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Eugen Heinrich Schmitt: Das Geheimniss der Hegelschen Dialektik, beleuch-
tet vom concret-sinnlichen Standpunkte. Halle a. S. 1888 oct., 143 lap. 
(Philosophische Vortrage, herausg egében der Phil. Gesellschaft zu Berlin) 

Ez a teljes czíme annak a munkának, melynek külső, a berlini 
philosophiai társaság előtt elért sikerével, Schmitt Jenő, a volt zombori 
irnok neve hirtelen ismeretessé lett. Most, hogy a munka megjelent, 
Lásson, a berlini philosophiai társaság elnöke igy vezeti be a német 
olvasó közönség előtt : «E munkának sem sikerült ugyan a berlini 
philosophia társaság pályakérdése valamennyi követelményének egy
formán eleget tenni, mindamellett több kiválóságot mutatott s pro
bléma megoldásában nem csekélyre becsülendő szolgálatot tett. A szerző 
életkörülményei még élénkebb világosságban tüntették föl philosophiai 
tehetségét, melynek művében kétségtelen bizonyítékait adta. Egye
temet nem hallgatott, irnok volt egy, a tudományos munka központ
jától távol eső helyen, hol nincs nagyobb könyvtár, a philosophiai szak
nak nincsenek említésre való képviselői. Nem volt szakember s nem 
szakembernek taní tványa; külső életfolyása sem ingert, sem gazda
gabb segédeszközöket nem nyújtott neki komolyabb tudományos fára
dozásokhoz. E körülmények tehát csak növelték az érdeklődést a 
szerző és munkája iránt s egyúttal mentségére lehetnek annak, a mi 
az utóbbiban kevésbé látszott kielégítőnek)). 

Lásson ez Ítéletét természetesen a társasága által kitűzött pálya
kérdés megfejtésére vonatkozólag mondja, a minthogy első sorban 
csakis az képezheti szerzőnk művében a kritika tárgyát. Schmitt azon
ban bő alkalmat ad arra, hogy munkájának megítélésénél más, tágasb 
szempontok is érvényre jussanak. Nem elégszik meg nevezetesen azzal, 
hogy «Hegel dialektikai módszerét történeti és kritikai szempontból 
méltassa», mint a pályakérdés kivánta, de bevon fejtegetései körébe 
egy «a jövő philosophiájának» nevezett oly álláspontot, melyet újnak 
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nevez. Ez álláspontról Lásson direct nem nyilatkozik, pedig az egész 
mű érdeme ezen fordul meg. 

Föltéve ugyanis, hogy Schmitt törekvése : az abstractio legyőzése 
« egy feszültségérzet alapján a szellemi világ újraépítése, megállja helyét, 
a hegeli s tut t i quanti hozzákapcsolódó philosophiák rendszere össze
omlik, mint ezt Schmitt könyve határozottan követeli; ha pedig netán 
az új törekvés gyarlósága tűnnék ki, hibásnak bizonyul épen az általa 
s nevében ejtett birálat a pályakérdés lényege fölött. Lásson mindkét 
esetben nehéz helyzetben volt. Átlátszik szövegezésén, hogy szivesen 
csatlakoznék egy a megposhadt hegelismust felfrissítő' tehetség elisme
réséhez ; de ugyancsak átlátszik az is, hogy Schmitt müvében összesen 
annyit l á t : «a mi egy sokat vitatott kérdés tisztázásához legalább 
nem jelentéktelen adatokkal járul». Ennyivel pedig a fó'kérdés, a hegeli 
dialektika érdeke s értéke eldöntve nincs. 

Bennünket sem a hegelismus, sem egy társaság traditioi nem 
kötnek s igy bizvást azt az általánosb szempontot foglalhatjuk eh 
Schmitt műve megítélésénél, melyet maga egyébiránt követel. Nem ő 
az elsó' philosophiai iró, ki nagy jövőt ígér rendszerének ; de óhajta
nok, ha ő lenne az utolsó, ki ez ígéretet oly hyperbolikus kifejezések
kel teszi, mint Schmitt. 

A külső hatást festjük ezzel, melyet a munka első átolvasása 
után reánk tett . E biráló ismertetésünkben egyébiránt az lesz a fel
adatunk, hogy adalékokat szolgáltassunk az olvasónak saját Ítélete 
meghozására a mű becse felől. 

A könyv tizenkét fejezetből áll, beleszámítva a Sz. történeti be
vezetését is. E bevezetés jellemzi az egész munkát. «Elvileg bár
mennyire elmúltnak nyilvánítja is a Szerző a «kész rendszerek)) idejét 

s a philosophiát bármennyire úgy tekinti is, mint, minden jövőben, 
elvben egységes, a tények szigorú talaján előhaladó exact kutatást 
s épen azért távol áll a dogmatikus csalatkozhatatlanság igényétől 
kezdeményezését mégis első lépésnek tekinti azon az úton, melyen, 
magok a jelenkor több, legnagyobb gondolkodója által elérhetetlennek 
nyilvánított dolog az emberiség fölismerésében mind jobban-jobban 
megvilágosodik, tadnii l l ik: az emberi szellem s a szellemi érzés titkos 
szervezetének lényege» ; írja a sz. bevezetése X I I . lapján. A múlt s a 
jövő közt jelöl ki magának határt szerzőnk s hozzáteszszük rögtön, 
liogy ránézve a múlt Hegel «ki óta a tulajdonképi philosophia terén 
a teremtő munkásság szünetel)), kinek czélját «az abstractnak concret, 
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életteljes alakban fölfogását és eló'adását» szerzőnk vállalta magára. 
Nála «kialvó félben van a pbantastika, az abstractio éjjele». Ránézve 
mindaz megszűnt létezni, «a mit a múlt kétségenkivülinek, a legvilá-
gosabbnak, a legbizonyosabbnak tartott». Most kel fel a nap, «a szellem 
szürkületének fátyolát mi emeljük föl s látni engedjük a közelgő nap 
sugarait». 

«Ficlite. Schelling, Hegel pliilosophiáját episodikusnak nevezték. 
E philosopliok kétségkivül episodikusak, de nem abban az értelemben, 
mint vélték. Mielőtt az ismeret új napja ellentétnélküli fényét az 
egész világszemléletre kiterjeszti, csak egyes kimagasló csúcsok mere
deznek föl sugarában s e csúcsok hosszú időn át «episodikusan» lát
szanak fényleni az általános szürkületben, mindmegannyi külön fény
nek, melyeknek egybefüggését «a világ egyetemes fényóvel» csak ama 
kevesek látják, kik meghágták a tiszta gondolat aethertetőit, s nem 
a tömeg, mely a völgy sötétében maradt. De ha a nap felkél, akkor 
kiderül, hogy a mi külön «episodikus» összefüggéstelen fénynek lát
szott, csupán első kezdete volt az általános, világra terjedő fénynek, 
melybe a régi homály feloszlottá. 

A régi homály feloszlatása s egy új világosság előállítása van 
hát igérve, mint az olvasó jól látja, a műben. Lépjünk most közelebb 
hozzá; első fejezete, történeti bevezetés czímén, három lapon át a philo-
sophia pár ezredéves múltjával számol le, mely leszámolás facitja 
abban áll. hogy a nevezett hosszukorszakban valamennyi gondolkodó 
gondolati jelentőségűnek vette a létet. A világ rajok nézve gondolat-
schemákból állt. Kant annyiban csinált fordulatot, hogy a belső tapasz
talatra vitte át mindazt, a mivel előzői «a transcendens külvilágot 
benépesítették)). Ámde ő is meghagyta a lét világát, a dolgok mivol
t á t egész megismerhetetlenségében. Nyilván látnivaló, hogy a gondo
lat útjain szerkesztő philosophálásnak, az abstractionak ezzel nem 
szakad vége, legfölebb nyugvópontra érkezett. Az az érdem, hogy az 
abstract állásponttal szakított s igy első lépést t e t t minden eddigi 
philosophia legyőzésére, Fichtet illeti meg. 

Ezzel elértünk a szerző műve második fejezetéhez, melyet e folyó
irat tavalyi utolsó számában megtalál az olvasó. Módjában van tehát 
a mi közönségünknek is közvetlen meggyőződést, szerezni ez egy feje
zet után Schmitt munkájának becséről. De mielőtt érdemére térnénk. 
nem hagyhatjuk szó nélkül úgy e fejezet, valamint az egész mű ama 
kevésbé irodalmi természetét, melylyel tárgyát feldolgozza. Azt mond 
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hatnók, hogy nem a czélul vett dolgot, egy-egy kedvencz philo-
sophusát fej'tegeti. forgatja, hanem untalan maga foi*og a dolog körül, 
ismétlésekbe bocsátkozik, melynek végén sem a birálat alá vett 
philosophok j'elentó'sége, sem saját álláspontja tiszta világításba nem 
j'ut s ez utóbbi egy lépést sem halad előre. Ez álláspontra vonatkozó
lag a legtöbbször azzal vél kielégíteni bennünket, hogy Fiohte, Schel-
ling, Hegel eontroversiáit egymással szembeállítja s kölcsönös vonat
kozásaik és gyengéik után az érzéki, az individuális, a concret alapra 
utal, melynek a szellemben gyökerező' «végtelen bonyolult functioit» mint 
a j'övő philosophiája magyarázásának útjait egyre hangsúlyozza, de 
értékét sem philosophjaival, sem tárgyával szemben kellő érvényre 
nem juttatja. E g y csöppet sem akarunk azon kételkedni, hogy mind 
e dolgok, a melyeket e könyvben Schmitt elmond, tisztában állnak és 
élnek fejében. Mi azonban csak a könyvvel foglalkozhatunk, mely a 
«bevégezetlen», az «éretlen» mondatok halmazával van tele. Schmitt 
fejében megengedjük, hogy törekvései a már délfelé siető nap fényével 
ragyognak; annál nagyobb hiba, hogy könyvében csak kápráztatni 
tudja olvasóját egy-egy csillámmal, mely annál sötétebbé változtatja 
érveléseinek összes éjszakáját. Kietlen, vigasztalan tájkép az, a mi itt 
az olvasó elé tárul, s bizonyára nem rajta vezet keresztül a philo-
sophia megkedveltetésének útja. Arról a harczárói, melyet az abstrac-
tio ellen vív, később emlékezünk meg. Most csak annyit jegyzünk meg, 
hogy épen kedvencz philosophjait utánozza az abstractio ama meg-
lábolhatatlanságában. melynek eredménye a philosophiának útvesztőbe 
vitele. 

Minthogy az abstractiot tettük éppen szóvá, hallgassuk meg 
Schmittet, hogyan játszik a fogalommal. Könyve második fejezetében 
így í r : «Az abstract állásponton a gondolatnak fixirozása és kutatása 
egy lényeges oknál fogva lehetetlen, és ezen ok az abstractio tökélet
len volta. Mert a míg az öntudat csak egyoldalii, korlátolt abstractiokban 
mozog, addig az természetszerűen, ezen külső vonatkoztatás a kiegészítő ellen
tétre, mely ellentét felmerülésével megint megszűnik az adottnak szegezése. 
Csak ha ezen egyoldalúság az abstractioban megszűnik, ha legmaga
sabb, mindent magában foglaló, ellentétnélküli abstractiohoz jutunk, 
akkor, mint Fichte hangsúlyozza, a gondolkodás maga válik a kuta
tás tárgyává. Most ezen legszélsőbb abstractioval szemben már nem áll 
új abstractio. melybe az átmenne, hanem azzal szemben csupán a 
concret á l l ; már nem gondolat, melyre az mint kiegészítőre vonatkoz-
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tatható volna, hanem esak a nemgondolati, az egyedi élet, melyben 
csak most, a következő korszakban, a gondolati ellenállhatatlanul fel
oszlik)). 

Ennek az egész tirádának, mely pedig Schmitt philosophálásának 
alapja, a kulcsa abban az általunk aláhúzott mondatban van. Osmer 
tudniillik szerzőnk korlátolt abstractiot, melyet úgy jellemez, hogy 
vonatkoztatás a kiegészítő ellentétre. S aztán ösmer mindent magá
ban foglaló, ellentétnélküli abstractiot, melynek logikus jellemvonása 
e szerint csak az lehet, hogy nincs kiegészítő ellentéte. Schmitt esze 
nem igy jár, hanem úgy, de bizony van ellentéte ama mindent magá
ban foglaló abstractionak is, azzal a különbséggel, hogy ezt már nem 
gondolatnak, hanem egyedi életnek hívják. A kétféle abstractiot ekként 
megkülönböztető ellentéteik jellemzésére még annyit mond Szerzőnk, 
hogy a korlátolt abstraetioban, épen az ellentét felmerülésével megint 
megszűnik az adottnak szegezése. Ez persze homályos beszéd. De ha netán 
azt akarná jelenteni, hogy a korlátolt abstraetioban gondolat gondolatot 
válthat, a kellő tudományos bizonyosság megszerzése nélkül, akkor 
megfordítva ama korlátlan abstractiot, nem az a veszély fenyegeti-e, 
hogy nem lesz gondolata a jelentkező egyediekkel szemben ? Okvetlen 
ez. Schmitt ugyan tiltakozni kivan e logikus következmény ellen, 
mikor a föntebbi idézet után azonban igy í r : «A határozott gondolati 
alaknak, vagy universalis felfogásnak az átmenetben és vonatkoztatás
ban való elillanása nem lényeges természete a gondolkodásnak . . .» Hon
nan tudja? A korlátolt abstractio erre meg nem taníthatta, mert 
szerinte ez csak egyik abstractiotol a másikra röpköd; ama mindent 
magában foglaló abstractio, melyre Schmitt törekszik, szintén meg 
nem taníthatta, mert előbb be kellene bizonyítani, hogy az a «nem-
gondolati, az egyedi élet» tanításra képes. Az i t t rejlő petitio princi-
piit épen nem szünteti meg szerzőnk ez odavetett, az előbbi idézetet 
követő megjegyzése : « . . . mert ha az volna, akkor valóban a gondol
kodás, mint olyan, nem lehetne kutatás tárgyas. Nyilván látni való, 
hogy ez nem felelet. 

Akaratunk ellenére, polémiába fogtunk szerzőnkkel, kit pedig 
ismertetni vágytunk. Az igaz, hogy az nem közönséges feladat, a 
mennyiben megértetéssel jár. mely czélra szerzőnk nem könnyen 
engedi át magát. Az abstractio elleni harczában oly abstractioba bur
kolózik, melyben a tartalom teljesen elvesz. Próbáljuk tehát számtalan 
ismétlései egy másikát meghallgatni, ha netán több világosságot nyer-
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nénk tárgyunkra. «Két szempont nyílik meg most előttünk» — írja 
Szerző, — ((melyekből kiindulva a régi világnézlet alapos megdöntéséhez 
érünk, és a mely szempontokból a szellemnek tulajdonképeni tárgyias 
kutatása lehetségessé válik. Az első szempont: a lét és jelenség azo
nossága, mely phantomok és abstractiok feltevése és hypostasálása 
helyébe a létező jelenség adott tényeinek kutatását állítja. Fichte volt 
az, a ki ezen szempontot először szemügyre vette. A második szempont 
csakis az első alapelv elvont képletének positiv, teljes kifejtését 
mutatja. Ez a visszamenés a valódi elemi létjelenségre, az érzékire, 
melyben, mint minden szelleminek alapelemében, a hellenistikus philo-
sophia abstract gondolatfeltételezése épen úgy feloszlik, valamint az, 
annak synthesisében másrészt felépüb). 

Ebből az idézetből kiviláglik, hogy szerzőnk főellenségnek csak
ugyan «a phantomok és abstractiok feltevését és hypostasalását» tartja, 
melyet leverni úgy vél, hogy ha a Fichte által megindított azonsági 
alapra áll s ezt az alapot «valódi elemi létjelenségében, az érzékiben» 
mutatja be. Ha ez megtörténik, akkor a hellenistikus philosophia 
abstract feltételezése szétfoszlik s egyúttal az érzékinek «mint minden 
szellemi alapelemének synthesisében» újra felépül. 

Hogy mi és miként épül fel, arra vonatkozólag később próbáljuk 
megkeresni a feleletet szerzőnk könyvében. Maradunk most annál a 
pontnál, mi oszlik tehát föl az új álláspont előtt ? A felelet ez: a lét 
és jelenség hypostasálása. Ez ellen küzdött Fichte, Hegel a hírhedt 
azonossággal, s ez azonosságot valósítaná meg szerzőnk valamely 
«érzéki azonossággal)) minek neve : schmittizmus. 

A lét és jelenség hypostasisáért hiába akarja azonban szerzőnk 
a hellenistikus philosophiát felelőssé tenni. A miket történeti vissza
pillantásában idevonatkozólag felhoz, azok merőben félreértések, bogy 
ne mondjuk, félremagyarázások. A lét és jelenség problémája, abban 
az alakban a mint szerzőnk üldözi, a hellenistikus gondolkodás talaján 
meg sem fogant. Valami ehhez hasonló, noha más szavakban kifejezve, 
jött létre az úgynevezett scliolastica pliüosopliiában. a realismus és 
nominalismus harczában. Ott, a Nagy Károly-féle iskolákban, majd a 
keletkező egyetemi iskolákban kezdenek foglalkozni a kérdésekkel, 
melyeket Porphyr isagogeja sorolt elő. A nemek és fajok birnak-e ön
álló léttel, vagy nem egyebek, mint az elme szülöttei? Ha önállók: 
testiek-e vagy pedig testnélküliek ? Mint az érzéki tárgyaktól külön állók 
e tárgyakkal együtt léteznek-e, vagy pedig benne vannak e tárgyak-



ÉRTESÍTŐ. Hl 1 

ban ? A kik már most a középkori atyák közül a dolgok kapcsola
tait, tudniillik a nemeket, fajokat, velők a lelket, az angyalokat stb. 
csupán in modus intellectibus posito vélték, azokat nevezték nominalis-
táknak. Ezzel ellentétben ama másik pártra, mely az említett abstrac-
tioknak tulajdonított valódi létet hivták realistáknak. 

Ez a két párt igazi tudományszomjjal merült a fölvetett kérdé
sek tárgyalásába s a lét és jelenség minden viszonya szóba került el
keseredett vitáik alatt. Szerzőnk, értjük Sclimittet, bő anyagot talál
hat rendszere kiépítéséhez nálok. Egyet nem kerestek csupán e min
den tiszteletre méltó tudósok, tudniillik a megismerés szükségképeni 
feltételeit. E kérdésnek fölvetése azonban merőben az újkor terméke. 
Locke józan esze kellett e Vivánalom sürgetéséhez, melynek érvényre 
jutása vetett jó későre, úgy szólván napjainkban, véget ama philoso-
phiának, melynek egyéb fegyvere az okoskodáson kivül nincs , a 
scholasticának nem volt. S imé a schmittismus, mint egy halottaiból 
feltámadott scholasztika akarja megint negligálni az ismerés szükség
képeni föltételeit, s lát maga előtt oly rémeket, melyek a középkor 
éjjelét népesítették be. 

Abban az alakban, a mint Szerzőnk a legyűrni kivánt «lét és 
jelenség hypostásisait» a philosophia termének falára festi, a kérdés 
— nyugodtan mondhatjuk — megint nem foglalkoztatta az új korszak 
egy nagyobb gondolkodóját sem ; nem Descartest, nem Bacot, nem Spi-
nosat, nem Leibnitzet, nem Locket, nem Hűmet. Az egyetlen, a kit 
foglalkoztatott. Kant volt. Hogy miért foglalkoztatta Kantot, s mit 
ért el vele a nagy königsbergi bölcselő, annak megint megva.n a maga 
okos magyarázata. 

Kantnak főkérdése ez volt : Mit és- mennyit ösmerhet meg a 
tapasztalattól mentes értelem és ész és mennyit nem ? Hogyan lehető 
maga a gondolkodó tehetség? Nyilván látnivaló, hogy ezek az isme
ret feltételeire vonatkozó, tisztán philosophiai kérdések, melyek meg
oldásáért tette meg Kant azt a Kopernikéhez hasonlított lépést, 
hogy a belszemlélet talajára állva h i rdet i : nem a mi eszünk alakul a 
külvilág után, megfordítva e világ felfogására kizárólag eszünk beren
dezése ad irányt, mely berendezést a tapasztaltaktól függetlenül is elő
sorolhatunk. A tiszta ész ily inventariumát hivta aztán Kant meta-
physikának; az inventarium egyes tárgyaiul pedig a tér t és időt s a 
kategóriákat jelöli meg. melyek föltételei a latt megy végbe minden 
ismeret. Ám ezek csak föltételek; a mi tartalmukat adja, az nem más, 
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mint a tapasztalat. Az ismeret előbb emiitett föltételeihez járult tapasz
talat szüli a tüneményt, melyet Kant megkülönböztetett a «dolog mi
voltától)) a Ding an sichtól s ez utóbbira vonatkozólag állította, hogy 
megismerhetetlen, mert lényegénél fogva nem esik az ismeret fölté
telei alá. 

Kantnál e szerint csakugyan történt egy olyas valami, a mit 
szerzőnk s az azonsági philosophok nyelvén aj elenség és lét megkülön
böztetésének nevezhetnénk, noha látnivaló, hogy a megkülönböztetésnek 
más értelme van Kantnál s ismét más epigonjainak 

Mindegy; Kant csakugyan megkülönböztette a plienomenont a 
noumenontól s ez eljárása szülte egy felöl Schopenhauer erőszakos theo-
riáját, másfelől amaz azonossági-rendszereket, melyeken Szerzőnk fenn
akadt. Sehol annyit nem beszélnek lét- és jelenségről, mint épen az 
azonossági rendszerekben, melyeknek életet egy nagy ember nagy téve
dése adott. Ne nézné csak Fichte, Hegel szemüvegén Szerzőnk a phi-
losophia problémáit, gondolatába sem jőne akkora port verni fel régi 
ontológiai kérdésekkel, melyek mindenha csak szűk látkörü rendszerek
kel léptek föl kapcsolatban s a philosophia főkérdéseit soha egy szemer
nyivel sem vitték előbbre. 

Nem viszi előbbre Szerzőnké sem, de meg sem akasztja; mert az 
a philosophia, mely az után a két szempont után indul, melyeket a 
fenti idézetekben látunk, rég túl van szárnyalva s vissza nem tér a 
világosságot kedvelő emberek közé. 

Szerzőnk második szempontja, melyre most visszatérni kívánunk, 
e szavakban nyert kifejezést: «Ez a visszamenés a valódi elemi lét
jelenségre, az érzékire, melyben, mint minden szelleminek alapelemében 
a hellenisticus philosophia abstract gondolatfeltételezése épen úgy fel
oszlik, valamint az annak synthesisében másrészt felépül». Ezzel lesz 
még most dolgunk. Es pedig hogy teljesen szerzőnk inye szerint jár
junk el, a meglehetősen homályos szempontot (minő lesz még a kilátás 
belőle!) könyvéből vett idézetekkel fogjuk támogatni. Idézünk egy-két 
idetartozó passust a Schelling és Hegel nevet viselő fejezetekből, a 
mennyire tudniillik képesek vagyunk Schmitt kétségbeejtő stylusa 
fordítására. 

Könyve 37. és következő lapjain igy ír : «Az öntudat feladata, 
hogy a tapasztalás szakadozott, tökéletlen anyagát összefüggésbe és 
egységre hozza s úgy juttassa tökélyre, hogy egységet mutasson. Emez 
egyszerű, elválaszthatatlan összefüggés, mely alá a külső, érzéki 
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tapasztalás által nyújtott tünemény minden mozzanata fűződik, lesz 
ez ismeret igazságának próbája. Ez összefüggés nem más, mint az elemi, 
érzéki feszültségé, a tevékeny önkiterjeszkedésé . . . melyre tehát minden 
természetismeret végelemzésben visszatér. A természettörvények, a 
mennyiben bevégzett, megtisztult tudományos kifejezést nyernek, a 
mechanikus önkiterjeszkedés variatioinak formuláiban, egyedül mathe-
matikai formulákban találják teljes kifejezésöket; minthogy minden 
mathematikai eonceptio, ugyszólva a kiterjedés conceptio szemléleté
ben gyökerezik. Mért tartja azonban az öntudat azt az eredeti, egy
szerű összefüggést az egyáltalán igazinak s mért látja előállását a 
tökéletes ismeret ismertető jelének ? Ennek oka a következőkben rej
lik. Az öntudatra nézve mindenesetre kétséges lehet képeinek helyes
sége és tökéletessége s a productiv phantasia a varialt képek végtelen 
gazdag organisatiojának apparátusát hozhatja működésbe a czélszerü 
tökéletesítés érdekében, az empiria varialioinál fogva a gondolkodás 
kételyében logikus háttért állítván föl az empiria számára. Azonban 
e kétely végfokon csupán a képek, mint olyanok helyességére, nem 
egyúttal az adott, belső tünemény megfelelő, voltára vonatkozik. A 
variáló gondolkodás kételye, mely minden individuálist, mint az ösme-
retben meghatározhatót fog föl s ekként az individuális, érzéki varia-
tiók bevégzetlen özönét tartja logikai hátterében készletben, ennél
fogva második főoka a gondolkodás tiszta formái határozatlanságának, 
nemérzékiségének. Világosan kitűnik ebből, hogy az érzékiség negatioja, 
a nemérzéki csupán a határozatlan érzéki jelentőségével bír és így, a mint 
nekünk adva van, egyedül az egymásba projicialt érzéki képek gazdag 
organisatiojának teljességében, csupán az agyban bírhat értelemmel és 
valósággal. Abban, hogy a negatív positive, „vagyis érzékileg fogatik 
föl, abban van az ismertetőjele minden valódi, positiv philosophiai 
kutatásnak. Az abstraetio hóbortja e eomplicalt functiokban mutat
kozó, összehasonlító, kételkedő ismerőtehetség kérdését mindenesetre 
skeptikus előfeltétellé, a belsőleg adott lét elvévé teheti s igy fölvet
heti azt az oktalan kérdést: vajon e tünemény magában akként 
vagyon-e. a mint tényleg, mint tünemény adva van'? A kérdés e ferde 
fölvetésével minden gondolkodás, ismeret., kétely tulajdonképeni lényege 
a legdurvább sérelmet szenvedi. Sőt inkább nyilvánvaló s ezt hang-
siilyozza Schelling is Kanttal szemben, hogy a magában adott tünemény 
az, a minek feltűnik s igy semmi értelme egy más ősiét, vagy Ansich 
beszédének, s ekként az alany-tárgy s nem a csupa objectiv Ansich, 
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vagy akár a tiszta alany képezi minden öntudat s a világ állagát. 
Visszatérve előbbi kérdésünkre : A természetismeret számára kétséges 
lehet a különös alakulás és feszültségmód a tevékenység és feszültség 
ez ó's vonatkozásában ; de kétségtelen, hogy a másik mozzanat közvet
lenségemé, hogy a másik maga is feszültségmozzanat, amennyiben a 
feszültség egyáltalán maga ez a létező' tünemény. A tevékenység e 
mindent egyesítő ó'svonatkozásán kételkedni annyit jelent, mint kétel
kedni az adott tények létén s igazolatlanul kimutatható bonyolult 
ismeretvonatkozásokat tenni a tünemény elemi őstényeinek helyére». 

«Hegel», — írja továbbá szerzőnk, műve 64-ik lapján, -*- «ki a 
gondolatit csupán az összszemléletben, a tiszta fogalom kristályfényes, 
elválaszthatatlan, «gyémánt»-egységében szemlélte, kinek egyetemes 
szemkörében az egyedi, az érzéki, mint elemi mozzanat eltűnt, fel
fogása olympusi magaslatán még távol állt attól, hogy az élet profán mély
ségeibe merüljön, a gondolatit egyedi, érzéki organisationak fogja föl 
s meglássa azt a pontot, hol a concret philosophiai kutatás az egyre 
haladó természettudománynyal az érzéki-egyedi közös, solid, szilárd talaján 
találkozik s vele harmonikus kapcsolatban megvalósítja az egy, ellentétnélküli 
tudományt. Pedig hát e talaj már elő van készítve. Midőn a philo-
sophnak, a gondolkodás imminens kutatáséiban feltűnik a tiszta gondo
latinak természete, mint egyedi tünemény-mozzanatok kimondhatatlan 
gazdag variatíója. mint az érzéki variatio tüneménye, bámulatos össz
hangba jut a modern természetvizsgálattal, mely a szellem s gondolat 
organikus alapfeltételének a legképzőbb anyagot, a prctoplasmát mutatja 
be, melynek végtelen finom képzékenysége minden képzetünket fölül 
múlja s e tevékenység orgánuma, a protoplasma képzékenységének 
legmagasb eredménye gyanánt a legcsodálatosabb, legbonyolultabb, 
alakulása kitérjeszthetetlen finomságában szintúgy minden képzetet 
fölülhaladó organisatiot, az agyvelő organisatioját feltünteti. Ebben 
látjuk mi a szellemi működés s az organikus bonyolultság s képzékenység 
közös alapját, a szervezetinek és a szelleminek közös alapját. Az adott 
szellemi és gondolati összjelenség sajátságos természete, mely az immanens 
philosophiai kutatás előtt az agy speciális szervezeti módjában, fő jellemében, 
a protoplasmasejttartalom s az összekötő idegpályák fölépülésében miként lel 
bámulatosan összehangzó kifejezésre a természetvizsgálat minden eredményével 
— ennek még csak főbb vázlatában való kimutatása is túlvág mos
tani feladatunk határain s csak egy nagyobb, alapvető munkában lel
het természetesen megoldást)). 
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Még csak egyetlen idézetet csatolunk az előzőkhöz, egy olyan 
idézetet, melyben szerzőnk a philosophiai módszert fejtegeti s aztán 
végezünk munkájával. Az idézet a könyv 74. lapján olvasható s igy 
hangzik: «Egy tudomány methodusa alatt azt a módot értjük, melyben az 
ismeret egységes fogalmi kifejezésre juttatja, anyagát. Rögtön szembetűnik, 
hogy e tartalom és fogalmi alak általában különböznek s egymásra 
nézve annyiban idegenek maradnak, a mennyiben az illető tudomány 
hatáskörén kivül áll a közös gyökerükre való visszamenés. A philo
sophiai vizsgálódás anyaga s tartalma, maga a fogalom tiszta gondolati
sága és formaisága. Tartalom és forma, mely más tudománynál szét
válik, itt, a philosophiánál együvé tartozik. Ezt természetesen csak 
ott érjük el, a hol a philosophia transcendens phantasiákból feladata 
tiszta tudatára ébredt. Világos, hogy a philosophia módszerébe alapos 
belátás a puszta, külső, formális tekintetek mellett nem nyerhető, 
hanem hogy a philosaphia methodusának nagy kérdése akkor jut érett 
kifejezésre, midőn főbb vonásaiban tisztában kezd állni előttünk a 
philosophia feladata materiális tartalma, akként, hogy a methodus 
nem e tartalom külső formája, mely bármely más, tetszésszerint választott 
tartalomra is ráillenék, hanem a saját forma methodusa, a philosophia 
speciális czéljának tulajdonképeni kifejezése, mely mint ilyen, minden 
formálist, egyediségnélkülit, általánost magában felold s felfog — a 
miben tudniillik minden egyéb, tisztán formális, vagy csupán empirikus 
és historikus tudománytól különbözik — s a melynek lényege mégis 
minden mozzanataiban, mint belsőleg adott összfunctióban ismét magá
ban foglal, felold és fölépítw. 

Ez aránylag hosszú idézeteket gondosan jelek közé zártuk, hogy 
az olvasó minden pillanatban, mintegy mechanice figyelmeztetve legyen, 
ki beszél. S ha volt türelme e kétségbeejtő phraseologia átolvasására, 
sőt tanulmányára, dereng is egyúttal valamely kép szerzőnk törekvé
sei felöl. Elmondjuk hát mi, hogy mi dereng előttünk az idézetekből. 
ha netán mindhármunk, tudniillik a szerző, az olvasó s mi magunk 
egyetértésre juthatnánk. Az idézeteknek, illetve szerzőnk törekvéseinek 
keresztény szavakban kifejtett tartalma ez. A philosophiának akkor 
lesz jogosultsága s igazsága, ha egységben fogja az összes tüneménye
ket. Tünemény minden, az égbolt, a hulló meteor, a rohanó hegyi pa
tak, a rét lilioma, a gyönyör és fájdalom, a poéták isteni alkotása : 
minden tünemény, melynek tanulmányozásában a különféle tudományok 
megosztozkodnak. Kettő tűnik ki mégis e tudományok küzül, mely a 
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vizsgálatban a vezérszerepet viszi az egyik a természettudomány, másik 
a philosophia. Eddig a kettő eltérő utakon haladt. Ámde a philoso-
phiának, ha ugyan föntebb adott feladatának meg akar felelni, ha egysé
get akar teremteni az összes tüneményekben, a természettudományok
kal ujjat húzni nem szabad. I t t nincs más választás, mint a természet
tudományokhoz való alkalmazkodás. Ez alkalmazkodás módja igen egy
szerű. Csinálja azt a philosophia a beltüneményekkel, a mit a physika 
a kültüneményekkel csinál s minden rendben lesz. Csak egy parányi 
a különbség köztük már is. Csupán a szempont kérdése. Ignoti nulla 
cupido. A nélkül, hogy ne jelentkezzék előttünk, bennünk valami, nem 
is létezik. Ahogy jelentkezik, akként igaz is. Botor beszéd az, hogy 
nem igaz, a mi nekem jelentkezett. I t t volt. hát itt volt; ez tény. És 
ha tény, jogos tárgya a vizsgálatnak. Van hát a vizsgálatra mód, az 
a mit immenensnek nevez szerzőnk. Hogy a természettudomány a maga 
vizsgálatmódját hogyan hivja, az az ő dolga; az bizonyos, hogy a 
philosophia lefoglalja magának az immanens vizsgálódás módját. Mit 
törődik a • schmittismus azzal, hogy e szót Kant irta körül s ellenté
tének a transcendenst mondta. Ha akarja a természettudomány, ám 
válaszsza magának a transcendens vizsgálati módot, vagy ha tetszik, 
az abstract vizsgálódási módot. Szabadságában áll. Mi tehát, tudniillik 
schmittisták immanens módon vizsgáljuk a tüneményeket. A kérdés 
az, hogy mi tűnt föl nekünk. A mi feltűnt, az nem tűnhetett föl más
ként, mint érzéki úton; nyilván tehát, a feltűnt dolog is érzéki. Érzéki 
e szerint az összes mindenség. Alapja a protoplasma. Igaz ugyan, hogy 
a protoplasma alatt eddig a szerves világ ama föltételesen ős sejtjét 
értették, ama durványt, melyből az evolutio theoria képzeletdús jobb
oldali képviselői, például egy Haeckel egész teremtéstörténetet csinál
tak meg. De hát ez mindegy. Ha az ó'snyák alkalmas arra, hogy a 
végtelen bonyolultsága szellemi összjelenségek functioit az agyvelőben 
megteremtse, okvetlen képesnek kell lenni a szervetlen világ létre
hozására is. A hogyan kérdése, különben is másodrendű; az ördögbe 
is, erről, tudniillik a hogyan kérdéséről, az öntudatunkban jelentkező 
s a philosophia által immanensen vizsgált tünemények igaz ténysoro-
zata felvilágosítást nem ad. Mit is törődjünk hát mi a hogyannal, 
vagy megírjuk egy főmunkában, vagy nem. A fontos : a mi. Ez pedig 
adva van a protoplasmában, a mi nyilván látnivaló érzéki dolog. Be 
van e szerint bizonyítva, quod erat demonstrandum, hogy a protoplas
mában a philosophia meglelte azt az érzéki kulcsot, mely a természet-
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tudományokat is kinyitja. Már most csak «óriás magasságú)), «olympi 
tetőjü)) belátó erő, a philosophia új napjának fölkelte szükséges, hogy 
a panaisthesis egész pompájában felderüljön. Azt az egyet kötjük 
csupán ki, hogy ennek a philosophiának a «specialis» módszerébe 
senki bele ne bojtorjánkodjék, mert ez a philosophiai módszer nem 
olyan módszer ám, mint bármely más módszer. Ez a módszer csak a 
berlini kiváltságolt philosophia módszere, melyet egyéb istenteremté
sére, mint a berlini philosophiára ráhúzni nem lehet á m ! Erre is csak 
úgy, ha Hegel «óriás magassága» leszáll az élet mélyeibe s a proto-
plasmával ölelkezik. 

De hát miért nem irta meg Schmitt ekként, bárki által megért
hető módon philosophiáját ? 

Egy oka van annak, hogy meg nem i r t a ; az nevezetesen, hogy 
ekkor*nem szállhatott volna perbe az abstractióval, mely ellen kétségbe
ejtő küzdelmet folytat munkája majd valamennyi lapján. Ez a leg
jellemzőbb aztán egész gondolatvilágára. 

Szeretnénk e tárgygyal komolyan foglalkozni, ha még nem késő, 
szerzőnk hasznára. El akarjuk neki mondani, hogy mindaz a dolog, a 
mit az ember fensőbbsége czímén ismerünk, mind az abstractiónak kö
szöni lételét. Hogy a legnagyobbon kezdjem: maga a törvény, akár a 
physikai, akár a polgári, nem más, mint abstractió. «A dolgok termé
szetéből eredő szükségképeni viszony a törvény» — mondta Montesquieu. 
A művészet alkotásaiban, épen Hegel szavai szerint: «Az eszme érzéki 
látszata» az abstract eszme a döntő. A tudományok elejétől végig 
abstractiók, maga a szó, melyet kiejtünk, a betű, melyet leírunk, mind
mind abstractió. A leghülyébb Ítélet, melyet valaha philosoph vagy 
nem philosoph létrehozott, tiszta abstractió. Miként fu that mégis vala
kinek, épen egy philosophiai feladatra törekvő irónak az abstractió 
ellen küzdeni, megvalljuk nem értenők, ha egy, egyetlen egy psycho-
logiai magyarázatát nem látnók. 

A magyarázat ez. Szerzőnk, mint könyvének minden sora mutatja, 
telítve van a német azonsági philosophiával. Hogyan történt s hogyan 
nem, hogy ez iskola kioltott benne minden vágyat más iskolák, egyéb 
philosophiai rendszerek megemésztésére, nem keressük. De ezt a Fichte, 
Schelling, Hegel triást, kiket Kant egy cardinalis botlása hivott 
életre, hogy e botláson szemkápráztató rendszeröket felépítsék, mely 
azonban mint a szappanbuborék még pajkos gyermekkéz érintésére 
sem várt, hogy szétpukkadjon, s elmerüljön az agyonhallgatás néma 
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éjjelében, ezt a triast szerzó'nk megemésztette emberül. Átérezte aztán, 
hogy e rendszerek alapjokban tévesek s megirta kritikájukat. Egész 
műve nem egyéb, mint az azonossági philosophia bomlási processusá-
nak híí kifejezője. S az az elragadó van a dologban, hogy szerzó'nk ép 
azon a nyelven — bizonyítják a föntebb olvasható idézetek — irta 
meg e rendszerek kritikáját, melyen azok az emészthetetlen rendszerek 
írva valának. Mint az azonossági philosophia felbomlásának hű docu-
mentálása, szerzó'nk művének kétségtelen jelentősége van — Német
országon. 

r. 

Dr C. L. Michelet und Dr G. H. Baring: n-Historisch-kritische Darstellung 
der dialektischen Methode Hegelsv. Leipzig 1888 in 8° 173 lap. 

A Magyar Philosophiai Szemle múlt évi folyama IV. számában; 
«Egy magyar philosoph feltűnése Berlmbens czímen, az eddig ismert 
adatok alapján tüzetes leírását közölte ama pályázati ügynek, mely a 
berlini philosophiai társaság előtt tavaly lefolyt s azzal végződött, 
hogy Schmitt Jenő, volt zombori írnok beküldött művét megdicsérték, 
majd aztán a társaság kiadványai közé is fölvették. 

Minden örömünk mellett is, melylyel egy magyar ember s hozzá 
munkatársunk kitüntetését vettük, közleményünkben megőriztük teljes 
pártatlanságunkat úgy a pályamű értéke, valamint a pályázat előt
tünk addig nem ismert körülményei irányában ; s e pártatlanságunk
nak kívánunk most is megfelelni, midőn a fent czímzett művet tüze
tesebb figyelemre méltatjuk. E könyvet szerzői éppen azzal a czélzat-
tal írták, hogy a sokat emlegetett pályázat ügyét a német philosophiai 
közönséggel a saját szempontjokból megismertessék. Van, tudniillik, a 
hozzászólásra jogos szempontjuk. Egyikök, Michelet, a biráló bizottság 
tagja volt; másikuk pedig a pályázaton megjelent I I . számú műnek 
szerzője, kit Michelet megkoszoruztatni kivánt. 

A munka a következő fejezetekre oszlik: 1. Bevezetés I — X V I lap ; 
2. Michelet bírálati véleményes jelentése a pályázatra beérkezett 
három miiről 1—94; 3. Haring I I . számú pályaműve 95—152; 4. Miche
let utóirata a pályázat történetéről 153—173. Ez utóbbi fejezet mint
egy pendantját képezi tavalyi közleményünknek s épen azért egész 
terjedelmében bemutatjuk. 




