
Joachim Ritter ta nul mány kö te té ben 1933 és 1963 kö -
zött szü le tett írá so kat ol vas ha tunk. A kö tet in dí tó ér te ke -
zés cél ja, hogy a fi lo zó fi ai ant ro po ló gi át vis  sza ve zes se
ha tá rai kö zé. Az ant ro po ló gia di vat ja ugyan is nagy ha -
tás sal volt a szel lem tu do mány ok ra. A kü lön bö ző ant ro -
po ló gi ák ab ban meg egyez tek, hogy ki kell mun kál ni uk
va la mi fé le scientia generalist an nak ér de ké ben, hogy a
szak tu do mány ok ál tal szét szag ga tott vi lág új ra ös  sze áll -
jon. Az írás szü le té se kor (1933-ban) jól ki ve he tők vol -
tak a pszi cho ló gi á ban, a tör té ne lem tu do mány ban, a szo -
ci o ló gi á ban az ef fé le tö rek vé sek.

A ha gyo má nyos esz me kö rök meg ren dül tek, ír ja a
szer ző, s az em ber nek nincs már esz mé je az em ber ről.
Az egy sé ges em ber esz me hely re ál lí tá sá nak vá gyát
Ritter tu do má nyon tú li, vi lág né ze ti igény ként in terp re -
tál ja. „A fi lo zó fia dol ga az, hogy a múlt rom ja in fel épít -
se az em ber tant.” Ritter an nak a szem lé let nek hí ve,
amely a fi lo zó fi á ban a tu do má nyok cson ka gú lá já nak
zá ró kö vét lát ja. A tu do má nyok el ide ge ned tek egy más -
tól, Scheler pe dig úgy lát ta, hogy a fi lo zó fi ai ant ro po ló -
gi á nak kell fel ku tat nia a vi lág egy sé gét.

Ez ak kor si ke rül ne, mond ja a szer ző, ha az ant ro po ló -
gia el sza kad hat na az em pi ri kus ku ta tás tól, és át ugor hat -
na a vi lág né zet ter ré nu má ba. Csak hogy, mond ja a szer -
ző, az ef faj ta bi zal mat lan ság alap ja i ban ér ték te le ní ti el a
tu do má nyo kat. Ritter, át te kint ve a fi lo zó fi ai ant ro po ló -
gi á kat, két utat lát: az ob jek tív és a szub jek tív me ta fi zi -
kai ant ro po ló gia út ját. Az előbbin Scheler jár, az utób bin
Heidegger. Scheler „po zi tí van vi szo nyul a ku ta tás fel -
hal moz ta gaz dag tu dás hoz”, és a tu do má nyos ku ta tás te -
rü le té ről ki in dul va igyek szik me ta fi zi kát űz ni. Ez Rittert
nagy meg elé ge dés sel töl ti el, hi szen sze re tett tu do má nya
meg me ne kült, ám a ku ta tás me ta fi zi ká ba va ló át for dí tá -
sát üres trükk nek lát ja. Heidegger még ros  szab bul jár:
már a kez det kez de tén el bu kik, hi szen az ő lét meg ér té -
sé ben szó sincs a „po zi tív” tu do má nyok el is me ré sé ről.
Ritter a Lét és időt szub jek ti viz mus nak mi nő sí ti. Ez elég
fur csa, hi szen a Lét és idő lap ja in ma ga Heidegger ve ze -
ti be a világban-benne-lét fo gal mát, amely nek egyik cél -
ja ép pen az, hogy el tá vo lod jon ob jek ti viz mus és szub -
jek ti viz mus kí sér tet-li bi kó ká já tól. Ko rai írá sa i ban Ritter
még azt fej te ge ti, hogy a fi lo zó fi á nak a tu do mány jó zan
mű he lye i ben kell ott hon ra lel nie.

A szel lem tu do mány ok fel ada ta a mo dern tár sa da -
lom ban cí mű ta nul má nya (amely har minc év vel ké sőbb

író dott) azt a kér dést bon col gat ja, hogy va jon nem kell-e
vég ér vé nye sen sza kí ta ni az egye tem hum bold ti el vé vel.
A vi lág ugyan is meg vál to zott. Ma már – ír ja Ritter –
nem tart ha tó a gya kor la ti funk ci ó tól el vá lasz tott kép zés
esz mé je. Hum boldt még ar ra tö re ke dett, hogy – az em -
be ri lét nek a tár sa da lom mal va ló azo no sí tá sa el le né ben
– olyan in téz ményt hoz zon lét re, amely tör té nel mi-szel -
le mi ös  sze füg gé se it meg óv ni a pol gá ri a so dás pos vá nyá -
tól. A fi a tal ber li ni egye tem ko rai hír ne ve „…ahhoz az
óri á si ha tás hoz kap cso ló dik, ame lyet Schleiermacher,
Fichte, majd az őket kö ve tő He gel ot ta ni elő adá sai gya -
ko rol tak”.

Csak hogy He gel ha lá la után a spe ku la tív fi lo zó fia
ko hé zi ós ere je el il lant, és nyil ván va ló vá vált, hogy a
po zi tív tu do má nyok nem tud ják tel je sí te ni azt a fel ada -
tot, ame lyet a „szel le mi is ko la” rá juk bí zott. E tu do má -
nyok nem ment he tők meg a pusz tán gya kor la ti meg ha -
tá ro zá suk ban rej lő el sze gé nye dés től az zal, hogy a fi lo -
zó fi á hoz hoz zá ren de lik őket. Ilyen ma gas kép zé si fel -
ada to kat nem tud nak tel je sí te ni, mert mód szer esz mé -
nyük er re al kal mat lan, ír ja Ritter. Ér de kes, hogy
Gadamer az Igaz ság és mód szerben ép pen ar ról ér te ke -
zik, hogy a szel lem tu do mány ok túl sá go san meg akar tak
fe lel ni a po zi tív tu do má nyok igaz ság esz mé nyé nek, és
ép pen e mód szer ta ni meg fe le lé si kény szer mi att ve szí -
tet ték el iden ti tá su kat. Dilthey – aki a „szel lem tu do -
mány ok” ki fe je zést el ső ként hasz nál ja – túl lé pett
Schleiermacher azonosságiflozófiáján és a he ge li me ta -
fi zi kán, és azt a célt tűz te ma ga elé, hogy új, min den ed -
di gi nél szi lár dabb is me ret el mé le ti ala po kat rak jon le a
tör té ne ti is ko la örök sé gé nek anya gá ból. El for dul te hát a
spe ku la tív né met ide a liz mus tól, és ab ban a sza ka dék -
ban, amely a he ge li fi lo zó fia fel bom lá sá val, logosz és
lét vég ső szét sza ka dá sá val nyílt meg, mun kál kod ni
kezd a tör té ne ti ész kri ti ká ján. Dilthey fel is mer te, hogy
ha a tör té ne lem épp úgy nem fog ha tó fel a szel lem meg -
je le né si for má ja ként, mint a ter mé szet, ak kor az, hogy
az em be ri szel lem ho gyan is me ri meg a tör té nel met,
ugyan úgy prob lé má vá vá lik, mint a ter mé szet ma te ma -
ti kai ala pon tör té nő meg is me ré se. De Hum boldt előtt ez
még nem me rült föl prob lé ma ként. Ő ab ban hitt, hogy a
ma gány vég te len sza bad sá gá ban űzött, a tár sa da lom tól
el sán colt tu do má nyos mód szer nek és kép zés nek meg -
van a szel le mi ere je ah hoz, hogy az em ber szel le mi és
er köl csi lé tét meg ment se.

Szin tén ’63-as kel te zé sű a kö tet szép, köl tői le zá rá sa -
ként ol vas ha tó A táj cí mű ta nul mány, mely nek al cí me:
Az esz té ti kum funk ci ó ja a mo dern tár sa da lom ban. Az írás
fel üté se: Pet rar ca hegy má szá sa. Ő 1335. áp ri lis 26-án
el in dult, hogy meg más  sza a Mont Ventoux-t, ame lyet
már rég óta fi gyelt, hi szen gye rek ko ra óta gyak ran jár ta
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a vi dé ket, és a hegy ál lan dó an sze me előtt le be gett. Ezt
a ma gas la tot – ahogy egy le ve lé ben ír ja – „majd nem
min den hon nan lát ni”. Pet rar ca tet te szin te pél dát lan:
azért má szik föl egy hegy re, hogy on nan szét néz ve gyö -
nyör köd jön a táj ban. Jacob Burckhardt így kom men tál -
ja az ese tet: „Az ola szok a leg el sők az újabb kor ban,
akik a táj alak ját mint va la mi töb bé vagy ke vés bé szé -
pet vet ték ész re és él vez ték. (…) A mű vé szet és a köl té -
szet bi zo nyos mér té kig az em be ri éle tet fel dol goz ta
már, mi e lőtt a tá jék áb rá zo lá sá ba fo gott vol na, és a táj -
áb rá zo lás min dig is mel lé kes mű faj nak ma radt, no ha
Ho mé rosz óta szám ta lan szó ból és vers ből ki vi lág lik,
hogy mi lyen nagy ha tás sal volt a ter mé szet az em ber -
re.” Ahogy Burckhardt ír ja, már Dan te is ma gas he gye -
ket má szott meg pusz tán a táj lát vá nyá nak él ve ze té ért,
de a leg ha tá ro zot tab ban Pet rar ca tesz ta nú sá got a táj nak
a lé lek re gya ko rolt be fo lyá sá ról. Amit Pet rar ca mű vel,
azért pél dát lan, mert ak ko ri ban a „pusz ta bá mész ko dá -
sért” va ló hegy má szás cél ta lan nak, ha szon ta lan nak tet -
szett, egy kü lönc idi ó ta idő töl tés ének.

Pet rar ca, nem tö rőd ve má sok vé le mé nyé vel, esz té ti -
kai hegy má szás ra in dul. Mint ha meg sej te né a ter mé -
szet ben a tá jat. Ám ami kor fel ér a hegy csúcs ra, elő ve -
szi köny vét, amit min den ho vá ma gá val visz,
Augustinus val lo má sa it, és fel üti: „És ak kor az em be rek
el in dul nak és meg cso dál ják a ma gas he gye ket és a
messzi ten gert és a ha tal ma san zú gó fo lya mo kat és az
Óce ánt és a csil la gok já rá sát, és ma guk ról meg fe led kez -
nek köz ben.” Pet rar ca meg ren dül ten be csuk ja a köny -
vet. Rá döb ben, hogy Ágos ton nak iga za van, mert mi -
köz ben a he gyet mász ta, egy re tá vo labb ke rült ön ma gá -
tól. És a köl tő, aki meg sej tet te a ter mé szet lep le alatt a
tá jat, vis  sza hát rál, vis  sza az ókor és a  kö zép kor ter mé -
szet fel fogá sá hoz. Ritter azt ír ja: Pet rar ca „nem tud ja
fenn tar ta ni a lel ke fel szár nya lá sa kor ke let ke ző és
meg ta pasz talt ér zést. »El un tam néz ni a he gyet«, ír ja, s
a vissza ú ton «a lé lek sze me it» már csak be fe lé for dít ja.
Az őt ko ráb ban meg igé ző Mont Ventoux most min den
ra gyo gá sát el ve szí ti.” 

Pet rar ca nem a tá jat, ha nem a ter mé sze tet lát ta a
hegy te tő ről. Kí sér le te még is pél da ér té kű. A ter mé szet -
ben rej te ke ző táj ak kor lép elő, ami kor a ter mé szet meg -
szű nik pusz tán a hasz nos ság ho na, tár há za len ni, és me -
ne dék lesz azok szá má ra, akik a tu do má nyok uti li ta riz -
mu sá tól vis  sza kö ve te lik az életegészt, amely kö ve te lés -
nek csa tor ná ja és cél ta lan cél ja a táj, va gyis az át lel ke -
sí tett ter mé szet. Er ről ér te kez ve Ritter idé zi Cé zanne -t:
„Be le aka rok vesz ni a ter mé szet be, ve le aka rok ki csí -
ráz ni és őt aka rom ki csí ráz tat ni, a szik lák da cos hang ját
aka rom ma gam nak, a kő zet és  sze rű ke mény sé gét, a le -
ve gő si ma sá gát, a Nap me le gét. Itt van előt tünk a fény

és a sze re tet nagy lé nye ge, a bi zony ta lan vi lág min den -
ség, a dol gok in ga tag sá ga. Én le szek a ter mé szet Olüm -
po sza, én le szek is te ne. Ben nem fog fel tá mad ni az égi
esz mény. A szí nek az ide ák és Is ten lát ha tó hú sát je len -
tik, a misz té ri um fel fény lé sét (…), gyöngy ház mo so lyuk
új ból élet re kel ti az ele nyé szett vi lág ha lott ar cát.”

A mű vész fel ada ta eb ben a hely zet ben az, hogy a táj
szí ne i ben olyan aj tó kat nyis son, ame lye ken be lép ve az
em bert – mi ként a Hé li osz nap sze ke rén uta zó, a tu dás -
ba vég ső be ava tást nye rő Parmenidészt az is ten nő – ma -
gá hoz eme li a táj. A táj kép lé lek ve ze tő. Ál ta la az em ber
vis  sza tér az élet ős for rá sá hoz, an nak esz té ti kai anam-
nészisze ál tal.

Ér de mes el ol vas ni a táj-ta nul mány hoz kap cso ló dó
két exkurzust is. Az el ső ből meg tud hat juk, hogy a táj
esz té ti ku ma alap já ban vé ve az ön ma gá ban el ve szett
egész ter mé szet lát szá sa. A táj él mény ak kor kö szönt
majd be, ami kor az egy sé ges ter mé szet él mény szét tö re -
de zett, ha lott, és épp ezt az egy sé get idé zi föl ben nünk.
De táj nak az él mény ben nem az a funk ci ó ja, hogy visz  -
sza té rés re vagy hely re ál lí tás ra csá bít son. „Bol dog szán -
tó nép! Nem vert föl még a sza bad ság” – ír ja Schil ler.
Azt akar ja mon da ni, hogy a ter mé szet szom széd sá gá -
ban élő em be rek még nem éb red tek rá sza bad sá guk ra,
és ezért bol do gok. „A fa lu si ter mé szet e tör té nel mi el -
múlt sá gán ala pul esz té ti kai funk ci ó ja, de oly mó don,
hogy a tör té ne ti moz za nat nem önál ló az esz té ti kai mel -
lett, csu pán köz ve tí té sé nek mé di u ma ként szol gál.” Úgy
lát szik, a ro man ti ka alap ja i ban vál toz tat ta meg, ál lí tot ta
át tu da tun kat: míg haj dan az em be rek ter mé szet él mé -
nye azt je len tet te, hogy az em ber át éli, ami van, ad dig
ma nap ság ez an  nyit tesz: meg ha tód ni azon, ami el múlt.
A vég te len be vá gyó fa us ti em ber, úgy lát szik, a va la mi -
ben em lék nyo mo kat ha gyó sem mi ben lel he ti meg vá -
gyó dá sa mág ne sét.

Végh At ti la
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