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AZ ÚJ IDEALISTA V I L Á G K É P AKADÁLYAI. 
Irta: Mátrai László. 

AMI ÚJ, ami ideálista és ami világkép, az háromszorosan hálás téma 
a publicistának, de háromszorosan nehéz probléma a filozófus 
számára. A voltaképpeni tudománynak nem lehet célja, hogy köz-

vetlenül megfogalmazott világnézetet adjon, amit adhat, az csak egy többé-
kevésbbé ellentmondásnélküli világkép lehet csupán. Mindenkinek leg-
bensőbb magánügye, hogy e hidegen megfogalmazott világképet miképpen 
érleli küzdelmes élményeinek szűrőjén át világnézetté. A tudomány épp 
azért volt minden időkben a világnézetért küzdő ember legbiztosabb támasz-
téka a világ kaotikus eseményeinek közepette, mert a maga szerény esz-
közeivel kozmosszá varázsolta a kaosznak azt a részét, melyre vizsgálódá-
sainak fénykévéjét reávetítette. Arról lehet vitatkozni és fogunk is mindig 
vitatkozni, hogy az egymással küzdő világnézetek közül melyik a helyesebb, 
a tudománynak helyességi kritériumai azonban magában a tudományban 
vannak, mert az igazi tudós a bizonyítás és meggyőzés súlyát szerényen 
áthárítja az általa feltárt tényekre. A tudományos alkotás vagy meg tud 
győzni a feltárt tárgyi adatokkal, vagy ha ezek nélkül akar bizonyosságot 
elérni, retorikává süllyed vagy — ha úgy tetszik — emelkedik. 

Új tudományos világképről tehát csak abban az értelemben beszél-
hetünk, hogy nem világnézeti követelmények írtak elő új módszereket a 
kutatóknak, hanem, hogy a megismert adatok újabb és újabb tömkelege új 
megfogalmazást követelt a vele foglalkozóktól, mivel a régi ellentmondónak 
és hiányosnak bizonyult. Ezt a régi felfogást — első közelítésben — való-
ban materialisztikusnak nevezhetjük. A materializmus mint módszertani 
inspirátor távolról sem nevezhető haszon nélkül valónak. A pozitivista iro-
dalomtörténetírás például egyenesen előkészítője, előfutárja volt az úgy-
nevezett szellemtörténeti iskolának, hisz éppen a hangyaszorgalommal 
összegyüjtött adatok halmaza kényszerítette ki mulhatatlan szükségszerű-
séggel az adatok értelmezésének szintetikus munkáját. Kétségtelen az is, 
hogy a tudomány materialisztikus alaplelkületű művelésének korában a 
vezérszólamot a természettudományok vitték. De éppen e tudományok félel-
metes nekilendülése váltotta ki a kutatók féltékeny rádöbbenését a szellemi 
természetű jelenségek materiális felfoghatatlanságára és jelentőségére. Manap-
ság hajlamosak vagyunk arra, hogy a mindennapi élet békaperspektívájából 
ítéljük meg a tudományos élet nagyjelentőségű változásait is és hajlandók 
vagyunk az ideálizmus jelszóvá torzítása által a materializmus minden érde-
mét megtagadni. Pedig ha a természetben nincs ugrás, a tudományban még 
sokkal kevésbbé van. Mert hogy képzelhető el Frobenius Wundt nélkül, 
Gundolf Scherer nélkül? Az egymást követő tudományos iskolák merev 
szembeállítása népszerűsítő, pedagógiai vagy publicisztikai szempontból 
lehet nagyon gyümölcsöző és hatásos, de a tényeket korántsem fedi. Ami 
egyes tudományos iskolák vitájában küzdelemnek látszik, az lehet nemzedé-
kek, nemzetek, felekezetek, politikai érdekek összeütközése, de sui generis 
tudományos összeütközésnek semmikép nem nevezhető. A tudomány ott 
kezdődik, mikor valaki úgy tárja föl a tényeket, hogy azok mindenki számára 
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evidenssé válnak : népre, nemzetre, generációkra vagy politikai érdekekre 
való minden tekintet nélkül. Ha a napjaink tudományos praxisában valóban 
jelentkező ideálista felfogás újnak nevezhető, újdonsága éppen abban rejlik, 
hogy réginek és újnak régen megszokott szembeállítása helyett, letaszítva 
trónjáról régiség és újság tudománytalan kritériumait, mindenütt felfedezi 
a történet folyamának szellemi folyamatoságát. Ha van történeti pillanat, 
mikor a kritikátlan, agyonméretezett túlzások önmagukhozta bukásának 
tanui lehetünk, akkor ez a pillanat a tudományos szempontú kutató számára 
valóban elérkezett. Lehet, hogy a praktikus morál szempontjából már el-
évült Aristoteles etikai tanítása, hogy az erény mindig középút két véglet 
között, de mint gondolkodásetikai kánon ma is fennáll a nyugati kultúra 
ez első szakemberének tanítása. 

Ma négyszáz esztendővel Rotterdami Erasmus halála után az egymás-
sal küzködő világnézetek épp oly tomboló orgiát ülnek, mint egykor. Divat 
és jelszó kétes értékű szimbiózisa jobban érvényesül, mint valaha, ma a 
divat a tudományos jelszó és jelszó a divatos tudomány. Nem sok tudomány-
történeti tudás szükséges annak belátásához, hogy minden idők komoly 
vizsgálatai «unzeitgemässe Betrachtungen» voltak. Ha az ideálizmus jelen-
tését eredeti gyökerénél, a platoni ideánál vizsgáljuk, láthatjuk, hogy az 
ideális megismerés alaphangulata sokkal közelebb áll a ráismerés, a déja 
vu élményéhez, mint az újdonságot felfedezni vélők szubjektív indíttatású 
lelkendezéséhez. Est «ordo» in rebus : ez az ideálista tudomány alapbelátása 
és munkahipotézise. Ez a munkahipotézis tudományosan már nem cáfolható 
és csődje minden tudomány bukását is jelenti egyúttal. 

Az ideális világrendnek ez az alapvető feltevése elválaszthatatlan a 
szellem fogalmától. Ha figyelemmel kísérjük ennek a sokat vitatott jelszó-
nak százesztendős tudománytörténeti pályafutását, a kultúra alakulásának 
csodálatos törvényszerűségeit fedezhetjük fel. Ha lehetséges filozófiai rend-
szer, melynek alfája és omegája a szellem fogalma, akkor Hegel filozófiája 
valóban ilyen. Ellene az elképzelhető legádázabb ellenfél ugrott a porondra, 
az antispiritualizmus legszélsőségesebb képviselője, Karl Marx. Martinus 
Lutherus és Ignatius de Loyola egykor épp úgy léptek át a gyávának bizo-
nyult Erasmus feje fölött, mint ahogy az egyre hétköznapiasodó Hegel és 
a mindjobban realizálódó Marx egyberobbanásánál nem fog szerep jutni ma 
sem a tudomány gyáva képviselőinek. Ha közelebbről szemügyre vesszük a 
Marx kontra Hegel duellumnak immár tragikussá súlyosodó következmé-
nyeit, mindkettőjüket a rövidlátás súlyos, de gyakori vétségében kell el-
marasztalnunk. Marx Hegellel szemben azt hirdette, hogy a történet végső 
mozgatói a materiális tényezők. A szobatudósnak ez az akkor még tisztán 
szellemi, elvont teóriája azóta államformává materializálódott és okozója 
lett a legdrágább matéria, az emberi vér töméntelen kiontásának és ki tudja, 
hogy a jövőben milyen mértékben lesz még okozója. Marx, az országról 
országra üldözött, hazátlan és társtalan emigráns, küzdelmes életének min-
den szorongattatásával tudományos teóriát kovácsolt egyéni szenvedéseiből. 
Magánéletét, annak minden exisztenciális gátlásával egyetemben bevonszolta 
a tudomány szentélyébe és a Bibliothéque National meg a British Museum 
olvasótermében tudományos megfogalmazás által százezrek végzetévé for-
málta azt, ami eddig csak sajátmaga végzete volt. Kell-e ennél frappánsabb 
bizonyíték arra a hegeli tézisre, hogy a szellem valóban reális világtény és 
egyetlen szellemi gesztus évtizedekre preformálja a materiális világ alakulását? 
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Az exisztenciális tudomány itt, szellemiség és ideálizmus perspektívájá-
ban kezd problematikus lenni. Tisztában kell lennünk azzal, hogy minden 
idők komoly tudománya exisztenciális volt, a szónak általános értelmében. 
Az ünnepelt berlini professzor gondtalan életformája és gátlásnélküli ideá-
lizmusának spekulációja között épp oly szoros, exisztenciális összefüggés 
áll fenn, mint a gátlásokkal vívódó emigráns küzdelmei és a történeti mate-
rializmus között. Akaratlanul is rá kell döbbennünk a kérdésre, hogy az 
egyéni exisztencia és a tudományos igazság egymással együtt fokozódó 
fogalmak-e: vajjon nem több lenne-e a hegeli szisztéma igazságtartalma, ha 
rendszerében nem érvényesült volna ennyire maradéktalanul a hegeli exisz-
tencia? Szabad-e az időtlen igazság kutatójának a muló sikerbe, vagy muló 
balsorsba annyira beletemetkeznie, mint azt Hegel és Marx tették? Nyilván-
való, hogy mindkét gondolkodó jobban megközelítette volna az igazságot, 
ha sikerült volna antiexisztenciális módon megszabadulnia egyénisége kor-
látaitól. Ma már nyugodtan mondhatjuk, hogy mind a mens agitat molem, 
mind pedig a moles agitat mentem helytelen történetfilozófia. Hibájuk éppen 
az, hogy mindkét álláspont szélsőséges túlzás és egy exisztenciális determi-
náció által eltorzított képe a való tényeknek. Ha elvesszük belőlük a hegeli 
és marxi exisztenciák tudománytalan gátlását, középúton feldereng mögöt-
tük az igazság, hogy t. i. a mens és a moles világténye között az agitáció 
világténye áll fenn. Az ideálizmus és materializmus vitájának «új ideálista» 
megoldása éppen az, hogy a torzító egyéni szempontok korrigálásával a 
különböző világnézeteket egyetlen világképpé redukálja. 

Első pillantásra talán visszatetsző, hogy a tudománytól megtagadjuk 
a világnézet produkálásának lehetőségét. De a szellemtudományos iskola 
alapbelátása éppen az, hogy az anyag és a szellem nem ellenséges erőkként 
feszülnek egymással szembe, hanem a legkezdetlegesebb materiális lénytől 
a legszellemibb emberig a változatok végtelen fokozata lehetséges. Az élő-
lényeknek ebben az automatikus rendjében minden élőlény más-más helyet 
foglal el és egészen természetes, hogy az értékskála minden egyes pontjáról 
az exisztenciális determinációk szükségessége folytán, más-más világnézetté 
vetül ki az önmagában egységes világkép. Jellemző, hogy ez a felfogás nevez-
hető relativizmusnak és abszolutizmusnak egyaránt, spirituálizmusnak épp-
úgy, mint materializmusnak. A szisztématikus filozófia valóban relativiz-
mussal vádolja a szellemtörténeti iskola legkiválóbb képviselőjét: Wihelm 
Diltheyt. Lehet, hogy ennek a vádnak a maga sajátos filozófiai területén 
igaza van, de a szellemtudomány módszertana szempontjából egy pillanatig 
sem helytálló. Mikor Dilthey azt hirdeti, hogy minden történeti tény tudo-
mányos megértésének kulcsa a világnézet, e módszertani fogással éppen azt 
akarja elérni, hogy az egyéni világnézetek esetleges tömegéből olyan tipikus 
állásfoglalásokat sikerüljön kiszűrnie, amelyekben az individualitás színes-
sége a tipikus vonások tudományképességével egyesül. Ha a filozófiai 
kritika ezt a hipotétikus, módszertani relativizmust sem engedélyezi a szel-
lemi tudományok számára, akkor kizárja a történeti tudományokat a pro-
duktív tudományok köréből és egy követ fu j a természettudományok szű-
kebb látókörű metodikusaival, akik szerint szintén lehetetlen a szellemi 
jelenségek tudományos igényű megismerése. 

Mindenki előtt, akire hivatása a szellemtudományos munkásság nehéz 
súlyát rótta, napjainkban előbb-utóbb felmerül a szkepszis a szellem fogal-
mával szemben. A γόγος és βίος jelenségvilágai már korántsem állanak 
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olyan tisztán előttünk, mint a görögség boldog tisztánlátásában. A szel-
lem, ez az önmagában tiszta jelentésű és emberi magaslatot jelző szó, 
túlgyakran fordult meg szellemietlen és szellemtelen emberek szájában. 
Ma is vannak sokan, akik a szellemtörténet jelszava alatt történeti tudásuk 
hiányát a szellem védőpajzsával, szellemi érzéketlenségüket pedig a tör-
ténetre való hivatkozással leplezik. Azt is bevallhatjuk, hogy e szó szent 
hitelén sokat rontott a mult század nem egy filozófusa, aki szellemfilo-
zófia űzése címén vérszegény történeti anyagismerettel belebölcselkedett 
a világürbe. Egyáltalában azt mondhatjuk, hogy a szellemre való hivatkozás 
minden idők tudományos vérszegényeinek türelmes védőeszközül szolgált. 
Ezért ha ismerjük a kultúra történetének néhány alapszabályát, nem kell 
csodálkoznunk azon, hogy napjaink tudományos és irodalmi gyakorlata 
inkább a χάος és βίος, semmit a χόσμος és λόγος divatának kedvez. Ért-
hető, hogy ha egyes gondolkodók a szellemi világtér magasabb fokozatait 
érdemtelenségükkel szisztématikusan diszkreditálják, akkor az utókor jog-
gal fordul el miattuk maguktól e fokozatoktól is és mohó érdeklődéssel veti 
magát az életes és kaotikus jelenségekre, mert a logos helyén formaliz-
must, a kosmos helyén pedig csak spekulációt talált. Mondanunk sem 
kell, hogy ebbe a végzetes perspektivikus csalódásba napjaink legkiválóbb 
metodikusai, tudósai és írói sorra beleesnek. A karakterológus Klages, az 
etnológus Frobenius, a történetfilozófus Spengler, a pszichológus Freud, 
a filozófus Bergson; a gróf Kayserling, az író Lawrence, a költő George, 
az irodalomtörténész Bertram, a metafizikus Heidegger, sőt a maguk mód-
ján a fizikus Stark és Lénárt is, energiájuk legjelentősebb részét arra 
fordítják, hogy elundorítsanak mindentől, ami a világban rendet és 
értelmet jelent. Nem véletlen, hogy e gondolkodók között hivatásos törté-
nészt keresve sem találunk, sőt ellenkezőleg : a vérbeli történészek úgy-
szólván egyetemesen ellenszegülnek ennek az antispiritualista lendületnek. 
Lehet valaki még oly kiváló gondolkodó, a történész nevét csak akkor fogja 
megérdemelni, ha egyrészt túllát a közvetlenül előttejáró generáció hibáin, 
másrészt pedig nem hajlandó felcserélni a történeti világkép katexochén 
«előbb-utóbb» szemléletmódját, a világnézeti küzdelmek történetietlen «vagy-
vagy» ideológiájával. Az előbb felsorolt írók és gondolkodók mindegyike 
kétségkívül kiválót alkotott a maga szakmáján belül. Végzetes szükség-
szerűsége napjaink kulturális válságszituációjának, hogy ezek a gondolko-
dók nem maradhattak meg hivatásuk mesterien uralt korlátai között. Az 
esztelen és kétségbeejtő európai világhelyzet szinte megkövetelte e gondol-
kodóktól, hogy tudományos világképüket világnézetté öblösítve, siessenek 
a bukófélben levő európai kultúra segítségére. Nyilvánvaló, hogy ez az egyéb-
ként nemes célkitűzésű vállalkozás meghaladja tudományuk hatáskörét és 
érthető, hogy a kultúrfilozófia területére tévedt etnológus éppúgy elveti a 
sulykot, mint az idetévedt antropológus vagy pszichológus. Ami e modern 
gondolkodók szellemellenés hadjáratában egységes szellemi frontnak látszik, 
az voltaképpen a különféle tudományokból tévesen elvont konzekvenciák 
találkozóhelye. Megdöbbentő, hogy az egyik legszellemibb életfunkciónak, a 
tudománynak, egészen kiváló képviselői milyen makacs következetességgel 
próbálják a tudomány ez ősi létalapját, a szellemet, a világ tényezői közül ki-
pusztítani. Érthető, hogy Johann Huizinga, a vérbeli történész, aki ellentét-
ben Spenglerrel, nem a matematikáról nyergelt át a történelem kihagyásával 
egyenest a történetfilozófiára, hanem egyszerűen történésznek született és 
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valószínűleg nem prófétaként fog meghalni, megdöbbent csodálkozással áll 
«A holnap árnyékában» e kiváló szakértelemmel űzött kultúrfilozófiai dilet-
tantizmussal szemben. A «Herbst des Mittelalters» nagytudású szerzőjének 
élmény-tárházában nemcsak tébolyodott napjaink krízise van képviselve, 
hanem átélve és átértve ott sorakozik Európa történetének minden deka-
denciája és reneszánsza. Erasmus kiváló életírója jól látja, hogy van 
a történetnek egy mozzanata, amely a kultúrák külső keretének elpusztulása 
után is változatlanul tovább él, tudja, hogy pl. volt a latinitásnak egy része, 
amely kiirthatatlan az európai életből és amelyet nem érint a gens Romana és 
az Imperium Romanum kereteinek az összeroppanása. A római szellem az, 
amely halhatatlanul továbbél még akkor is, amikor a római vér más népek 
vérével már felismerhetetlenül elkeveredett és mikor a Birodalom földjét 
rég letaposták életesebb, új népek lovainak patái. A szellem szellem marad, 
a vér és a föld az, ami változik. Az időtlen szellem kultusza az egyetlen 
adekvát felfogás az időtlen igazságok művelője, a tudós számára. A szellem 
igényeiről lemondani annyi, mint megadni magunkat az idő pusztításának. 
A szellem megtagadása a tudomány öngyilkossága. 

2. 

\ szellemtudományok módszerének ezek a negatív követelményei. Láthat-
l \ juk, hogy az adott történeti pillanatban már ezeket a negatív köve-
telményeket is igen nehéz betartani. Súlyosbodnak a nehézségek, ha a szel-
lemtudományos módszertan pozitív oldalát vizsgáljuk és felvetjük a kér-
dést : milyennek kell lennie napjaink szellemtudományának? Legegysze-
rűbb e kérdést egy példával megvilágítani. Legyen a probléma Friedrich 
Nietzsche. Mielőtt a kérdéshez bárki közeledni merne, az előzetes problémák 
hatalmas rengetegén kell átrágnia magát. Ki volt Friedrich Nietzsche: aki-
nek életrajzi adatai mutatják, vagy az, akinek kortársai tartották, akinek 
ellenségei hirdetik, akinek követői dicsőitik, akivé őt a pszichiáter degra-
dálja, akinek az utókor tekinti, akinek a magános olvasó érzi, vagy akire 
iskolák hivatkoznak, vagy akinek ő tartotta sajátmagát? A Friedrich Nietz-
schének nevezett jelenség nem 1844-ben kezdődött és 1900., halálának dá-
tuma, épp ily gyönge támpont alakjának megértéséhez. Az európai gondol-
kozás legelső kezdeteinél, a Sokrates előtti bölcseletben már nietzschei eleme-
ket találunk, de a magyar Ady Endre is — noha nyilván nem ismerte — meg-
lepő lelki rokonságban áll vele. Nietzsche műveinek, a Corpus Nietzscheanum-
nak az ismerete maga is csak minimális alapkövetelmény a megismerés felé 
vezető úton, valamint a Nietzsche-Archiv egyébként ártalmatlan ereklye-
gyüjtögetése is édes-kevésnek bizonyul. Ilyenkor tűnik ki, hogy milyen 
magas célkitűzés a Schleiermacher által kezdeményezett szellemtudományos 
módszer, a szerénynek látszó «Verstehen», a megértés. Nietzschét megérteni 
annyi, mint a benne megtestesülő világtény értelmét, jelentését megragadni. 
Az eddigi kutatások sikere és kudarca egyaránt azt mutatja, hogy ez az 
értelem csak szisztématikus módon, az összes tudományok minden appa-
rátusával fejthető meg. Ha az elbizakodott pszichiáter egyedül akarja fel-
mérni a jelenség teljes jelentését, úgy jár, mint Möbius : az egyéni vonások 
óceánjából az orvosi diagnosztika kávéskanalával kimerít egy pár semmit-
mondó cseppet. Csak a betegséget látja kizárólag erre beállított szeme és 
észre sem veszi egészségnek és betegségnek, tisztánlátásnak és őrületnek azt 
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a gigantikus küzdelmét, amelynek felismerése nélkül Nietzsche alakja egy-
szerűen megérthetetlen. De nemkülönben járnak a másik véglet képviselői, 
akik gondolatvilágában csupán a dionüzoszi elemeket ismerik meg és ismerik 
el és csupán az őrületnek tulajdonítanak heurisztikus értéket: Bertram 
mitológia-kísérlete éppúgy torzkép, mint Möbius patográfiája. Egészség 
és betegség, Apollon és Dyonysos, kozmosz és kaosz, élet és értelem nietz-
schei birkózásához talán közelebb tudna jutni — bár e kérdés még megirat-
lan — az individuálpszichológia, amely sok igaz vonást tudna megragadni 
azáltal, hogy a betegségben az egészség túlleplezését tudja meglátni és vi-
szont, mert az egészség kultusza valóban a betegek szívügye legtöbbször. 
Ha lenne alkotáspszichológia, vagy kellő készültségű kultúrfilozófia, az 
továbbfejleszthetné ezeket a kérdéseket, az egyéni lelki tényezőktől az 
egyénfeletti lelki mozzanatok felé. Itt szolgáltathat értékes támpontokat a 
szisztematikus szemléletmód kritikája által alkalmazott szociológia ; mert 
túl a Nietzsche által leírt betűk holt szövegén, valóban él egy nietzschei 
társadalom, melynek minden egyes tagja a holt betűk elevenségének szinte 
biológiai lehetőségét bizonyítja és e szellemi vérátömlesztés által a történeti 
halhatatlanságot úgyszólván kézzel tapinthatóvá teszi. Talán az Über-
mensch eszményének geneziséről is mondhatna valamit a jól akalmazott 
szociológiai szemlélet, hisz nyilvánvaló, hogy ez nemcsak axiológiai érték-
differenciát jelent, hanem az önértékben bízó magános tudósnak az ostoba 
tömeggel való megvető-vágyódó küzdelmét is kifejezésre juttat ja. Az axioló-
giai és szociológiai rendnek ez az összeütközése már átmenet a történetfilo-
zófia területére és felszínre veti a tudós, a nagyember hivatásának, végzetes 
küldetésének a problémáját. Felmerül a Marx-szal kapcsolatban már feszege-
tett kérdés, hogy valóban a tudás tetejét jelenti-e, ha a tudósból próféta 
válik. Ha korunknak lenne szilárd erkölcsi értékrendje, az etika is értékes ada-
lékokat szolgáltathatna a Nietzsche-problémához.. Óriási fejezetet jelent 
ismét a Nietzschéről írt monográfiák, valamint e monográfiákról írt monográ-
fiák vizsgálata. Az «amor fati» filozófusa nyilván nem gondolt arra, hogy 
«habent sua fata libelli» : ha előre tudta volna könyveinek sorsát, ezt a 
sorsot nyilván nem tudta volna fenntartás nélkül szeretni. Itt merül föl a 
szellemi tudományok űzésének egy fájdalmas pontja, hogy t. i. a tudomány-
talanságnak legalább oly szerves és megszervezett története van, mint a 
tudománynak. 

Sokáig lehetne még folytatni azokat a szempontokat, melyeknek ki-
elégítő figyelembevételét egy valóban mai Nietzsche monográfia szerzőjé-
től meg kellene követelnünk. Valószínű, hogy napjaink gondolkodói között 
valóban egy sem akad, aki ezt a munkát tényleg el tudná végezni. Mond-
hatná valaki, hogy ez a nagyigényű munka voltaképpen felesleges is lenne, 
mert vagy megismeri valaki egyetlen aforizmából a nietzschei gondolkodás 
lényegét, vagy úgyis rejtve marad előtte. Essay-írásra hajlamos korunknak 
ez az ellenvetése, sajnos, teljesen téves, mert a tudománynak ugyan való-
ban alapvető alapfeltevése a vizsgált problémák intuitív átélése, de ebből 
az alapélményből csak akkor válik tudomány, ha az élmény gomolygó 
ködei a ráció érintésére ismeretekké csapódnak ki. Az essay-vel úgy vagyunk, 
mint a szerelmi élet bizonyos általánosan ismert alapformáival: mint elő-
készület értéket jelent, de pótszerré válva perverzitás a neve. Gondolkodás-
beli elegancia nélkül nincs igazi essayírás és így az essay minden létalapja 
eltűnik, ha olyanok művelik, akik az essayíráson kívül semmi egyébhez 



225 

sem értenek. Ez a kérdés súrolja egyrészt a tudomány és művészet határai-
nak a problémáját, másrészt azt a jelenséget, amit Huizinga oly találóan 
puerilizmusnak nevez, hogy t. i. napjaink legtöbb gondolkodója képtelen 
kiszabadulni a kamaszkor képzetvilágából és az érzelmi és értelmi evidencia 
különbségei örökre rejtve maradnak előttük. 

Érzés és megértés ilyetén egészségtelen behelyettesítése ugyanoda 
mutat, ahová a például felhozott Nietzsche probléma minden szála vezet; 
miképpen lehetséges a szellemi jelenségeknek lehető teljes megértése? Elmé-
letben ma sem mondhatunk többet, mint amennyit Kant mondott : a meg-
érző szemlélet a megértő értelem nélkül vak, az értelem szemlélet nélkül 
pedig üres. Szellemi vakság és üresség kettős átka soha még úgy nem verte 
egy korszak alkotóit, mint ma. Igaz, hogy emberileg, exisztenciális szem-
pontból e vakság és üresség menthetőbb, mint valaha : meg kell bocsájta-
nunk az essayirónak, ha a megismerendő tények szinte végtelenné táguló 
horizontjától elfordulva, az egyéni bizonyosság érzelmi szférájába menekül 
és éppígy mentséget kell találnunk arra is, ha valaki az értelmes rendszerezés 
kedvéért kidobja gondolkodásából az érzelmi, dinamikus jelenségek ballaszt-
ját, meg lehet, sőt meg kell bocsájtani írófelebarátainknak, akár, mert nem 
tudják mit cselekszenek, akár, mert lelki szegények : de felvetett kérdésünk, 
a szellemtudományok korszerű művelése szempontjából sem az értelmi 
vakság, sem az élményüresség, sem a vak élménykultusz, sem az üres elmélet 
nem találhat mentséget. Ez a pont az, ahol a szellemi tudományoknak any-
nyit emlegetett szintetikus jellege valóban létkérdéssé válik, mert vagy 
sikerül mélyen átélt élményvilágunkról világos fogalmakkal és nagyigényű 
körültekintéssel kimutatni a szellemi jelenségek tiszta értelmességét, vagy 
elmondhatjuk, hogy a huszadik századnak sikerült végre a szellemtudomá-
nyokat eltemetnie. 

3. 

Talán feltűnt az eddigiek folyamán, hogy akár történeti, akár kritikai szem-
pontból vizsgáljuk a szellemtudományos módszertan kérdését, akár 

példákra hivatkozunk ennek megvilágítására, minduntalanul és elkerülhetet-
lenül visszajutunk a tudomány kérdéséről a tudós problémájára. A termé-
szettudományok ebből a szempontból jóval előnyösebb helyzetben vannak : 
a laboratóriumi észleléseket közvetlenül nem befolyásolják világnézeti vál-
ságok, a számszerű adatokhoz semmi köze sincs a kulturális dekadenciá-
nak. A szellemtudományos módszerről, sajnos, nem mondhatjuk el ugyan-
ezt. E módszer sarkfogalma Schleiermachernél, Diltheynél vagy Rothacker-
nél egyaránt a «megértés». Ekörül forog az az immár történeti jelentőségű 
vita is, mely a George-körbeli Ernst von Kahler és Max Weber közt nem 
régen lezajlott a tudomány hivatásáról. Ha az exisztenciális tudomány diva-
tos eredményei a szellemtudományok szempontjából nem bizonyultak volna 
helytelennek, akkor e problémát valóban a tudomány exisztenciális kérdésé-
nek nevezhetnők. A mikroszkóp és szeizmográf exisztenciális függés nélkül 
szállítja a pontos adatokat, a megértő módszer műszere azonban a megértő 
ember és ha ez nincs, akkor nincsen szellemtudomány. Ennek a ténynek 
messzemenő történetfilozófiai következményei vannak. Ma még nem tudjuk 
megállapítani, hogy elérkezett-e az idő, hogy a kultúra súlypontja Európából 
más világrészekre tevődjék át. Frobenius találóan figyelmeztet a mindenkori 
legmagasabb kulturák keletről nyugat felé való eltolódására, Mezopotámiától 
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Egyiptomon, Kis-Ázsián, Görögországon és Itálián át mindig nyugat felé. 
Valóban eljöhet az az idő, mikor a mi nyugatunk már csak kulturális kelet 
lesz egy másik, egy újabb nyugathoz viszonyítva. Ha Európának ez a másod-
helyre süllyedése valóban bekövetkezik, akkor a mai értelemben vett szellemi 
tudományok valóban megszünnének és az új világ csak a civilizációt venné 
á t tőlünk. Az európai lelkületű tudományok sorsa tehát hozzá van kötve 
az európai típusú ember, az européer típusához. Ha azonban ezt a típust 
jól szemügyre vesszük, a kuturánkért aggódó szeretet minden alaposságával, 
azt fogjuk találni, hogy ez az embertípus sokkal szívósabb és időtállóbb, 
mint ahogy azt a nyugat pusztulásának prófétái hirdetik. Ez az embertípus 
már sikeresen túlélt a maihoz hasonló sok válságot. A fejlődés nyugodt kor-
szakaiban szerepe nem túlságosan jelentős, de mikor korszakok egybe-
robbanása a kultúrát létében fenyegeti, akkor egyetlen biztosítéka az emberi 
szellem fennmaradásának. Mikor a történeti végzet sujtja a kultúrákat, 
akkor nincs e földön más vigasztalásunk, mint néhány ember, akin meg-
törik a végzet hatalma és aki emelt fővel magaslik ki a történetiség deter-
minációjából. A görögségnek van Sokratese, Rómának van Marcus Aureliusa, 
Catoja, Senecaja, Epiktetusa, Boethiusa, az elbukni látszó középkornak van 
Erasmusa, kinek nyomába lép Voltaire, Goethe és Humboldt. Az idő romba-
dönthet és felemelhet kulturákat, népeket és néha még eszményeket is, ami 
mégiscsak megmarad, az az emberi, a sui generis ember, akit pleonazmussal 
nevezhetünk humanistának is. Lehet ennek a típusnak számtalan hibája, 
de józan ésszel letagadhatatlan, hogy kevésszámú erényei olyan természetűek, 
hogy az idő minden pusztításának ellent tudnak állni. A filo-lógia és a filo-
zófia, az értelemnek és a bölcseségnek a szeretete az az időfeletti mozzanat, 
mely átvezet a szellemi tudományok minden válságán. Nyilvánvaló, hogy a 
megértő módszerhez kötött szellemtudományok sorsa kötve van egyúttal 
ehhez az embertípushoz is, mert az értelem szeretete nélkül nincs megértés. 
Lehet, hogy annak idején Sokrates valóban megrontotta az ifjúságot és 
nem tisztelte az isteneket, lehet, hogy egyesek szemében Cicero valóban 
fecsegőnek látszott, talán igaz Luther állítása is, hogy Erasmus álnok és 
kétszínű, sőt elképzelhető olyan helyi érdekű perspektíva is, melyből Goethe 
nyárspolgárnak látszik, mégis csak ezek az emberek azok, akik az ellenséges 
évszázadok távolán át egymással kezet fognak és a kultúrák bukásán túl 
az időtálló szellem elpusztíthatatlanságának a tanujelei. Sokrates görög és 
római, Epiktetus római és keresztény, Erasmus középkori és reformátor 
Goethe klasszikus és romantikus, így hát érthető, hogy e sui generis emberek-
nek éppen kétszer annyi ellenségük volt, mint a többieknek. A habitust, 
mely mint látszik, a szellemi tudományok művelésének módszertani köve-
telménye, ezektől az emberektől kell ellesnie napjaink kutatójának. Ezek 
voltak a szintétikus látásmód tipikus képviselői, akiknél a bölcseség és 
értelem szeretetéhez a végzet szeretete, az amor fati is járult, mint gondol-
kodásuk etikai előfeltevése. Az intelligibilis világot megérteni csak akkor 
lehetett és csak akkor lehet ma is, ha az «est ordo in rebus» találkozik az 
«ordo est in animis» gondolkodásetikájával. Az értelem és bölcseség világá-
nál a végzet nem fenyegető, hanem szeretetre méltó hatalom, mely csak a 
megnemértőkre és megnemértettekre fog lesújtani mindenkor. 

Az itt futólag felsorolt szempontok alapján azt kell mondanunk, hogy 
a szellemtudományok valóban korszerű művelése csakugyan nehéz, mert 
szétágazó és felelősségteljes feladat. Napjaink történeti szituációja minden 
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egyes kutatóra a történeti korszakváltások kétszeresen nehéz súlyát rója és a 
szellemiség kultuszára kötelezi olyankor, mikor minden korszerű tendencia 
a szellemiség megtagadása felé akarja sodorni. A modern kutatónak mégis 
végig kell járnia az összes tudományos iskolák módszertani útvesztőjét, el 
kell tanulnia mindazt, ami belőlük a szellemiség természetének megfelel, 
át kell hidalnia az egyes felfogások ellentmondásait és ellentmondásnélküli 
világképet kell formálnia mindabból, ami önmaga és embertársai élmény-
világának mélyén ellentmondó khaoszként kavarog. Hálátlan és nehéz fel-
adat ez, korszerűtlen és társtalan, de szolgáljon vigasztalásul az, hogy a 
hála és a korszerűség a szellem embereinek sohasem volt kenyere. 

ŐRSÉG. 

Az éjszakának peremén könyöklök. 
Köröttem a bőséges nyár mozog. 
Leselkedik s testemre tör az ördög. 
Hát hallgatok. 

(S mint oszlopos verandán, 
hol csillagot is lélegezhetek, 
a végtelent szippantanám fel, aztán 
az álom lepne meg.) 

Miért 
őrizzük itt az élet csonkjait mi? 
Időnk és sorsunk jobb kegyeiért? 
Mégegyszer, még szeretnénk megcsalatni, 
az ifjúságért élni még utolszor, 
bár lélek és test tükre tompa, vak. — 
Mint puszta síkon lassan elfutó por, 
ó, bizonyosság, engem el ne hagyj! 

Tüdőmet edzzed! Támogasd gerincem! 
Idegeimnek légy te jó zuhany! 
Szegezd reám: igen, vagy nem, ha nincsen. 
Torkolj le vagy acélozzad szavam. 

Mit végzetem kegyetlenül reám mért, 
az életet nemesítsed te meg. 
Adj férfias erőt az ifjúságért, 
mámor helyébe jó bilincsedet. Toldalaghy Pál. 


