
FILOZÓFIAI HARCOK A MAI KINÁBAN
IRTA: PROf. CARSUN CHANG, SHANGHAI

Prof. Dr. Carsun Chang a mai Kína vezető kultúrpolitikusa és
jelentős bölcselője. Kultúrpolitikai perspektívájában hazája gazdasági,
politikai és szociális úiiáerősödését az európai föbb szel!emi áramlatoknak
s az e u r ó p a i s z e II e m alapjául tekintett tudományoknak (és azok
történetének) Kína kultúrájába való átplántálásától várja. Szervezője egy
új sanghaji egyetemnek, melynek tanáraiul kiváló erőket nyer meg; ezen
felül kiviszi Kínába vendégprofesszorokként az európai tudományok néhány
neves képviselőjét, így többek között Bertrand Russel-t, Hanz Driesch-t,
Albert Einsteint. A Németországban tartózkodó külföldi vendégprofesszo
rok szövetségének egyik vezetője, az erlangeni akadémia s az Eucken-Bund
egyik kurdtora, Hazája számára diplomáciai tanácsadói tisztet is töltött be.
Bölcse'etében Wang-Giang-Ming-ből indul ki s a metafizika, ethika és
vallásbölcselet problémáival foglalkozik s a valláserkölcs humanitás-ideál
jaiért küzd. Rudolf Euckennel együtt írta: «Das Lebensproblem in China
und in Europa I522, Leipzig') c. müuet, melyet öt nyelvre fordítottak le.
~Kultúrdiplomáciai» tevékenységével s bölcseletével különböző nyelvil és
terjedelmü cikkek és könyvek foglalkoznak. (Olvasóink figyelmébe ajánl
juk a magyarországi nagyobb közkönyvtárainkban általánosan megtalálható
Hans u. Grete Driesch Kínáról ssálá «Fern-Ost» (Leipzig, I925) címil
útleírását, mely C. Ch.-ot a (,bámulatos mélységil erkölcsi személyiséget»
felette kedvesen írja le.)

Dr. Vida Imre, kedves barátomnak; nagy
és örök problémákról való hosszú jénai beszél
getéseink csekélyke mulandó emlékéül.

Ha a mai Kína helyzetét szemügyre vesszük, mindenhol - politikai és
szellemi téren egyaránt - harcok tárulnak elénk; csatazaj mindenütt. Igy
lehet beszélni arról, hogy filozófiai harc is dúl Kínában, jóllehet erről Kínán
kívül alig vesz valaki tudomást.

Ez a filozófiai harc 1923-ban kezdődött meg. 1923 és a következő évek
heves vitákkal és küzdelmekkel vannak telve. És jóllehet ma már nem oly
heves és széles területű az akkor felvetett problémák körüli filozófiai harc,
mégis még most is el nem hanyagolhatóan jelentős szerepet játszik Kína szel
lemi életében. Az akkor kitört vitában az egymással szemben álló felek között
nem jött létre még ma sem az egység, továbbra is szakadék tátong a két tábor
között, Éppen ezért ennek a vitának megismerése egyúttal bepillantást enged
Kína filozófiai küzdelmeibe is.

A Vigilia szerkesztösége engem kért fel arra, hogy szétlebbentsem a füg
gönyt erről a küzdelemről, A harcot ugyanis éppen egyik előadásom robban
totta ki, melyet annak idején a Ching Hua kollégiumban tartottam. Témám:
a világnézet problémája volt. Ebben az előadásban megkíséreltem kimutatni,
miért nem lehetséges az életproblémát merőben tudomdnyos» álláspontb61 kiindulva

1 A szerző, ahogy kitűnik a tárgyalás folyamán, a tudomány szón elsősorbanter
mészettudományokat és általában úgynevezett tapasztalati, kisérleti, gyakorlati
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megoldani. Az ellentétes nézőpontot egy geológus, a freiburgi egyetem volt
hallgatója képviselte, C. K. Ting, aki 1923 áprilisában Metaphysics and
Science címen cikket írt ellenem.

Ezzel megkezdődött a harc s lassan mind több és több tudós vett benne
részt, így pl. a kínai szellemvilág utolsó harminc esztendejének vezéralakja:
Liang Chi Chao, dr. Hu Shih, a Kuomintang! filozófus: Wu Tse Hui, a kom
munista párt vezére: Chen To Hsiu, és sok pedagógia- és pszichológia-professzor.

A vita nagyságát mutatja, hogy a felvetett problémával kapcsolatban
megjelent cikkek mintegy 250 ezer szójelet tartalmaznak; összeállítva két
gyüjteményben adták ki ezeket a hozzászólásokat. Az egyik gyüjteménynek a
címe: Harc a világnézetért, míg a másik Tudomány és világnézet címmel jelent
meg. A különböző címek ellenére is mind a két mű ugyanazokat a cikkeket s
értekezéseket közli, csupán előszavukbankülönböznek: az egyik mű előszavát

dr. Hu Shih írta, a másikét pedig én. Míndkét címből kiviláglik, milyen határo
zatlan területű a vitás kérdés. Hiszen ezt cl harcot egy alkalommal a meta
fizika és a tudomány, egy másik alkalommal pedig az élet filozófiája és a tudo
mány közti harcnak is nevezték.

Eredeti szándékom mégis az volt, hogy pontosan megjelölöm a tudomány
határrnesgyéit s azt saját területére korlátozom. Ebből persze véleménykülönb
ségek származtak a tudósok és a filozófusok közt, sőt még a filozófusok
kebelén belül is, akik közül az empiristák természetesen inkább csak a tapasz
talati tényekre korlátozódtak, míg az idealisták inkább a szellem aktivitása
érdekében szálltak síkra. Eltekintve azonban e különböző nézetektől, még egy
alapprobléma merült föl, és pedig: vajjon létezik-e valami metafizikai világ
vagy sem.

Látható, hogy milyen bonyolódott a filozófiai harc a mai Kínában;
egyáltalán nem könnyű dolog tartalmilag pontosan jellemezni. Egy valami
mégis nyilvánvalóvá lett: hogy a mai Kínában rendkívül nagy előszeretet

uralkodik a kísérleti tudományok iránt. Ezzel kapcsolatban talán nem lesz
érdektelen arra a két jelszóra és követelményre is visszaemlékezni, amely az
1919 május 4-iki főiskolai tüntetések alkalmával játszott szerepet: «Tudo
mány» és «Demokrácia».

1.

Mint már föntebb is említettem, előadásom a világnézetről szólt; világ
nézeten a nagy gondolkodóknak a történelem folyamán az ember-élet alaku-

tudományokat ért. Éppen azt emeli ki, hogya világnézeti, filozófiai, tehát a szellem
mel valamiképpen összefüggő kérdésekhez nem lehet merőben természettudományos
módszerrel közelíteni. Fejtegetéseivel tehát végeredményképpen nem tagadja a
filozófiának, metafizikának nemesebb és magasabb értelemben vett tudomány voltát,
- mint ahogy első pillanatra látszanak, csak élesen akar rámutatni a két világ
- kísérleti (jelenség) és szellem (lényeg) tudományok közt levő különbségre.

1 Kuomintang: kínai nemzeti néppárt, mely Szun Ven forradalmi pártjából
alakult ki. Célja: Kína demokratikus alapon való egységesítése.
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lásáról való felfogását értettem. Előadásomban a világnézet és a tudomány
közötti különbséget öt pontban domborítottam ki, melyeket itt újból ismertet
nem kell, hogya fejtegetés jellege világosan felismerhető legyen:

r. A tudomány mindig objektív, míg a világnézet szubjektív. A tudomány
értéke éppen általános érvényűségében rejlik; gondoljunk csak pl. a fizikára vagy
kémiára. Másként áll már a dolog a biológiával, ahol különbség van a mechanisztikus
és a vitalisztikus irány között; még kisebb a pszichológia általános érvényűsége, ahol
az alkat-pszichológia és a behaviourisztikus- irány állanak egymással szemben.
Ha pedig most magának a világnézetnek a területére lépünk, azt látjuk, hogy Kon
fucíuss a hsing-kien-t, a szűntelen munkálkodást tartja értékesnek, míg Lao Tse a
vu-ve-t, a semmittevést ; Meng Tse szerint az emberi természet jó, Hsün Tse szerint
rossz; Yang Chu egoista, míg Mo Ti általános szeretetet hirdet. Európában pedig, hogy
csak egy példát említsek, különbözik egymástól az angol utilitarisztikus iskola és Kant
elmélete a kategorikus imperativusról.

2. A tudomány alapja a logika, a világnézeté - az intuíció. A logika módszere
pedig vagy deduktív vagy induktív. Igy például a geometria tisztán deduktív; tételei
axiómákon nyugosznak. Az olyan tudományok pedig, mint a fizika, kémia vagy
biológia, induktív jellegűek ; tételeiket többször előforduló hasonló esetekből szer
kesztik meg. Az emberi élettel szoros vonatkozásban álló tudományoknál azonban nem
lehet már ilyen könnyen meghatározni az alapfogalmakat, vegyük csak például a tör
ténelmet. S végül még nehezebben megy a dolog a világnézetek területén. Sem Scho
penhauer vagy Hartmann pesszimizmusa, sem Leibniz vagy Hegel optimizmusa, sem
Konfuciusnak az. öntökéletesedésről és a családi élet ssabdlyoedsdrál val6 tana, sem ennek
Buddhátóli teljes elvetése nem nyugszik valamilyen kísérleti módszeren, sem pedig
helyességüket nem lehet végső fokon logikai alapelvvel ellenőrizni. Mindezek az elméle
tek - azt lehetne inkább mondani - villámhirtelenséggel gyulladtak ki a filozófusok
tudatában, céljuk pedig az emberi élet problémájának megoldása volt.

3. A tudományok területén lehet analízist alkalmazni. Igy a fizikai világban az
anyag áll előtérben _. a molekula, atom, elektron fogalmai szerepelnek - s minél
tökéletesebb az analízis, annál pontosabb eredményt kapunk. Ugyanez az eset a
pszichológiában is: módunkban áll itt is külön-külön tanulmányozni az egyes érzék
szerveket, a hallást, szaglást, ízlést vagy az idegrendszert a maga egészében is ; célunk
azonban az ilyen tanulmányozással mindig az, hogy az összetevőkből egy egészet
alkossunk meg. Vagyis az elemek analízisével akarjuk az egészet megvilágítani. A világ
nézetek területén azonban ez a módszer használhatatlan. Gyakran fölmerül a kérdés:
Hogyan jött Sakyamuni-buddhaf a világ-irtózás általi megváltás eszméj ére ? S ugyan
gyakran kapni rá válaszul, hogy ennek az eszmének keletkezését helyi, környezeti
adottságok határozták meg, mint az indiai klíma, az ország termékenysége, mely igen

l Behaviourismus: (behaviour-magatartás, viselkedés) Amerikából kiinduló
modern pszichológiai irány, mely szerint minden lelki aktus lényege: reakciószerű

állásfoglalás a külső behatásokkal szemben.
2 Konfucius (Kong-fu-tse), Kr. e. 551-478, a kínai államvallás szervezője,

etikus irányú filozófus.
Lao-Tse (Kr. e. VII. század) tanításának lényege: az élet értelme és célja: nyuga

lom a tao-ban (tao = minőség, anyagnélküli. tökéletes őslétező, melyből minden szár
mazott - Isten). Az érzéki világ magában értéktelen.

Meng-Tse (Mencius) Kr. e. 372-284. Konfucius tanainak továbbfejlesztője.

Hsün-Tse : Meng-Tse kortársa.
Yang Chu és Mo Ti Meng Tse riválisai.
8Sakyamuni-buddha (Kr. e. VI. század). Sákja (nemzetség) bölcse. Sziddarthá

nak (Buddhának) tisztelőitőladott neve.
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kevés munkát igényel stb. Ezzel azonban cseppet sem közelitjük meg magát az eszmét,
csupán keletkezésének okait soroljuk föl. A világnézet oly egészet képez, melyet
elemeire bontani nem lehet.

4. A tudomány legfőbb principiuma az okság elve; a világnézetben rendkivüli
szerep jut a szabad akaratnak. A tudományban az okság elve szerint a tudatjelenség
következménye b tudatjelenségnek, s a determinisztikus módszer nélkül szó sem
lehetne tudományróL Ez a módszer már most könnyű szerrel alkalmazható a fizika
területén ; emberi cselekedeteket determinisztikusan megmagyarázni azonban már
meglehetősenkockázatos vállalkozás, ha ezt manapság meg is kísérlik. Igy vizsgálják
ma pl. az erkölcs-statisztikában, hogy miért gyakoribb télen a tolvajlás, mint nyáron.
Megengedem, hogy ez a módszer a nagy általánosságra talán joggal alkalmazható,
rendkívül kétségesnek tartom azonban, hogy az egyed, főleg pedig a nagy Egyéniségek
esetében célravezető-e. Miért nem tudott Konfucius seholsem megmelegední r! Mo Ti
tűzhelyénmiért nem égett sohasem tűz? Miért választotta Sokrates elvei megtagadása
helyett inkább a halált? Miért becsülte többre a Sakyamuni-buddha akolduséletet
főrangú életmódjánál? Ezek mind olyan kérdések, melyeket lehetetlen az okság
elvének alapján megoldani, felelet reájuk csakis az Egyéniségből, a szabad akarat
ból folyik.

5. A tudománya természet folyamának ugyanazon, állandóan egyforma jellegét
veszi számításba; így pl. a botanikában és zoológiában az osztályba-sorelás a legfőbb

tényező s nem nehéz itt törvényt sem fölfedezni. Az erkölcs-statisztikusok azonban,
mint már fönt is említettem, ezeket a módszereket az emberi életre is alkalmazzák,
megkísérlik ennek folyamát előre megjelölni s benne bizonyos törvényeket felfedezni.
Ha azonban szemügyre vesszük pl. az olyan műremekeket,mint Goethe Faustja, Dante
isteni színjátéka, ha Shakespeare drámáira vagy Wagner zenéjére gondolunk, meg lehet
ugyan keletkezésüket a pszichológia segítségével magyarázni, de törvényről, állandó
egyformaságról szó sem lehet. Ebből az következik, hogy az ember világában éppen az
Egyéniségek egyedisége (egyszerisége) játszik rendkivüli szerepet. Innen származnak
az ilyen megjelölésele : hős, zseni stb.

Ezek miatt a fönt taglalt alapvető különbségek miatt nem fogja tudni a
tudomány sohasem, bármekkora előrehaladást tesz is, az élet problémáját
tudományos törvényekkel meghatározni, hanem csakis az egyedekre vezetheti
azt vissza. Szerencsénkre a nagy gondolkodók ennek a problémának a meg
oldását állandóan valamivel előbbre vitték. Akár Konfucius aktivitás-elméleté
ről van már most szó, akár Lao Tsenek vu-ve-jéről, akár az angol iskola
utilitarizmusáról, akár pedig Kant kategórikus imperativusáról. sohasem fog
kérdésbe kerülni, hogy az logikailag helyes-e vagy helytelen, hanem mindezek
a nagyok bizonyos fokig mint utat mutató fáklyák tűnnek fel előttünk a tör
ténelem tovahömpölygő folyamában.

Nagy vonásokkal vázolva körülbelül ez volt az 1923-ban tartott elő

adásomnak a tartalma. Eszem ágában sem volt nekirontani a tudománynak,
én csak az emberi élet autonómiáját akartam kihangsúlyozni. Bizonyozni akar
tam, hogy az emberi élet nem merül ki a láthatóban, hanem valami metafizikai
világot is föltételez.

l Konfucius sokat bolyongott életében, mivel elveit a császári udvarban nem
valósították meg. - Mo Ti élete végén színtén vándorlásra adta magát.
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II.

Mint már említettem, Kínában ma olyan a helyzet, hogy általános az a
vélemény, hogy a világ összes titkainak a kulcsa a tudomány. Különös becs
ben áll a tudomány a nyugati haditechnika teljesítményei miatt s benne látják
az e tekintetben elmaradott Kínának megmentőjét is. Tudományon azonban
különbözőt értenek: I. technikát, 2. iparszervezetet, 3. a tudományos kutat6
módszert, 4. a tiszta értelemben vett tudományt; mindezt ezzel a sz6val fog
ják össze: tudomány. Mikor tehát én ilyen beállítottságban oly előadást tar
tottam, amelyben a tudományt határok közé akartam szorítani, ennek ter
mészetszerűlegheves ellenkezést kellett kiváltania. Azonban ehhez még más
mozzanatok is járultak. Igy aztán előadásomat több oldalról is kihívásnak
vették:

I. Azok a körök, melyek a tudomány mindenhatóságának adóztak - elsősorban

a kísérleti szakok művelői - előadásomat a tudomány kárhoztatásának vették, s azt
hitték, hogy én azt pillanatnyilag elfoglalt állásából ki akarom űzni.

2. Azok a tudósok, akik mind a Mo Tsetől származó - rég eltemetett - logikai
ismereteknek, mind pedig az újonnan importált nyugati logikának lelkes hiveivé sze
gödtek. szintén ellenem voltak. Pedig ha előadásomatantiintellektualista szemszöggel
tartottam is meg, ez csupán annyit jelentett, hogy az élet problémáinak megoldását
nem a logika ösvényein kell keresni. Ilyen emberek számára, amilyeneknek őket fönt
vázoltam, időszerűtlenvolt előadásom.

3. Azok, akik meg voltak győződve az új archeológiai módszereknek, az ásatás
nak és a régi írások tudományos felkutatásának előnyeiről, azt vélték. hogy én ezeket
a nem rég alkalmazni kezdett módszereket akarom becsmérelni.

4. Oly emberek részéről is ért támadás, akik szerint előadásom. mivel nem felelt
meg az ö ízlésüknek (azaz nem definiciókkal és osztályozásokkal készült), túlságosan
határozatlan állásfoglalású volt.

5. Akadtak, akik Comte francia pozitivista elmélete nyomán azt hangoztatták.
hogy a metafizika korszakából már kinőttünk.A metafizikai világ feltételezése a közép
korba való, a legrosszabb esetben pedig egyenesen babona.

Ilyen beállítottságok mellett persze előadásomat kedvezőtlenül ítélték
meg. Az első vágást C. K. Ting irányozta ellenem, aki IgI3 óta a geol6giai
kutat6intézet igazgatója s akinek publikációi külföldön is j61 ismertek. Ting
úr cikke Metafizika és tudomány címen jelent meg s a következő mondatokkal
kezdődik: (cA metafizika szelleme már több mint 2000 éve kísértett Eur6pában.
Mivel ma már egész Európából kiszorult, most álöltözetben Kínában jelenik
meg. Chang Chuen Mei (Carsun Chang) azt mondja, hogy a világnézetre nincs
kihatása a definíció vagy a logika módszerének. Épúgy, mint a boxerek
azt mondták rooo-ban, hogy rajtuk nem ejt sebet az európaiak tűz

fegyvere, s ezt még akkor sem vonták vissza, mikor a kapott sebekbe már
bele is haltak».

Nézetem szerint cikke egyáltalán nem értekezik a tudomány, a logikai
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módszer, az exakt és nem-exakt tudományosság előföltevéseiről. hanem pusz
tán csak szatirizál. Aki jobban érdeklődikez irat iránt, könnyen megismerheti;
csak arra akarok rámutatni, hogy Ting álláspontja teljesen megegyezik az angol
Charles Pearsonéval.! a Grammar o/ Science szerzőjével. Pearson felfogását
itt röviden jellemezni fogom, hogy ezzel egyúttal Tinget is megismertessem
jellegzetes vonásaiban:

I. Pearson szenzualista. Ezért azt hiszi, hogy csak az, amit érzékszerveinkkel
tapasztalunk, képes anyagot szolgáltatni a tudománynak. Csak az érzéki megismerés
talaján maradva jutunk valami következményre.

2. Minden következmény-alkotásnál, Pearson szerint, minden átlagos ember
ugyanarra az eredményre jut, mert mindenkinek egyforma a pszichológiai adottsága s
ugyanazok a tapasztalatai.

3. A tudomány feladata már most csak az, hogyatényeket osztályozza és
egymásutánjukat tanulmányozza. Ha megismertük a tényeket és az egymásutánt,
kész is van már a tudomány. Ha ilyen módon valamilyen studományos ismeretre»
jutottunk, teljesen fölösleges Istent vagy valami magánvaló dolgot (Ding an sich)
feltételezni.

Ilyen Pearsonnak az álláspontja, melyet Ting úr egészen magáévá tett,
s ezért az én álláspontomat a következőképpen bírálta meg: «A tudományos
korszak kezdetén Galilei azt hangoztatta, hogy a Föld mozog, s ezért őt

az Egyház elítélte mint eretneket; mégis sikerült a tudománynak ezt a tényt
bebizonyítania. Galilei után jött aztán Darwin, aki az összes élőlényeket is
tudományos ellenőrzés alá vonta».

Második ellenfelern. akit itt meg akarok említeni, Wu Tse HuL Bár erő

sen az ókínai nyelvkutatással foglalkozott, mégis nemcsak politikailag, hanem
szellemileg is forradalmár volt. Állhatatosan, nagy hevességgel küzdött a régi
hagyomány ellen és elítélte a régi irodalom tanítását s tanulmányozását is.
Komolyan állította, hogy semmi sem használna annyira Kínának, mintha ezt
az irodalmat évtizedekre elfelejtené. Egyszer például tréfásan ezt mondotta:
«Ha a kűlíöldre utazó kínaiak csak egy angolklozettet látnak is, tüstént meg
kell hogy győződjenek az európai kultúra magasabb színvonaláról». Wu Tse
Hui úr egyébként egyáltalán nem képzett sem a filozófikus gondolkodásban,
sem más szaktudományokban. Mégis a harc említett időszakában jó hosszú
cikket írt a következő címmel: ai hiten alapuló a világ- és életszemlélet.
Voltaképpen Wu Tse Hui úr keveset nyom a latban ebben a filozófiai
vitában, mégis, mivel 1927 6ta több cikkével a nankingi kormányzat kommu
nista-ellenes politikáját szolgálta, az európaiak figyelmesek lettek reá, s ezért
talán nem érdektelen, ha valamit hallunk az ő nézetéről is.

Említett cikkének elején kifejezetten ezt mondja: «Egyáltalán nem
értek ahhoz, hogy a filoz6fiár61 értekezzem ; sőt meg is vetem azokat, akik

1 Ck. Pearson (született I859-ben) a nyolcvanas-kilencvenes éveknek típusos
filozófusa, voluntarista és pozitivista.
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képletes- és műkifejezésekkel beszélnek. Mikor ezt a cikket írom, öreg falusi
nak érzem magam, aki a szénakazalhoz támaszkodva sütkérezik a napon s
beszélget arról, ami éppen kedvére van».

Dr. Hu Shih rendkívül sokra becsüli, s az utolsó három évszázad négy
nagy kínai gondolkodója egyikének őt tartja. A magam részéről cikkét mind
tudományos téren, mind filozófiailag értéktelennek tartom. Csak egy mondatát
idézern, hogya benne honoló gondolat-zagyvaságot megmutassam: «Abban az
alapelvben, hogy kiki saját képessége szerint munkálkodik, hogy kiki igénye
szerint nyer kielégülést (mellesleg : ez St. Simon mondása), áll Einstein
relativitás-elmélete».

Álláspontja cikkéből világosan felismerhető:

I. azt az elmélet fejti ki benne, hogy a világ valami fekete anyagból keletkezett,
2. szerinte a világban csak e két alapelv áll fenn: erő és anyag.
3. E két elvnek kölcsönhatásából minden történést meg lehet magyarázni a

világban. Ezért
4. fölösleges Istent vagy lelket feltételezni. Wu Tse Hui nagyon bosszankodott

egyszer Drieschen, és pedig azért, mert Driesch - ki éppen akkor előadö-körutat tett
Kínában -, mint természettudós a természettudományban entelechiás lelkijellegű

tényezőket is akart felvenni. Wu Tse Hui szerint ugyanis az emberi élet egész könnyen
értelmezhető.

5. Saját magát t. i. csak három dologból összetett valaminek képzeli: I. evésből,

2. születésből, 3. baráti érintkezésből.

Szerinte tehát nincsen a világban semmiféle titok és igen könnyű a dol
gok nyitját megtalálni. Valóban joggal állíthatjuk, hogy filozófiai álláspontja
csaknem teljesen megegyezik a német materialisták (mint Büchner, Vogt,
Moleschott és Haeckel) álláspontjával ; csak, míg a materialisták az Egyház
túlvilágban való hite ellen hadakoztak, addig ő főként a kínai bálványimádás
és babona leküzdésére veti rá magát. Egyszóval: teljesen beleillene valamelyik
német monista-szövetség tagjai közé.

Harmadik ellenfelemül dr. Hu Shiht akarom itt felemlíteni. John Dewey
nek a tanítványa s így pragmatista vagy - ahogy maga Dewey- saját magát
pontosabban elkeresztelte - instrumentalista. 6 kísérte Deweyt 1920.-i Kíná
ban tett előadókörútján is. Egyébként Deweynek Kína nevelésügyére való befo
lyása még manapság is érezhető. Dr. Hu Shiht aztán külföldön főleg könyve
révén ismerték meg: Development o/ the Logical Method in Ancient China.
6 aBai Hua-mozgalom megindítója is, amelynek törekvése, hogy a társalgási
nyelvet használják írásban is.

Mint pragmatista az igazságot valami hasznos dolognak tekinti; meg
alapozása abban a haszonban rejlik, amelyet életünk számára hajt. Ami gaz
daságosnak bizonyul, az egyúttal igaz is ; olyan következmények, amelyek a
praktikus életre semmi előnyt sem jelentenek, értéktelenek is. Ebből az is

1 j. Detuey (született 1859-ben), amerikai filozófus, a Columbia egyetem tanára.
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érthető aztán, ha Dewey két éves kínai tartózkodása alatt keveset beszélt a
filozófia alapelveiről, ellenben annál többet az államtudomány, társadalom
tudomány, neveléstan stb. problémáiról. S maga Hu Shih is, bár új szellemi
mozgalmat akar Kínában megindítani, nélkülözi a filozófiai alapelvek szerinti
beállítottságot. Mint Deweynek meliorizmushoz hajló tanítványa, ahol csak
teheti, mindenhol javítási tervekkel áll elő. Az említett vita-korszakban beteg
sége rniatt kevés munkája jelent meg, miután azonban a harc egy évnél is
tovább elhuzódott, összegyűjtötte a vitával kapcsolatban megjelent cikkeket
s kiadta őket Tudomány és világnézet cím alatt. A műhöz hosszabb előszót is
írt, melyben többek között ezt mondja: «Általános hibája a vitában résztvevő

íróknak, hogy minden erejüket arra a kérdésre irányítják, vajjon meg tudja-e
oldani a tudomány a világnézet problémáját, a nélkül, hogy arra mutatnának
rá, hogy miben is áll voltaképpen a tudományos világnézet». (Tudományon alapuló
világnézetet ért ezen.)

Helyesli a továbbiakban Wu Tse Huinak a fekete ősanyagról szóló elmé
letét. Azt véli aztán, hogyha ebből az álláspontból indulunk ki, legelsősorban

is valami materialista és mechanista világnézetnél fogunk kikötni, amelyben
semmi néven nevezhető szellemről vagy lélekről szó nincs. S csak azután, ha
valaki a theizmus mellett, másvalaki pedig a pantheizmus mellett törne lánd
zsát, ha egyik irány alélek létezését állítaná, egy másik meg tagadná, ha egye
sek az emberi életben titkokat pillantanának meg, mások viszont egyszerűen

kétkezű állatnak tekintenék az embert - csak ekkor kerülhetne a sor a per
döntő küzdelemre.

E tételek szerint dr. Hu Shih inkább tűnik fel materialistának, mint
pragmatistának. Az említett gyűjtemény elé írt cikkében tíz alaptétellel
akarja «tudományos világnézetéte megalapozni.

I. Az asztronómiából és a fizikából nyert ismeretek alapján fel kell világosítani
az embereket, hogy a tér végtelen.

2. A geológiából és a palaontológiaból nyert ismeretek alapján fel kell világosí
tani az embereket, hogy az idő végtelen.

3. Régi tudományokból nyert ismeretek alapján meg kell tanítani az embereket,
hogy a kozmikus történések természetes úton-ruódon jönnek létre. Semmi szükség sincs
valami természetfölötti Teremtőre.

4. A biológiából nyert ismeretek alapján meg kell tanulnunk, hogyalétért való
küzdelmet pazarlás és kegyetlenség övezi. (Szeretném erre megjegyezni, hogy a
pazarlásnak és kegyetlenségnek, amelyek etikai értékítéletek. semmi köze sincs a
biológiához.)

5. A biolögiából, fiziológiából, pszichológiából nyert ismeretek alapján ki kell
az embereket oktatni, hogy az ember egy szikrányival sem több az állatnál s a kettő

közt csupán fokozati különbség van.
6. A biológiából, antropológiából, etnológiából és szociológiából nyert ismeretek

alapján meg kell ismertetni az emberekkel az állatvilág s az emberiség evoluciójának
történetét.

7. A biológiából és pszichológiából nyert ismeretek alapján meg kell okítani az
embereket arra, hogy a pszichológiai jelenségek is uralják az okság elvét.
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8. A bio16giáb6l és szocio16giáb6l nyert ismeretek alapján meg kell tanítani az
embereket arra, hogy az erkölcsi normák s az erkölcsök (li) is a változás természetes
folyamának alávetett dolgok. E változásoknak okait tudományos m6dszerekkel ki is
lehet nyomozni.

9. A modern fizikáb6l és kémiából nyert ismeretek alapján meg kell tanítani az
embereket arra, hogy az anyag nem holt, hanem élő valami. (Be kell vallanom, hogy ez
a tétel homályos előttem.)

la. A biolégiából és szociol6giáb6l nyert ismeretek alapján ki kell oktatni az
embereket, hogy az egyén, a «kis én» elenyészhet ugyan, az emberiség, a snagy én» azon
ban halhatatlan.

Majd azt mondja Hu Shih, hogy az emberiség ügyéért való több nem
zedéken áti dolgozás már maga a legmagasabb fokú vallás; míg az olyan
vallás, mely az emberek halála utáni paradicsomot, «lótuszországot» pré
dikál, egoista.

Bírálatul azt szeretném erre mondani: mégha tényleg tanítanák is az
iskolákban és főiskolákban mindezeket a szaktudományokat, sose kerekedne ki
abból semmiféle «tudományos világnézet». És pedig azért, mert a tudomány
alapmivoltát illetőleg sem fognak megszűnni soha a véleménykülönbségek.
Egyébként egész biztosan merem állítani, hogy senki a pillanatnyi vitában
résztvevők közül nem ellenzi, hogy az említett szaktárgyakat a tantervbe
felvegyék.

Európában tapasztaltunk már a tudománnyal ideig-óráig való ellenséges
kedést - pl. az Egyházét a természettudományokkal -; ilyenre azonban a
mai Kínában gondolni sem lehet.

A tudománynak általában ilyetén való felfogásától nem esik messze a
materialista történelemszemlélet sem, aminthogy Európában is karöltve jelent ez
meg a materializmussal és naturalizmussal. Ezt a felfogást képviseli negyedik
ellenfelem, Chen To Hsiu, akivel most fogunk foglalkozni.

Chen azelőtt a pekingi egyetem filozófiai fakultásának volt a dékánja;
később átcsapott politikai területre s a kommunista párt vezére lett. 6 is írt
előszót dr. Hu Shih fent említett gyüjteményéhez; csakhogy ő megragadja az
alkalmat, hogy az egész ügyet a saját céljaira aknázza ki. Ezért megpróbálja
bizonyítani, hogy a történelmi fejlődés csupán anyagi feltételektől. pontosab
ban Marxszal : a termelési viszonyoktól függ. Teljességgel elveti, hogya tör
ténelemben oly tényezők, mint szabad akarat, intuíció, lelkiismeret is játsza
nának valami szerepet. Véleményét a következő példákkal illusztrálta:
«Kínában szokás», mondja, «hogya fiak szüleiknek díszes gyászünnepséggel
adóznak; a primitív népek ellenben hozzátartozóiknak holttestét madaraknak
s más állatoknak hagyják eledelül. Az európai nő nyilvánosan megcsókolja
rokonait, ágyassá azonban sohasem válik; a kínai nő éppen ellentétje ennek.
Igy mindent a társadalmi viszonyok határoznak meg s semmi tere sincsen
annak, amit lelkiismeretnek, szabad akaratnak nevezünk).

Mint Marxnak hű tanítványa, Chen To Hsiu is használja az «Unterbaus
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s «Überbaus fogalmait s áttekintést nyujt arról, hogy az erkölcs, a politika,
a vallás stb. megváltozása mindig elsődlegesen a termelési viszonyok megvál
tozásából folyt. S hogy megmutassa a marxizmusnak a kínai történelemre való
alkalmazhatóságát. a következő példát hozza: Lao Tse tanítása ném egyéb,
mint az akkoriban előtérbe nálló parasztság terméke, s Konfuciusé sem több,
mint az akkori kor patriarchalis rendszerének s hűbériségének kikristályoso
dása. Egyik tanításon sem látni semmiféle alkotónak nyomát, mindegyik
csupán a korabeli termelési viszonyok visszatükrözése.

Ilyen általában a velem szembenáll6k véleménye. Összefogva tehát azt
mondhatjuk, hogy

I. a tudomány hatalmában, jobban mondva mindenhatóságában való hit mér
hetetlenül nagy.

z. A tudósok hallani sem akarnak metafizikáról, amit egy fajta bálványimádás
nak vagy babonának tartanak.

3. Ebből következik, hogy a szenzualizmus, materializmus és pragmatizmus
virágzanak.

4. A szociális kérdéssel kapcsolatban különösen a materialista történetszemlé
1etet terjesztik, elsősorban éppen a marxizmus fiatalabb hívei.

Szeretném itt felidézni, hogy Paulsen német filozófus egyszer azt a kije
lentést tette, hogy Büchner Kraft und Staff c. munkájának óriási hatása gyalá
zatot hoz egy Goethe és egy Kant nemzetére. Kína most olyan időket kezdett
élni, melyekben egy Büchner óriási hatással tudhat dicsekedni; gyalázatnak
azonban mégsem nevezném ezt, mert az ilyen önkényes és dogmatikus véle
mények mindig igen könnyen terjednek.

Hogy az efféle vélemények az ifjabb nemzedékben oly könnyen gyökeret
vernek, annak különböző okai vannak.

Ezek elsősorban a tudomány nyilvánvaló s kézzelfogható teljesítményei,
melyek nagy hatást keltenek, mint a gyárak termékei, a laborat6riumok tudo
mányos munkájának eredményei stb. Aztán az idealisztikus filozófiai irányok
mindig nagyon közel járnak a metafizikához, melyet viszont Eur6pában az
Egyház aknáz ki a maga céljaira, Kínában pedig gyanuba hozzák, hogy a bál
ványimádással áll kapcsolatban.

III.

Ha már ennyit beszéltem ellenfeleimről s a velem szembená1l6 irányról.
ne mellőzzük el azokat sem, akik e harcban mellettem állanak.

Első helyen Liang Chi Chaot kell itt megemIítenem. Hosszú évek 6ta
vezérszerepet tölt be Kína szellemi életében. Tréfás alakban bocsátott közre
egy nyilatkozatot, melyet A tudomány és metafizika közti harc népjogi szabá
lyozásának nevez. Véleménye, hogy éppen ez a kérdés a legfontosabb a világon.
Ilyen jellegií harc teljesen ismeretlen volt eddig Kínában s jóra mutat, hogy
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ilyesvalami létrejöhetett tudományos életünkben. Liang nem osztja teljesen
felfogásomat, inkább békebíróként lép fel; ezért azt mondja: «Az emberi élet
problémáját jó részben meg tudja s meg is fogja oldani a tudomány, azonban
egy kis rész - éppen a legfontosabb - meghaladja a tudomány hatáskörét.
Az emberi életet sohasem lehet anyagi feltételeitőlelválasztani s ebben a vonat
kozásban vannak törvényei is. Ezen a határon belül a tudományos módszer is
találhat valami megoldást s jogosan hangoztatja Ting úr, hogy az életet nem
lehet a tudománytól elkülönítenie.

Azt szerétném itt Liang úrnak válaszolni, hogy argumentuma nem vág
a dologhoz. Megengedem, hogy életünk bizonyos részét vizsgálata tárgyává
teheti a társadalomtudomány, azonban pl. Lao Tse vu-ve-ja, Konfucius
aktivizmusa, Platon filozófiája feltétlenül a tudományos törvények ellenőrző

jogkörét meghaladó dolgok.
Végül három oly mozzanatot közöl Liang úr az ember szellemi életéből,

amelyeket a tudomány birodalmából kiesöknek tart :

I. A szellemi téren való fölfogásbeli különbséget. Liang úr szerint két ember fel
fogását lehetetlen teljesen összeegyeztetni.

2. Az esztétika területét. Bár analizálni tudjuk a szépséget a vonal, ritmus.hang
súly fogalmaival, ez az analízis mégsem hat sohasem a lényegre.

3. Az érzelmek birodalmát. Ha pl. valamely gyermek, hogy súlyos betegségben
szenvedő szüleit meggyógyítsa, saját magát megcsonkítja, ennek elégséges magyaráza
tát nem az ez ellen tiltakozó emberi értelem, hanem csakis az érzelem fogja megadni.
S igy áll a dolog Konfucius vándorlásaival. Mo Ti tűzhelyével is ; mikor Buddha húst
metélt ki testéből. hogy egy sast etessen, vagy amikor Jézus keresztre feszíttette magát,
- mindeme eseteknél nem törvény működik. S itt, folytatja Liang úr, rendkivül jól
beválnak a tőlem választott kifejezések, mint szabad akarat vagy intuíció.

Aztán Chang Tung Sungot akarom megemlíteni, akinek érdeme, hogy
Kínát az európai filozófia jelenkori állásáról tájékoztatta. Igy lefordította
Bergson L'évolution creatrice-és s az Essay sur les données immédiates de la
conscience-ét, továbbá értekezett William jamesről, Rickertről s Whiteheadről,

Egy kisebb, Tudomány és metafizika c. írásában így bírálja Wu Tse
Huinak a fekete ősanyagról való elméletét : «Minden filozófiai fejtegetést foko
zatosan, pontról-pontra haladva kell felépíteni. és pedig vagy logikai vagy
tényeken alapuló rendben. Valamely elmélet tényeken alapuló rendet csak
akkor tart, ha egy csomó tényből indul ki, logikait pedig akkor, ha kezdő

pontja logikusan észszerű vagy nyilvánvaló. Wu Tse Hui azonban az «Egy»
fogalmából indul ki ; ezt a kínai öt elemmel, a buddhista négy elemmel vagy
Bergson «durée»-jével azonosítja. Ha azonban ezeket az egészen különböző

elemeket azonosítjuk is egymással, még voltaképpen nem igen lehet filozófiáról
beszélni, s teljesen fölösleges is még a filozofálás. Ez az elmélet, folytatja Chang
úr, sem nem filozófiai, sem nem tudományos felkészültségű s alapos nehézsé
gekbe is ütközne azt tudományos alapon megvédenie.

«Az európai filozófia történetében», írja aztán Chang úr, «bizonyos folya-
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matot vehetünk észre, melyben a naiv realizmust, mikor az már tarthatat
lanná vált, a pozitivizmus váltja fel. Ez az emberi gondolkodás haladását
jelenti. A mi harcunkban azonban a szenzualizmus nyomán hirtelen Wu Tse
Hui úr naiv realizmusa üti fel fejét. Ez pedig bizton süllyedést mutat.»

Ennyit Chang Tung Sung úrról és bírálatáról. Kívüle persze akad még
több tanárunk is, aki nincs éppen Ting úr véleményén, azonban ezek nem érzik
magukat arra hivatottaknak, hogy a harc folyamatába beleavatkozzanak s
elősegítsék a probléma megoldását.

Végezetül most egészen röviden az én álláspontomat akarom ismertetni.
Ting úr fönt említett cikkére egy hosszabb értekezéssel válaszoltam részletesen
s többek között kifejtettem :

I. Miért csak a fizika birodalmában érvényesek a természeti törvények.
2. Miért csökken a törvények érvényessége a szellemtudományokban.
3. Miért nem lehet a világnézetet a logika módszerével vagy az okság elvével

ellenőrizni.

4, .Miért kell a tudományok által megállapított igazságokon kívül még egyéb
igazságokat is elfogadnunk.

Tárgyaltam továbbá azt a kérdést, vajjon helyes megállapítás-e, hogy
a metafizikának Európában egészen bealkonyodott; kifejtettem aztán a tudo
mányhoz s metafizikához, Európa anyagi kultúrájához s a «Li-filozófíáhoza,
meg a Han-kor- tudományosságához való álláspontomat.

Nem bocsátkozhatom itt ennek bővebb ismertetésébe. Célként az lebe
gett előttem, hogy kifejtsem, mily alapvető különbség van a fizikai és a szel
lemi világ között s hogy e különbség miben áll.

Arra a kérdésre, hogy intellektualista (racionalista) irányt képviselek-e,
vagy pedig az irracionalizmus pártján állok, csak ezzel felelhetek: Alapjában
véve mind a kettőnek hódolok. Elismerem, hogy az élet-folyamat megvilá
gosítására általában szükségünk van a modem életfilozófia. pszichoanalízis és
ösztönpszichológia részéről kiegészítésekre, és e szempontból irracionalizmust
is képviselek. De azt hiszem, e folyamatban mégis oly nagy szerep jut osztály
részül az értelemnek s észnek, hogy azt figyelmen kívül hagyni nem szabad,
e szempontból meg intellektualista vagy racionalista irányt követek.

Hogy egész tárgyalásom folyamán az emberi akarat autonómiáját oly
erősen kihangsúlyoztam, nemcsak azért történt, mert - amint hiszem 
nagy kincset jelent az emberiség számára, melyet kétségtelenné tett tudomá
nyos cáfolat nélkül föladnunk nem szabad, hanem azért is, mert oly témáról
van itt szó, mely a kínai filozófiát is több mint egy évezred óta foglalkoztatta.
S a moder« eur6pai filoz6fiában is találhatnánk mi, kínaiak bizonyos mértékig

l Li, a világtörvény. világakarat, a mindenség szabályozó és formáló elve.
(Tsu-Ski filozófiájának egyik alapfogalma.)

Han korszak: a Han dinasztia uralkodása (Kr. e. 202-től Kr. u. 220-ig) volt a
kínai szellemi élet egyik legvirágzóbb korszaka.
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alapot arra, hogy saját ősi filozófiánk híveivé szegődjünk.! Ha Forke professzor
a kínai szellemi élettel kapcsolatban azt mondja: «Hogy a Nyugattal való
érintkezés eredményez-e majd új szellemi virágzást, vagy hogy az ismeret fája
egyszersmindenkorra kiszáradt-e, annak megállapítását a jövőre kell bíznunk»,
vigasztalólag válaszolhatom neki, ha a mi nemzedékünk nem is járul még hozzá
semmi jelentősebb eredménnyel a világ-filozófia előbbreviteléhez. mégsem lett
azért az ismeret fája száraz tuskóvá, hanem friss, ifjúi vér keríng ereiben.

Fordította: Zádor János Sch. P.

Jegyzetek: Gerencsér István Sch. Pi-től,

l A szerző ezzel a gondolatával a skolasztikus filozófia, általában a filozófia
perennis eszméjéért lelkesedőés dolgozó filozófusok számára is fontos hivatást jelöl meg.
A filozófia perennis igényt tart ugyanis nemcsak arra, hogy az európai ember böl
cselete legyen, hanem arra is, hogy a bölcselet minden ember bölcselete lehet és legyen.
Meggyőződéseaz emberi nem lényegi egysége és gondolkodásának egy tőröl fakadása:
végső fokon a lét Istenben való teljes egysége. Ezért a skolasztikus, realista irányú
bölcseletnek egyik elsőrangú feladata: élő kapcsolatba lépni Kelet évezredes, sok-sok
igazsággyöngyöt s nem egyszer a legmélyebb meglátásokat tartalmazó indus és kínai
bölcseleti gondolkodással. Ez a munka még a kezdet kezdetén van, pedig aki megsejti,
hogy a mi, sokszor relativizmusra hajló korunkban, milyen felmérhetetlen jelentősége

van filozófiai téren is Kelet és Nyugat egymásratalálásának (nem is szólva pl. a missziós
érdekekről), annak a számára ez a munka nem látszik értelmetlennek. Ennek a fel
adatnak az elvégzésére igazában csak a realista bölcseleti rendszerek, elsősorban a
skolasztika alkalmas: kicsiszolt fogalmi készletével és objektív nézőpontjaival. Az egye
dül alkalmas kulcs - R. Guenon szerint. És a helyes irányú kereső munka valóban
találó munkává is válik. Megmutatja, hogya valóságban nincs olyan nagy eltérés a
Kelet és Nyugat emberei lelkében élő gondolat között, mint sokan vélik, jóllehet a
gondolat történelmi formájában lehet és van eltérés. De nem a lényegben.
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