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Az idealismus története. 
Willmann Ottó, ismert nevű jeles pedagógiai író, a közelmúlt 

években egy nagyobbszabású 3 kötetes művet adott ki. Czíme: 
„(jteschichte des Idealismus"-1 Ebben a művében Lange-nak a mate-
rialismnst történetkritikai alapon tárgyaló nagy műve példájára 
kísérletet tesz arra, hogy egy nagyobb, és pedig ideális probléma 
világánál tekintse át és ítélje meg az emberiség — sok tekintetben 
drámai jellegű — világtörténeti életét. 

Szerző az idealismus történetének egységes bölcseleti felfogá
sára törekszik, szigorúan kath. egyházi alapon. Főtétele az, hogy 
az emberiségben valóban erős s igazán fejlődésre képes szellemi 
élet ideális világnézet s az azzal szervesen összefüggő vallásos érzés 
és felfogás nélkül nem is képzelhető. Szerző szerint „magának az 
emberiségnek a története egy történetfeletti reális valóságra utal s 
ez viszont a történelemben lesz nyilvánvalóvá". 

Idealismusnak nevezi közelebbről azt a gondolatirányt, a mely
ben az eszmének, a mértéknek, „a formának, a czéhmk s_ a tor
vénynek ideális elvei határozzák meg az isteninek az emberihez, a 
létnek az ismerethez s a természeti világnak az erkölcsihez _ való 
viszonyát". Az eszméknek s az idealismusnak hármas fünktiója az 
egységnek a. többséggel, a létnek az ismerettel s a természeti világ
nak az erkölcsivel való összekapcsolása. Az idealismus álláspontján 
a való világ tele van isteni czélgondolatokkal s örök javak meg
valósítására irányúié törekvésekkel, miáltal a bölcselet benső viszonyba 
lép a vallással, sőt a valódi philosophia az igaz vallással azonos Az 
idealismus teljes valósága a keresztyénség s tudományos alakját 
tekintve: sz. Ágoston és Aquinói Tamás rendszere. 

Willmann műve 3 kötetben öleli föl a világtörténelem renge
teg tananyagát, a melynek elseje az igazságnak a keleten es 
klasszikus" ókorban való előkészítését, másika annak az osKori 
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középkori keresztyénségbon való beteljesedésőt s harmadika az újabb-
kori küzdelmeket, mint „az igazság köriili vergődéseket" ismerteti. 

Az első kötet közelebbről behatóbban a görögök világnézeté
ben foglalt id.ealismust ismerteti. Szerzőnk szerint a klasszikus görög
ség olyannyira a vallás által van áthatva, hogy alig ismerünk rá 
a kultúra és a művészet terén elért kiváló vívmányaira. A görög 
idealismus tudományos vezéralakja Pythagoras, Platón és Aristote-
los, úgy azonban, hogy itt is a vallásos gondolatirány a domináló. 
„A theologia Platón egész rendszerének magva és koronája és Aris-
totelest is vallásos gondolatelemek irányítják". Hiányos forrástanúl-
mány s az elvi meggyőződós ós szakkutatás összezavarása jellemzik 
i. v. fejtegetéseit. Valamivel közelebb jár az idealismus problémá
jához az új platonismus rendszerének ismertetésénél. 

Willmann művének veleje a második kötet, mely közelebbről 
az ó- és középkori keresztyénséget, mint az emberiség egyetemes 
érvényű vallását és bölcseletét ismerteti. A koresztyónsógben a vallás 
törvényszerű, mystikus és spekulatív jellege a legbensőbb harmó
niává egyesül. A keresztyénség nem egy a többi vallások közül, 
hanem maga a vallás, a melynek universalis jellege kívánja meg a 
bölcseletet. Benne találjuk a földinek és mennyeinek, az időinek és 
természetfelettinek, a történetinek s az eszményinek helyes viszonyát 
és elvi egységét. Mert hát a szorosabb értelemben vett keresztyén 
gondolkozás nem csupán az üdyismeretre, hanem az igazságra álta
lában irányúi. Ebben az értelemben a keresztyénség az egész világ
történet köz- és czólpontja, s a keresztyén bölcselet az igazság után 
való törekvés teljessége. Az antik ós a ker. bölcselet úgy viszony-
lanak eg3-máshoz, mint ész ós hit, szabadság ós megkötöttség, sej
telem és teljesség', olőidő ós valóság. Az őskeresztyén bölcselet 
klasszikus kifejezője Augustinus, s a középkorinak Aquinói Tamás. 
Ágostonban, mint legnagyobb ker. bölcselőben a legbensőbben egye
sül a keresztyénség mystikus, spekulatív és törvényszerű históriai 
jellege, a kinek rendszere „valósággal az új szövetség metaphysi-
kája". Benne a keresztyénség- substantiája valósult meg a maga 
egész teljességében. 

_ A mint a patristikának Augustinus, úgy a scholastikának Aquinói 
Tamás, „az angyali Doctor1- a klasszikus typusa. Augustinus szel
lemi fejlődésmenete „csupa küzdelem", míg Aquinói Tamásnál „alles 
befriedet, massvoll und harmonisch". Mindkettő a keresztyén tan
fejlődés záróköve. 

. Már itt is kitűnik, hogy Willmann nem domborítja ki eléggé 
a keresztyénség* idealismusának világot meggyőző és átalakító ere
jét. Nála az emberiség története inkább egy csendes eposzhoz, mint
sem egy mozgalmas drámához hasonlítható. Ez állásponton a mo
dern eszmevilág, a melynek a keresztyén egyházi, világfelfogással 
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való küzdelmét a harmadik kötet ismerteti, csakis „az igazságtól 
való teljes eleséssel" lehet azonos. 

Közelebbről a reformátió, mint tisztán „hitújítás^ „gyökere a 
felvilágosodásnak és mereven önző megszakítása a történeti konti
nuitásnak". Merev kath. egyházi álláspontján érzéke sínes a szer
zőnek a protestantismus mozgató szellemi erői iránt. Mert hát „annak 
anyagi elve (hit által való megigazulás) megszakítja a vallás és az 
erkölcsiség benső összefüggését s ezzel elvágja a socialethika ü tőré t , 

, s annak „alaki elve (írás) megszünteti a traditiót, az egyházi törte
netet s a keresztyén ethoszt". Ez alapon a protestantismus Will-
mann szerint minden izében „történetellenes ugrás", »a traditio 
szent kötelékeinek erőszakos megszakítása" s „a tekintélyhitelleni 
lázadás". Egyedül Aquinói Tamás bölcseletében látja a mi Lubrichunk-
hoz hasonlóan az „idealismus positiv megújulását", s a modern gon
dolkozás is a maga önállóságával s feltételhez nem kötött kutatá
sával „csupa önámítás". JansSen legújabb dogmás történetírása 
vesztegette meg "Willmann nagyszerűen idealista felfogását az egész
ben és a részletekben. 

Ugyancsak mostohán bánik el a szerző a modern bölcselőkkel 
is, a kiknek még erkölcsi érzületét is kétségbe vonja. Egy Carte-
siust ós Leibnizet még megtudja érteni, mivel a traditióból meríte
nek, de felette méltatlanul itéli meg Spinosa „ felvilágosodását"_ és 
Kant „autonomismusát", s a Kant-Fichte-féle morál „atomisimisát''. 
Valamivel méltányosabban jár el a modern német klasszikus költé
szettel, a jog- állam- és társadalomtudományokkal, s a történeti nyelv 
vallás-, és bölcselettudományokkal. Az egyházhoz és annak traditioja-
hoz való egyoldalú csatlakozásában örömmel üdvözli a XlX-ik 
század világnézetét, mint „az idealismus megújulására" irányuló 
törekvést. így fogja föl a bölcseletnek új, scholastikai megifjodasat is. 

Szép és elismerésre méltó szerzőnek az a felfogása, hogy az 
„ideális elvek képezik a tudomány életerejét s a sociális erőforrásokat". 
De már helytelen az, hogy a középkori katholicismus kényszerzub
bonyába szorítja az egész világtörténetet, a mi más szóval kifejezve 
azt teszi, hogy szerző nem tud különbséget tenni lényeg es jelenség, 
szellemi substantia és emberi felfogásmód között. A szerzővel minden 
elismerésünk mellett is teljesen ellentétben tudjuk magunkat közép
kori egyházias világfelfogásában, a mi rendkívül szűkre w j ) » « 
emberiség szellemi haladását és fejlődését, s abban az ember teve 
kény szellemi részvételét. 

. z>r Szlávik Mátyás. 
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