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H. Driesch. 
Folyó évi április hó 11-én a Szellemi Együttműködés Szövetségének 

Magyar Egyesülete s a Magyar Filozófiai Társaság meghívására Hans Driesch, 
a lipcsei egyetem világhírű filozófia-tanára, előadást fog tartani a Magyar 
Tudományos Akadémián, elévült materialismus» címmel. Driesch egyik leg-
markánsabb alakja a mai német tudományosságnak. Eleinte biológiával 
foglalkozik s az élet mibenlétének vizsgálata vezette mindinkább a filozófiai 
kutatás területére. Legnagyobb sikerét is a «Philosophie des Organischen» 
című (2. kiadás, 1921) hatalmas munkájával érte el, melyben hadat üzen az 
életjelénségek merőben fizikai és kémiai magyarázatának. Kimutatja, hogy 
az élet jelenségei autonom tünemények, melyek csak úgy magyarázhatók, ha 
az élő szervezetben a fizikai és kémiai folyamatokon túl egy nemérzékelhető 
tevékeny elv működését vesszük fel, melyet Aristoteles nyomán entelecheiának 
nevez. Érti rajta azt a nemtérbeli, tehát nemanyagi, lélekszerű élettényezőt, 
melyet az energia megmaradása elvének épségbentartása mellett olyannak 
kell gondolnunk, mint amely belenyul a szervezet folyamataiba s azokat sza-
bályozza és szervezi. Ez alapon Driesch élesen szembehelyezkedik a materializ-
mus minden árnyalatával, mint ezt igen mélyreható valóságelméletében 
(Ordnungslehre. 2. kiad. 1923. Wirklichkeitslehre, 1922.) metafizikai szem-
pontból is megalapozza. 

De épúgy nem fogadja el Driesch a modern agnosticismus tanítását sem, 
mely szerint csak relatív és subjektív tüneményeket ismerhetünk meg s így a 
tőlünk független absolut valóság teljesen rejtve marad előttünk. Szerinte 
«három ablakon át» tekinthetünk ki a merő tüneményeken túl az absolut 
valóságba. Az egyik az erkölcsi kötelesség tudata, melynek csak úgy van 
értelme, ha léteznek tőlem független valóságos személyek, kikkel szemben bizo-
nyos módon viselkednem kell. A másik, a múló tüneményeken túl vezető út, 
az Énnek a tudata, tehát az öntudat, mely arról biztosít, hogy a múló jelen-
ségeken túl van egy, azokkal szemben állandó megismerő alany énbennem. 
Végre : a természeti világ nagy és állandó összefüggései is csak úgy érthetők 
meg, ha felteszem, hogy azok a múló jelenségeken túl egy objektív, absolut 
létező világnak a megnyilvánulásai. E világban szintén entelecheiák uralmát, 
tehát objektív célszerűséget kell felvennünk, amely egy első entelechiára utal. 
Isten vallási eszméje itt lép kapcsolatba a tudomány végső sejtelmeivel. Driesch 
beható és értékes lélektani vizsgálatokat is folytatott s különösen az Én tevé-
kenységére nézve vannak eredeti szempontjai. (Grundprobleme der Psychologie. 
2. kiad. 1929.). Foglalkozik az úgynevezett «parapszichológiai» jelenségekkel is, 
aminők a telepathia, távolbalátás, levitació, materializáció. Úgy véli, hogy a 
tudomány mai álláspontján ezek létét többé nem tagadhatjuk, bár magyaráza-
tukra még képtelenek vagyunk. Ezért fölöttébb tartózkodó a spiritizmus 
tételeivel szemben. Valószínűnek tartja, hogy világunkban mindennemű lelki-
élet szoros kapcsolatban van egymással s hogy lelkünk az anyagi világra is 
hathat ma még ismeretlen módon. Erkölcstani művében (Die sittliche Tat, 



393 

1927) az emberi kötelességek igen finom elemzését adja. Nézete szerint a vallási 
hit minden egészséges szellemi életnek szükségképi tényezője ; korunk legtöbb 
bajának ép a vallási élet hanyatlása a főoka. 

Driesch a «világjáró tudós» új típusának egyik legérdekesebb képviselője. 
Mint csereprofesszor hosszabb ideig működött Kínában és Délamerikában ; 
a Távol-Keletről mélyreható és szellemes munkát is írt. (Fern-Ost. 1925. Mit 
Margarete Driesch.) Mindenütt nagy hatást gyakorol formailag is megkapó 
előadásával. Reméljük, hogy a mi közönségünk is tanulsággal fogja meg-
hallgatni korunk e nagy gondolkozójának fölöttébb érdekesnek ígérkező 
fejtegetéseit. Pauler Ákos. 

Ady két kiadatlan levele. 
Két ismeretlen Ady-levél került Zempléni Árpád hagyatékával a Nemzeti 

Múzeum birtokába. 
Mind a két levél érdekes. A korábbi kapcsolatban van azzal a cikkel, 

melyet Ady a Budapesti Napló Hírek rovatában közölt (1917 június 26.), a 
városligeti Washington-szobor leleplezése alkalmából. A szobor, valamint az 
ünnepi leleplezéshez kitűzött pályadíjak költsége az amerikai magyarok gyüj-
tése. Az eredeti újságcikkből, melyet alább bemutatunk, nem lehet kétséges 
Ady véleménye ez ügyben. 

«Jegyzetek a napról. III. Washington-ódák. 
Amerikából azt írják, hogy a Washingtonnál is panamáztak. Én nem 

tudok fölháborodni ; gyüjtött pénznek és szerelemnek ilyen vége szokott lenni. 
Pláne európai Nagy-Magyarországban és amerikai Kis-Magyarországban. 
A hazafiaskodást, a nagyszájat, a szereplést nem adják ingyen vezéreink a 
magyarok földjén. De a Washington-ódák igenis fölháborítanak. Három 
hosszú, ünnepi óda ilyen kis szoborhoz, ez sok. Zempléni Árpád kapott száz 
dollárt, két másik költő-nagyság ötven-ötvenet. Én hiszem, hogy ők lelkesedtek 
ezer korona árát. De nem hiszem, hogy ugyanennyi árát lelkesítettek. Valóban 
ideje volna már, ha a szobor-pénzeken kívül az ünnepi ódákból is sikkasztanának 
egy keveset.» 

Zempléni — alighanem — levélben tiltakozott Ady kifakadása ellen, 
melyben holmi gyanusítást, sőt becsületbeli sértést látva, sajtó útján kért 
helyesbítést. Erre a levélre válasz Ady meleg, minden megbántást elhárító 
írása : 

Mélyen Tisztelt Uram, 
bocsásson meg, de azt kell hinnem, hogy cikkemről csak szóbeszéd révén értesült. 
Eszem ágában sem volt Önt gyanusítani, vagy sérteni. A Washington-alap elszá-
molásáról írtam. Többek között helytelenítettem, hogy három ódára is adtak ki pénzt. 
Hangoztattam ama véleményem, hogy amerikai véreink is törzsökös magyarok. 
Cécóra, áldomásra s hasonlókra költenek. De a legkisebb ítéletű ember sem olvashat 
ebből valamit az Ön személye ellen. Még az sem Ön ellen irányul, ha én az óda-
özönt utálom. Ilyenformán az Ön érintetlen személyének ártalmas volna egy hírlapi 
rektifikálás. 

Én tiszteletet érzek az Ön személye iránt s nagyon sajnálnám, ha pillanatnyi 
okot adhattam, akaratlanul, az ellenkező föltevésre. 

Tisztelettel Ady Endre. 
(Budapest, 1907 augusztus 1.) 


	Napkelet_1930_04_392
	Napkelet_1930_04_393



