
számára értékes munkaeszköz birtokába 
jutottunk. A sajtó alá rendezők tudományos 
teljesítménye elismerésre méltó, a klasszikusaink 
jelenleg folyó, különféle kritikai kiadásainak jó 

átlagszínvonalán áll. őszintén reméljük a munka 
folytatódását, az 1875 utáni Jókai-levelezés 
mieló'bbi megjelenését. 

Rigó László 

A MAGYAR FILOZÓFIAI GONDOLKODÁS A SZÁZADELŐN 

Bp. 1,977. Kossuth K. 473 L 

Többféle missziónak is eleget tesz A magyar 
filozófiai gondolkodás a századélőn c. tanulmány
gyűjtemény. Külön kiemelnők ezek közül az 
anyagfeltárás, az elmélyült forráskutatás és 
kommentálás szép küldetését, s ami ezzel 
szervesen összefügg: a különféle - sanda szán
dékokból, reflexszerű sztereotipiákból avagy 
egyszerűen csak felkészületlenségből táplálkozó 
- helytelen vélekedések és előítéletek implicit 
cáfolatát. Egynémely értelmiségi körökben mind
máig makacsul tartják magukat olyféle preju-
díciumok, hogy Magyarországon soha nem ter
mettek számottevő filozófusok (vulgárisabban: 
nemzeti karakterünktől idegen mindenfajta 
bölcselet), vagy ha akadtak is - mint pl. a század
előn - igényes gondolkodóink, nem a sajátos 
magyar sorskérdésekre kerestek és adtak választ. 
A kötet szerzői sem tagadják, hogy jócskán 
akadtak életidegen, spekulatív és doktriner haj
landóságok e fiatalokban, néhányan közülök -
már csak származásuk és helyzetük okán is -
évekig kacérkodtak a „nemzetfölöttiség", a világ-
polgárság gondolatával, ámde létüknek és filozó
fiájuknak mindig voltak magyar gyökerei és 
kötődései, az idők beteltével pedig a legtöbben 
habozás nélkül vállalták a honi ügyek, a prog
resszió szolgálatát, s hívek maradtak meg
győződésükhöz mindhalálig. 

A könyv - Hermann István korszakjellemző 
bevezetőjét követően - portrék sorát vázolja fel, 
a baloldali gondolat útnyitójaként (45.) 
minősített Alexander Bernáttól az alexanderi 
vonzáskörből induló Mannheim Károlyig. Meg
annyi tüneményes pályakezdés, nagy ívű (s igazá
ból a vizsgált periódus után kiteljesedő) vagy épp 
torzóban maradt, szomorúan korán derékba tört 
(Zalai Béla sorsa példázza ezt) emberi
gondolkodói életút. Mennyi eltérés a karak
terekben s a felfogásokban, s mégis mennyi 
bujkáló azonosság és hasonlóság. A tanulmány
gyűjtemény darabjai megállnak önmagukban is, 
de valóban izgalmassá és tanulságossá kölcsön

hatásukban, egymást folytató-kiegészítő viszony
rendszerükben szerveződnek. Szó sincs termé
szetesen valaminő mesterkélt egyöntetűségről, 
prekoncepciónak tetsző (s így a hitelt megingató) 
koherenciáról. A szerzők felkészültségének, mód
szereinek különbségei jól kivehetők (még a 
koncepcióbéli eltérések is markáns vonásokkal 
rajzolódnak elénk), az egyes, önelvű tanul
mányokból mégis meggyőző összkép formálódik. 
Épp e természetes szervesülésnek, az akarva-
akaratlan meglevő összefüggéshálózatnak a követ
kezménye, hogy ismétlésekkel, átfedésekkel elég 
gyakran találkozhatni a könyvben, tíjra meg újra 
fölemlítődnek a századelő politikai és szellemi 
életének bizonyos eseményei, Lukács György 
származásának, pályakezdésének egynémely rész
leteiről, egyes műveinek jelentőségéről kétszer is 
értesülünk stb. Érthető, az anyag természetéből 
következő s a könyv becsét nem csökkentő, ám 
aligha mindig szükségszerű egybeesések ezek, 
számukat egy erélyesebb szerkesztői beavatkozás 
bizonnyal alaposan megritkíthatta volna. 
Szintúgy szemet szúr a tanulmányfüzérnek egy 
másik, apróbb esendősége is: a biográfiák 
dolgában tapasztalható következetlenség. Ha 
többnyire kapunk rövidebb-hosszabb élet
rajzokat, miért kellett mellőzni ezt pl. Fogarasi 
Béla esetében? Lényegesen nagyobb hiba az 
eddigieknél - s a korrektúra avagy a nyomdai 
munka felületességéről árulkodik - , hogy 
bosszantó, olykor a megértést is nehezítő sajtó
hibák tarkázzák sűrűn a szöveget. A vessző- és 
ékezethibák tömegén kívül nemegyszer súlyosabb 
helyesírási vétségek is akadnak („megérttetésére": 
263., „meg volt": 304. stb.), s korántsem mind
egy, ha Kafka helyett Kaffkát (318.), etikai he
lyett epikait (30.), fogalmi helyett „fogalmai"-t 
(388.), 1848 helyett pedig 1948^at (377.) olvas
hatunk stb. stb. Egy ilyen rangú s az egyértelmű, 
pontos szóhasználatra és fogalmazásra olyannyira 
rászoruló kiadványban kínos meglepetést 
okoznak az effélék. 
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Élvezetes és szerfölött tanulságos szemlélni és 
tanulmányozni e nagyszabású arcképcsarnokot, 
még akkor is, ha maguk a szerzők jelzik a fel
dolgozott anyag fájdalmas hiátusait, a kutatások 
jelenlegi stádiumának csak hipotézisekkel alá
dúcolható bizonytalanságait, s tudván tudják: 
aligha mondták ki itt a végső szót. A magunk 
részéről egyéb portrékkal is örömest találkoztunk 
volna; kivált Arnold Häuser indulásának képét 
hiányoljuk, de Popper Leó, Antal Frigyes (és 
mások) sem épp méltatlanok egy bővebb elem
zésre. S szembe kellene néznünk egyszer már 
Ritoók Emma életútjával és műveivel! Különös, 
ellentmondásos alakja tanulságos lehetne több 
vonatkozásban is. 

Szakfolyóiratra tartozik annak megmérése, mi 
újat s mi vitathatót hozott e kötet specifikusan 
filozófiatörténeti, ideológiai szempontból. Az 
irodalomtörténész legfőként az Alexander 
Bernátról, a Vasárnap Társaságról - a Négyesy-
stílusgyakorlatok eme bölcseleti változatáról — és 
a Lukács György pályakezdéséről írottakat 
forgathatja a legnagyobb haszonnal, ám méltó a 
figyelmére a többi fejezet is. A Nóvák Zoltán 
tanulmányába épített portré a fiatal Balázs 
Béláról egyenesen reveláló, és sokszorosan felül
múlja K. Nagy Magda 1973-as monográfiájának 
idevágó passzusait. Nóvák esszéje egyébként a 
legjobbak egyike a kötetben, s fejtegetéseinek 
olvastán újfent rádöbbenhetünk: mily nagy 
szüksége volna a korszak kutatójának Balázs Béla 
naplóira - könyv alakban! Hisszük, nem soká kell 
várni már reájuk! Egy tűnődő kérdést is indukál 
Nóvák tanulmánya: vajon kikből toborzódhatott 
a Szellemi Tudományok Szabad Iskolájának 
néhány tucatnyi hallgatósága? Balázs Béla 
diáriuma rögzít egypár nevet (354.), de bajos 
beérnünk ennyivel. Sokat mondhatna egy hozzá
vetőleges teljességgel rekonstruált névsor - épp 
amily beszédes a galileisták katalógusa. S 
maradéktalanul igaza van Beöthy Ottónak: 
sürgetően fontos az ifjan elhunyt Zalai Béla 
emberi és gondolkodói hagyatékát, kapcsolatai
nak dokumentumait és históriáját előásnunk a 
feledésből - anug nem késő. Irodalomtörténeti 
szempontból is múlhatatlan kötelesség ez, hiszen 
a Babits-Juhász—Kosztolányi levelezésben is gya
korta szereplő Zalainak a Négy fal között köl
tője egyenesen brandesi szerepet szánt. Joggal 
szeretnők hát tudni: mit adhatott a Négyesy-
szeminárium résztvevőinek, különösképp 
Babitséknak Zalai Béla, az ígéretesen induló 
bölcselő? Az eszmekapcsolatoknak ezúttal igen 

lényeges irodalomtörténeti konzekvenciái is 
lehetnek! 

Noha korántsem érzünk kellő kompetenciát 
első renden a filozófusokat illető kérdések tag
lalására, ily vonatkozásokban is akad egy-két 
megjegyzésünk. Úgy tartjuk, Nietzschét túlontúl 
szjgorú megítélésben részelteti a kötet, kivált 
Hermann István bevezetője. Még mindig Az ész 
trónfosztását író Lukács György koncepciója és 
tekintélye nyűgözi szerzőnket, ámbár az a 
rjgorozitás inkább egy bizonyos történelmi kor
szak akkor nagyon is érthető egyoldalúsága volt. 
Eszünk ágában sincs tagadni Nietzsche bölcsele
tének irracionális, könnyen kisajátítható, 
fasizálható tendenciáit, mégis az a véleményünk, 
hogy a haladó gondolatnak adott erős ösztön
zések e filozófiának a lényegéből is, nem csupán 
járulékos elemeiből avagy szándékos-szándéktalan 
félrehallásából, deformálásából következtek. 
Korunk és a tudományos objektivitás egyaránt 
lehetővé teszi, hogy némüeg enyhültebben, ne 
mindig antifasiszta indulatokkal pillantsunk 
vissza e gondolatrendszerre, különösképp, ha a 
századelő Nietzsche-élményét és recepcióját 
vizsgáljuk. Akkor pedig nem kell számon kérnünk 
Fülep Lajostól, miért nem vette észre a német 
bölcselő egynémely veszélyes és kisajátítható 
tanításait (200-201.), illetve a „látnoknak" 
kijáró dicséret is elmaradhatna (203.). 

A tévedés kockázatát vállalva tennők szóvá, 
hogy érzésünk szerint Simonovits Anna jócskán 
fölstilizálja Palágyi Menyhért gondolkodói 
portréját. Noha több helyütt is meghökkentően 
modern és sugallatos ez a filozófia, mégis szép 
túlzásnak tetszik a többször is kiutalványozott 
„zseniális" minősítés. Palágyit nem ok nélkül 
tartja irracionalista természetfilozófusnak, a szél
sőséges relativizmus követőjének a szakirodalom, 
s bölcselete meglehetőst elegyes értékű. 
Számunkra az is meglepő, hogy Simonovits, 
miközben regisztrálja Palágyi természet- és társa
dalomfilozófiájának - színvonalkülönbségekben 
is felötlő - dualizmusát, szinte teljesen értetlenül 
áll a jelenséggel szemben, holott a magyarázat 
roppant kézenfekvő, az ellentmondás fel
oldásához szükséges anyagot maga a tanulmány 
tartalmazza, s Litván György „Jászi Oszkár, a 
magyar progresszió és a nemzet" c, ugyanitt 
publikált esszéje is szolgáltat megvilágító ada
lékokat. Palágyi társadalombölcselete a velejéig 
konzervatív. A kolozsvári egyetem magán
tanáraként a „magyar gondolat" egyik él
harcosának, Apáthy Istvánnak a vonzáskörében 
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tevékenykedik, s így egy csöppet sem váratlan, ha 
a nemzeti elv felől bírálja a marxizmust, ha a 
Magyar Társadalomtudományi Szemle és a 
Magyar Figyelő gárdájához csatlakozik stb. Csak
ugyan durván és elfogultan félremagyarázza és 
vulgarizálja Marxot, de - ellentétben Simonovits 
állításával (160.) - igenis ismerted tőke szerző
jének bizonyos műveit. Máskülönben miként 
parafrazeálhatná például A kommunista kiáltvány 
hosszú passzusát (160.)? Palágyi marxizmus
ellenességének a nyitját - egyebek közt - a 
nemzeti „elem" fontosságáról vallott nézeteiben 
lelhetjük föl.' Lassalle épp azért imponál neki, 
mert „nemzeti alapokra helyezi át a szocia
lizmust" (159.), s ugyanő hazafivá avatja, „a 
nemzeti élet részévé teszi a munkásokat" (162.), 
miközben ,,a marxizmus nemzetbontó" jellemű 
(uo.). Nincs mit szépíteni: egy, a századfordulón 
széltében hangoztatott előítélettel van dolgunk. 
Vegyük még hozzá, hogy Palágyi a 
darwinizmussal kapcsolatban az összeműködés és 
az evolúció gondolatának szószólója (150-151.), 
Lassalle tanaiból is ugyanezeket a szempontokat 
hangsúlyozza nyomatékkal (159., 162.), s máris 
éles körvonalakkal rajzolódik elénk egy eszme
rendszer arculata, fölsejlik a természet- és társa
dalombölcselet alapelveinek érdekes kohe
renciája. 

Ki a századelő filozófiájával foglalkozik, 
annak e periódus irodalmával, művészetével is 
akad óhatatlanul több-kevesebb találkozása. 
Sokszoros összefonódásban, kölcsönösen termé
kenyítő szimbiózisban éltek s ténykedtek festők, 
poéták, gondolkodók, szociológusok stb., s 
ismertek emez együttműködés áldásos következ
ményei. A különböző, laza vagy szoros kap
csolatok sokszorosra hatványozták a szellem 
izgalmát, nagy gerjesztői lettek művészet és 
gondolat aktivitásának. A lényegre tapint 
Hermann István: a magyar forradalmak s szellemi 
előzményeik csakugyan „modernre szabott 
„költői koturnusban" játszódtak le" (14.). S 
mennyi hasonlóság és azonosság telíti a kor 
filozófiáját és irodalmát! Költőink-íróink 
szintúgy mélyen megélték a kultúra válságát, az 
elidegenedést, ők is csordultig voltak iriegváltás-
vággyal, sóvár messianizmussal. Épp csak más 
formában, a maguk műfajával reagáltak a ki
zökkent időre. S müy sugallatos analógia: amint a 
háború gyötrelmeinek s a forradalmak elő
szelének hatására ifjú filozófusaink leszállnak a 
szubjektív idealizmus, a metafizika egéből a való 
élet talajára, úgy váltanak ez időben költőink 
individualizmusból, fájvirág esztéticizmusból, 

antiintellektualizmusból egy közösségibb, objek
tívabb, inkább a rációnak hódoló eszményre és 
modorra! (Vö.: Pomogáts Béla: A Ura tárgyias 
fordulata és a Nyugat második nemzedéke. ItK 
1976/2.) 

Apróbb-nagyobb irodalmi allúziók, ki
tekintések és fejtegetések szükségszerűen fel
bukkannak a vizsgált tanulmányfüzér lapjain is. 
Be kell vallanunk, a könyvnek épp ezek a leg
gyöngébb részletei. Némelykor csak - félig-
meddig tán érthető - tájékozatlanság, másszor 
furcsállható elfogultság, gyakran azonban megle
pő, dogmatikus szemlélet nyilatkozik meg ben
nük. Bocsánatos véteknek tekintjük a sajátosan 
irodalmi terminusok pontatlan, bizonytalan 
használatát. A szecesszió kifejezés igen ötlet
szerűen s vajmi keveset mondó fogalomként 
tűnik elénk (6., 344.), nem túl tartalmas a kor 
művészetének-költészetének „impresszionista-
szimbolista" megjelölése (167., 173.), s aligha 
tapintunk a lényegre Ady „impresszionizmuson 
túlnőtt versei'M emlegetvén (466.). Nem 
szerencsés, de megbékélhetünk azzal is, hogy 
Palágyi Menyhért irodalmi nézeteit és működését 
minden kritika, minősítés nélkül ismertetik 
(122-123.). A Négyesy-szeminárium jelesebb 
résztvevőinek névsora pedig Grezsa Ferenc 
idézett munkájának nem a lábjegyzetében, hanem 
főszövegében szerepel (216. 8. jegyzet). 

Lényegesen nehezebb megértőnek lennünk 
akkor, ha egyes írók, bizonyos irodalmi jelen
ségek és polémiák elfogult vagy torz megítélésébe 
ütközünk. Bajos volna csatlakoznunk Kiss Endre 
Juhász-interpretációjához (178.), oly nyüvánvaló 
benne az aránytévesztés. A legtöbb vitánk azon
ban Hermann István bevezetőjével és néhány 
további — az ő koncepciójához igazodó — ki
tétellel akadna. Nem tudunk mihez kezdeni azzal 
a megjegyzéssel, amely szerint a magyar polgárság 
progresszív rétegei „egész ideológiájukat, egész 
eszme- és gondolatvilágukat s annak dinamikáját 
a népi mozgalmakból (Hermann Istváné a ki
emelés), illetve a munkás- és parasztosztályok 
helyzetéből merítették" (12.). A könyv legtöbb 
fejezete ennek épp az ellenkezőjét igazolja. 
Szerintünk igen elfogult és egyoldalú a Gyulai Pál 
adta Petőfi-képhez fűzött kommentár (15-16., 
53.,), s egyszerűen tarthatatlan az efféle 
minősítés: „ . . . Gyulait nem lehet minden 
tekintetben (!) a magyar reakció képviselőjének 
tekinteni..." (15.). Továbbra is képtelenek 
vagyunk Kemény Zsigmondot a reakció ideo
lógusának és szálláscsinálójának értékelni (9., 
16.), félremagyarázóinak, kisajátítóinak vétkeiért 
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nem felelhet ő. Hermann túlbecsüli egy kissé 
Erdélyi Jánost (10.), s elegendő ok nélkül tételezi 
zseniálisnak a Noszty fiút író Mikszáthot. Leg
nyomósabb ellenérveink mégis a századelő íróiról 
kifejtett nézeteihez kapcsolódnak. Balázs Béla 
népisége aligha mutatott túl Adyn (31.), az pedig 
egészen bizonyos, hogy semmiféle hatással nem 
volt a fiatal József Attilára, kivált nem az erede
tiség és teljesség szempontjából (31. Vö.: 
Szabolcsi Miklós Érik a fény. Bp. 1977. 465.). 
Lehangolóan vulgárisnak érezzük az Ady Endre 
tragikumáról adott magyarázatot (28.), a 
„blaszfemikus istenkeresés" (29.) Révaitól szár
mazó koncepcióját pedig rég meghaladta iro
dalomtudományunk. S ugyan mi szükség van 
arra, hogy egy, az 50-es évekből ismerős manő
verrel ismét csak szembeállítsuk Adyt és küzdő-
társait, s tendenciózusan elhatároljuk a magyar 
Ugar szerzőjét a Nyugattól (13-14., 21 stb.)? 
Ismét megszületik a „magányos óriás" legendája 
(31., 303.), újfent kiderül, hogy - állítólag -
Ady és Lukács György „tűrt vendégnek" 
számított a Nyugat és a Huszadik Század 
hasábjain (377.). Mindez arra jó csupán, hogy 
legyen ürügy elmarasztalni Babitsot, Koszto
lányit, Ignotust és másokat. Kár újrakezdeni e 
régen lezárt polémiákat! A gyakran fölemlegetett 
Babits-Lukács kontroverzia is mindig az előbbit 
megrovó hangsúlyokkal zárul. A homályosságról 
lefolyt emlékezetes vitában így minősül Babits -
objektíve bár - „a reakció egyik divatos jel
szavának újrafogalmazójává" (17.), holott két
séget kizáróan neki volt igaza. Nóvák Zoltán -
különben kitűnő - tanulmánya is inkább Babits 
kárára kommentálja a Lukáccsal lezajlott 
polémiát Balázs Béla költészetéről (332-334.), s 
azt sugallja, hogy a Húsvét előtt poétája nagyjá
ból megbékélt az empíriával, az egykorú Magyar
országgal (333., 339.). Az igazság ezzel szemben 
az, hogy - számtalan a bizonyítéka - Babits is 
lázadt és szemben állt minden szólamos, hivatalos 

Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Tolnai Gábor 
és Haiman György tanulmányával. Bp. 1978. 
Akadémiai K. 109 1. • 1 melléklet. 

Tótfalusi Kis Miklósnak, az európai hírű 
magyar nyomdásznak és betűmetszőnek már 
eddig is számos kiadvány állított maradandó 
emléket, de írói műveit, irodalom- és művelődés
történeti szempontból értékes levelezését ugyan
csak kiadták irodalomtörténészeink. A kiadások 
közül kiemelkedik a Jakó Zsigmondé (Erdélyi 

hazafisággal, ámde jóval erősebben kötődött is 
szülőföldjéhez, az értékes hagyományokhoz, 
mint az akkoriban nemzetfölöttiségre vágyó 
Lukács és Balázs. S bármi legyen is a „mélység" 
lukácsi értelmezése (334.), lehetetlen el
disputálni, mekkorát tévedett a nagy füozófus 
Madách megítélésében (333.), főként azokban a 
- Nováktól már nem idézett - passzusokban, 
amelyek Az ember tragédiájával szemben Balázs 
Béla drámáit nevezik korszakos jelentő-
ségűeknek . . . 

Még egy-két megjegyzés. Bajosan hallgathat
nék el amaz észrevételünket, hogy vajmi kevés 
friss, eredeti tanulmány akad a kötetben. Az írá
sok majd mindenikével találkozhattunk már vala
mely gyűjteményben, folyóirat-publikációként 
netán. A másodközlés önmagában véve nem hiba, 
itteni mennyiségében viszont aligha dicséretes. 
Azt is elvárhatnók, hogy egy ilyen rangú, bölcse
lettel foglalkozó munka pontos, pregnáns, 
egyszersmind élvezetes stílusra törekedjék. Ezzel 
szemben a legtöbb fejezet lomposan, pongyolán, 
bőbeszédűen és igen nehézkesen adja elő monda
nivalóját, olykor a közérthetőség és a nyelvhe
lyesség legelemibb normáira sem ügyelve. Litván 
György írásai jelentik a legüdítőbb kivételt, ő 
mindig elegánsan, fordulatosán, szellemesen 
fogalmaz. Második esszéje külön kitűnik a 
„kényes" kérdések okos, rokonszenvesen árnyalt 
elemzésével is. - Említettük volt a korrektúra 
fogyatkozásait. Növelte volna a kötet tudomá
nyos hitelét, ha közismert művek és hetilapok 
címét nem több-kevesebb deformációval olvas
nók. Helytelen így: „A hét" (10.), „A halál 
Velencében" (20.), „Halál fia f (177.), Doszto
jevszkij regényének címe pedig Ördögök, nem 
ördöngösök (30.). 

Régi meggyőződésünk: kincsesbánya a magyar 
századelő szellemi és művészeti élete. Függetlenül 
ellenvetéseinktől, ez a könyv is tovább erősítette 

Féniks, Kriterion 1974.), amely Tótfalusi írói 
tevékenységének mindmáig legteljesebb és leg
gazdagabb dokumentum- és szöveggyűjteménye. 
Ebben megtalálható az író temetésére készült 
halotti kárta is, a harminc latin nyelvű búcsúztató 
vers közül tizenkettőnek a szövege pedig Tóth 
István ihletett fordítása jóvoltából magyarul is 
olvasható volt. 

Nem új felfedezés tehát a halotti kárta, mégis 
indokolttá vált a szöveg teljes kiadása: nem csupán 
azért, hogy a magyarországi kutatók és olvasók 

* 
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