthetünk ma a „Bolyai Egyetem” 
kifejezés alatt. Jelen tanulmány szerzőjének határozott meggyőződése, hogy 
az egykori kolozsvári magyar egyetem neve mára már kilépett konkrét 
„földrajzi” határai közül, kiemelkedett a valamikori épületegyüttes falainak 
és folyosóinak szűken értelmezett teréből – s napjainkra a „Bolyai Egyetem” 
az általában vett erdélyi, önálló, állami finanszírozású magyar felsőoktatás 
szimbólumává nőtte ki magát. A „Bolyai Egyetem” szimbólumába manap-
ság gyakorlatilag minden beletartozik, ami az erdélyi magyar közösség 
megvalósulatlan igénye, követelése, óhaja saját felsőfokú oktatása vonatko-
zásában. Amennyiben viszont ez így van, válaszra váró kérdést jelent, hogy 
mely utakon, milyen stratégiák szerint tölthető-töltendő ki tartalommal ez 
a szimbólum, ráadásul oly módon, hogy az így megfogalmazódó jövőkép 
számoljon a hazai román és magyar felsőoktatás, valamint a romániai és a 
magyarországi politika realitásaival, s egyszersmind a kivitelezés pragma-
tikájával is. A magunk részéről – figyelembe véve az elmúlt bő két évtized 
szakmai-társadalmi nyilvánosságában körvonalazódó főbb toposzokat is –  
a teljes spektrumú, önálló, magyar nyelvű állami felsőoktatás céljának el-
érése vonatkozásában alapvetően három lehetőséget, három „jövőképet” 
tartunk elemzésre érdemesnek: az önálló, 1959-ben megszüntetett Bolyai 
Egyetem jogörökösét jelentő állami egyetem visszaállításának gondolatát; 
az önálló magánegyetemi hálózat (azaz a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem négy oktatási helyszíne ál-
tal képviselt egyetemi rendszer) román állami finanszírozásának kérdését; 
végül pedig a jelenlegi romániai magyar nyelvű – állami és magán – egyete-
mi oktatás szereplői lazább-szorosabb szövetségének és közös érdekképvi-
seletének lehetőségét („konzorcium”-elv).2

2 A romániai magyar felsőoktatás stratégiájára, jövőképére vonatkozó diskurzu-
sokban az elmúlt időszakban két olyan elképzelés is megfogalmazódott, melyeket 
– elsősorban célszerűségük és pragmatikus vetületeik miatt – a magunk részéről 
igen kevéssé tartunk reálisaknak. Az egyik az újabb, a már meglévőek mellett lét-
rehozandó önálló egyetem gondolata, melynek értelme alaposan megkérdőjelez-
hető pusztán a Romániában érvényben lévő,  igen hosszadalmas – legalább tíz 
esztendőt felölelő – felsőoktatási akkreditációs procedúra ismeretében. A másik 
elképzelés a Babeș–Bolyai Tudományegyetem keretében működő magyar tagoza-
tot helyezné át a Sapientia–PKE hálózatba, mely esetben viszont erős kockázati 
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II.1. „Bolyai” és „Babeș”

Ami a kolozsvári Bolyai Egyetemnek mint a jelenlegi Babeș–Bolyai Tudo-
mányegyetemből kiváló, a fennálló strukturális, személyi, hallgatói és va-
gyoni viszonyok kettéosztásából létrejövő önálló állami magyar egyetem-
nek a gondolatát illeti, úgy gondoljuk, hogy ennek ma négy ok miatt nincsen 
tulajdonképpeni realitása. Egyfelől az 1989-es változások pillanatától gya-
korlatilag mindmáig hiányzik a román főhatalom részéről az a határozott 
és valós politikai akarat, mely egyáltalán lehetővé tehetné az egykori Bolyai 
Egyetem visszaállítását, az elkobzott és államosított javak, épületek, vagyon-
tárgyak visszaszolgáltatását. Ez utóbbiak tekintetében – „egyetem-üggyel” 
együtt vagy attól függetlenül – az erdélyi magyar közösségnek továbbra is 
fenn kell tartani a jogorvoslat igényét és követelését. Az „osztódással” létre-
jövő önálló egyetem realitását tovább csökkenti az a tény is, hogy a BBTE 
magyar tagozatán belül, az oktatók körében hosszú ideje nincsen megfelelő 
konszenzus erre a kérdésre nézve: az egyetemből való kiválásnak, önállósu-
lásnak, illetve a jelenlegi status quo fenntartásának egyaránt számos híve, 
elkötelezettje van, s az egyetértés eme hiánya kétségtelenül a „kiválás” poli-
tikai érvényesítésének a lehetőségét is gyengíti.3 Ugyanakkor pedig – főleg az 
egyetem román vezetése által megfogalmazott célkitűzések ismeretében –  
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a magyar tagozat „kivonása” gyakor-
latilag a BBTE Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb multikulturális, 
mintaértékű felsőoktatási intézményévé válásának többször kinyilvánított 
stratégiai célját tenné súlytalanná, komolytalanná (a „harmadik” pillér, az 
ún. német tagozat ugyanis gyakorlatilag nem létezik az egyetemen). Az így 
értelmezett önálló magyar egyetem realitása ellen szóló negyedik, egyben 
utolsó ok az erdélyi magyar felsőoktatási kontextus utóbbi tíz évben lezajlott 
lényeges megváltozása, a PKE és a Sapientia EMTE létrejötte és egyre bővü-
lő diáklétszámmal és szakspektrummal való működése.

Ilyen körülmények között természetes, hogy az elmúlt években fo-
kozatosan értékelődött fel a magyar (magán)egyetemi hálózat jelentősége, 
s egyre határozottabban fogalmazható meg, hogy a Sapientia EMTE–PKE 
intézményrendszere töltheti be a jövőben az erdélyi magyar közösség 
irányítása alatt álló, önálló tudományegyetem szerepét. A két egyetem 
független jogi és gazdálkodási entitásként való megalapítása, úgy tűnik, 
sikerrel emelheti ki az erdélyi magyar felsőoktatás ügyét az irreális cél-
kitűzések síkjából, s ez utóbbiak tekintetében érvként pusztán annyit 

tényezőt jelenthetne a jelenleg román állami támogatással működő magyar nyelvű 
képzések hallgatói normatívájának az elvesztése.

3 E tanulmány szerzője fontosnak tartja megjegyezni, hogy diagnózisát nem „külső 
szemlélőként”, hanem a magyar tagozat jövőbeni státusára vonatkozó viták egyik 
résztvevőjeként, az 1996–2006 közötti periódusban pedig a BBTE főállású oktató-
jaként szerzett tapasztalatok alapján fogalmazta meg.
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fogunk itt megemlíteni, hogy a 2011-ben életbe lépett új romániai oktatási 
törvény nem tartalmazza az önálló magyar állami egyetem létrehozásá-
nak lehetőségét (multikulturális egyetemekről beszél, s legfeljebb magyar 
karokat engedélyez), s egy önálló intézményt csak alapítványi vagy egy-
házi alapításúként tesz lehetővé. Úgy véljük tehát, hogy a végleges akkre-
ditációval rendelkező Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a végleges 
akkreditáció előtt álló Sapientia EMTE léte, fejlesztése, támogatása döntő 
jelentőségű a magyar nemzetpolitika szempontjából, amelynek elsődleges 
feladata a több évtizedes román elnyomó nemzetpolitikai stratégia hatá-
sának ellensúlyozása, a magyar régiók és a magyar népesség gazdasági és 
kulturális elmaradottságának enyhítése. Nem túl pozitív kicsengésű, de 
ma kétségtelenül valós állítás: a központi államhatalomtól és finanszíro-
zástól független, a magyar történelmi egyházak védnöksége és felügyelete 
alatt álló, magyar tannyelvű, a magyar hagyományokat és identitást ki-
emelt értékként kezelő, autonóm vezetőtestületek (Szenátus, Kuratórium) 
irányításával működő magánegyetemi hálózat az egyedüli olyan felsőok-
tatási intézményrendszer Romániában, amely a szükséges feltételeket és 
garanciákat szavatolhatja nemzetpolitikai céljaink eléréséhez.

Az oktatási, nevelési, identitásformálói küldetés mellett a magánegye-
temi hálózat több földrajzi helyszínen működő egyetemi karai más, döntő 
fontosságú stratégiai célokat is követnek. A Sapientia EMTE marosvásárhe-
lyi kara a városban a 2000. év fordulójára megváltozott népességi arányok 
(kevéssel 50% fölötti román lakosság) ellensúlyozására is hivatott; a csík-
szeredai kar alapítása a zömében magyarlakta térség oktatási, kulturális, 
gazdasági felzárkóztatását célozza; az egyetem kolozsvári központja, illetve 
itt működő kara a magyarság egyik hagyományos, az erdélyi magyarság ki-
emelt szellemi központjának számító város „fel nem adásának”  a szimbólu-
ma (is kíván lenni), ugyanakkor egy önálló magyar felsőoktatási intézmény 
jelenléte a városban a romániai nemzetpolitikai törekvések ellensúlyozása 
szempontjából is stratégiai jelentőségű. A magánegyetemi hálózat Erdély 
négy városában – Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad, Csíkszereda  
(s ezáltal négy régiójában) – a magyar tudományos és kulturális élet jelentős 
központjává vált, tudományos és kulturális fórumoknak, ifjúsági rendezvé-
nyeknek stb. ad otthont.

II.2. A sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Az alapításától eltelt időszakban a magyar magánintézményi hálózat bi-
zonyította élet- és versenyképességét. A szakok és főleg az intézmények 
akkreditációs önfelmérő jelentéseinek elkészítése során számbavételre 
kerültek az eltelt évek megvalósításai: jelentős tudományos eredmények 
(tudományos cikkek, könyvek, konferencia-részvétel, saját szervezésű 
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rendezvények), minőségi oktatás, amelyet az akkreditált állami egyete-
meken tett jó államvizsga eredmények és magas elhelyezkedési mutatók 
is alátámasztanak. A Sapientia EMTE esetében a 2004/2005-ös tanévben 
végzett az első évfolyam. Az ideiglenes működés időszakában a végzettek 
(összesen 2476 hallgató) akkreditált állami egyetemeken (tíz intézmény-
ben) jelentkeztek államvizsgára és szereztek oklevelet. A sikeres állam-
vizsgázók aránya egyetemi szinten 95%.

Az egyetem szakstruktúráját és szakjainak akkreditációs helyzetét a 
2011/2012-es tanévben az alábbi táblázat szemlélteti (2. táblázat, „A” betűvel 
jelöltük a véglegesen akkreditált szakokat):

2. táblázat. A Sapientia EMTE szakstruktúrája a 2011/2012-es egye-
temi évben

Kar, helyszín Szak
Szakindí tás 

éve
Hallgatói 
létszám

Csíkszeredai karok 
(Gazdaság- és Hu-
mántudományok 
Kar, Műszaki és 
Társadalomtudo-
mányi Kar)

Agrár- és élelmiszeripari gazdaság (A) 2001 75
könyvelés és gazdálkodási informatika 
(A)

2001 93

román nyelv és irodalom – Angol 
nyelv és irodalom (A)

2001 70

általános közgazdaság (A) 2002 70
Statisztika és gazdasági előrejelzések 2010 12
Marketing 2010 46
Világ- és összehasonlító irodalom – 
Angol nyelv és irodalom

2010 23

Összesen GHK 389
szociológia (A) 2001 75
környezetmérnök (A) 2002 86
Élelmiszeripari mérnök (A) 2002 118
kommunikáció és Pr (A) 2003 126
Ipari biotechnológia 2010 18
Közélelmezési és agroturisztika mér-
nök-menedzser

2010 19

Összesen MTTK 442
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Kar, helyszín Szak
Szakindí tás 

éve
Hallgatói 
létszám

Műszaki és Hu-
mántudományok 
Kar – Marosvá-
sárhely

Automatika és alkalmazott informa-
tika (A)

2001 90

Informatika (A) 2001 85
Mechatronika (A) 2001 139
számítástechnika (A) 2001 117
kommunikáció és közkapcsolatok (A) 2002 93
Kertészmérnök 2002 105
Fordító – tolmács (teljes tandíjas 
képzés)

2008 115

Távközlés 2009 39
Számítógépes művelettervezés és 
gyártásvezetés

2009 24

Egészségügyi szakpolitikák és szol-
gáltatások

2010 91

Összesen MHK 898

Természettudomá-
nyi és Művészeti 
Kar – Kolozsvár

Környezettudomány 2002 47
Fotóművészet, filmművészet, média 
(A)

2003 88

Nemzetközi kapcsolatok, európai 
tanulmányok

2005 52

Jog 2010 43
Összesen TMK 230

Összesen EMTE 1959

A 2. táblázatból látható, hogy a 2011/12-es tanévben a Sapientia EMTE 
négy karának keretében működő huszonhét szak közül tizennégy akkredi-
tált. Az intézményi akkreditációs felmérést 2009 júniusában kérvényezte az 
egyetem. A felmérési eljárás lebonyolítása nyomán született pozitív szak-
véleményezés eredményeként az ARACIS (a romániai minőségbiztosítási 
ügynökség) 2010. július 22-én döntött az intézményi akkreditáció jóvá-
hagyásáról, majd a 2011. év folyamán sor került az egyetem létrehozásáról 
szóló kormányhatározat elfogadására, illetve Románia Szenátusában való 
megszavazására. Jelenleg a kormányhatározat a kérdésben döntő testületet 
jelentő Képviselőház napirendjén szerepel, s egészen friss fejlemény, hogy 
a Képviselőház tanügyi szakbizottsága 2012. február 21-én megszavazta az 
előterjesztést.

A 2012/13-as egyetemi évre a Sapientia EMTE 1160 helyet hirdetett 
meg, ebből 479 tandíjmentes, 611 költség-hozzájárulásos, 70 teljes tandíjas. 
A 2012. naptári évben továbbá egyetlen új szak indítását tervezi az egyetem, 
a marosvásárhelyi tájépítészet szakét, amelynek ideiglenes működési enge-
délyét februárban kérvényezi az intézmény az országos minőségbiztosítási 
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ügynökségtől. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a mesteri szakok in-
dítása tekintetében szintén a 2012/13-as tanév az előkészítő év, az intézmény 
cselekvési terve szerint ugyanis az év során elkészülnek az engedélyeztetés-
hez szükséges felmérések, illetve megtörténhet az akkreditációs iratcsomók 
előterjesztése is a romániai szakhatósághoz (ARACIS).

A címzetes oktatói testület 2012-ben számszerűleg és szakterületek 
szerinti eloszlás szempontjából nagyrészt megfelel az akkreditációs köve-
telményeknek (186 főállású oktatóból 113 PhD-címmel rendelkezik). Glo-
bálisan számítva az oktatók 67,5%-a főállású, ezek közül 24% rendelkezik 
professzori vagy docensi címmel. Az adminisztratív személyzet létszáma 
148. Az oktatók kutatási eredményei, cikkei egyre nagyobb számban jelen-
nek meg a jelentős nemzetközi adatbázisokban is jegyzett szakmai folyóira-
tokban (526 cikk, amelyből 247 ISI), és számos rangos szakmai rendezvény 
szervezője vagy társszervezője az egyetem. Létrejöttek a kari vagy tanszéki 
szintű kutatóközpontok, és az egyetem elnyerte a kutatási tevékenység elis-
meréséről szóló hivatalos minősítést a Román Oktatási Minisztérium kuta-
tási szakhatósága részéről.

II.3. Az önálló magyar állami egyetem és a magánegyetemi hálózat

A Sapientia EMTE, illetve a PKE funkciója, szerepe erősödésének, felértéke-
lődésének kontextusában fogalmazódik meg az önálló magyar állami egye-
tem megvalósításának egy másik alternatívája is. A Partiumi Keresztény 
Egyetem már elnyert, illetve a Sapientia EMTE hamarosan bekövetkező 
akkreditációjával ugyanis formálisan teljesül a román állami finanszíro-
zás törvény által szabályozott igényelhetőségének feltétele (a román állam 
finanszírozhat a területén, a nemzeti oktatási rendszer keretében működő 
magánegyetemet). Ez európai léptékben nem lenne precedens nélküli hely-
zet, hisz a magánintézményi státustól az állami felé haladó európai intézmé-
nyi modellt jelent a turkui egyetem (mely hat évtized „magánstátus” után 
vált, 1981-ben, állami intézménnyé), de kevert finanszírozási formában mű-
ködik a bolzanói egyetem is (ez esetben az 1997-es intézményalapító törvény 
egy olyan, nem állami egyetem létrehozását mondta ki, melynek esetében 
az állam hozzájárul az oktatás és a kutatás költségeihez). A jelenleg jórészt 
magyarországi költségvetési forrásból működő magánegyetemi hálózatnak 
a román állami finanszírozás iránti igényét oktatási közfeladatok átválla-
lásának okán kétségtelenül meg kell fogalmaznia, de a követelés indirekt, 
s ténylegesen problematikus eredménye lehet a romániai magánegyetemek 
közötti „diszkriminatív” bánásmód megjelenése: mely indok alapján támo-
gatja a román állam a területén működő magyar magánegyetemi hálózatot, 
a többi hazai magánintézményt viszont nem? Ebben a kontextusban a hazai 
állami támogatás elnyerésének megvalósíthatósága, realitása csak annyiban 
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lehetséges, ha a Sapientia–PKE-rendszert a román állam, a romániai magyar 
kisebbség teljes körű anyanyelvű felsőoktatásához hozzájáruló, közfeladato-
kat ellátó intézményeként valamiféle „kiemelt” státusszal ruházza fel. Egy 
ilyen megoldásnak azonban meglehetősen hiányosak és homályosak a tör-
vényes-normatív feltételei, mint ahogyan az is igaz, hogy jelen pillanatban a 
román politikai elit elég határozottan elzárkózik a magyar magánegyetemi 
hálózat bármilyen típusú támogatásának lehetősége elől. Az önálló, állami 
finanszírozású magyar egyetem létrehozása e forgatókönyvének kivitelez-
hetőségét tovább nehezíti az a kérdés is, hogy ez esetben miként viszonyul-
nak majd egymáshoz a jelenlegi állami magyar egyetemi tagozatok, illet-
ve a szintén román állami finanszírozásban (is) részesülő magánegyetemi 
hálózat által felvállalt közfeladatok? Másfelől közelítve a kérdéshez: milyen 
algoritmus szerint, milyen intézményi megosztásban finanszírozza majd a 
román költségvetés a kisebbségi adófizetőkkel szembeni egyszeri kötelezett-
ségeként is felfogható, teljes szakképzési spektrumot?

II.4. Erdélyi felsőoktatási konzorcium – „Bolyai Egyetem”?

Az önálló magyar nyelvű tudományegyetem harmadik alternatívájaként 
megfogalmazható ugyanakkor egy köztes, kevert, ám a fentiekhez képest 
talán könnyebben és gyorsabban kivitelezhető megoldás is. Egyszerű kife-
jezéssel élve kérdésünk, javaslatunk úgy hangzik, hogy vajon nem lenne-e 
célszerű a romániai önálló magyar egyetemet (vagyis mindazt, amit a „Bo-
lyai Egyetem” szimbóluma alatt értünk) a ma létező felsőoktatási intézmé-
nyeinkből, hálózatszerűen „összerakni”? Egy lazább-szorosabb szövetségen 
alapuló konzorcium-típusú együttműködésre gondolunk, melynek legfon-
tosabb szereplői az 1. táblázatban is feltüntetett, magyar nyelvű oktatást 
folytató intézményeink: BBTE magyar tagozata, Sapientia EMTE, PKE, 
Művészeti Egyetem magyar tagozata, Orvostudományi és Gyógyszerésze-
ti Egyetem magyar tagozata, PTI. Egy ilyen összefogás, egy ilyen hálózat 
gyakorlatilag földrajzilag (Nagyváradtól Csíkszeredáig), illetve diszcipliná-
risan is kiadja a (majdnem) teljes képzési spektrummal rendelkező erdélyi 
tudományegyetemet, vagyis azt, amit ma a „Bolyai Egyetem” követelése, 
szimbóluma jelent számunkra. A közel teljes magyar nyelvű szakkínálat 
és az átfogó területi, földrajzi kiterjedés mellett az így értelmezett egyetemi 
szövetség kétségtelen előnye lehetne a ma létező egyetemeink közötti stra-
tégiai egyeztetés kényszere, a magyar nyelvű felsőoktatás specifikus gond-
jainak jóval erősebb érdekképviselete, „lobbi-ereje”, s nem utolsósorban a 
román állami finanszírozás együttes kérelmezésének lehetősége a magyar 
anyanyelvű felsőoktatást biztosító (azaz közfeladatokat ellátó) intézmény-
rendszer számára. Fontosnak tartjuk azt is kiemelni, hogy egy ilyen együtt-
működés (szövetség) talán segíthet az amúgy egymástól jelenleg független, 
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kimondottan vagy éppenséggel kimondatlanul érvényesülő intézményi 
stratégiák egymáshoz igazításában, egy relatíve egységes erdélyi magyar 
felsőoktatási jövőkép megfogalmazásában – s mindezt ráadásul úgy tenné, 
hogy a konzorciális működés keretei között megmaradhatna az egyes intéz-
mények önállósága.

Persze ennek a megoldásnak is megvannak a maga kérdőjelei és ki-
vitelezési nehézségei. Így például a jelenlegi állami egyetemek keretében 
működő magyar tagozatoknak kétségtelenül nagyobb önállósággal és füg-
getlenséggel kell rendelkezniük, vagyis olyan mértékű működési és döntés-
hozatali autonómiával, melynek alapján „szerződő félként” is be tudnak lép-
ni egy Erdély-szintű magyar felsőoktatási szövetségbe. Ugyanakkor pedig 
az egyetemi konzorciumba belépő intézmények akadémiai közösségének 
és vezetőinek ténylegesen is fel kell vállalniuk egy ilyen típusú magyar fel-
sőoktatási jövőképnek az értelmét és megvalósítását – adott esetben éppen 
a szövetséget alkotó egyetemek szűken értelmezett intézményi érdekeinek 
és stratégiáinak a közös érdek javára történő feladása árán. Ha e tekintet-
ben viszont nem születnek ésszerű, a hazai magyar felsőoktatás jövőjének 
valóban alárendelt egyezségek, konszenzusok, szövetségek, s amennyiben 
egyetemeink továbbra is hajlamosak lesznek az erdélyi magyar kisebbség 
oktatási, képzési igényeit s az ezekből származtatott stratégiai célokat kü-
lön-külön, s ráadásul kizárólagosan felvállalni – nos, ez esetben félő, hogy 
„a fürdővízzel együtt kiömlik majd a gyerek is”, s hogy az erdélyi magyar 
felsőoktatás sokféle jövőképére irányuló viták közepette végül éppen a lé-
nyeg fog elmaradni.

Pro Minoritate, 2012
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FÉLEZER ÉVES KOLOZSVÁRI FELSŐOKTATÁS – 
FÉLEZER ÉVES ORVOSI NYELV

„1541 óta, amikor Budavár eleste után az erdélyi fejedelemség lett 
a magyar királyság történeti hivatásának örökösévé, Erdély törté-
neti életének egyik leghatalmasabb erőtényezője a magyar iskola.”1

Mindenekelőtt engedjék meg, hogy a fentebbi mottó szellemében a ko-
lozsvári központú, marosvásárhelyi, csíkszeredai és kolozsvári fakultá-
sokkal működő Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem akadémiai 
közösségének üdvözletét tolmácsoljam a Félezer éves magyar orvosi nyelv 
– lencsés györgy Emlékelőadások résztvevői számára.2

Örömmel üdvözöljük ugyanakkor a konferencia szervezőit és te-
matikáját is, hisz a félezer éves magyar orvosi szaknyelv kialakulására 
irányuló előadás-sorozat olyan kérdéskört ölel fel, mely messzemenően 
nem idegen egyetemünk, a Sapientia EMTE létrejöttétől, céljaitól, törek-
véseitől. Úgy, ahogyan Váradi Lencsés György mintegy négy és fél évszá-
zaddal ezelőtt az első magyarul írott orvosi könyv révén a magyar nyelv, a 
magyar szaknyelv (ezen belül pedig elsősorban az orvosi-élettudományi 
szaknyelv) megteremtésére és ápolására törekedett, 2000. évi létrejötte 
óta egyetemünk is tudatosan és töretlenül követi a magyar nyelv, a ma-
gyar szaknyelv, s általában a magyar nyelvű oktatás ápolásának, fejlesz-
tésének feladatát. Az erdélyi magyarság kisebbségi léthelyzete, valamint 
a 2011. évi romániai népszámlálás demográfiai mutatói (a mintegy 1,2 
millió főre apadó erdélyi magyarság) különös hangsúlyokkal ruházza fel 
ezeket az anyanyelv-ápolási és anyanyelvőrzési törekvéseket.

Ha Kolozsvárról, s különösen ha egyetemi perspektívából tekintjük át 
múltunkat Váradi Lencsés György Egész orvosságról való könyvének meg-
írásától kezdődően, nem tudunk nem felfigyelni arra a jelenségre, hogy az 
azóta eltelt több mint négy évszázad tulajdonképpen a magyar szaknyelv 
és szakoktatás (ezen belül pedig természetesen a magyar orvosi szaknyelv 
és magyar nyelvű orvostudományi oktatás) létéért és ápolásáért folytatott 

1 Hóman Bálint: Előszó. In: Erdély magyar egyeteme. Az erdélyi egyetemi gondolat 
és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem  története. Erdélyi Tudományos In-
tézet, Kolozsvár 1941. 3. 

2 Elhangzott a Magyar Tudományos Akadémián, 2013. október 18-án, a Magyar 
Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok és a Nyelv- és Irodalomtudományok 
Osztálya, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, a Tudo-
mányos Ismeretterjesztő Társulat, az Erdélyi Múzeum-Egyesület, a Semmelweis 
Egyetem és a Beyte István Pannon Történeti Természetismereti Társaság által 
szervezett, A félezer éves magyar orvosi nyelv című konferencián.
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küzdelem, s ugyanakkor az így eredményezett folyamatos „újjászületések” 
története is. A magyar orvosi nyelv megteremtésének és fejlesztésének kö-
zel fél évezredes története, Kolozsvár felől nézve, voltaképpen párhuzamo-
san halad a magyar nyelvű oktatás és egyetemalapítás, ezen belül pedig a 
magyar nyelvű orvostudományi oktatás történetével. Ezeket az összefüg-
géseket teszi gazdagabbá az a tény, miszerint Varjas Béla Lencsés György 
munkájának részeit éppen Kolozsváron adta ki, s teszi szomorúbbá is, hogy 
az erdélyi, magyar nyelven zajló orvostudományi oktatásért folytatott küz-
delem most, 2013-ban is messze áll attól, hogy lezárt fejezet legyen. 

Miközben Váradi Lencsés György Ars Medicájának lapjait írhatta, 
sok történelmi viszontagság és felekezeti viszály közepette jött létre Ko-
lozsvár első felsőoktatási intézménye, a korábbi jezsuita kollégium – hi-
vatalosan 1581 májusában Báthory István által is dekretált – egyetemi 
rangra való emelése révén. Az intézmény volt Erdély első egyeteme, s ezt 
a pillanatot szoktuk az első kolozsvári egyetemalapításnak is nevezni. Az 
intézmény ez idő tájt orvosi tanulmányokat nem kínált hallgatói számára.

A Mária Terézia által elrendelt, 18. század végi második kolozsvári 
egyetemalapítás viszont már kéz a kézben haladt egy orvosi kar megalapí-
tásának célkitűzésével is. Márki Sándor, az egyetemes történelem későb-
bi tanára a következőképpen ír erről a pillanatról: „Az orvosi kar fölállí-
tását 1775. január 26-án rendelte el Mária Terézia, de a boncztan, sebészet 
és szülészet tanítását egyelőre csak egyetlenegy tanárra, Laffer Józsefre 
bízta. 1776. november 7-én megígérte ugyan a vegytan, növénytan, élet-
tan és kórtan tanítószékeinek fölállítását is, de 1777. aug. 27-én függő-
ben hagyta a dolgot, s a második kathedrát az állatgyógyászat számára  
II. József csak tíz év múlva alapította meg. 1790. okt. 8-án a kanczellária 
már tanársegédet rendelt a boncztan számára, míg I. Ferencz két új ta-
nítószéket állított; egyet a szemészet s a másikat a vegy-, élet- és kórtan 
számára, 1808-ban pedig Erdélyország mindenkori főorvosára bízta a fa-
kultás elnökségét, a mi így is maradt 1849-ig. Ez az eljárás merőben ellen-
kezett az egyetemi szervezettel, 1817-ben a kar, melynek 13–20 hallgatója 
volt, institutum medico-chirurgicum czímet nyert, melyet megtartott 
1849 után is, midőn a főiskolával való kapcsolata teljesen megszűnt, s mi-
dőn önállásra jutva, gyorsan fel is virágzott. Az intézet, melynek 15 ta-
nítószékén egy Eckstein János, Lenhossék József, Jendrassik Jenő, Margó 
Tivadar, Balogh Kálmán s a későbbi kolozsvári egyetemnek több tanára 
működött, 1831–1872-ig összesen 423 polgári sebészt képesített.”3

3 Márki Sándor: Az egyetem eszméje Erdélyben. In: Emlékkönyv a kolozsvári M. K. 
Ferencz József Tudományegyetem és különösen ennek orvosi és természettudo-
mányi intézetei, a magyar orvosok és természetvizsgálók XXXII. Vándorgyűlése 
tagjai részére. Kiadta a Vallás- és Közoktatásügyi Magyar Királyi Ministerium 
költségén a kolozsvári egyetem orvosi kara, Budapest 1903. 12–13.
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A Mária Terézia által létesített orvosi fakultás különlegessége 
egyébként az, hogy két évvel korábban jött létre, mint a Budára helyezett 
Pázmány-egyetem, s a kolozsvári orvosi kar tanárai közül hat személy 
gyarapította a budapesti egyetem orvoskarának rangját is: Balogh Kál-
mán, Eckstein János, Jendrássik Jenő, Lenhossék József, Margó Tivadar és 
Schulek Vilmos. A kar megalapításától kezdve ugyanakkor fokozatosan 
jöttek létre az egyes orvos- és élettudományi szaktanszékek, s a soron kö-
vetkező, harmadik egyetemalapítást közvetlenül megelőző időszakra szá-
muk már 14-re emelkedik (Bonctan; Sebészet; Szülészet; Állatgyógyászat;  
Ásványtan; Vegytan; Élettan; Általános kórtan és gyógyszertan; Szemé-
szet; Törvényszéki orvostan és tetszhaláltan; Belgyógyászat; Természet-
tan és növénytan; Szövettan és orvosi természettan; Kórbonctan).

A harmadik, gróf Mikó Imre és báró Eötvös József által „patronált” 
kolozsvári egyetemalapítás egyszersmind a második komoly nekifutást 
jelenti az erdélyi magyar nyelvű felsőfokú orvosi-élettudományi képzés 
megteremtésének összefüggésében. A Ferenc József Tudományegyetemet 
létrehozó 1872. évi XIX. Törvény e tekintetben a következőket rendeli el: 
„Mi Első Ferencz József, Isten kegyelméből ausztriai császár, Csehország 
királya stb. és Magyarország apostoli királya. Kedvelt Magyarországunk 
és társországai, hű főrendei és képviselői közös egyetértéssel a következő 
törvényczikket terjesztették szentesítés végett Felségünk elé:

1. &. Kolozsvárott, a tanszabadság elvének alapján, magyar királyi 
tudomány-egyetem állíttatik fel. A kolozsvári kir. jogakadémia és az or-
vos-sebészeti tanintézet megszüntettetnek.

2. &  […]
3. &. Ezen egyetem négy tudománykarra oszlik, úgymint: 1. A jog- 

és államtudományi; 2. Az orvosi; 3. A bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi; 4. A matematika és természettudományi karra.”

A magyar nyelvű orvosképzést biztosítani hivatott kar létrejötte 
ezúttal sem volt zökkenőmentes. A korábbiakban említett, s éppen a ko-
lozsvári egyetem orvosi kara által szerkesztett emlékkötet erről a későb-
biekben, 1903-ban, a következőképpen nyilatkozik: „Különösen az orvo-
si karnak kellett annyit küzdenie a mostoha hely- és pénzviszonyokkal, 
mint talán sehol másutt valamely egyetem felállításakor, mert ilyen kevés 
eszközzel egyetemen orvosi kart még sehol sem nyitottak meg.”4 Kiin-
dulópontul a később felújított és kibővített Karolina-kórház (a későbbi 
Országos Karolina Kórház) szolgált, és a vele szomszédos, Mikes gró-
foktól bérelt ingatlanok, közöttük a ma is létező Mikes-palota. Ezekről a 
kezdeti állapotokról egyetemtörténeti munkájában Gaal György a követ-
kezőket írja: „A kórházi állapotokra jellemző, hogy ekkoriban még nem 
volt vízvezeték, az épületeknek egyetlen közös illemhelye működött, s a 

4 Uo. 21.
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nagyobb sebészeti beavatkozásokat is inkább a páciens lakásán végezték, 
mert úgy kisebb volt a fertőzésveszély.”5 E körülmények ellenére az intéz-
mény egyre erőteljesebb, európai rangú orvosi teljesítményt termelt ki 
magából – elég itt csupán Brandt József sebészeti vagy Purjesz Zsigmond 
belgyógyászati tevékenységére gondolnunk. Tulajdonképpen elmondha-
tó, hogy a kolozsvári magyar nyelvű orvostudományi képzés fejlődése 
gyakorlatilag utolsó alkalommal volt töretlen ezekben az évtizedekben, 
egészen az első világháborút követő főhatalom-váltásig. Mint ahogyan 
Erdély önálló magyar tudományegyetemének is talán ez volt az utolsó 
nyugodtabb időszaka. Az 1921-es Szegedre költözést követő negyedik ko-
lozsvári intézményalapítás – vagyis a Ferenc József Tudományegyetem 
második bécsi döntés utáni újraalapítása –, valamint az 1945. évi „ötödik 
kísérlet” – a kolozsvári Bolyai Egyetem létrehozása – egyaránt tiszavi-
rág-életű vállalkozásoknak bizonyultak. S jóllehet mindkét esetben az 
így létrejövő intézmények orvosi karokat és igen komoly orvosi képzést 
is tartalmaztak, az 1948-as romániai tanügyi reform eredményeként az 
akkor még magyar nyelvű képzést nyújtó orvostudományi kar végérvé-
nyesen Marosvásárhelyre költözött.

Az üdvözletünk elején említett anyanyelv- és szaknyelvápolási 
küzdelem orvosi tekintetben ma is elsősorban Marosvásárhelyen zajlik. 
Ahogyan néhány évszázaddal ezelőtt Váradi Lencsés György a magyar 
orvosi-élettudományi szaknyelv megteremtésébe következetes, kitartó 
munkát fektetett, úgy végeznek ma áldozatos, olykor valóban emberfelet-
ti munkát a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 
oktatói az erdélyi magyar nyelvű orvosi képzés újraindítása érdekében.

13 esztendeje működő egyetemünk, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem létrejötte sorban immár a hatodik önálló magyar 
egyetemalapítási kezdeményezés Kolozsváron. Bízunk benne, hogy ér-
tékteremtő és időtálló kezdeményezésnek fog bizonyulni. Mint ahogyan 
abban is, hogy jóllehet intézményünk keretében orvostudományi kar 
nem működik, közösség-, identitás- és anyanyelv-ápolási törekvéseink-
kel hozzájárulhatunk a félezer éves magyar orvosi nyelv újabb évszáza-
dokig történő fennmaradásához, fejlődéséhez.

Sorainkat a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Rektori 
Hivatalának otthonul szolgáló kolozsvári ingatlanunkból, az ún. Bocs-
kai-házból írjuk, abból az épületből, melynek egy része talán a Lencsés 
kéziratát az 1570-es években beköttető, de kiadni már nem tudó Heltai 
családé, a másik része a padovai orvos-botanikus Johannes Hertelius 
(1565–1612) családjának, azaz Dávid Ferenc családjának egykori tulaj-
dona volt. Eme korokon, határokon, embereken túlívelő közelség jegyé-
ben is küldjük üdvözletünket a Félezer éves magyar orvosi nyelv – lencsés 
5 Gaal György: Egyetem a Farkas utcában. A kolozsvári Ferenc józsef Tudományegye-

tem előzményei, korszakai és vonzatai. Scientia Kiadó, Kolozsvár 2012. 213–214.
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györgy Emlékelőadások tematikájának szentelt előadás-sorozat szervező-
nek és résztvevőinek, barátainknak és nemzettársainknak.

Magyar orvosi nyelv, 2013
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PER ASPERA AD ASTRA

AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM  
ELSŐ ÖT ÉVE1

A sikerhez vezető út küzdelmekkel jár – összegez az írásunk címéül vá-
lasztott állítás. S jóllehet „irodalmi közhelynek” nevezhetjük, találóan írja 
le a jelen lapszám témájául szolgáló Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE) bő ötéves történetét. Sikerek és küzdelmek: mindkettőben része 
volt (és – meggyőződésünk – továbbra is része lesz) a fiatal intézménynek. 
Ezek sorába ad rövid, kinyilvánítottan a teljesség igénye nélküli betekintést 
Papp Z. Attila vitaindítója is, mely kétségtelenül jó néhány, az egyetemet 
érintő kihívásra és nehézségre, adott esetben pedig elért eredményre mutat 
rá. Kritikai jellegű vitaindítóról lévén szó, utóbbiak közül talán kevesebb ke-
rül említésre. Éppen ezért tanulmányunkban mindenekelőtt arra teszünk 
kísérletet, hogy tárgyilagosan mutassuk be az EMTE jelenlegi helyzetét, az 
ehhez vezető sikereket, küzdelmeket, sikertelenségeket, majd ezt követően – 
immár az intézmény szemszögéből – próbálunk reflektálni a vitaindítóban 
foglalt problémákra, észrevételekre, kritikára. Végül pedig, az utolsó rész-
ben összegezzük az egyetem jövőképét, helyét és szerepét a romániai felső-
oktatási rendszerben, a várható kihívásokat és az azokra adandó válaszokat.

Mielőtt azonban a jelzettek részletes tárgyalásába kezdenénk, hadd 
fogalmazzunk meg néhány elvi megállapítást a vitaindító margójára. Papp 
Z. Attila – aki egyébként valóban az ún. „Sapientia-rendszer”2 kiváló isme-
rője, több esetben együttműködő szakembere, jelenleg pedig a Miniszterel-
nöki Hivatal határon túli ügyekkel foglalkozó főosztályának munkatársa –  
tanulmányának célja, hogy „tárgyilagos és vállaltan kritikai” szemlélettel 
vizsgálja meg az EMTE eddigi történetét, alakulását-fejlődését. A megfogal-
mazódó kérdések, bírálatok sorában szép számban vannak olyanok, melyek 
jogosságát az intézmény nem vitatja el, s vannak olyanok is, melyeken az 
elkövetkezőkben az egyetem vezetőinek, az akadémiai közösség tagjainak 
jól el kell gondolkodniuk. „Konstruktív kritikát” jelentenek tehát, s minden 
bizonnyal ezek az argumentumok jelentik a vitaindító egyik erősségét is. 

1 A tanulmány a Magyar kisebbség felkérésére, a folyóirat XI. 2006/1–2. számában 
közreadott vitaindító apropóján született, megírásához rövidebb részekkel, szak-
mai észrevételekkel Bakacsi Gyula, Dávid László, Hauer Melinda és Szilágyi Pál 
járultak hozzá. 

2 A finanszírozási szempontból ide tartozó intézmények: Sapientia Alapítvány, Sa-
pientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Pro Universitate Partium Alapítvány, 
Partiumi Keresztény Egyetem, Kutatási Programok Intézete.
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Ugyanakkor viszont a szerző bizonyos kijelentéseivel, észrevételeivel nem 
tudunk egyetérteni, s bár ezekre részletesebben a tanulmány későbbi részé-
ben fogunk kitérni, már itt jelezni kell, hogy néhány kritikai, a megfogalma-
zott formában zavaróan kétértelmű (néhol pejoratív3) megjegyzés bővebb 
kifejtést kívánt volna. (Ezek hiányát persze objektív körülmények is ma-
gyarázzák: maga a szerző jegyzi meg, hogy a vitaindító nyújtotta terjedelmi 
korlátok miatt nem volt lehetősége adott kérdések aprólékosabb kifejtésé-
re.) A tárgyilagos megállapításokkal is hasonló a helyzet: vannak, melyek 
tényszerűek, s vannak, melyek nem, utóbbiakra nézve a tanulmányunk első 
részében foglaltak segítségével kívánunk néhány kérdésben pontosítani.

Nézzük tehát mindenekelőtt a tényeket: honnan indult, meddig jutott, 
hogyan írható le az EMTE, működésének első öt éve alapján?

I. AZ EMTE JELENLEGI HELYZETE – ADATOKBAN ÉS 
SZÁMOKBAN

1. Törvényi háttér

A romániai felsőoktatást a 2006. évig szabályozó 1995/84-es Tanügyi tör-
vény és az 1993/88-as Akkreditációs törvény értelmében a felsőoktatási 
intézmények létrehozása törvény által történik, az akkreditációs folyamat 
lezárulta után. Az akkreditációs folyamat kétlépcsős: a tanítás elindítása az 
ideiglenes működési engedély megszerzéséhez kötött, az akkreditálási eljá-
rást a harmadik évfolyam végzése után két éven belül kell kezdeményezni. 
Az akkreditációs folyamat időtartama legkevesebb 7 év. Az egyetem akk-
reditálását annak az intézménynek kell véglegesítenie, amely az ideiglenes 
működési engedélyt kiváltotta.

A Sapientia Alapítvány 2001–2002-ben több szak akkreditációs folya-
matát is elindította, amelynek eredményeként az intézmény (Fundaţia Sapi-
entia – Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca) és annak hét szakja elnyer-
te az ideiglenes működési engedélyt (2002/410-es kormányhatározat). Az 
egyetem 2002-ben újabb nyolc szak beindítását engedélyeztette (2002/944-
es kormányhatározat). A 2003/2004-es tanévben az 1082/2003.09.11-es 
kormányhatározat összesen tizennyolc szak működését engedélyezte. A 
2004/2005-ös tanévben a 940/2004.06.10-es kormányhatározat tizenkilenc 
szaknak biztosított működési engedélyt. Az egyetem szakstruktúrájának 
alakulását a 2001–2006-os periódusban az alábbi táblázat szemlélteti: 

3 Pl. „egyetemszervezés, működtetés – erdélyi módra”, „többé-kevésbé a Fidesz kli-
entúra rendszerébe tagozódó [...] helyi (erdélyi magyar) szakértelem”; „mivel az 
egyetem első lépésben ingatlan-beruházás (is) volt, így értelemszerűen ezzel fog-
lalkozó cégek, személyek »indultak be«” stb.
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1. táblázat

2001/2002 2002/2003
2003/2004, 
2004/2005,
2005/2006

2006/2007

Csíkszeredai karok
Agrár- és élelmiszer-
ipari gazdaság

Agrár- és élelmiszer- 
ipari gazdaság

Agrár- és élelmiszer- 
ipari gazdaság

Agrár- és élelmiszer- 
ipari gazdaság

Könyvelés és gazdál-
kodási informatika

Könyvelés és gazdál-
kodási informatika

Könyvelés és gazdál-
kodási informatika

Könyvelés és gazdál-
kodási informatika

Román–angol
Általános  
közgazdaság

Általános 
közgazdaság

Általános  
közgazdaság

Szociológia Román–angol Román–angol Román–angol

Szociológia Szociológia Szociológia

Környezetmérnök Környezetmérnök Környezetmérnök
Élelmiszeripari 
mérnök

Élelmiszeripari 
mérnök

Élelmiszeripari 
mérnök

Kommunikáció–PR Kommunikáció–PR

Környezetgazdaság Környezetgazdaság

Műszaki és Humántudományok Kar – Marosvásárhely

Pedagógia Pedagógia Pedagógia Pedagógia

Informatika Kommunikáció–PR Kommunikáció–PR Kommunikáció–PR 

Mechatronika Informatika Informatika Informatika 

Számítástechnika Mechatronika Mechatronika Mechatronika 

Automatizálás Számítástechnika Számítástechnika Számítástechnika

Automatizálás Automatizálás Automatizálás 

Kertészmérnöki Kertészmérnöki Kertészmérnöki

Természettudományi és Művészeti Kar – Kolozsvár

Környezetföldrajz Környezetföldrajz Környezetföldrajz
Fotóművészet, film-
művészet, média

Fotóművészet, film-
művészet, média
Európai  
tanulmányok

Összesen EMTE

9 15 18 19

Az ideiglenes működési engedély lehetővé tette az EMTE elkülönü-
lését a Sapientia Alapítványon belül, és azonosítására használhatóvá vált az 
„egyetem” megnevezés. Az egyetem az alapítvány keretén belül működő 
nonprofit szerveződés, és az akkreditációig nincs önálló jogi személyisége. 
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A karok akkreditációja a szakok akkreditációjához kötött, az akk-
reditációig a kari szervezeti egységek nincsenek hivatalosan nevesítve, a 
karoknak nincs külön jogi személyiségük. Ezért az EMTE esetében a kari 
szerveződési forma létrehozása belső szabályozás által történik, működteté-
süket az egyetem munkapont-rendszerben oldotta meg, amely struktúrát az 
Egyetemi Charta szabályozza.

Romániának az Európai Unióhoz való „előcsatlakozási” időszaká-
ban megkezdődött a felsőoktatás törvényi hátterének reformfolyamata is, 
amelynek fő célja a Bologna-rendszer hazai bevezetése, s Románia csat-
lakozása az európai felsőoktatási térhez. E cél elérése érdekében törvényi 
szabályozásra került a többlépcsős oktatási rendszer bevezetése, melyet egy 
sor részletező és kiegészítő szabályozás követett: a kreditrendszerű képzés 
bevezetésére, a diplomamelléklet bevezetésére, az alapképzési szakokra tör-
ténő felvételi megszervezésére, a doktori képzés megszervezésére vonatkozó 
miniszteri rendeletek, illetve a doktori képzést szabályozó kormányhatáro-
zat. Megjelent ugyanakkor a minőségbiztosítási rendszer bevezetését szabá-
lyozó miniszteri rendelet, illetve sürgősségi kormányrendelet, amelyet az-
tán a 87/2006-os törvény érvényesített. Ez utóbbi megváltoztatja a romániai 
akkreditáció szervezeti formáját és folyamatát, és hatályon kívül helyezi a 
88/1993-as akkreditációs törvényt.

Az EMTE szempontjából igen fontos fejlemény, hogy ezek az új ren-
delkezések az akkreditáció időpontját is előrehozták: az akkreditáció kér-
vényezésének egy adott szak első évfolyamának végzésétől számított két 
éven belül meg kell történnie, ellenkező esetben visszavonják az ideiglenes 
működési engedélyt. A törvény előírásai szerint ugyanakkor megszűnik a 
Román Akkreditációs Bizottság (CNEAA), melynek jog- és feladatkörét a 
Felsőoktatási Minőségbiztosítási Ügynökség (ARACIS) akkreditációért fe-
lelős Főosztálya (Departamentul de Acreditare) veszi át. 2006 októberében 
kinevezték az ARACIS legfelsőbb tanácsát, és kormányhatározatban fogad-
ták el az új minőségbiztosítási és akkreditációs módszertant. Ez a dokumen-
tum a korábbi törvény által meghatározott kritériumoknál jóval szigorúbb 
feltételrendszert léptet életbe, kísérleti jelleggel.

Összegzésképpen azonban megállapítható, hogy az utóbbi két év fel-
sőoktatási „reformjához” igazodó teljes körű normarendszer még nem ala-
kult ki Romániában, nincs olyan felsőoktatási törvény vagy törvénycsomag, 
amely koherensen és részletesen szabályozná a felsőoktatási rendszert. Ehe-
lyett zavaros, sokszor egymásnak ellentmondó rendelkezések halmaza teszi 
átláthatatlanná a szabályozási rendszert és tervezhetetlenné az intézmények 
életét. A jelenleg közvitára bocsátott felsőoktatási törvény tervezete ékes pél-
dája e sajnálatos ténynek.
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2. Az EMTE ma

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem létének öt éve alatt jelentős fejlődé-
sen ment keresztül. Kialakultak a különböző szintű intézményi struktúrák 
(karok, tanszékek), vezető és döntéshozó testületek, megtörtént a különbö-
ző szakok indítása és – részben – az ezekhez szükséges személyi és infra-
strukturális háttér kialakítása. 

Az EMTE felépítése – jóllehet földrajzi kiterjedésénél fogva „hálóza-
ti” jelleggel is bír – a klasszikus egyetemi struktúrát követi (tanszékek, ka-
rok, egyetem). A különböző szervezeti egységek döntéshozó testületeinek 
és vezetőinek hatáskörét az egyetemi Charta szabályozza. A döntéshozatal 
a romániai felsőoktatási rendszernek megfelelő vezetői testületekben törté-
nik (Kari Tanács, Szenátus, Rektori Tanács), a döntéseket pedig a megfelelő 
operatív testületek hajtják végre. A tanszéki kompetencia a szakmai kérdé-
sekre terjed, a kari kompetencia az oktatásszervezéssel, valamint a gazdasá-
gi adminisztrációval kapcsolatos, egyetemi szinten pedig a Rektori Hivatal, 
illetve a Gazdasági Főigazgatóság fogja össze a szakmai és gazdálkodási te-
vékenységet, az egész egyetemre érvényes szabályozások alapján. 

Sajátos helyzet, hogy a stratégiai és finanszírozással kapcsolatos alap-
vető döntések meghozatala a Sapientia Alapítvány kuratóriumának kompe-
tenciája, illetve hogy a kari struktúra a végleges akkreditációig hivatalosan 
nem elismert szervezeti egység. Ennek ellenére az elmúlt 5 év alatt az EMTE 
egyes oktatási helyszíneihez („karaihoz”) fokozatosan egyre nagyobb hatás-
kör került, így ma már gyakorlatilag szabadon rendelkeznek költségveté-
sükkel, a Kuratórium által meghatározott kereteken belül. Oktatáspolitikai 
szempontból a legfontosabb stratégiai döntések szintén az alapítvány szint-
jén lesznek jogerősek, így például a különböző szakok indítása – a karok ál-
tal megfogalmazott javaslatok alapján – a kuratórium döntése által történik.

A szakok számának növekedésével párhuzamosan az egyetemen 
jelentősen nőtt a hallgatói és oktatói létszám, melyek alakulását a 2001–
2006-os periódusban az alábbi táblázat szemlélteti. A hallgatói létszám (s 
ennek eredményeként az oktatók száma is) a jelenleg működő alapszakok 
esetében is növekedni fog, hisz számos szak esetében az egyetemen még 
nincs végzős évfolyam.

2. táblázat
Diáklétszám Oktatói állások száma

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Kolozsvár – 20 87 56 134 188 – 8 16 24 30 37

Marosvásárhely 162 415 784 603 863 874 34 64 105 128 137 136

Csíkszereda 209 480 1035 830 1130 1143 39 71 109 151 167 166

Összesen 371 915 1906 1489 2127 2205 73 143 230 303 335 339
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A kedvezőtlen demográfiai előrejelzések ellenére az eddigi felvételi 
vizsgákra való jelentkezés az EMTE esetében jónak tekinthető. Az eltelt 
periódusban minden évben túljelentkezés (egyes szakok esetében többszö-
rös túljelentkezés) volt tapasztalható az egyetem szakjain. A 2005/2006-
os tanévben meghirdetett 790 helyre összesen 950-en jelentkeztek. Nagy 
túljelentkezés volt a csíkszeredai könyvelés és gazdálkodási informatika 
szakon, a marosvásárhelyi számítástechnika, valamint a kommunikáció–
PR szakokon, a kolozsvári fotóművészet, filmművészet, média szakon. A 
2006/2007-es tanévre meghirdetett 830 helyre 909-en jelentkeztek a jú-
liusi felvételi során. Túljelentkezés volt a marosvásárhelyi pedagógia és 
kommunikáció–PR szakokon, a csíkszeredai könyvelés és gazdálkodási 
informatika, illetve kommunikáció–PR szakokon, valamint a kolozsvári 
fotóművészet, filmművészet, média és európai tanulmányok szakokon. 
Nem sikerült viszont betölteni a tandíjas helyek jelentős részét a csíksze-
redai gazdaságtudományi szakokon, illetve Marosvásárhelyen is néhány 
műszaki szakon maradtak betöltetlen tandíjas helyek.

Az első évre felvett hallgatók jelentős része (mintegy 85–90%-a) a Szé-
kelyföld megyéiből származik, de Erdély minden részéből, még a szórvány-
vidékekről is vannak hallgatók.4

4 Az idézett adatok a Határon Túli Magyarok Hivatala által megbízott Expanzió 
Humán Tanácsadó Kft. 2005-ben az EMTE számára elkészített stratégiai szakta-
nulmányából származnak.
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Az akkreditációs követelményeknek való megfelelés felmérése az em-
beri erőforrás szempontjából már elkezdődött az EMTE-n, a Szenátus több 
rendben is napirendjére tűzte az egyes tanszékek helyzetének elemzését. A 
2006–2007-es tanév I. félévében az oktatói státusok számát, illetve betölté-
sük módját az egyes helyszíneken az alábbi táblázat szemlélteti.

3. táblázat
 Csíkszereda Marosvásárhely Kolozsvár EMTE

 
fő-
állás

tár-
sult

óra-
bér

ösz-
sze-
sen

fő-
állás

tár-
sult

óra-
bér

ösz-
sze-
sen

fő-
állás

tár-
sult

óra-
bér

ösz-
sze-
sen

fő-
állás

ösz-
sze-
sen

professzor 3 20 0 23 5 10 0 15 0 0 0 0 8 38

docens 8 15 1 24 9 11 0 20 3 5 0 8 20 52

adjunktus 17 13 17 47 32 26 1 59 6 8 0 14 55 120

tanársegéd 38 5 13 56 21 10 5 36 3 0 6 9 62 101

gyakornok 13 0 3 16 5 1 0 6 6 0 0 6 24 28

 79 53 34 166 72 58 6 136 18 13 6 37 169 339

Megállapítható, hogy az egyetem globálisan, illetve az egyes oktatási 
helyszínek szintjén még nem teljesíti a törvény által előírt főállású oktatói 
arányt (mely jelenleg mintegy 48%-ra tehető), illetve ennek keretén belül a 
25%-os professzor-docens arányszám sem teljesül (~18%). Egyes szakokra 
lebontva nagyon eltérő a helyzet, vannak olyan szakok, amelyek megköze-
lítik az oktatókra vonatkozó követelményeket, mások viszont távol állnak 
ettől. A főállású oktatók közül 54-en rendelkeznek doktori címmel (mint-
egy 32%), akik közül 14-en az egyetem alkalmazottjaként szerezték meg 
a fokozatot (2003-ban 1, 2004-ben 3, 2005-ben 3, 2006-ban 6, 2007-ben 1 
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oktató). Az oktatók számottevő része 40 év alatti, és a fiatal adjunktusok, 
tanársegédek és gyakornokok nagy része (84 személy) doktori képzésben 
részesül romániai vagy magyarországi egyetemeken. A Kutatási Progra-
mok Intézete az EMTE 32 főállású doktorandusz oktatóját ösztöndíj-tá-
mogatásban részesíti. A tanszékek oktatói létszáma nagyjából megközelíti 
az optimális számot (30–35 oktató), kivéve a kolozsvári kart, ahol ez még 
nem alakulhatott ki. 

Az egyetemen a 2004/2005-ös tanévben végzett az első évfolyam, ösz-
szesen hat szakon: Csíkszeredában az agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan, 
könyvelés és gazdálkodási informatika, szociológia, a román nyelv és iroda-
lom – angol nyelv és irodalom, Marosvásárhelyen pedig az informatika és 
a pedagógia szakokon. A végzettek a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudomány-
egyetemen és a Bukaresti Egyetemen (Román–angol szak) államvizsgáztak. 
A 2005-ös évfolyam államvizsgán elért eredményeit az alábbi táblázat tar-
talmazza (2005. és 2006. évi összesített eredmények).

4. táblázat

Szak
Végzős 

hallgatók 
év elején

Abszolvensek 
száma

Állam-
vizsgára 

jelentkezők 
száma

Sikeresen 
állam-

vizsgázók 
száma

Sikeres/
abszolvens 

aránya

Román– 
angol

44 29 29 29 100,00%

Agrár- és élel-
miszeripari 
gazdaságtan

43 29 24 27 93,10%

Könyvelés és 
gazdálkodási 
informatika

38 34 34 34 100,00%

Szociológia 36 20 20 20 100,00%

Pedagógia 32 30 30 30 100,00%

Informatika 29 22 22 22 100,00%

Az egyetem 2006-ban végzett évfolyamai is már az első államvizs-
ga-lehetőség során (2006-os nyári vizsgaidőszak) jó eredményeket elérve 
teljesítették az akkreditációs követelményeket, minden egyes szak eseté-
ben. Az államvizsgáztató intézmények köre kibővült a temesvári Nyugati 
Egyetemmel, a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetemmel, illetve a brassói 
Transilvania Egyetemmel. A 2006. júniusi államvizsgák eredményét az 
alábbi táblázat tartalmazza:
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5. táblázat

Szak

Utolsó éves 
hallgatók 
száma a 

tanév elején

Abszol-
vensek 
száma

Állam-
vizsgázók 

száma

Sikeresen 
állam-

vizsgázók 
száma

Sikeres/ 
abszolvens 

aránya

Gazdasági és Humántudományok Kar – Csíkszereda

Román–angol 31 24 24 23 95,83%
Agrár- és élelmiszer-
ipari gazdaságtan

25 12 12 9 75,00%

Könyvelés és gazdál-
kodási informatika

40 34 34 31 91,18%

Általános gazdaságtan 31 23 23 21 91,30%

Műszaki és Társadalomtudományi Kar – Csíkszereda

Szociológia 24 15 15 12 80,00%

Műszaki és Humántudományok Kar – Marosvásárhely

Pedagógia 36 35 34 25 71,43%

Kommunikáció 30 23 23 23 100,00%

Mechatronika 19 13 13 13 100,00%

Automatizálás 18 18 17 17 94,44%

Számítástechnika 22 14 13 13 92,86%

Informatika 33 15 14 14 93,33%

Természettudományi és Művészeti Kar – Kolozsvár

Környezetföldrajz 8 5 4 4 80,00%

Jelenleg a Sapientia-rendszer önálló intézményeként működő Kutatási 
Programok Intézete pályázati rendszerben támogatja az egyetem tanszéke-
in folyó kutatást (ösztöndíjrendszer és kutatási költségek biztosítása), illetve 
lehetőséget biztosít a szakkiadói minősítést nyert Scientia Kiadó révén a tu-
dományos eredmények, valamint az egyetemi tankönyvek, jegyzetek, egyéb 
segédanyagok publikálására és ezek terjesztésére. A kiadó eddig 71 kötetet 
jelentetett meg, számos kiadvány van előkészületben. Az egyetem oktatói 
más, jelentős bevételi forrást képező kutatási pályázatokban is részt vesznek 
(oktatási minisztérium által koordinált CEEX-pályázatok, regionális érde-
keket szolgáló kiírások stb.). A főállású oktatók közül 18-nak nemzetközileg 
jegyzett tudományos folyóiratokban (ISI) jelentek meg publikációi, köztük 
számos olyan, melynek magas az idézettségi mutatója.

Az egyes helyszíneken kari könyvtárak működnek, amelyek ren-
delkeznek olvasóteremmel, számítógépes nyilvántartó rendszerrel, vala-
mint széles sávú internet-hozzáférést biztosító számítógép-hálózattal, és a 
könyvállomány jórészt megfelel az akkreditációs követelményeknek. Mind 
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a csíkszeredai, mind a marosvásárhelyi kari könyvtár a 2006-os évben új 
otthont kapott a karok főépületében.

Laboratóriumok tekintetében főleg az első két év számára szükséges 
felszerelések beszerzése történt meg, amelyet pályázatokból, illetve külföldi 
adományokból származó jelentős mennyiségű berendezés és műszer egészít 
ki. A felsőbb évek szaklaboratóriumainak (főleg a mérnöki és természettu-
dományi szakok) esetében azonban még hiányosságok vannak.

3. Finanszírozás

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a 2000–2002 közötti időszakban évi 
2 milliárd forintot különített el a „határon túli magyar felsőoktatás fejlesz-
tésére”, amelyből a Sapientia Alapítvány átlagosan évi 1,81 milliárd forint 
fölött rendelkezhetett. Az első három évben befolyt összesen 5433,5 millió 
Ft támogatásból az EMTE 3294,1 millió Ft magyar állami költségvetésből 
származó bevétellel rendelkezett, mely a teljes összeg 60,62%-át tette ki. A 
támogatás fennmaradó része a Sapientia Alapítvány, a Kutatási Programok 
Intézete, a Partiumi Keresztény Egyetem, valamint a Pro Universitate Par-
tium Alapítvány fenntartására és fejlesztésére, illetve általában az erdélyi 
magyar felsőoktatás anyagi és infrastrukturális feltételeinek javítására (pl. 
ETDK-díjak, marosvásárhelyi szakkollégium-építés stb.) volt fordítva. 

A 2003. évi 1837,05 millió Ft-ból az EMTE 1246,73 millió Ft (67,9%) 
támogatást kapott, a 2004. évi 1448,71 millió Ft-ból 1133,47 milliót (78,2%), 
a 2005. évi 1746,56 millió Ft-ból 1150,81 milliót (65,9%), a 2006. évi költ-
ségvetés 1380 millió Ft-os keretösszegéből pedig mindösszesen 857,1 millió 
Ft-ot (62,1%).

A számokat összegezve elmondható, hogy a Sapientia-rendszer a ma-
gyar költségvetésből mindeddig összesen 11,85 milliárd forint támogatás-
ban részesült. Ebből a rendszer 7,2 milliárd forintot fordított működésre és 
eszközbeszerzésre, és 4,65 milliárdot ingatlan-beruházásokra.

A 2006 májusának végén elvégzett leltár szerint immateriális javak, 
tárgyi eszközök, folyamatban levő befektetések, befektetett pénzeszközök 
formájában a rendszer rendelkezésére áll – az addig kapott mindösszesen 
11,26 milliárd forint támogatásból – 7,2 milliárd forint, míg a maradék 4,06 
milliárd forint a bérek, fogyóanyagok, energiahordozók költségeit fedezte 
(ennyiből működött tehát a teljes intézményi hálózat a 2000–2006 májusa 
közötti időszakban). Ha azonban a Sapientia-rendszer tulajdonában levő 
ingatlanok a mai értékükön kerülnének értékesítésre, akkor a teljes eddigi 
támogatás „visszafizethető” lenne.
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4. Összegzés

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem jelenlegi helyzetét bemutató té-
nyek lezárásaként hadd emeljünk ki néhány fontosabb adatot. A románi-
ai magyar kisebbségnek a hazai felsőoktatásban továbbra is kimutatható 
alulreprezentáltságának a kontextusában az egyetemen a 2006/2007-es 
tanévben összesen 2205 diák tanul (magyar nyelven), döntő többségük-
ben olyanok, akik az első egyetemi alapképzésben vesznek részt. Az ők 
oktatásához, szakmai-tudományos képzéséhez kapcsolódó feladatok – 
szintén az említett egyetemi évben – 169 (többségében 40 év alatti) oktató 
számára biztosítanak értelmes, a szülőföldön való megmaradást is lehető-
vé tevő munkát, karriert, jövőképet. Közülük 14 oktatót az intézmény már 
hozzásegített, 32 személyt pedig jelenleg is támogat a – magasan képzett 
erdélyi magyar értelmiségi réteg (újra)kiépítése szempontjából is igen fon-
tos – doktori fokozat megszerzésében. Sok ez vagy kevés? Siker-e avagy 
kudarc? – ítélje ezt meg ki-ki maga.

Ami pedig az oly sokat tárgyalt és elemzett finanszírozási kérdése-
ket illeti: a fentebb bemutatott számokból jól látható, hogy az „évi kétmil-
liárd forint” mítosza nem felel meg a valóságnak. Egyetlen olyan esztendő 
sem volt, melyben a Sapientia-rendszer ekkora összeggel gazdálkodhatott 
volna, még a kezdeti, a támogatási maximumot jelentő 2000–2002 közötti 
három évben sem. A „kétmilliárd forint” mítoszából (a 2000–2006 közötti 
időszakra) levezethető 14 milliárd Ft-tal ugyanis csupán 11,85 milliárd Ft 
„megvalósított bevétel” áll szemben, ami tehát egy jó 2 milliárd Ft (vagy, ha 
úgy tetszik, közel egy finanszírozott év) különbséget jelent.

Ugyanakkor a 2006 májusában végzett leltár adataiból az is kiderül, 
hogy a megjelölt időszakban a működési jellegű kiadás hozzávetőlegesen  
4 milliárd Ft összeget jelentett, a teljes finanszírozás fennmaradó – nagyob-
bik – része pedig befektetett, reálértékben sok esetben megtöbbszöröződött 
kiadásokat. Sok volt ez vagy kevés? Jól gazdálkodott-e a rendszer vagy sem? 
– ítélje ezt meg ismét ki-ki maga.

II. MEGJEGYZÉSEK A VITAINDÍTÓHOZ

Amint azt már tanulmányunk bevezető részében is jeleztük, az elkövetke-
zőkben polemizálni kívánunk a lapszám vitaindítójául szolgáló szöveg azon 
állításaival, melyekkel – különböző, olykor objektív, olykor pedig szubjek-
tív-koncepcionális okoknál fogva – nem tudunk egyetérteni. Itt is szüksé-
gesnek tartjuk azonban hangsúlyozni, hogy bizonyos kritikai megjegyzé-
sekkel, diagnózisokkal mi magunk is azonosulni tudunk, azok felvállalását 
és megoldását – melynek során néhány esetben éppen a vitaindító szerzője 
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szolgáltat és szolgáltatott figyelemre méltó szakmai tanácsokat – döntő fon-
tosságúaknak tartjuk. Ezekkel természetesen a továbbiakban nem kívá-
nunk polemizálni.

Pontosításra szorul mindenekelőtt az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem küldetésnyilatkozatára, az abban foglalt szellemiségre és üzenetre 
vonatkozó okfejtés. Kétségtelen, hogy az intézmény feladatát, célkitűzéseit 
összegző, 2000 áprilisában megszületett Alapító Nyilatkozat, valamint az 
ezt követő egyetemi Küldetésnyilatkozat – mind hazai, mind összeurópai 
szempontból – egy igen képlékeny, mondhatni „átmenet előtti–átmeneti” 
felsőoktatás-politikai kontextusban került megfogalmazásra. A klasszikus 
egyetemi (elit)képzésről a felsőfokú tömegoktatásra való átmenet előszelei 
már elérték Romániát, ám az ehhez kapcsolódó feladatok és kihívások ko-
rántsem szervesültek megfelelő súllyal a hazai akadémiai közösségek gon-
dolkodásában. Ott pedig, ahol ezek a folyamatok közkeletű sallangokon 
túlmutató végiggondolásra és -beszélésre kerültek, az egyetemek „stratégái” 
lázasan elkezdték keresni (s sok esetben mindmáig keresik) a tömeg-, illetve 
elitképzés, a mennyiség és a minőség összebékítésének receptjét. Ez az igen 
zavaros, átmeneti felsőoktatási kontextus majdhogynem természetszerűen 
nyomta rá bélyegét a Küldetésnyilatkozat szövegére, s így minden bizonnyal 
helytállóak a vitaindító szerzőjének azon észrevételei, melyek a dokumen-
tum tétovázásaira, inkonzisztenciáira hívják fel a figyelmet.

A kezdeti Küldetésnyilatkozat ilyen irányú belső feszültségeit, egye-
netlenségeit jól érzékelték az EMTE vezetői és akadémiai közösségének 
tagjai is, s többek között ezért került sor – immár közel ötéves működés 
távlatából – az egyetem missziójának újrafogalmazására, pontosítására. A 
2005-ben megfogalmazott, az alapítvány Kuratóriuma és az egyetem Sze-
nátusa által felvállalt Küldetésnyilatkozat üzenete egyértelmű és világos: az 
EMTE a romániai magyarság önálló egyeteme, mely minőségi oktatásra és 
kutatásra, szakmaiságra, átlátható működésre, regionális igényeknek való 
megfelelésre (és az ehhez igazodó szervezeti forma kialakítására), vala-
mint a magyar kultúra értékeinek közvetítésére törekszik. (Ezeket a célokat 
egyébként már a 2000-ben megfogalmazott nyilatkozat is tartalmazta, igaz, 
kevésbé egyértelmű és „programszerű” formában.)5

Az, hogy az említett szöveg egyszerre beszél egységes intézményi ke-
retről, illetve regionális igényeknek való megfelelésről, igen jól érzékelteti az 
egyetem másik fontos funkcióját: integratív jellegét és szerepét. Ismeretes, 

5 Megjegyzendő, hogy az EMTE újabb küldetésnyilatkozata sem tesz különbséget 
a „színvonal” és a „minőség” fogalmai között: az egyetem „célja nemzeti közös-
ségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való 
művelése”, majd egy kicsit alább: küldetése „versenyképes minőségi oktatás és ku-
tatás biztosítása”.  Számunkra nem egyértelmű, hogy a szóhasználat terminológiai 
zavarra lenne visszavezethető, ahogyan például abban az esetben sem, mikor azt 
állítjuk: egy tudományos munka jó, színvonalas, minőségi vagy versenyképes.
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hogy az 1990-es évektől kezdődően az erdélyi magyar felsőoktatási kíná-
lat folyamatos bővüléséről beszélhetünk. Ennek keretében egy sor oktatási, 
felsőoktatási programra vonatkozó elképzelés, kezdeményezés született, 
melyek a legkülönfélébb szervezeti keretekbe ágyazódtak (kutatóműhelyek, 
alapítványok, egyesületek, önkormányzatok stb.). A ’90-es évek első felének 
oktatási „hőskorszakát” aztán lassan a betagolódás, az integráció folyamata 
váltotta fel: bizonyos képzési formák külföldi (döntő részükben magyar-
országi) egyetemekhez, mások hazai felsőoktatási intézményekhez (pl. a 
BBTE székelyföldi kihelyezett tagozatai) kapcsolódtak. S voltak olyanok is, 
amelyek a 2000–2001-ben útjára induló EMTE „omnibuszát” választották. 
Más szóval: néhány jelentős lokális, regionális kezdeményezést az EMTE in-
tegrált, ha úgy tetszik: a különböző régiókban, városokban akadémiai-kuta-
tási teljesítménnyel rendelkező szakmai műhelyek és az egyetem egymásra 
találtak. E logikában viszont már csak részben igaz, hogy az egyetem omni-
busza a lokális érdekek hordozója lenne: gondoljunk például csak arra, hogy 
az elsősorban „lokális érdekeket” képviselő KAM mégsem eredményezett 
kultúrantropológia szakot Csíkszeredában, hanem az intézményben fel-
halmozódott szellemi tőke került „beépítésre” és kihasználásra az EMTE 
keretében. Hogy ebben is van érdek? Bizonyára: az egyes szakmai műhe-
lyeknek, képzési formáknak szükségük volt az egyetemre, az egyetemnek 
pedig szüksége volt jól képzett oktatókra.

S ha már az oktatókról van szó, hadd eszközöljünk itt – egy egyéb-
ként igen „érzékeny” kérdésben – néhány pontosítást. Abból a kétségtelen 
tényállásból kiindulva, hogy az útjára induló Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemnek nagy szüksége volt (sok esetben pedig még ma is szüksége van) 
a hazai felsőoktatási intézményekben, ezeken belül pedig elsősorban a ko-
lozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen foglalkoztatott magyar okta-
tók szakértelmére, egyre mélyebben ivódott be az erdélyi és magyarországi 
közgondolkodásba, hogy voltaképpen az EMTE nem más, mint a BBTE 
tanárainak mellékfoglalkozása. Ismét hangsúlyozzuk: az intézmény bizo-
nyára nem lenne ma az, ami, ha a BBTE számos, az erdélyi magyar nyelvű 
felsőoktatásnak elkötelezett oktatója nem áll ki az induló magánegyetem 
mellett, s nem vállal részt a szakmai és szervezési problémák megoldásában. 
Ezzel együtt azonban úgy véljük, hogy az EMTE jelenlegi helyzetét tükrö-
ző számok sem hagyhatók figyelmen kívül. Amint azt már fentebb leírtuk, 
az egyetemnek jelenleg 169 főállású oktatója van, ebből 3%-ot tesznek ki 
a BBTE-ről átjött tanárok (vagyis 6 személyt). (Ugyanakkor – nota bene – 
már fordított irányú „mozgásról” is tanúskodnak az egyetem nyilvántar-
tásai!) Ami pedig a nem főállásúakat illeti: az EMTE a 2006/2007 tanév  
I. félévében a 170 betöltetlen állásban szereplő órák megtartására összesen 
191 külső személyt foglalkoztatott, melyekből a BBTE főállású oktatója ösz-
szesen 29 személy, tehát a társult oktatók 15%-a. Összegezve a tényállást tehát 
elmondható, hogy az egyetem által a 339 oktatói állás betöltésére főállásban, 
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társultként vagy óraadóként foglalkoztatott 360 oktatóból mindössze 35 
olyan személy van, akik a BBTE volt vagy jelenlegi alkalmazottai, vagyis az 
EMTE teljes tanári állományának mintegy 10%-a. A legfőbb „rekrutációs 
bázist” ekképpen nem a hazai társintézmények tanárai jelentik, hanem a 
„saját”, egyéb intézményes kötődésekkel nem rendelkező oktatók, ezen be-
lül pedig elsősorban azok a korábban már említett fiatalok, akiknek a nagy 
számban való alkalmazása lehetővé teszi az egyetem számára a perspektivi-
kus, jövőbe néző gondolkodást.6 

„Az EMTE, mint a BBTE tanárainak mellékfoglalkozása”, a „kétmil-
liárd forint mítosza”, az egyetem „érdekharcai és kényes ügyei” – ezek és az 
ilyenszerű megállapítások visszatérő motívumoknak számítanak az intéz-
mény kapcsán megfogalmazódó értékítéletekben. A tények nem megfelelő 
ismerete mellett az ilyen típusú állítások létrejöttét sokszor az egyetem külső 
kommunikációjának, az egyetem rossz imázsmenedzselésének számlájára 
szokták írni. Bizonyára van még javítanivaló ezen a téren is. Ennek ellenére 
úgy véljük, hogy az EMTE kezdettől fogva egyike volt azoknak a romániai 
felsőoktatási intézményeknek, melyek nagy hangsúlyt fektettek külső kom-
munikációjukra, imázsukra. Ezt egyfelől éppen létrejöttének körülményei, 
céljai, „közfeladatai” (kisebbségi, közösségi egyetem) és – nem utolsósorban –  
a finanszírozás forrása és a politikai cselekvés „küzdőterén” való szereplése 
tette különösen indokolttá. Másfelől viszont azt is el kell itt mondani, hogy 
éppen az induló, fiatal intézmény (döntő részt fiatalokból álló egyetem-me-
nedzsment, fiatal oktatók) dinamizmusa volt az, melynek következtében 
kiemelt hangsúly került az intézmény imázsépítésére, céljainak, törekvése-
inek, történéseinek ismertetésére, kommunikálására. Mindezek aztán azt 
eredményezték, hogy az elmúlt öt évben talán egyetlen romániai magyar 
nyelvű oktatási intézmény vagy tagozat sem volt annyira „szem előtt”, mint 
éppen az Erdélyi Magyar Tudományegyetem, s ez a tény valószínűleg hoz-
zájárult  egy bizonyos fokú átláthatóság, követhetőség és számonkérhetőség 
biztosításához.7 Hogy ez a nyilvánosság nem mindig sikerekről, eredmé-
nyekről, pozitívumokról szólt, hanem olykor problémákról, konfliktusokról 

6 S hogy a kép még árnyaltabb legyen: jelenleg az EMTE hét főállású oktatója vállal 
részt a BBTE magyar tagozatának valamely képzési programjában, az adott szak-
terület magyar oktatóinak felkérésére/meghívására. (Kérdés, hogy mindennek az 
EMTE említett szakemberei meddig tudnak még eleget tenni? Viszonylag friss fej-
lemény ugyanis, hogy a BBTE-en olyan rendelkezések lettek jogerősek, miszerint 
a „konkurens” EMTE oktatói nem foglalkoztathatók az egyetemen.)

7 Az egyetemet több ízben világították át szakmai és gazdálkodási szempontból erre 
felkért audit-cégek (a legutóbbi ilyen auditálást éppen a vitaindítóban, illetve a je-
len szövegben már említett Expanzió Kft. végezte), s e tevékenységek eredményei, 
következtetései – részlegesen – a hazai és magyarországi médiában is megjelentek. 
Nem tudjuk, hogy más romániai egyetemekre, ezen belül pedig a magyar nyelvű 
felsőfokú képzési formákra vonatkozóan készültek-e hasonló jellegű auditálások, de 
ha készültek is, ezek eddig semmilyen formában nem kerültek a nyilvánosság elé.
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is? Valóban. De egy pillanatig sem hisszük, hogy az egyetem külső kommu-
nikációjának, imázsépítésének a belső feszültségek, viták, nézet- és érdekel-
lentétek elfedésére, az idilli állapotok bemutatására kellene törekednie. Régi 
igazság: az egyetemet nem falai, hanem akadémiai közössége teszi – s ez 
még akkor is igaz, ha a falak olykor megrepednek.

Az egyetem külső kommunikációját, annak meglétét és mibenlétét 
tehát a fent említett körülmények, illetve a korábban már tárgyalt Külde-
tésnyilatkozat elvei határozták meg. Ezért került nagy hangsúly a költség-
vetési pénzek felhasználásának és az egyetem támogatási rendszerének át-
láthatóságára (lásd például a Sapientia Alapítvány által közétett pénzügyi és 
tevékenységi beszámolót), a teljes Sapientia-rendszer infrastrukturális be-
ruházásainak ismertetésére, de legalább ilyen fontossággal bírt az egyetemi 
imázsépítés alapját képező szakmai, oktatási történések kommunikálása: az 
egyetemen folyó tudományos munka, a szakmai rendezvények, a diákok ál-
tal elért sikerek, a külső tudományos tevékenységek támogatásának (ETDK, 
külső kutatói ösztöndíjak) bemutatása. E tekintetben ugyanakkor az sem 
mellékes szempont, hogy az egyetem – „hálózati” jellegéből adódóan – a 
különböző városokban lévő oktatási helyszíneken eltérő helyi és regionális 
igényeket szolgál ki, s így oktatási feladatain kívül kulturális és szolgálta-
tó szerepet is betölt. Kommunikációja és PR-tevékenységei ennek értelmé-
ben „regionális/kari szinten”, a helyszín sajátos igényeihez és stratégiáihoz 
igazodva történnek. Ezt a helyi írott és elektronikus sajtóban rendszeresen 
megjelenő, az egyes képzési helyek életéről, tudományos és egyéb rendezvé-
nyeiről, sikereiről (és olykor sikertelenségeiről) szóló híradások is jól bizo-
nyítják.8

A „hálózati egyetem” gondolatának kapcsán végül ejtsünk pár szót az 
egyetem szervezeti kereteinek és belső szabályozottságának néhány aspek-
tusáról. Papp Z. Attila vitaindítójában kiemeli, hogy  bár az EMTE Chartája 
szerint „a kar az egyetem működési alapegysége, mely egymáshoz közel álló 
vagy rokon szakokat tartalmaz”, homogén karok gyakorlatilag az egyetem 
keretében nincsenek. Szűk diszciplináris értelemben igaz ez az állítás, szer-
vezeti értelemben mégis továbbgondolandó. Mindenekelőtt azt kell kihang-
súlyoznunk, hogy az egyetemen – de iure – jelen pillanatban akkreditált 
karok nem léteznek, hisz ezt csak azt követően lehet majd kezdeményezni, 
hogy néhány, most még ideiglenes működési engedéllyel rendelkező szak 

8 Az egyetem külső kommunikációja és imázsépítése kapcsán még mindenképpen 
említést érdemel, hogy – az európai egyetemi hagyományoknak megfelelően, a 
végzett hallgatók és az intézmény közötti kapcsolat fenntartása érdekében – 2006 
szeptemberében a Szenátus létrehozta a Sapientia Alumni Programot. Ezt köve-
tően a karok elkészítették a végzett hallgatók adatbázisát és levélben keresték meg 
őket. Az alumni-adatbázis aktualizálása folyamatos, levelezési lista kapcsolódik 
hozzá, melyen keresztül történik az egyetem és az öregdiákok közötti kommuni-
káció (értesítés egyetemi eseményekről, munka- és pályázati lehetőségekről stb.).
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elnyeri a végleges akkreditációt. És itt szándékosan nem a valamely oktatási 
helyszínen működő szakokról beszélünk, hisz az egyetemépítés további lo-
gikájához hozzátartozik a több helyszínen működő, diszciplinárisan struk-
turáltabb kari szervezet kialakítása is.9 Pillanatnyilag azonban az egyetemi 
kar az EMTE esetében nem jelent többet, mint az oktatásszervezésnek és 
a költségvetés végrehajtásának az eszközét: előbbi tekintetben legfontosabb 
feladata az egyes képzések elindítása, a szakok végleges akkreditációjának a 
megszerzése és az ezekkel kapcsolatos oktatásszervezési feladatok ellátása; 
utóbbi szempontból pedig biztosítania kell a költségvetés hatékony felhasz-
nálását, s nem utolsósorban a költségvetési hiány fedezetét is. A Sapientia 
Alapítvány Kuratóriuma által elfogadott kari szintű költségvetések ugyanis 
újabban deficites költségvetések, a hiányt pedig az adott oktatási helyszín-
nek kell fedeznie, saját gazdálkodási logikája alapján (megtakarítás, jövede-
lemképző tevékenység stb.). Ez a tényállás természetesen a költséghatékony 
megoldások alkalmazására, s ezzel összefüggésben pedig sajátos helyszíni 
képzési és pénzügyi stratégiák kidolgozására készteti a helyi döntéshozókat.

Ami az egyetem Chartáját illeti, a mostani formájában valóban nem 
tükrözi megfelelően az intézmény szervezeti kereteit és működésének alap-
elveit. Átdolgozása érdekében hosszú ideje folyik egy szakértői munka a 
Szenátus által ezzel a céllal kinevezett előkészítő bizottság keretében, mely-
nek eredményeként meg is született néhány módosító javaslat. Sajnálatos 
körülmény azonban, hogy a romániai törvényi háttér hiányosságai, inko-
herenciája, folyamatos és átláthatatlan változásai egyáltalán nem segítik 
elő a Charta új szövegének véglegesítését: itt elég csupán arra utalnunk, 
hogy még mindig nem áll rendelkezésre a romániai felsőoktatási törvény 
végleges, jogerős változata. A módosított egyetemi alapdokumentum hiá-
nya nem jelenti azonban a konkrét működési és szabályozási elvek hiányát, 
az intézmény mindennapi életének, tevékenységeinek szabályozatlanságát. 
Állításunkat alátámasztandó, hadd soroljuk fel az EMTE érvényben lévő 
belső szabályzatait: Felvételi szabályzat; Tanulmányi és vizsgaszabályzat; 
Ösztöndíjszabályzat; Oktatói versenyvizsga szabályzat; Iratkezelési sza-
bályzat; Pecsétkezelési szabályzat; Utalványozási szabályzat; Kiküldetési 
szabályzat; Telefonhasználati szabályzat; Gépkocsi-használati szabályzat; 
Protokoll szabályzat; Forrásteremtésre vonatkozó szabályzat; kari Szerve-
zeti és működési szabályzatok; egyéb kari szabályzatok (például Média la-
bor használatának szabályzata); HÖK SZMSZ. Ezekhez az egyetemi szintű 
rendelkezésekhez adódnak továbbá az egész Sapientia-rendszerre érvényes 
szabályzatok, ilyenek például a Beszerzési szabályzat vagy az Elszámolási 
szabályzat előírásai. A normatív rendelkezések eme rendszerén bizonyára 

9 Egyébként a mai „kari” állapotok is részben az egymáshoz diszciplinárisan közel 
álló, ún. rokon szakok szerinti építkezést tükrözik, elég itt a Marosvásárhelyen 
elindított műszaki-számítástechnikai jellegű képzésekre, valamint a csíkszeredai 
mérnöki és gazdaságtudományi szakokra utalnunk.
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sok még a javítanivaló, s bőven van még ki- és átdolgozásra váró fejezet is. 
Mindezek mellett úgy véljük, hogy – főleg a hazai felsőoktatási intézmények 
viszonylatában – az egyetem szabályozottsági foka megfelelő, mint ahogyan 
az ezeken alapuló intézményi kultúra is „megüt” bizonyos standardokat.

Mindannyian tudjuk, hogy napjainkban a felsőoktatást érintő kihí-
vások talán legfontosabbika a megfelelő szintű minőségbiztosítási rend-
szerek kidolgozása és alkalmazása. Részben ezzel kapcsolatos maga a 
Bologna-rendszer, ezt tükrözi a romániai felsőoktatás új törvényes kerete 
kidolgozásának folyamata is. S jóllehet ezeknek az elveknek a bevezetése a 
romániai egyetemeken még gyerekcipőben jár – az országos minőségbizto-
sítási bizottság (ARACIS) kinevezése alig két hónapja történt meg, az álta-
luk kidolgozott és kormányhatározat által elfogadott Minőségbiztosítási és 
akkreditációs módszertan alkalmazása a 2006/2007-es tanévben kísérleti 
jelleggel történik –, a fent említett szabályzatok sorában az Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen is kiemelt szerepet kell betöltenie a minőségbiztosí-
tási rendszerre vonatkozónak. A kidolgozási folyamat formai és stratégi-
ai kereteit az egyetem Szenátusa már korábban megteremtette: kinevezte 
az EMTE minőségbiztosítási bizottságát és elfogadta a minőségbiztosítás 
bevezetésének alapelveit az egyetemen. A részletes szabályozások, folya-
matleírások, illetve a különböző minőségi mutatók követését szolgáló 
adatbázisok kidolgozása pedig az egyetemi vezetési stratégiában abszolút 
prioritásként van megjelölve, s így jó ideig a Szenátusnak is „állandó” na-
pirendi pontja marad.10

III. KIHÍVÁSOK, JÖVŐKÉP

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem jövőbeni alakulását meghatározó 
kihívások sorában minden kétséget kizáróan döntő jelentőséggel bír az 
akkreditáció megszerzése az egyes szakok, majd pedig az intézmény szint-
jén. Az egyetem történetének most zajló hatodik tanévét követően ugyanis 
a különböző oktatási helyszíneken működő, Bachelor-szintű alapképzések 
gyors egymásutániságban kerülnek a végleges akkreditáció kérvényezésé-
nek pillanatához (lásd 6. táblázat).11 Ebben a tekintetben talán azt az állítást 
is megkockáztathatjuk, hogy az intézmény nem a „nagy stratégiai terve-
zés” időszakát éli, hisz erőforrásait, anyagi és szellemi kapacitását jórészt 

10 Ennek a folyamatnak a részeként került elfogadásra például a Szenátus 2007. 
február 9-i ülésén az oktatók felmérésére és minősítésére vonatkozó, a romániai 
minőségbiztosítási törvényekkel, valamint az európai szintű minőségbiztosítási 
elvekkel összhangban lévő egyetemi szintű szabályzat.

11 A Bologna-rendszerre való áttérés az egyetemen megtörtént, a 2005/2006-os egye-
temi év volt az első, mikor már ebben a rendszerben felvételiztek a jelentkezők.
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az akkreditációs és minőségbiztosítási előírásoknak való megfelelés köti le. 
(Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek a kiemelt célok ne kapnának helyet az 
egyetem rövid és középtávú fejlesztési stratégiájában.) A 87/2006-os minő-
ségbiztosítási törvény eltörli a korábban érvényes akkreditációs feltételrend-
szert, és az októberben közzétett új kritériumrendszer a korábbinál lénye-
gesen szigorúbb minőségi mutatók teljesítését írja elő. Ugyanezen előírások 
értelmében az EMTE-nek a tervezettnél két évvel korábban, tehát 2007 jú-
niusában kell benyújtania az első akkreditációs kéréseket. Ez az előrehozott 
akkreditációs időpont, valamint az érvénybe lépett új minőségbiztosítási 
kritériumrendszer mind a humánerőforrás biztosítása, mind pedig a szük-
séges infrastruktúra kialakítása szempontjából komoly feladatok elé állítja 
az egyetemet. Az oktatói állomány esetében különösen a docensi és profesz-
szori fokozattal rendelkező oktatók alkalmazása jelent kihívást, egyrészt a 
potenciálisan erre alkalmas – a megszigorított szakmai feltételeket teljesítő 
vagy már kinevezéssel rendelkező – magyar oktatók alacsony száma, más-
részt az ezzel járó költségvetési megterhelés miatt. További problémaforrás 
az intézmény számára az a korábban már említett tényállás, hogy a romá-
niai felsőoktatási reform során bevezetett új rendelkezések, szabályozások 
rendszere egyelőre még igencsak konfúz és inkoherens.

6. táblázat

Szak
Akkreditációs kérés benyújtásának 

várható időpontja
Csíkszeredai Karok

Agrár- és élelmiszeripari gazdaságtan 2007

Könyvelés és gazdálkodási informatika 2007

Általános közgazdaság 2008

Román-angol 2007

Szociológia 2007

Környezetmérnök 2009

Élelmiszeripari mérnök 2009

Kommunikáció–PR 2009

Környezetgazdaság 2009

Műszaki és Humántudományok Kar – Marosvásárhely

Pedagógia 2007

Kommunikáció–PR 2008

Informatika 2007

Mechatronika 2008

Számítástechnika 2008
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Szak
Akkreditációs kérés benyújtásának 

várható időpontja
Automatizálás 2008

Kertészmérnöki 2009

Természettudományi és Művészeti Kar – Kolozsvár

Környezetföldrajz 2008

Fotóművészet, filmművészet, média 2009

Európai tanulmányok 2011

A jelen legfontosabb stratégiai célkitűzésének is tekinthető végleges 
akkreditáció elnyerése az intézmény életében azt eredményezi, hogy mind 
az alapítványi kuratórium, mind pedig az egyetemi szenátus rendszeresen 
foglalkozik a kérdéssel, ütemterveket, határidőket és felelősöket állapítva 
meg. Ugyanakkor a politikai szereplőkkel is folyamatos a kapcsolattartás, az 
intézmény jelentős mértékben számít a hazai és magyarországi politikum 
támogatására (RMDSZ, Magyar Kormány, Parlament). Az egyetem – oly 
sokat vitatott és kétségtelenül továbbgondolásra érdemes – szakstruktúrá-
ja szempontjából lényeges lehet megjegyezni, hogy az elmondottakból kö-
vetkezően a most fennálló helyzetet az intézmény egyféle „status quo”-nak 
tekinti: az akkreditáció megszerzése az első cél, s mivel nem lehet tudni, 
hol, melyik szakkal sikerül majd elnyerni a végleges akkreditációt (illetve 
az ezen alapuló intézményi akkreditációt), pillanatnyilag nem tanácsos a 
szakstruktúra változtatása.

Az EMTE jövőjét, fejlesztési stratégiáját meghatározó, a végleges 
akkreditáció megszerzésével szoros összefüggésben lévő másik kihívás 
a többlépcsős oktatási rendszer bevezetése Romániában. A korábban 
érvényes felsőoktatási struktúra (4 vagy 5 éves egyetemi, majd mesteri 
és doktori képzés), valamint az arra vonatkozó törvények szerint csak 
akkreditált intézmény szervezhetett posztgraduális képzést, ám a „rö-
vid” alapképzésen alapuló új szabályozások a Bologna-rendszerű mes-
terképzést is kizárólag az akkreditált egyetemek jogkörébe utalják. Ez 
gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a 2005/2006-os tanévben felvételt 
nyert évfolyamokkal kezdődően az EMTE szakjai a korábbi egyetemi 
oklevélnek megfelelő képzést biztosító szakok helyett alapképzési sza-
kokká (Bachelor-szintűvé) váltak. Nevükön nevezve a dolgokat: jelen 
pillanatban az egyetem a Bologna-rendszerű felsőoktatási struktúrának 
megfelelő képzési formák „piacán” csupán az első, BSc-szinten tud sa-
ját képzési kínálattal előállni. Ahhoz tehát, hogy az egyetem továbbra is 
versenyképes egyetemként folytathassa működését, s hogy MA-szinten is 
önálló képzési kínálatot tudjon megfogalmazni, az akkreditáció mielőbbi 
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megszerzése ismét elengedhetetlen feltétel.12 Az egyetem rövid és közép-
távú fejlesztési stratégiájában ekképpen az akkreditációt követő legfon-
tosabb célkitűzés a MA-képzés elindítása. (A kari fejlesztési tervekben 
ugyanakkor ezzel párhuzamosan megjelent az ún. „közös mesterképzés” 
gondolata is, vagyis az a lehetőség, hogy még a saját MA-képzés jogának 
elérése előtt egy már akkreditált hazai vagy külföldi egyetemmel együtt-
működve induljon valamely szakterületen mesteri program.) Hosszabb 
távon ugyanakkor az EMTE céljai között szerepel a doktori iskolák, a 
különféle PhD-képzések elindítása is.

A képzési kínálat diverzifikálásának kívánalma tehát komoly fel-
adatok elé állítja az egyetemet. Az eddigiekben láttuk, hogy milyen lehe-
tőségei, milyen mozgástere, illetve milyen stratégiai célkitűzései vannak 
az egyetemnek a Bologna-rendszerű felsőfokú képzés teljes spektruma 
(BSc, MA, PhD) eléréséhez kapcsolódóan. Az így körvonalazódó képzési 
kínálathoz kell hozzáadódniuk a munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó 
felnőttképzéseknek, az egyetem különböző oktatási helyszíneit és szak-
jait kiszolgáló moduláris képzéseknek, adott szakok esetében a részleges 
(esetleg teljes) idegen nyelvű oktatásnak vagy – a megfelelő intézményi 
jogosítványok birtokában – a nem helyhez kötött képzési formáknak. 
Nem feladatunk itt az ide kapcsolódó kari fejlesztési tervek részletes ki-
fejtése, de azt mindenképpen jeleznünk kell, hogy az egyetem képzési kí-
nálatának ilyen típusú bővítésére a „pilótaprogramok” már megszülettek: 
a csíkszeredai és a kolozsvári karok – kísérleti jelleggel – indítottak már 
nem akkreditált felnőttképzést, a gazdaságtudományi szakokon bizonyos 
tárgyakat román nyelven oktatnak, az európai tanulmányok szak tanter-
vében az utolsó két szemeszter tárgyai döntő részt angol nyelven kerülnek 
oktatásra stb. Persze itt azért még bőven akad tennivaló.

S ha már kihívásokról beszélünk, nem kerülhetők meg az egyetem 
finanszírozásához, költségvetéséhez kapcsolódó kérdések sem. A kiala-
kult intézményi struktúra fenntartása, az egyes képzési formákhoz, s főleg 
azok akkreditációjához szükséges fejlesztések nehéz terheket rónak mind 
a finanszírozó Magyar Kormányra, mind pedig az alapítványra és az egye-
temre. Amint arra már korábban is utaltunk, költségvetési hiány esetében 
– mellyel, valljuk be, jelen pillanatban az egyetemnek számolnia kell –  
alapvetően két logika lehetséges: megtakarítás (ez adott esetben jelent-
het költséghatékonyságot) vagy újabb források bevonása. Ahhoz, hogy az 
EMTE szembe tudjon nézni a finanszírozásával kapcsolatos tényekkel és 
elvárásokkal, hogy jövőképe a stabilitásra, az anyagi biztonságra is kiter-
jedhessen, mindkét utat be kell járnia: ki kell alakítania a leghatékonyabb 

12 Megjegyzendő itt ugyanakkor az is, hogy a vonatkozó törvények említett előírása 
mellett (mesteri szakok indítása akkreditált intézmények által történhet) azzal is 
számolni kell, hogy ez kizárólag olyan szakterületeken lehetséges, amelyekben az 
adott intézmény már akkreditált alapképzést működtet.
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pénzügyi politika szervezeti feltételeit, ugyanakkor pedig azonosítania 
kell azokat az intézményi lehetőségeket, melyek újabb bevételi forrásokat 
jelenthetnek az egyetem számára.

Az Erdélyi Magyar Tudományegyetem előtt álló kihívásokat, és az 
ezekhez kapcsolódó jövőképet tehát – mintegy konklúzió gyanánt – a kö-
vetkező címszavakban összegezhetjük: végleges akkreditáció elérése, minő-
ségi oktatás feltételeinek megteremtése (minőségbiztosítási rendszer), kép-
zési kínálat bővítése (MA-, PhD-szintek, alternatív képzési formák), több 
bevételi forráson alapuló, hosszabb távú pénzügyi stabilitás megvalósítása. 
Ha csak ennyit tartalmazna a következő „ötéves terv” – hát feladatnak már 
ez is bőven elég lenne.

Klasszikus szöveghellyel indítottuk a tanulmányt, hadd zárjuk is az-
zal. Az egyetem csíkszeredai karai az oktatási helyszín jelmondatául a kö-
vetkező kijelentést választották: sapientia omnia vincit. Az egyetem egészé-
hez igazítva a jelmondat tartalmát, pontosítsunk a következőképpen: labor 
improbus omnia vincit. Ez kell legyen a jövőben az Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem egyik legfőbb vezérlőelve.

Magyar kisebbség, 2006
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LAUDÁCIÓ

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR  
TUDOMÁNYEGYETEM BOCSKAI ISTVÁN-DÍJA 

ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK ÚRNAK VALÓ 
ÁTADÁSA ALKALMÁBÓL

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Tisztelt akadémiai közösség!  
Tisztelt hallgatóság!

Közel tíz esztendővel ezelőtt, valamikor a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem kezdetein, ahogyan nevezni szoktuk: „hőskorában”, az 
intézmény Rektori Hivatalának ma is helyet adó kolozsvári Bocskai-ház 
avató ünnepségén Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor – min-
den bizonnyal azoknak a tamáskodóknak, kishitűeknek is válaszolva, 
akik a frissen alapított Sapientia Egyetem kapcsán kétkedve, lemondóan 
állították: Mire jó az intézményalapítás? Amúgy sem lesznek az egyetem-
nek oktatói és hallgatói, hisz egyre fogyatkozóban a magyar; kár a befekte-
tett energiáért, értelmetlen, kinek szolgál ez a vállalkozás… – nos, Orbán 
Viktor akkor a következőket mondotta: „Ahol tó van, abban előbb-utóbb 
ott lesznek a békák is.”

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Érdemes ma körbenéznie itt, ezen az egy-
re nagyobb vizű, egyre terebélyesebb, marosvásárhelyi, csíkszeredai és ko-
lozsvári erekből táplálkozó „tavon”; érdemes körbevinnie tekintetét a mai 
ünnepi alkalmon részt vevő „oktató-békákon”, és „hallgató-békákon” (ez 
utóbbiak évről évre, így az idei tanévben is mintegy hétszáz „gólyával” let-
tek népesebbek…); érdemes, hisz a jószágot megelégedéssel szemlélő gazda 
érzéseivel tudhatja, tapasztalhatja, láthatja, hogy akkor, az egykori intéz-
ményalapításkor igaza volt: valóban érdemes volt, s „ahol tó lett, ott azt igen 
szépen belakták a békák is”.

A mai ünnepi alkalommal, egy díj átadásához szolgáló laudációban 
Orbán Viktornak kétségtelenül igen sok államférfiúi, vezetői, emberi eré-
nyét méltathatnánk. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által 
alapított Bocskai István-díj átadásakor, az egyetemünkhöz kapcsolódó 
előbbi gondolatsor jegyében engedjék meg azonban nekem, hogy ezek kö-
zül itt most csupán kettőről beszéljek: a cselekvő elkötelezettségről, illetve az 
ehhez kapcsolódó hitről. Ma már mindannyian tudjuk, hogy csöppet sem 
túlzás azt állítani: Orbán Viktornak történelmi szerepe volt az önálló, ma-
gyar nyelvű erdélyi felsőoktatás 21. századi visszaállításában, elindításában. 
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A nemzeti közösségünk jövőjén is munkálkodó, a közösség iránti felelős-
ségérzetre is nevelő Sapientia Egyetem és Partiumi Keresztény Egyetem ma 
is távoli ábránd, illúzió lehetne eme cselekvő elkötelezettség és határozott-
ság nélkül. Akkor, amikor a ’89-es romániai rendszerváltást követően már 
bő tíz esztendeje vég nélküli viták folytak mind az erdélyi magyar közös-
ségen, mind pedig a szélesebb romániai politikai nyilvánosságon belül az 
önálló magyar felsőoktatás újraindításáról; akkor, amikor kétségbeejtően 
nem látszott a vége az önálló erdélyi magyar egyetemi oktatás körüli „iszap-
birkózásnak” – nos, akkor Orbán Viktor volt az, aki az összes szakmai vitát 
és politikai zsákutcát felülíró határozottsággal mondotta: itt az ideje átvágni 
a gordiuszi csomót, s ha más ezt nem teszi, nem tette meg, itt az ideje meg-
alapítani a magyar közösség által irányított, a magyar közösség szakmai és 
nemzeti céljait szolgáló tudományegyetemet. S ma, amikor eme két tavun-
kat, a két említett intézményt benépesítik a „békák”, amikor a két egyete-
men mintegy háromezer magyar fiatal, valamint háromszáz főállású oktató 
alkot egyetemi közösséget – ma már jól látjuk a tizenegynéhány esztendővel 
ezelőtti elkötelezett cselekvőkészség súlyát és jelentőségét.

Nagy formátumú, meghatározó politikusok, államférfiúk sajátja, 
hogy a cselekvés és elkötelezettség mögött mindig meggyőződés, hit húzó-
dik. Úgy gondolom, hogy a most átadásra kerülő Bocskai-díjon keresztül 
a Sapientia Egyetem akadémiai közössége eme hit előtt is fejet hajt. Orbán 
Viktor az az ember és az a politikus, aki valóban hitt és hisz az egységes ma-
gyar nemzetben, a magyar nemzet életerejében, a nemzetünk jövőjével kap-
csolatos célokban és eszményekben. Ez a hit fejeződik ki abban, mikor a ta-
máskodók, a kétkedők, a bizonytalanok, az Európában és a globalizációban 
való „feloldódásra” biztatók hangzavarában következetesen és megingatha-
tatlanul vallja: Európa és a „glóbusz” attól lesz értékesebb, ha mi magunk 
nemzetként maradunk és értékes nemzet maradunk; és ez a hit fejeződik ki 
a Sapientia Egyetem életre hívásában és folyamatos támogatásában is. Tu-
dom, és egyetemi tanártársaim nevében is mondhatom, hogy a hamarosan 
átadásra kerülő Bocskai István-díj az ebben a hitben, a nemzetünk értékébe 
és jövőjébe vetett hitben való közösségünk kifejeződése is.

Számunkra igen kedves és tisztelt lelkész kollégánk, egyébként a Sa-
pientia Alapítvány jelenlegi elnöke mondotta néhány nappal ezelőtt a 2012. 
évi Európai Polgár díj átvételekor, hogy az ember élete csupán akkor lehet 
teljes, akkor lehet kerek egész, akkor lehet értelmes és hasznos, ha mindig 
egy kicsivel többet tesz annál, mint ami a kötelessége. A Sapientia Erdélyi 
Magyar Tudományegyetem Napja, az intézmény léte, a Bocskai-díj átadása 
kapcsán óhatatlanul felidéződött bennem ez a gondolat. Ha ugyanis megen-
gedik a kevésbé ünnepélyes fogalmazásmódot, akkor azt kell mondanom, 
hogy Orbán Viktor Miniszterelnök Úr szűkebb „munkaköri leírásában” 
sem volt benne bő tíz esztendővel ezelőtt az egyetem létrehozása, s bizo-
nyára most sincs benne annak kötelező támogatása. S hogy mennyire nincs 
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benne egy ilyen képzeletbeli miniszterelnöki munkaköri leírásban kötelező 
módon az önálló, erdélyi nemzeti egyetem ügye, arról néhány évvel ezelőtt 
és néhány éven keresztül a Sapientia Egyetemnek is volt alkalma megbizo-
nyosodni… Orbán Viktor 2000-ben úgy gondolta, és tudjuk, most is úgy 
gondolja: vannak szűkebb kötelességeinken, mi több, saját magunkon, saját 
életünkön is túlmutató feladataink, felelősségeink, tennivalóink;  politikusi 
és emberi életpályája, eredményei bizonyítják, hogy ő maga is vallja: akkor 
élünk valóban értelmesen, szűkebb-tágabb közösségünk számára haszno-
san, ha mindig egy kicsit többet teszünk és mindig kicsit többet merünk 
kötelezettségeinknél, ha mindig tudunk – egy régi erdélyi népi nyelvi fordu-
lattal élve – „egy helyett kettőt ugrani.”

Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr! A Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem által az Ön számára odaítélt Bocskai István-díj révén 
fogadja kérem a teljes akadémiai közösség elismerését és főhajtását azért, 
hogy mindig tudott és tud „egy helyett kettőt ugrani”, a cselekvőkészségért 
és következetességért, a közös nemzeti ügyeink iránti felelősségérzetért, s 
nem utolsósorban a jövőnkbe és az erőnkbe vetett hitért. Ugyanakkor – 
Miniszterelnök Úr magamfajta sportrajongó embernek már önmagában is 
laudációt megérő sportszeretete jegyében, annak nyelvezetével szólva – az 
egyetem akadémiai közössége nevében biztosíthatom Önt, hogy eme hit, 
elkötelezettség és felelősségvállalás kapcsán az Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetemen soha nem a „hosszútávfutó magányosságát”, hanem az egymás-
rautaltságot, a védelemben egymást „kettőző”, építkezésben-támadásban 
egymásnak „jó labdákat adó” csapatszellemet fogja megtapasztalni.

A magyar történelem egyik fontos tanulsága: nagy politikusainknak 
rendszerint kevés idő állott rendelkezésükre terveik, elképzeléseik, ország-
építő elgondolásaik megvalósítására. Talán a 21. század megadja nekünk azt 
a békét, amely a nyugodt építkezéshez szükségeltetik. Hisszük, hogy ebben 
az egész Kárpát-medencei magyarság jövőjét szolgáló feladatvállalásban 
Orbán Viktornak megadatik a további szolgálat lehetősége.

Marosvásárhely, 2012. október 2.
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DR. FERBER MIKLÓS  
TISZTELETBELI PROFESSZORRÁ AVATÁSÁN

Tisztelt jelenlévők! kedves kollégák és Egybegyűltek!

Megvizsgálva erdélyi mecénásaink névsorát, végigtekintve azon a lajstro-
mon, amely a kultúrát, értelmiséget, művészeteket támogatók neveit tartal-
mazza, távolról sem heves, forrófejű, gyilkos szellemiségű személyiségekkel 
találkozhatunk. Hanem olyanokkal, akik az erdélyi szellem másik oldalát 
képviselve, a megfontolt, józan gondolkodást, a fáradhatatlan tenni akarást 
illesztették be társadalmunkba. A művészet és a tudomány Erdélyben olyan 
jelentős személyiségek támogatására talált, mint gróf Mikó Imre, Bethlen 
Kata vagy Lorántffy Zsuzsanna, akik egész életük alatt azon fáradoztak, 
hogy az erdélyi szellemiséget a tehetségek támogatásán keresztül próbálják 
meg európai színvonalra emelni. 

Igen nagy megtiszteltetés számomra, hogy én mutathatom be a  
dr. Ferber Miklós professzor úrról készült laudációt. Teszem ezt abból az al-
kalomból, hogy a több mint egy évtizednyi, egyetemünknek nyújtott anyagi 
és erkölcsi támogatása nagyra értékelésének kifejezéseként a Sapientia Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem szenátusa f. év február 25-én neki ítélte oda 
a tiszteletbeli professzor címet. 

A méltatás feladatának ellátása öröm és megtiszteltetés, azonban ezzel 
egy időben felettébb felelősségteljes: hiszen hogyan lehetne elfogulatlanul, 
tárgyilagosan ismertetni úgy valakinek az érdemeit, hogy látszólag a ked-
vezményezettnek semmi köze a támogatóhoz? 

Rövidebben felvetve ezt a kérdést: miért pont Ferber Miklós? Hiszen 
Felvidéken született, ifjú korában Magyarországra, majd Amerikába köl-
tözött, és most a michigani Mount Pleasantben él. Miért pont az a Ferber 
Miklós, aki alelnök volt Michigan legnagyobb építő cégénél, közel harminc 
évet dolgozott az építőiparban, és 14 tantárgy oktatója volt az Eastern Mi-
chigan University Építésmenedzsment Karán? 

A háttérben ennél sokkal több, a beavatatlan szem elől elrejtett 
információ van. A gyerekkori megpróbáltatások miatt az akkor 17 éves 
Ferber Miklós rokkant édesanyjával együtt kénytelen volt ’56-os bátyját 
követni az Egyesült Államokba. És hogy miért pont Erdély? És pont a Sa-
pientia? Felvidéki származása ellenére két felmenője is harcolt Erdélyben, 
Erdélyért. Édesapja az első világháború ideje alatt vett részt az erdélyi 
csatákban, míg apai szépapja Bem seregében csatázott a ’48-as forrada-
lomban, az utolsó segesvári csatát követően Bözödújfaluban rejtőzött el, 
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végül egy székely szombatos vallású feleséggel tért haza Gicére, Ferber 
Miklós szülőfalujába. 

Mintegy hálából, hódolatból, az elődjei emléke iránt táplált tisztelet-
ből döntött úgy, hogy támogatni fogja a 2000-ben megalapított Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegyetemet. Ekkor kezdődött el előbb Hollanda Dé-
nes professzor úrral, a marosvásárhelyi kar akkori dékánjával, majd pedig 
később a kolozsvári kar képviselőivel folytatott egyre gyakoribb levélváltás, 
hogy aztán majd 2005-ben, egy személyes találkozást követően sikerüljön 
megalapoznunk emberi, baráti kapcsolatainkat, amelyeket mind a mai na-
pig hűségesen ápolunk. 

Marosvásárhelyen idén tizenkettedik éve, Kolozsváron pedig hatodik 
alkalommal osztjuk ki a Ferber Miklós által alapított ösztöndíjat. Az érdem-
ösztöndíjakat azon műszakis, illetve nemzetközi kapcsolatok és európai ta-
nulmányok szakos hallgatók kaphatják, akik tanulmányaikban, illetve tu-
dományos és közéleti tevékenységükben kimagasló eredményeket értek el.

Az ismert közmondás parafrázisa: „mondd, kit segítettél, megmon-
dom, ki vagy”, megállja a helyét ebben a kontextusban is: egy szakember 
képzése nemcsak azon múlik, hogy a támogató mit nyújt, hanem azon is, 
hogy a befogadó mit tud értékesíteni belőle. És itt nem csak a felajánlott, 
pénzbeli jutalomra gondolok, hanem az elismerő bólintásra, a kiérdemelt 
megtiszteltetésre, a befektetett szellemi munka gyümölcsére és örömére, 
amellyel a támogatott egyetemista az ösztöndíj odaítélése révén gazdago-
dik. Az őt ismerők pedig jól tudják: Ferber Miklós mestere a bátorítás-
nak, ösztönzésnek.

Méltatása után már csak egy feladatom maradt: megköszönni  
dr. Ferber Miklósnak eddigi tehetséggondozó munkáját, szerepét az egye-
tem elmúlt tíz év munkájában, befektetéseiben. A 2007 óta eltelt öt év so-
rán összesen 50 tehetséges hallgató részesülhetett a kiváltságban, ezeket a 
kiváló adottságú diákokat sikerült teremtő, cselekvő akadémiai és közéleti 
tevékenységre ösztönözni. Mára valamennyinek sikerült pályára állnia, az 
egyetem falai közül kilépve szakmában elhelyezkednie, és készségeiket, ké-
pességeiket posztgraduális képzés keretében továbbfejlesztenie.

Egy évtized távlatából visszatekintve úgy érezzük, az avatandó 
tiszteletbeli professzorunk által felajánlott adománynak köszönhetően a 
diákok számára kézzelfoghatóbbá vált erőfeszítéseik eredménye: lelkese-
déssel vesznek részt az egyetemi képzésben, aktívan bekapcsolódnak a 
szervezett szakmai gyakorlatokba, és folyamatosan dolgoznak az egyete-
mi élet színesebbé tételén is.

Végül engedjék meg, hogy Bolyai János szavait idézve kívánjak ba-
rátunknak, támogatónknak további egészséget, ragyogó öregséget, hosszú 
életet, és tartós jelenlétet egyetemünk életében: „nincs egyéb dics s érdem, 
mint az önérzet, s a mások művelődése s boldogsága előmozdítása s emelése 
tudatából eredő beljutalom.” 
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Isten áldja munkáját, s fogadja teljes akadémiai közösségünk legőszin-
tébb gratulációit!

kolozsvár, 2013. június 8.
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A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR  
TUDOMÁNYEGYETEM BOCSKAI ISTVÁN-DÍJA  
NÉMETH ZSOLT ÁLLAMTITKÁR ÚRNAK VALÓ  

ÁTADÁSA ALKALMÁBÓL

Tisztelt államtitkár Úr! Tisztelt akadémiai közösség!  
Tisztelt hallgatóság!

Amikor a mai jeles esemény díjazottja, Németh Zsolt államtitkár úr sze-
mélyéhez és tevékenységéhez kötődő laudáció megírására vonatkozó igen 
megtisztelő megbízást egyetemünk vezetésétől megkaptam, gyors egy-
másutániságban fogalmazódott meg bennem néhány gondolat. Az első az 
a nyugtalanító kérdés volt, hogy képes leszek-e az itt most jelen lévő aka-
démiai közösségünk egészét képviselni, hogy méltó módon tudom-e majd 
egyetemi kollégáimnak, barátaimnak, diákjainknak a mai kitüntetett sze-
mélyéhez kapcsolódó érzéseit, gondolatait közvetíteni? A kérdést a remény, 
no meg néhány munkatárs és barát biztatása próbálta „elvarrni” – az abbéli 
remény, hogy a mindannyiatok bizalmát élvezve, mindannyiunk nevében 
tudok ma beszélni.

A második bennem felötlő gondolat még nyugtalanítóbb volt. Bő 
fél éven belül ugyanis második alkalommal ér az a megtiszteltetés, hogy a 
Bocskai István-díj átadásán laudációt mondhatok – Orbán Viktor minisz-
terelnök úr kitüntetése után. Lelki szemeim előtt nem tudott nem felsejleni 
az a fenyegető lehetőség, hogy két csodálatos fiúgyermekem mellett az Ösz-
szegyűjtött Bocskai István-díj laudációk című munkát fogják majd utódaim 
hagyatékomul valamelyik asztalfiók (vagy számítógépes „folder”) mélyén 
megtalálni.

A harmadik gondolatsorral viszont már kétségtelenül megnyugod-
tam. Rádöbbentem ugyanis arra, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem életre hívásában, működésében perdöntő szerepet játszó, a 
„kockát elvető” típusú anyaországi politikusoknak a sora, vagyis azoké, 
akik nélkül ma ez az egy egyetem egész egyszerűen nem létezne – nos, ez a 
sor Orbán Viktor miniszterelnök úr és Németh Zsolt államtitkár úr nevei 
után, ebben a nagyságrendben egyszerűen nem folytatható. Az egyetem in-
dításával és az egyetem céljaival, missziójával hitszerűen azonosuló, a Sapi-
entia sorsdöntő pillanataiban cselekvő szándékú és teremtőerejű, eme nagy-
ságrendű magyarországi politikus e két személyen kívül egész egyszerűen 
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nincs. S ebben a kontextusban – túlmenően azon, hogy megnyugtató volt a 
gondolat: mégiscsak a fiúgyerekeim maradnak utánam … – rögtön eszem-
be jutott az is, hogy körülbelül egy esztendővel ezelőtt, az egyetem Veze-
tőtanácsának az ülésén, akkor, amikor a Bocskai István-díj létrehozásáról 
szóló előterjesztés is megszületett – nos, már akkor az előterjesztés két sze-
mély nevét, az Orbán Viktor miniszterelnök úrét, illetve a Német Zsolt ál-
lamtitkár úrét tartalmazta, állásfoglalást kérve az egyetem Szenátusától az 
odaítélésről, illetve a díjátadás időpontjairól. Beszédesek ezek az események: 
akkor, egy esztendővel ezelőtt nem egy, és nem is három személy neve ju-
tott eszébe az egyetemi Vezetőtanácsnak, amikor a Bocskai-díj odaítélésére 
vonatkozó előírások, követelmények között a következőket olvasta: Bocskai 
István-díj évente egy alkalommal az egyetem alapításában és fejlesztésében 
kifejtett érdemekért adományozható az EMTE munkatársainak, vagy olyan 
egyetemen kívüli személyeknek, akik döntő módon járultak hozzá az intéz-
mény fejlődéséhez.

A Németh Zsolt államtitkár urat ismerők számára tulajdonképpen 
nincsen semmi meglepő a Bocskai-díj odaítélésében, a mai kitüntetet-
tünk erre való érdemességben. S mielőtt az ünneprontás ódiumába es-
nék, azonnal hozzáteszem: a különleges a mai díjátadó ünnepi alkalom, 
az viszont – élettörténetén, tevékenységén, személyiségén végigtekintve –  
már sokkal kevésbé, hogy Német Zsolt valóban érdemes-e a kitüntetés 
birtokosává válni.  

Bár sokunk számára messzemenően elégséges lenne, mégsem lenne 
ildomos az előbbi tőmondatos argumentációval lezárni e laudációt. Enged-
jék meg, engedjétek meg, hogy a teljesség igénye nélkül államtitkár úr Bocs-
kai-díjra való alkalmasságát néhány gondolattal megvilágítsam. A Sapien-
tia Egyetem létrehozásában, fenntartásában kifejtett elkötelezett, támogató 
tevékenységét nem áll módomban lépésről lépésre felsorolni: félő ugyanis, 
hogy ez gyakorlatilag az egyetem elmúlt 13–14 éves történetének a megírá-
sával lenne azonos. Mai díjazottunk elhatároló jelentőségű szerepét mégis 
alátámasztandó, elhoztam magammal egy papírost, melyet Németh Zsolt 
akkori politikai államtitkár úr szignál, 1999. november 24-i dátummal, s 
melyben a következő mondatok állnak: „A romániai magyar történelmi 
egyházak püspökeinek Orbán Viktor miniszterelnök meghívására […] ese-
dékes látogatása alkalmával szeretnénk megtárgyalni a romániai magyar 
egyetemfejlesztéssel kapcsolatos […] teendőinket […]. A kormány ugyanis a 
nagyszabású program megvalósulását akkor látja biztosítva, ha az egyetem-
fejlesztés gazdája a romániai magyar […] egyházak által kezdeményezett 
[…] felekezetközi alapítvány lesz.” – A többi, amint azt már mindannyian 
tudjuk, mára már történelem: létrejött a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem, és – többek között éppen a Németh Zsoltoknak a hitét és 
cselekvőerejét maga mellett tudva – köszöni szépen, egészen jól van.
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Hogy honnan a mai díjazottunk eme hite, elkötelezettsége és meg-
győződése? Honnan az ehhez kapcsolódó, a romániai magyar önálló fel-
sőoktatás bő tízéves „huzavonáját” átvágó, államhatáron átívelő egyetem-
alapításhoz fűződő kockázatvállalás és bátorság? Vagy honnan az erdélyi 
magyar felsőoktatás 2000 körüli állapotával kapcsolatos, „valamit kellene 
már lendíteni a kátyúba ragadt szekéren” típusú szemléletmód? Nos, vá-
laszt kapunk erre, ha kicsit még visszább futunk az időben – egyszersmind 
azt is felfedve, hogy a szekérrel kapcsolatos metafora Németh Zsolt egyik 
1996-ban született, az értelmiségi hivatására vonatkozó tanulmányából 
származik. A felvetett kérdésekre adandó válaszok is kiderülnek az idézet 
folytatásából: „[…] a legnagyobb erényt a bátorságban látom, a fogalom 
evilági és transzcendentális értelmében egyaránt. Manapság az értelmi-
ségiek nagyon óvatosan tűzik csak tolluk hegyére az olyan témákat, mint 
az erkölcs, hivatás, Istenhit. […] Érdemben szólni minderről nem csupán 
tisztánlátást követel manapság, hanem kockázatvállalási hajlandóságot 
is.” Majd egy kicsit odébb: „Az értelmiségi a közjó érdekében tevékeny-
kedő […] személyiség, akinek hivatása […] az emberi környezet irányába 
kisugározni. […] Szellemi megújulása szorosan összefonódik azzal a […] 
küzdelemmel, ami olyan fogalmak, mint az erkölcs, a hit, a kultúra, a csa-
lád, a közösség és a nemzet jelentéstartalmáért folyik Magyarországon. 
[…] Az […] értelmiségi intézmények sikere végső soron az egyes értel-
miségiek belső és személyes döntésén fog múlni.” A személyes hitvallás-
nak is beillő mondatokon túlmenően mi, a Sapientia munkaközössége jól 
tudjuk: az egyetem léte, sikere többek között Németh Zsolt államtitkár úr 
eme belső és személyes döntéseinek is köszönhető.

Utolsó argumentumként pedig hadd álljon itt, hogy államtitkár úr 
díjra való alkalmassága, érdemessége, a díj egyetem általi odaítélésének 
kézenfekvősége talán valahol egy még régebbi, még távolabbi múltban 
gyökerezik. Van magyar nyelvünknek egy jól ismert mondása: „a vér nem 
válik vízzé”. Még tiszta szerencse – mondhatnánk ezt Németh Zsolt tekin-
tetében. A korábban idézett személyes hitvallás ugyanis minden kétséget 
kizáróan annak a családi örökségnek is az eredménye, melyet mai kitün-
tetettünk édesapja, a néhai „vándorlelkész”, a budapesti Erdélyi Gyüleke-
zet és az ezáltal létrejövő Reménység Szigete gyülekezetalapító lelkésze 
– akinek éppen a napokban ünnepeltük születése 80. évfordulóját – meg-
határozó szellemiségként, életfelfogásként fiára testált: az Erdély és annak 
magyar népe iránti felelősséget és szolgálatvállalást, a nemzet, a közösség 
jövőjébe vetett reménységet, illetve az e reménységen alapuló hitet, meg-
győződést, tenni akarást.

Tisztelt Államtitkár Úr! De az ünnepi alkalom formális keretei elle-
nére, különösen a ma itt téged körülvevő baráti környezetre való tekintettel 
azonnal átfogalmazásra kényszerülök: Kedves Zsolt! A Sapientia Egyetem 
akadémiai közössége nevében, az előbb említett nemzeti felelősségvállalás 
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és a jövőnkbe vetett közös hitünk jegyében, de egyszersmind az egyete-
münk alapításához és fejlesztéséhez fűződő szerepvállalásod előtti főhajtás 
jegyében fogadd ezúttal intézményünknek a Rektor úr által átnyújtandó 
Bocskai István-díját. Tudjuk, hogy személyed mindig garancia, barátságod 
pedig mindig biztatás egyetemünk jövője tekintetében.

Marosvásárhely, 2013. június 8.



187

TANÉVZÁRÓ BESZÉD 

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR  
TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRI KARÁN

Tisztelt hallgatóság! Tisztelt akadémiai közösség!

A ma itt elballagó egyetemi szakok, évfolyamok egyike a jelen ünnepségre 
készített meghívójára mottóul az ismert, kortárs olasz író és előadóművész, 
Alessandro Barrico Tengeróceán című művéből származó következő soro-
kat írta: „Milyen szép, ha minden tengerhez, mely ránk vár, van egy folyó a 
számunkra.” Nem tudom, hogy egészen pontosan mit értenek és mit akar-
nak érteni diákjaink e mottó alatt. De tudom, hogy mit értek, mit kívánok 
érteni én belőle, és tudom, hogy miben bíznak és reménykednek itt jelen 
levő barátaim és tanártársaim e sorok hallatán. Bízunk és hiszünk abban, 
hogy a ma ballagó végzős hallgatók számára a Sapientia kolozsvári karán el-
töltött évek fontos, talán meghatározó szakaszát jelentik annak a bizonyos, 
kinek-kinek más és más folyású, tengerhez vezető folyójának; bízunk és hi-
szünk abban, hogy sikerült az elmúlt három – vagy a türelmesebbek eseté-
ben néha több – esztendő alatt közösen letennünk az eredményes emberi és 
szakmai „navigációhoz” szükséges alapokat.

Szándékosan beszélek az egyetemi évek alatt letett alapokról és vonat-
koztatási pontokról. Az egyetem ugyanis nem ígéri (és – hacsak nem hazu-
dik – nem is ígérheti), hogy ma itt kész, befejezett, szakmailag és emberileg 
tökéletes hallgatókat bocsát ki kapuin. Mindannyian, de különösen az itt 
jelen levő szülők és egyetemi oktatók tudjuk: az ilyen típusú kiteljesedéshez 
nem 6–8 egyetemi szemeszter, hanem sokszor egy fél élet szükségeltetik. 
Azt viszont mi, a kar és az egyes tanszékek tanárai hisszük és tudjuk, hogy 
az elmúlt egyetemi évek alatt a mai végzősök olyan vonatkoztatási pontok 
birtokosai lettek, melyek nélkül lehetetlen volna a tengerhez vezető folyón, 
majd pedig a tengeren történő sikeres navigálás.

A diplomaátadó ünnepségek forgatókönyvét átfutva évről évre azt 
konstatálja bennük az ember, hogy az előírt menetrend szerint a végzős 
hallgatók több fordulóban köszönik meg tanáraiknak, valamint az egyetem 
nem oktató munkatársainak a munkáját. Ezért aztán évről évre nekünk is 
el kell mondanunk, hogy mindenekelőtt a Sapientia kolozsvári karán ma 
elballagó újabb 40 hallgatónak jár a köszönet: bizalmukért, mellyel évek-
kel ezelőtt  a Sapientia Egyetemet választották, kitartásukért, no meg azért, 
hogy néhány éven keresztül minket mindannyiunkat, a kolozsvári kar 
akadémiai közösségét erősítették. A szó legnemesebb értelmében tették 
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ezt, ETDK keretében az idén is elért kiemelkedő eredményeikkel, filmfesz-
tiválok díjaival, szakmai versenyeken és megmérettetéseken való helytál-
lásukkal. Hosszú számsorokban, adatokban lehetne részletezni a karunk 
fennállása 11. tanévének sikereit, kezdve a már emlegetett szakmai eredmé-
nyekkel, folytatva a tanév elején felvételire meghirdetett helyek betöltésének 
arányával, s zárva a Tordai úton befejezés előtt álló új otthonunk, kari ingat-
lanunk megépítésével. Engedjék meg, hogy most mégis csupán egyetlen, de 
talán meghatározó dolgot emeljek ki az elmúlt tanév sikereinek sorából: azt, 
hogy korunk „vadkapitalista” felsőoktatási viszonyai között egyetemünk to-
vábbra sem lett diplomagyár. Azt, hogy nem futószalagon, s a maguk során 
egyéb futószalagok számára igyekszünk munkaerőt, hanem a szűkebb-szé-
lesebb közösség számára hasznos, identitással, kritikai szellemmel, önálló 
gondolkodással bíró embereket képezni. Intézményvezetőként igen büszke 
vagyok arra, hogy karunkon az emberi viszonyokkal és kapcsolatokkal a 
folyosókon és nem a pszichológia kurzusokon van lehetőség találkozni.

Tisztában vagyok ugyanakkor azzal, hogy önző dolog lenne egy 
egyetemi évzáró és ballagás alkalmával kizárólag az intézmény sikereiről 
és eredményeiről beszélni – jóllehet régóta áll a mondás: „még a szenteknek 
is kicsit maguk felé hajlik a keze”. Annál is inkább helytelen lenne, mi-
vel ilyenkor a szülőket, végzős hallgatókat leginkább a „mi leszek, ha nagy 
leszek?”, a „vajon sikerül-e állást találnom?”, „vajon sikerül-e eredményes 
szakmai, emberi életpályát, karriert építenem?” típusú kérdésekre adan-
dó válaszok foglalkoztatják. Mindenekelőtt, az évzáró-ballagás kapcsán a 
végzős hallgatókban évről évre kavargó furcsa érzések és kérdések isme-
retében hadd nyugtassam meg önöket, titeket: a Sapientia után is van élet. 
Hogy milyen ez az élet? Hadd adjak erre egy precíz, pozitivista, majd pedig 
egy szintén precíz, de szubjektív választ. Az egyetem végzőseinek pályakö-
vetését tartalmazó, ún. Alumni-rendszer arról tanúskodik, hogy a Sapien-
tián végzett hallgatók 40–50%-a viszonylag rövid időn belül a szakmájában 
helyezkedik el, míg további 30%-uk tovább folytatja tanulmányait. Statisz-
tikailag tehát jó eséllyel indulnak ahhoz, hogy a későbbiekben pályájukon, 
szakmájukban sikeresek lehessenek. A statisztika viszont önmagában nem 
lesz elegendő az eredményekhez, a megvalósításokhoz. Ahhoz, hogy való-
ban részük lehessen ezekben, soha nem szabad elfeledniük, elfelednetek, 
hogy a sikernek nem titka van, hanem ára. Hogy az emberi-szakmai sike-
rekhez vezető útnak nincsen „tuti receptje”, hogy azokhoz kudarcok, fára-
dozások, lemondások egész sora fog majd titeket elvezetni.

Kevésbé fennkölt módon is meg lehet fogalmazni ezt az igen fontos 
„útravalót”, mégpedig úgy, hogy ne feledjétek: a gödörásást leszámítva 
vajmi kevés tevékenység van, amit legfelülről lehet elkezdeni. Szakmai és 
magánéletetekben, családjaitokban, közösségeitekben lesznek majd bizto-
san sikereitek, de lesznek elkerülhetetlen mélypontjaitok, válságaitok, krí-
ziseitek, kudarcaitok. Ez utóbbiak tekintetében én magam, a kolozsvári kar 



FÜggElÉk 
Tanévzáró beszéd

189

akadémiai közössége nevében csak azt kívánom, hogy úgy tudjatok viszo-
nyulni ezekhez a nehézségekhez, mint ahogyan azt az egyszeri juhászbojtár 
dúdolgatta:

„Ha látom a fergeteg elejét,
Begyűröm a süvegem tetejét,
Csak úgy nézem az időt alóla,
Még a jég is visszapattog róla.”

kolozsvár, 2013. június 8.
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ÉPÜLETÉNEK ÁTADÁSAKOR

Tisztelt lévai Anikó Asszony! Tisztelt Miniszterelnök-helyettes 
Úr! Tisztelt államtitkár Asszony és államtitkár Urak! Tisztelt 
vendégek és akadémiai közösség!

Mindenekelőtt hadd köszöntsem Önöket házigazdaként, a mai Egyetem 
Napjának és ünnepi eseménynek otthont adó Természettudományi és 
Művészeti Kar dékánjaként. Kiemelten köszöntöm én is Magyarország 
kormányának ma itt velünk ünneplő képviselőit (ebben a körben talán 
azt is megkockáztathatom, barátainkat), történelmi egyházaink képvise-
lőit, partneregyetemeink vezetőit, no meg természetesen teljes akadémiai 
közösségünket.

Jóllehet objektív, egészségi okok miatt – melyeket, magam is focizó 
és ebből kifolyólag műtött ember lévén, messzemenően át tudok érezni – 
tehát, mivel Orbán Viktor miniszterelnök úr nem tudott az itt jelen levő 
rangos küldöttséggel tartani, remélem, nem tűnik majd túlzott bátorság-
nak, ha néhány gondolat erejéig  igyekszem miniszterelnök urat is kicsit 
ide, magunk közé hozni.

Merem ezt tenni azért, mert – ahogy mondani szokás – „régi mo-
toros” vagyok az Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, s így jól emlék-
szem arra, hogy tíz esztendővel ezelőtt, 2003-ban, a Sapientia közpon-
ti hivatalainak helyet adó Bocskai-ház avatóünnepségén Orbán Viktor 
miniszterelnök úr, Széchenyit idézve, a következőket mondotta: „Sok 
az első emeleten kezdi, némely annak kifestésével, s némely szinte a ház 
tetejével gondolja a legjózanabbnak a munka kezdetét. Igazi talpkövet 
ritka rak. Talán miniszterelnök úr a mai rendezvényen is ezt mondaná 
el nekünk. Annál is inkább, mert a Sapientia EMTE kolozsvári karára 
igencsak találóak az idézett gondolatok. Minden bizonnyal nem a ház 
tetejével kezdtük, s még annyira sem a festegetéssel, csinosítgatással. Ti-
zenegy esztendővel ezelőtt egy maroknyi csapat, a mai János Zsigmond 
Líceum dísztermében megtartotta a kar első tanévnyitó ünnepségét, s 
néhány nappal később a Báthory Líceum egyik termében, a kolozsváriak 
által csak „kicsi Báthory”-ként ismert épület mai étkezdéjének helyén el-
indult az oktatás.
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S ezzel egy időben építkezni kezdtünk: nem épületet, hanem egye-
temet. Nem falakat, hanem szakmai tudást, emberi értékeket, identitást 
és közösséget. Nem cserepeket válogattunk, hanem motivált, elkötelezett, 
fiatal oktatókat. Nem kifestett, kicsínosított kirakatokat, hanem értékes, 
jövőbemutató munkát és építkezést kínáltunk oktatóinknak, munkatár-
sainknak, hallgatóinknak.

Mára már mintegy 400-an alkotjuk a kolozsvári kar akadémiai kö-
zösségét. Úgy hiszem, hogy bő egy évtized alatt a kar keretében működő 
környezettudomány, film, nemzetközi kapcsolatok és jogtudomány kép-
zések letették névjegyüket a magyar és a nemzetközi felsőoktatás asztalán. 
Mint ahogyan azt is hiszem, hogy sikerült az egyetemet létrehozó misszió-
nak is megfelelni: nevelni, és ezáltal embereket, közösséget, identitást, ösz-
szetartozást építeni. Nem az épület, hanem a tartalom, a biztos „talpkő”, 
az erős fundamentum megvetésének az évei voltak ezek. S hogy mennyire 
fontos az építés során a jó fundamentum, azt talán Kós Károly felidézésével 
érzékeltethetjük a legjobban, aki Szent Istvánról szóló művében a következő 
beszélgetést írja le a király és egy tornyot építő szerzetes között:

jó lesz-é az alja? Erős-é ott a föld?
kemény anyag, uram. országot lehet arra építeni, nem tornyot.
Vigyázz, pap – szólt a király –, itt vigyázzál jól. Ha jó a fundamentum, 

akkor, ha összedől is a fal, kicsi dolog [azt újra] felépíteni.
Mi hiszünk abban, hogy az egyetemünk által letett fundamen-

tumra valóban országot lehet majd építeni, s nem pusztán a ma átadásra 
kerülőhöz hasonló épületeket. S mivel hisszük, hogy immár erős a fun-
damentum, két évvel ezelőtt eljött annak is az ideje, hogy valódi falakat 
is építsünk, hogy immár saját otthonába költözhessen egyetemünk ko-
lozsvári kara. Ha körülnéznek majd az épületben, talán majd konstatál-
hatják, hogy néhol még csinosítgatásra, festegetésre is futotta. Köszönet 
illeti mindezért Magyarország kormányát, itt jelen levő barátainkat, akik 
az egyetemalapítással és töretlen támogatásukkal hozzájárultak a Nagy-
várad–Kolozsvár–Marosvásárhely–Csíkszereda „tengelyen” zajló, önálló 
erdélyi magyar felsőoktatás újbóli megteremtéséhez – s nem utolsósorban 
eme épület felépítéséhez is. De köszönet illeti Magyarország minden adó-
fizető polgárát, nemzettársainkat is – merjük hinni és tudni, hogy döntő 
többségük saját elhatározásából is támogatólag cselekedett volna.

Külön köszönet illeti a Sapientia Alapítvány kuratóriumának tagjait, 
valamint az egyetem vezetésének és különböző oktatási helyszíneinek kép-
viselőit (elnök urat, rektor urat, dékán urakat és más egyetemi barátaimat): 
köszönjük, hogy – jóllehet munkakörötökből kifolyólag olykor szűkebb 
célokat vagytok hivatottak képviselni –, az elmúlt években az egészet tud-
tátok és kívántátok szem előtt tartani. Köszönöm a kuratóriumnak, hogy 
döntő és nehéz pillanatokban kitartott az épület projektje mellett, s köszö-
nöm marosvásárhelyi és csíkszeredai kollégáimnak, hogy önzetlenül tudták 
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prioritásként kezelni a kolozsvári épület ügyét. Ígérem és tudom, hogy ko-
lozsvári akadémiai közösségünk is az egészet fogja majd szem előtt tartani 
az elkövetkező időszak fejlesztési terveinek kapcsán.

S mivel a ma már felidézett Széchenyitől azt is tudjuk, hogy a „szé-
pen hangzó mondásokat gyakran azért használják, hogy meneküljenek a 
csekélyebb, de sürgős dolgoktól”, hadd próbáljak meg végül eme sürgős 
dolgoknak is eleget tenni. Köszönjük az azóta már megszűnt Országépítő 
Alapítványnak, hogy a nem éppen legkönnyebb évek egyikében, 2007-
ben, támogatásával lehetővé tette az épület tervezésének megkezdését. 
Köszönjük az építési és kivitelezési terveket elbíráló bizottságok kitartó, 
türelmes munkáját – körükben olyan, az egyetemen alkalmazásban nem 
lévő emberek önzetlen tevékenységét, mint például Dáné Rozália építé-
szét. Nem hagyhatjuk szó nélkül Kolozsvár város korábbi és jelenlegi al-
polgármestereinek, Dr. László Attilának és Dr. Horváth Annának néhány 
pillanatban valóban jelentős támogatását sem. De köszönjük ugyanakkor 
a kivitelező Decorint nevű cég és vezetői, Konti Tibor és Kisgazda János 
együttműködését – igencsak beszédes tényként már többször elmondot-
tam, hogy két esztendő közös munkája alatt – beruházó és kivitelező – 
még csak az enyhe szitkozódásig sem jutottunk el. S köszönjük a Kozma 
Zsolt és Maczalik Arnold tervezők által képviselt csapat munkáját, hisz 
bennük olyan partnerekre leltünk, akikben szakmai hozzáértésük mel-
lett ott volt az egyetem számára is oly fontos közösség, város, magyarság, 
Kolozsvár iránti elkötelezettség – s akiknek ily módon korántsem volt 
mindegy, hogy mi épül fel az Óvár sarkán, a Szabók bástyájának tőszom-
szédságában. S köszönjük mindazoknak még, akiknek a mai nap hátra-
levő részében fogjuk megköszönni támogatásukat.

A legvégére, de nyilván nem utolsósorban hagytalak titeket, kedves 
oktató kollégáim, és kedves hallgatóink. Mély köszönet nektek is, hisz ti 
teremtettétek meg azt a tartalmat, azt a „fundamentumot”, azt a közössé-
get, amelyre nyugodt szívvel és joggal lehetett épületet igényelni, tervezni és 
építeni. A ti általatok létrehozott, megteremtett értékek, alkotások, eredmé-
nyek, sikerek nélkül minden bizonnyal a mai ünnepségre nem került volna 
sor. Éppen ezért csak azt tudom kívánni nektek, magunknak, hogy évtize-
dek múlva – mi, de akár örököseink – büszkék lehessünk-lehessenek nem 
annyira ezekre a gyönyörű falakra, hanem a közösen lerakott fundamen-
tumra, azokra a szakmai, emberi, nemzeti és közösségi értékekre, melyeket 
e falak között hitünk szerint utódaink is majd képviselnek.

kolozsvár, 2013. október 4.
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TANÉVZÁRÓ BESZÉD 

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR  
TUDOMÁNYEGYETEM KOLOZSVÁRI KARÁN

kedves ballagó diákok! Tisztelt vendégek, szülők, meghívottak! 
kedves oktatók és munkatársak!

Jóllehet a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári ka-
rán a mai napon a 9. ballagó évfolyamot ünnepeljük, az egyetem egészét 
tekintve tizedik alkalommal búcsúznak végzős diákjaink ma az egye-
temtől. Az egyetemi évzárás amúgy is rendszerint számadásra készteti 
az embert – s különösen így van ez a maihoz hasonló, kerek évfordulós, 
jubileumi alkalmakkor.

Visszaforgattam tehát én is magamban az idő kerekét, a Sapientia ko-
lozsvári oktatási helyszínének kezdetéig, s lassacskán egy megkapóan vi-
dám, mai szemmel nézve már-már mulatságos, szűk 12 esztendővel ezelőtti 
kép tárult elém. 2002. szeptember 30-át írunk, az egyetem első kolozsvári 
évnyitóját; az évnyitó helyszíne a mai János Zsigmond Unitárius Líceum 
kölcsönkért díszterme, ahol 20 környezettudomány szakos hallgató teszi le 
a kolozsvári kar hallgatói esküjét. Az egyetem központi és kari adminisztra-
tív felületei a mai Insomnia kávézó három bérelt szobájában működött (ma 
is érdekes érzésekkel ülök le olykor az egykori munkaasztalomnak helyén 
álló sörözőasztal mellé); az oktatás és a laboratóriumi tevékenységek pedig 
a Báthory Líceum, a „kicsi Báthory” használatba kapott termeiben voltak 
megszervezve. Nem volt könyvtárunk, tanári szobánk, de még főállású ok-
tatónk sem. Volt ellenben bőven kétkedőnk, tamáskodónk: olyanok, akik 
gyors elmúlásra ítélték a Sapientia Egyetemet.

Ma viszont, közel 12 esztendővel később, egy újabb végzős évfolyam 
zárja le tanulmányait egyetemünkön, s 56-an közülük, az itt ma jelen lévő 
hallgatók, az intézmény kolozsvári karán fejezik be stúdiumaikat. Elsősor-
ban velük, általuk, az elmúlt évtized ballagó diákjaival lettünk gazdagab-
bak. A Sapientia egyetemen mintegy kétezer, Kolozsváron közel 300 hallga-
tónk tanul; a kar főállású oktatóinak létszáma közel 40, négy alapszakon, de 
reményeink szerint az idei év szeptemberétől két mesterszakon is kínálunk 
képzési lehetőségeket. A most záruló tanévtől pedig az intézményi hőskor 
bérelt termeit, laboratóriumait is végérvényesen magunk mögött tudhattuk, 
hisz az év elején birtokba vehettük elkészült, diplomaosztó ünnepségnek 
a mai napon először helyet adó Tordai úti épületünket is. Gazdagabbak 



VILÁGNÉZETTŐL KÖZÖSSÉGIG
Válogatott filozófiatörténeti és kisebbségelméleti tanulmányok

194

lettünk tehát hallgatóban, oktatóban, munkatársban, infrastruktúrában. 
De talán ami ezeknél is jóval fontosabb, hogy a befektetett munkánk gyü-
mölcsét az idén is – az előző esztendőkhöz hasonlóan – a hallgatókban lát-
juk a leginkább megtérülni: a nemsokára átadásra kerülő oklevelek alapjául 
szolgáló Tudományos Diákköri Konferencia szereplésekben és díjakban, 
filmfesztivál-sikerekben, kiválósági ösztöndíjakban.

Kedves oktató kollégáim, munkatársaim, barátaim! A most ünnepé-
lyesen lezárásra kerülő tanév során mi is ismét öregebbek (ha úgy tetszik, 
tapasztaltabbak) és ismét gazdagabbak lettünk. Gazdagabbak lettünk a 
most elballagó 56 végzős hallgatóval, hisz sokat tanultunk tőlük – és segít-
ségükkel egymástól is; gazdagabbak lettünk az elénk az idei tanévben is 
örömmel viselt akadályokat gördítő, szülési-gyereknevelési szabadságon 
lévő munkatársaink csecsemőivel, gyermekeivel. És nem utolsósorban 
gazdagabbak lettünk új otthonunkkal, épületünkkel, melynek kapcsán 
volt alkalmunk a bőrünkön is megtapasztalni régi magyar szólásunk 
mélységes igazságtartalmát – azt, hogy „a vagyonnal, gazdagsággal baj 
van”. Köszönöm az év során végzett munkátokat, s köszönöm a nehezebb 
pillanatokban tanúsított bölcsességeteket is. Öröm és elégtétel számom-
ra, hogy a rosszabb pillanatokban is előbb-utóbb mindig eszünkbe tudott 
jutni Parkinson egyik jól ismert törvénye: „az egyén problémája csaknem 
mindig a közösség problémája is”.

És természetesen gazdagabbak lettünk az első végzős jogász évfo-
lyammal is. Ebbéli minőségükben ők nyilvánvaló premiert jelentenek 
karunk történetében, fejlődésében. Általuk, rajtuk keresztül, az indulás-
kor úgyszintén kétkedőkkel körülvett legfiatalabb szakunk bizonyította 
életképességét; s bízom benne, hogy ismét csak általuk, a mai első végzős 
évfolyam által tehetjük le első ízben a jogtudományi szakon is az indu-
láskor célként megfogalmazott, szakmai, emberi és közösségi értékekkel 
kapcsolatos „névjegyet”.

Kedves végzős hallgatók, kedves szülők! Egyetemi tájékoztató füze-
tekben, brosúrákban igen sokszor olvashatjuk, hogy „egyetemünk ezen 
meg azon a szakon képez jól felkészült, kész szakembereket”. Intézmény-
vezetőkként, oktatókként, diákként viszont jól tudjuk, hogy ez nem pon-
tosan így van. Amint emberré sem válunk egyik pillanatról a másikra, úgy 
szakemberré sem válik senki néhány egyetemi szemeszter alatt. Szókratész 
kifejezésével és módszerével élve, az egyetem igazából csak „bábáskodik” 
az emberré és a szakemberré válás folyamatában. Igyekszik letenni a fun-
damentumokat, és próbálja felkelteni a szakma iránti vágyat. Az út többi 
részét viszont kinek-kinek magának kell megtennie. Az út során azonban 
– Nobel-díjas írónk mondatát parafrazálva – „vannak olyanok, kiknek jobb 
térkép van a kezében”; s én bízom benne, hogy a Sapientián eltöltött évek 
alatt sikerült egy használható térképet adni a kezetekbe, s hogy sikerült ben-
netek a szakmátok iránti vágyat felébreszteni.
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A térkép és a vágy mellett pedig vigyétek magatokkal a napjainkban 
már nem feltétlenül egyszeri, de azért annyira sokszor mégsem megismé-
telhető egyetemi éveitek tapasztalatait: talán életre szóló barátságaitokat, 
szerelmeiteket, szakmai és emberi élményeiteket, kapcsolataitokat. S talán 
kissé önzően, de őszintén mondom: vigyétek magatokkal az olykor kedves, 
olykor meg kellemetlen történések szűkebb és tágabb helyszíneit is. Vigyé-
tek magatokkal az egyetemet és Kolozsvárt – kicsit oly módon zárjátok 
magatokba a várost s a hozzá kapcsolódó egyetemi éveket, ahogyan azt két 
kortárs költőnk, Orbán János Dénes és Király Zoltán most idézett sorai igen 
találóan érzékeltetik:

„Ó, annyi minden van nekünk!
Példa okáért: főterünk.
A főtéren szobor van,
a lelkünk a szoborban,
alatta ősapáink,
a múlt, a krumpli, és, ó,
a király alatt szép ló.
De mi csak gyalog lépked.
Királyunk, könnyű néked!
Magunkkal jól kilőttünk:
A korunkból kinőttünk.”
orbán jános Dénes: T.H. úr kolozsvárott (részlet)

„…itt voltam először szerelmes,
majd másodszorra és harmadszorra.
Itt kezdtem érteni a világ nagy rejtélyeit […].
Itt egyetemre is jártam, ahol rövidesen megtudtam,
Hogyan lesz a kutyából szalonna – és minden másból egyetemi tanár.
Itt sok mindenhez kezdtem, és elég keveset fejeztem be.
Innen bárhova utaztam, mindig ide értem.
Itt egy kicsit az enyém a Sétatér meg a Fellegvár,
Itt egy kicsit enyém a főtér,
Itt néha mintha otthon lennék.”
király zoltán: Vallomás a városról (részlet)

kolozsvár, 2014. június 14.
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KIVONAT

A jelen kötetben közölt tanulmányok keletkezésének időpontjaiból jól lát-
ható, hogy a közreadott írások egy húsz esztendőt felölelő tudományos és 
oktatói tevékenység eredményeiből, kihívásaiból próbálnak reprezentatív 
válogatást nyújtani a témák iránt érdeklődő olvasó számára. A filozófia-
történeti kutatások terén kifejtett, kezdeti, két évtizeddel korábbra visz-
szanyúló „szárnybontogató” vizsgálódásoktól kezdve a kisebbségelmélet 
és kisebbségi oktatás kurrens problémáira irányuló frissebb elemzésekig 
a kötetben közölt írások azt a szakmai pályát kívánják illusztrálni, melyet 
a szerző az említett periódusban bejárt: a filozófiatörténet tradicionális 
kérdéseinek elemzésétől a magyar eszme- és filozófiatörténet vizsgálatá-
ig; a magyar filozófiatörténet tartalmaira irányuló kutatásoktól az erdélyi 
magyar bölcseleti gondolkodás értékeléséig; az erdélyi filozófiai múlt fel-
dolgozásától a kisebbségelméleti kérdések tanulmányozásáig; majd pedig 
a kisebbségi kérdések vizsgálatától a kisebbségi magyar oktatás kihívásai-
nak, problémáinak elemzéséig.

A kötet szerkezeti felépítése is ezt a szakmai, tudományos, oktatói 
és „oktatáspolitikai” utat kívánja követni. Első, „Világnézet, hit, igazság, 
érték” című részében olyan írások kaptak helyet, melyek a szerző említett 
„szárnybontogatásait”, illetve a filozófia hagyományos kérdésfelvetései-
hez kapcsolódó filozófiatörténeti kutatásait, elemzéseit tartalmazzák. A 
magyar (ezen belül pedig különösen az erdélyi) filozófia- és eszmetör-
ténettel foglalkozik a kötet második tematikus egysége („Nemzeti filo-
zófia, magyar filozófia”), melynek keretében olyan elméleti és történeti 
kérdések elemzésére törekszik a szerző, mint a nemzeti filozófia kérdése, 
a kisebbségi magyar filozófia helyzete és történetírása, a „kolozsvári fi-
lozófiai iskola” és a köré csoportosuló alkotók bölcseleti fejtegetéseinek, 
életműveinek értékelése. A harmadik szerkezeti egység („Kisebbségelmé-
let, kisebbségjog, kisebbségi oktatás”) egyfelől a kisebbségvédelem euró-
pai szintű helyzetébe és problémáiba, majd azt követően a romániai ma-
gyar oktatáspolitika sajátos helyzetébe és kihívásaiba, valamint az erdélyi 
magyar felsőoktatás stratégiai kérdéseibe igyekszik betekintést nyújtani. 
Különleges szerkezeti egységet képez a kötet záró, negyedik „tematikus” 
egysége, „függeléke”: tekintettel arra, hogy a szerző az elmúlt évtizedben 
maga is aktív részese volt az erdélyi magyar oktatáspolitikának, illetve 
az önálló magyar felsőoktatási hálózat egyik fontos elemének, a Sapi-
entia EMTE kiépítésének és fejlesztésének, oktatáspolitikával, kisebb-
ségpolitikával kapcsolatos tevékenysége, álláspontjai igen sok esetben 
az intézmény életével, eseményeivel kapcsolatos beszédekben, ünnepi 
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hozzászólásokban fejeződtek ki. Egy húsz esztendőt felölelő szakmai, tu-
dományos és oktatói munkát tükrözni kívánó kötet minden bizonnyal 
nem lett volna teljes a Függelékben közölt oktatás- és nemzetpolitikai 
írások nélkül.

ABSTRACT

The creation dates of the studies published in the present volume indicate 
quite well that these works, covering the results and challenges of 20 years’ 
scientific and teaching activity, wish to serve as a representative selection 
for those interested in the given topics. The writings published in this 
volume – starting from the initial ‘fledgling’ investigations dating back 
two decades earlier concerning researches in the history of philosophy 
and heading towards the more recent analyses on the current problems 
related to minority theory and minority education – try to illustrate the 
professional career the author had in the period referred to: from the analysis 
of traditional questions in the history of philosophy to the investigation of 
the Hungarian history of ideas and philosophy; from researches on the 
subject-matters of Hungarian history of philosophy to the evaluation of the 
Transylvanian Hungarian philosophical thinking; from the treatment of 
the Transylvanian philosophical past to studying the questions of minority 
theory; finally, from examining various minority issues to analysing the 
challenges and problems of Hungarian minority education.

The structural organization of the volume also tries to follow on this 
professional, scientific, educational and ‘educational policy’ track. In its first 
part entitled ‘Worldview, Faith, Truth, Value,’ we can find works including 
the author’s mentioned ‘fledgling attempts’ as well as his researches and 
analyses carried out in the history of philosophy related to the traditional 
issues of philosophy. The volume’s second thematic unit (‘National 
Philosophy, Hungarian Philosophy’) goes into the Hungarian (and, within 
it, especially the Transylvanian) history of philosophy and ideas, in the scope 
of which the author aims at analysing theoretical and historical problems 
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such as the issue of national philosophy, the status and historiography of 
the Hungarian minority philosophy as well as the evaluation of the ‘Cluj 
School of Thought’ and of the philosophical discussions and oeuvres of 
those grouped around it. The third structural unit (‘Minority Theory, 
Minority Rights, Minority Education’) tries to offer an insight into the 
European-level situation and problems of minority protection, the specific 
situation and challenges of the Romanian Hungarian educational policy 
as well as the strategic questions of the Transylvanian Hungarian higher 
education. The volume’s fourth and final ‘thematic’ block, ‘appendix’ forms 
a special structural unit: considering the fact the author himself was also 
actively involved in the Transylvanian Hungarian educational policy of 
the past decade as well as in building up and developing a vital element – 
the Sapientia Hungarian University of Transylvania – of the independent 
Hungarian higher education network, his activities connected with 
educational and minority policy, his viewpoints were often formulated 
through the speeches touching upon the life and events of the institution 
as well as upon certain ceremonial speeches. A volume that aims at 
reflecting 20 years of professional, scientific and teaching activity would 
have certainly not been complete without the works on educational and 
national policy presented in the Appendix.


