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A dolgozat célja, felépítése 

 

Dolgozatomban a magyar filozófiatörténeti kutatás hatalmas adósságállományából igyekszem 

valamicskét törleszteni. Célkitűzésem, hogy feltérképezzem Søren Kierkegaard (1813-1855), 

dán filozófus műveinek, gondolatainak beáramlását a XX. század első harmadának magyar 

szellemi életébe. Már több mint egy évtizede folynak a témával kapcsolatos kutatások, 

amelyeknek jelentős eredményei vannak ugyan – sőt néhány áttekintő munka is megjelent –, 

azonban az 1930-as években fellángoló interpretációt középpontba állító vizsgálat máig nem 

volt. Dolgozatom elsődleges törekvése tehát, hogy egy rendszerező, helyenként kissé talán 

didaktikus és szövegközpontú, de mindenképpen az eligazodást segítő mű jöjjön létre. 

Önmagammal szemben is támasztott igény volt, hogy megkíséreljek egyensúlyt találni a 

filozófiatörténeti kutatás és az elméleti fejtegetések között, azonban ezt némileg felülírja a 

filológiai feltárás szükségessége, amely óhatatlanul az előbbi irányába billentette a mérleget. 

Ennek a munkának az elvégzése azonban nélkülözhetetlen, hiszen a legtöbb vizsgált mű (sőt a 

szerző is) egyelőre kívül esik a hazai filozófiai, sőt szellemi élet kánonján. 

Témánk alapos bemutatásának előfeltétele, hogy lássuk azt a korszakot, szellemi környezetet, 

amelyben az 1930-as évek végéig Kierkegaard-ról írt művek megszülethettek. Ez a célja a 

dolgozatom első fő részének (Bevezető gondolatok – történelmi, szellemi kontextus 

megteremtése), ahol a „magyar filozófia” fogalmának tisztázása után a recepciókutatás 

elméleti problémáit igyekeztem áttekinteni. Célom az volt, hogy megtaláljam a magyar 

Kierkegaard-hatástörténet helyét a nemzetközi viszonyok között, elsősorban a német és a 

francia nyelvterület korabeli eseményeivel való összevetés segítségével. Dolgozatom 

legnagyobb részét (A magyar recepció fő alakjai a kezdetektől az 1930-as évek végéig) a 

századelő azon gondolkodóinak bemutatása adja, akik jelentősen hozzájárultak Kierkegaard 

magyar nyelvű befogadásához.  

Komoly dilemmát okozott számomra, hogy egyszerűen kronológiai sorrendben 

következzenek egymás után a tárgyalt szerzők vagy megkíséreljem a gondolatok, témák, 

művek genealógiája alapján kapcsolatba hozni, és a tárgyalás során már eleve ennek 

megfelelően csoportosítani őket. Végül az előbbi megoldást választottam, azt feltételezve, 

hogy a szerzők és művek egymásra gyakorolt hatása is ennek megfelelően alakult, másrészt 

egyszerűbb és áttekinthetőbb a tárgyalt téma. Az összegző részben fogok rámutatni a 

tematikus, fogalmi és metodológiai kapcsolatokra, hiszen itt már építeni tudok az egyes 

szerzők esetében elmondottakra.  
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Előre kell még bocsátanom, hogy a dolgozatom keretei a vizsgált interpretátorok 

életművének, munkásságának teljességre törekvő bemutatását még csak megközelítőleg sem 

tették lehetővé. Reális célként minden esetben a kierkegaard-i kapcsolódási pontok 

megtalálását tűztem ki, és az ehhez szükséges „háttérmunka” elvégzését tartottam 

szükségesnek. Így számos esetben nehéz, és talán vitatható döntéseket kellett hoznom, 

kompromisszumokat kellett kötnöm a vizsgálatnak a kutatás keretein belül tartása érdekében. 

Egy külön alfejezetben („Kitekintés – egyéb látens nyomok, ismeretlen szerző(sége)k”) 

fogom tárgyalni azokat a lehetséges műveket, irányokat és problémákat, amelyekkel 

folytatható lenne a munka.   
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Bevezető gondolatok - történelmi, szellemi kontextus 

megteremtése 

1. Állásfoglalás a „magyar filozófia” létének kérdésében  
 

Kezdjük a „kötelező” állásfoglalással a „nemzeti (magyar) filozófia” lehetőségének - 

létjogosultságának kérdésében1. Lehetetlen nem észrevenni, hogy az utóbbi két évtized 

minden magára valamit is adó „magyar filozófiával”2 foglalkozó műve magyarázkodással 

indult. A szerzők kivétel nélkül szükségét érezték, hogy – bármilyen paradox módon is 

hangzik – annak létezése mellett argumentáljanak, amiről éppen írni akarnak.3 A helyzet 

ironikus voltára talán Tonk Márton mutat rá legélesebben, amikor a magyar filozófiatörténet 

„tárgykonstitutív” létmódjáról beszél, „mely filozófiatörténet-írási módozat alatt a kutatási 

területét előzetesen megalkotó, létrehozó, a tárgyát mindenekelőtt konstituáló – valljuk be, 

igencsak újszerű – filozófiatörténetet érthetjük” (TONK 2004: 251). Mindez a közvélekedést 

is kifejezi, az ebből eredő mostoha munkakörülményeket jól illusztrálja a következő 

ténymegállapítás: „a filozófia és filozófiatörténet természetéről alkotott, jórészt reflektálatlan 

vélekedések éppen az olyan, hézagosan földolgozott és kevés kutató művelte területeken 

válnak szinte vita nélkül kánonképzővé, mint a magyar filozófia története” (MESTER 2006: 

17). 

Célunk, hogy e terület legfőbb problémáit, kérdéseit és az ezekre adható néhány 

válaszlehetőséget áttekintsük. A teljesség igénye nélkül igyekszünk a téma szakirodalmából a 

legmarkánsabb álláspontokat összegyűjteni a korszakolás, kánonképződés, a lehetséges 

vizsgálati módszerek és interdiszciplinaritás problémáival kapcsolatban. Ha végleges 

válaszokat nem is fogunk találni, használható kiindulási pontot és metodológiát remélhetünk 

kutatásunk számára. További célunk lehet újabb eredményekkel is hozzájárulni e képlékeny 

terület megalapozásához. Mikortól beszélhetünk egyáltalán magyar filozófiai hagyományról?- 

tehetjük föl a gyakran elhangzó kérdést. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy elsőként erre a 

                                                           
1 Király V. István hívta fel a figyelmet arra az érdekességre, hogy mind hazánkban, mind a környező 
országokban, az utóbbi években különösen erőteljesen vetődött fel a „nemzeti filozófia” és filozófiatörténet 
megtalálásának ügye (KIRÁLY 1999: 127).  
2 E kifejezés álláspontunk szerint lényegében lefedi azt, amit a nemzeti filozófia fogalma jelent, így a 
továbbiakban szinonimaként használjuk. 
3 Az egész szituációt tovább bonyolítja, hogy a hazai „lét-küzdelmekkel” párhuzamosan éppen ellenkező 
folyamatok zajlottak. Hiszen egyre többen (Heidegger vagy éppen Heller Ágnes) köteleződtek el a „filozófia 
vége”-tétel mellett, vagyis állították, hogy már csupán filozófiatörténet művelhető. Miért is harcolunk 
tulajdonképpen? A magyar (nemzeti) filozófiatörténet létének jogalapját kell megteremtenünk, vagy be kell 
látnunk, hogy filozófiánk nincs és nem is volt. 
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problémára reflektáljunk, hiszen csak így teremthetünk „legitim alapot a magyar nyelven 

művelt filozófiára, filozófiatörténetre vonatkozó bárminemű kutatásnak” (TONK 2004: 250). 

Szeretném leszögezni, hogy álláspontunk szerint a „nemzeti (magyar) filozófia” létezése körül 

– az 1980-as, de tulajdonképpen a századfordulós évektől – zajló vita korántsem tekinthető 

lezártnak. Annak ellenére sem, hogy Tonk Mártonnak múlhatatlan érdeme, hogy a különböző 

álláspontok ütköztetésével, a következmények bemutatásával sikerült valamiféle konszenzust 

teremtenie e téren.4 Tekintsük tehát át a legfontosabb vélekedéseket!  

Hanák Tibor 1981-es könyve nem csak azért kívánkozik az élre, mert talán ez az első munka, 

amelyen már érződik a „szellemi rendszerváltás” okozta lelkesedés, hanem azért is, mivel 

ezzel együtt valamiféle elfojtott, de végre kitörési lehetőséget találó dühből táplálkozó energia 

is munkál benne. „Igazságtalanság történt a magyar filozófiával”- hangoztatja a szerző. Nem 

azért kárhoztatja azonban az elmúlt évtizedeket, mert a külföld nem fedezte fel ennek értékeit, 

hanem azért, mert „maga a magyarság, a magyar kultúra és irodalom képviselői sem fedezték 

fel a magyar filozófiai fáradozások jelentőségét, megtermékenyítő erejét” (HANÁK 1993: 

13). A bűnös elhallgatások, hibás berögződések, szándékos torzítások, a könnyelmű, igaztalan 

– és jellemzően a „címkeragasztgatás” szintjén mozgó – bírálatok felsorolása hosszúra 

nyúlna. Ezek „az egész országgal nevettették ki a vakarcs filozófiát, melyet így hát nem is kell 

olvasni. Az írástudók az olvasás ellen! A filozófia nevében a filozófia ellen!” (HANÁK 1993: 

14) Pontosan kell látnunk tehát azt a folyamatot, amelynek következtében a „magyar 

filozófia” eredményeit reprezentáló szerzők, művek, problémák a hazai filozófiai kánon, sőt 

általában a szellemi élet peremére szorulva várják, hogy felfedezzék őket. 

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az sem tisztázott, egyáltalán kik tartoznak a „magyar 

filozófia” képviselői közé? Vagyis a – XIX. században még a történelmi – Magyarországon 

folyó bármiféle filozófiai tevékenység vagy általánosságban a magyar nyelvű filozófiai 

munkásság alapján határozhatjuk ezt meg? Hogy ennek milyen messze ható következményei 

vannak, jól érzékelhető Mester Béla némi iróniával megfogalmazott szavaiból: „igen elterjedt 

megítélés szerint, ami csak magyarul van – azaz nincs külföldi recepciója – eleve értéktelen, 
                                                           
4 Tonk Márton: A kantianizmus magyar recepciójának történetéből. In: Mester Béla-Perecz László (szerk.): 
Közelítések a magyar filozófia történetéhez. Budapest, Áron Kiadó, 2004. 250-279; Itt utal a szerző azokra az a 
legfontosabb írásokra, amelyekből megismerhető a problémakör: Larry Steindler: Ungarische Philosophie im 
Spiegel ihrer Geschichtsschreibung. Freiburg–München: Alber Verlag, 1988; Vajda Mihály: Mi a helyzet a 
magyar filozófiával? In: Gondolatok gondolatokról. Előadások a magyarországi filozófia történetéből. Miskolc, 
Felsőmagyarország Kiadó, 1994; Fehér M. István: Nemzet, filozófia, tudomány. In: Existentia, 1992. 1-4. sz.; 
Demeter M. Attila: „Nemzeti” filozófia. In: Kellék, 1996. 4-5. sz.; Mariska Zoltán: Filozófussors – 
Magyarországon. In: Korunk, 2000. 12. sz.; Tonk Márton: Filozófia – nemzeti filozófia – identitás. In: Studia 
Universitatis Babeş-Bolyai, Philosophia XLVII, 2002. 1. sz.; A Magyar Tudomány külön számot szentelt a 
magyar filozófia kérdésére vonatkozó álláspontok kifejtésének (2001/8). 
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amit viszont idegen nyelven írtak, az definíció szerint nem lehet része a magyar filozófia 

történetének” (MESTER 2006: 24). Hanák Tibor pedig, nem kizárólag a múlt század első 

felének gondolkodóiról beszélve, arra a visszásságra hívta fel a figyelmet, hogy „bár 

tudósainknál az ember a külföldinél kezdődik, amint egy magyar filozófus idegen nyelven 

publikál, azonnal ››leírják‹‹, semmibe veszik, mondván, műve nem tartozik a magyar nyelvű 

szakirodalomhoz” (HANÁK 1993: 16). Ez azonban nem gátolta meg a – főként marxista – 

kutatókat abban, hogy tudománytalan és immorális módon a szerző nevére tett bármiféle 

utalás nélkül felhasználják annak eredményeit, ellopják gondolatait, idézeteit. Ennek hatásai 

még pusztítóbbak voltak – főként a múlt század második felében – az egész magyar filozófiai 

kultúrára nézve, állítja Hanák, hiszen megteremtették és állandósították az elhallgatás, a 

dilettantizmus, az „önlebecsülés” légkörét. 

Mester Béla, előremutató módon a hungarica-bibliográfiákban alkalmazott praktikus 

megközelítést javasolja a probléma feloldására. Eszerint a magyar filozófia részének kell 

tekintenünk mindent, ami „a bárhol magyarul, bármilyen nyelven Magyarországon, valamint 

a magyar szerzőtől bárhol és bármilyen nyelven megjelent művek” csoportjába tartozik. 

(MESTER 2006: 24)    

Így talán sikerült megtalálnunk azokat a legfontosabb kritériumokat, amelyek alapján 

beazonosíthatóak a „magyar filozófia” művelői. Erőfeszítéseink azonban hiábavalóak voltak, 

ha nem tudjuk megcáfolni azt a – sokak által hangoztatott – tételt, miszerint nincs is magyar 

filozófia. Mester Béla is említi a gyakran hallható érvet, miszerint az európai filozófiatörténet 

legfőbb irányai teljes mértékben megismerhetőek anélkül, hogy az ember egyetlen magyar 

filozófust olvasott volna. Erős érv, azonban mielőtt megkísérelnénk válaszolni rá, tekintsük át 

néhány további, a magyar filozófia létét cáfoló állítást: 1. Amennyiben minden kultúrát a 

miénkkel egyenrangúnak tekintünk, akkor nem csak lehetetlen, de fölösleges is az 

egyenrangúságot bizonygatni. 2. A magyar nézőpont univerzalizálásának választása tetszetős, 

de komolytalan perspektíva. 3. A kulturális különbözőségek hangsúlyozásával egy olyan 

lehetőséghez jutunk, mely szerint az egyetemes filozófia véráramából mi ki vagyunk zárva, az 

hozzáférhetetlen a számunkra. Mindegyikre találunk példát a hazai gondolkodás történetében, 

mégis az utolsó a leggyakrabban hangoztatott nézet. Világosan kell azonban látnunk, ahogy 

Mester is kiemeli, hogy mindegyik lehetőség zsákutca, minden igényt kielégítő, hosszú távon 

eredményesen védhető álláspont kialakításra azonban ő sem vállalkozott, csupán 

részeredményei vannak.     

E kérdés kutatásaink során abban a problémakörben kulminál, miszerint a magyar 

Kierkegaard-recepció beilleszkedik, beilleszthető-e – tematikusan, metodológiailag és egyéb 
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más szempontok alapján – a nemzetközi hatástörténetbe. Mekkora jelentőséggel bír más 

nemzetek korabeli feldolgozásaihoz képest? Milyen kapcsolat mutatható ki a magyar és az 

európai recepció között? Nagy András úttörő munkát végzett a témában, könyvei, 

tanulmányai állandó viszonyítási pontul szolgáltak számomra. E kérdéssel kapcsolatban 

megfogalmazott sommás véleményét azonban erős fenntartással kezelem, és több ponton 

vitathatónak tartom: „a befogadástörténet számára olyannyira jelentős 30-as években – 

amikor Adorno és Shestov is megírja a maga Kierkegaard-könyvét –, már öt kötet jelent meg 

Magyarországon Kierkegaard-ról. Ezek sajnos sem jelentősek, sem jók nem voltak, de 

érdekesek és jellegzetesek persze igen, és hát hogyan is lenne mérhető bármelyik mű a német 

vagy az orosz szellemi hagyományon belül – egy-egy zseniális gondolkodó által – 

megfogalmazott összegzéshez” (NAGY 2011: 144-145). Ennek alapján úgy tűnhet, a szerző 

elvitatja a hazai művek helyét az európai recepcióban, ugyanakkor némileg paradox módon ő 

maga is – mint ahogy azt a 90-es évektől kezdve számos írásával bebizonyította – szívén 

viseli a hazai Kierkegaard-recepció sorsát, igyekszik azt bekapcsolni a nemzetközi kutatás 

véráramába.   

A posztmodern filozófiatörténet-írásban – a nemzeti filozófiával kapcsolatban – olyan nagy 

népszerűségnek örvendő inkommenzurábilitás tételét Mester Béla a következőképpen 

igyekszik megcáfolni: „Ha egy verseny minden résztvevője más szabályok szerint játszik, 

annak megvan az az előnye, hogy nincsen vesztes, azonban természetesen nincsen győztes 

sem. Sőt, folytatva az analógiát, nincsen tulajdonképpen stadion és közönség sem” (MESTER 

2006: 44). Álláspontunk szerint, ha az egyes nemzetekhez köthető filozófiatörténetek 

átjárhatóak, akkor semmiképpen sem lehetnek teljes mértékben összemérhetetlenek. Talán 

közelebb visz a megoldáshoz, ha ezzel kapcsolatban ismét a kettős mérce használatának 

problémájára utalnunk.  

Szintén Mester Béla kísérelt meg a magyar irodalom és irodalomtudomány, művészettörténet 

és képzőművészeti esztétika létének magától értetődősége mintájára a hazai filozófia és 

filozófiatörténet-írás számára is hasonló érvet alkotni. Munkájának végeredménye azonban 

egyáltalán nem olyan meggyőző, mint szeretné. A nemzeti irodalom létrehozására irányuló 

törekvések esetében például az erőfeszítések értékét a majdani végeredmény világirodalmi 

helye határozza meg. Ha az utóbbi fogalom definíciós problémáit és ezeknek az egész 

gondolatmenetre hatással lévő következményeit figyelmen kívül hagyjuk is, a filozófia 

esetében ez az érvelés tautologikus. A nemzeti irodalomtörténetek megírhatatlanok lettek 

volna a világirodalom története nélkül, hiszen annak korszakolását, fogalomrendszerét 

használva formálódtak. Érvelése azért sem kellően meggyőző, mert a magyar 
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irodalom(történet) helyzete, megítélése még ma is tág határok között mozog, és bár 

elsősorban intézményesültsége miatt létéért nem kell küzdeni, de helyét újból meg újból ki 

kell vívnia. 

Lukács György állásfoglalása egyértelmű volt a magyar filozófia létjogosultságának 

kérdésével kapcsolatban. Egy 1948-as írásában így fogalmazott: „A magyar kultúrára 

jellemző, hogy egyáltalán nincs magyar filozófia” (LUKÁCS 1948: 13). Ennek a tételnek 

sajátos, ugyanakkor nagyon is jellemző továbbélése látható Tamás Gáspár Miklósnál: „A 

modern értelemben vett magyar filozófiát marxisták hozták létre” (TAMÁS 1991: 331). Az 

ilyen abszurd kijelentéseket talán nem is érdemes meghallanunk, ha mégis reagálnunk, csak 

csípős iróniával tehetjük, ahogyan például Frenyó Zoltán is fogalmaz: „Erről mindenesetre 

helyes lett volna a filozófiai pályáról letaszított és kisemmizett „polgári” tanár-nemzedék 

tagjait is megkérdezni” (FRENYÓ 2008: 18). Tény, hogy az 1948-tól a rendszerváltásig 

terjedő időszakban a marxizmus-leninizmus által okozott szellemi veszteségek 

felmérhetetlenek. Nem csak a filozófiai kultúra eltűnése, a filozófia által kiművelt szabad 

személyiség – erkölcsi, anyagi és szellemi értelemben vett – ellehetetlenedése róható fel 

ennek, de végső soron a filozófia hiteltelenné válása is. 

Frenyó Zoltán vitatja Lukács állítását, és a jelenség okait egészen másban jelöli meg: „A 

valódi probléma ezzel szemben a nemzet általános kulturális állapotának, természetesen ezen 

belül filozófiai kultúrájának, iskolázottságának, tájékozottságának fájdalmas módon az 

elvárhatónál sokkal alacsonyabb színvonala, ezen keresztül pedig társadalmunkban a józan 

ítélőképességgel rendelkező, élete értelmét nagyjából átlátó érett személynek és a társadalmi 

szerepével tisztában lévő szuverén polgárnak a kívántnál jóval bizonytalanabb és ritkább 

jelenléte” (FRENYÓ 2008: 10). Az általa képviselt álláspont sokkal reálisabbnak, 

elfogadhatóbbnak tűnik, mint Lukács leegyszerűsítő tétele. 

Azt is világosan kell látnunk, hogy hazánkban az általánosan elfogadott kulturális sémában a 

filozófia és az irodalom beszédmódja között állandó konfliktus van. A csaták legfőbb terepe a 

műkritika, amelyben áldatlan állapotokat tapasztalhatunk. Mester Béla egy lehetséges 

kivezető utat lát abban, hogy „a partikuláris, nemzeti meghatározottságú érzelemvilág 

kifejezőjeként megjelenő szépirodalom értékmérője, elemzője a filozófia, vagy legalábbis az 

esztétika és műkritika, amelynek fogalmait a filozófia tisztázta” (MESTER 2006: 47). 

Összességében pedig annak szükségessége mellett érvel, hogy végre szembe kell néznünk a 

posztmodern kor kulturális kihívásaival, és meg kell találnunk azt a nézőpontot és 

beszédmódot, amellyel a magyar (nemzeti) filozófiáról szólni lehet. „Bennünket, közép-

európai embereket a modernitás kínos önreflexió-igényétől nem válthat meg a tájainkon a 
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tradicionalizmussal szentségtelen szövetségben jelentkező posztmodern értékpluralizmus, 

akkor sem, ha világképe hazai sütetű filozófiáink ››világszínvonalát‹‹ segítene argumentálni; 

akkor sem, ha oly jól illenék néhány bejáratott múlt századi nemzeti ideológiánkhoz; de nem 

segíthet az univerzálisnak látszó partikuláris kutakodás sem a ››nagy eszmék‹‹ perifériális 

képviselőinek szellemi hagyatékában” (MESTER 2006: 48-49).  

Mester javasol egyfajta kultúrtörténetként művelt filozófiatörténetet is, amelynek nagy 

előnye, hogy „mint leíró tudományba belefér akár az értékelés felfüggesztése is” (MESTER 

2006: 42). Ez esetben nem kell figyelembe vennünk a vizsgált munkák színvonalát, és mivel 

az egyetemes vagy legalábbis európai filozófiatörténet-írás módszereit használva jutunk 

eredményeinkhez, „olyan következtetéseket von le, amelyeket bárhol megértenek” (Uo.). 

Véleményem szerint azonban az értékítélet nem kapcsolható ki teljesen, és emiatt egyáltalán 

nem látom biztosítottnak, hogy nemzetközi érdeklődésre is számot tartó eredmények 

szülessenek. Valami hasonlóra tettem kísérletet valamivel lejjebb, ahol a francia és a német 

Kierkegaard-recepció összevetését végzem el a magyarral, ez pedig jól mutatja, hogy milyen 

nehezen lenne elfogadható az értékítélet felfüggesztésének tétele.         

Nem csak a posztmodern kor követelményeinek teszünk eleget, de a probléma egy speciális 

aspektusára is rávilágítunk akkor, amikor az eddigieket leszűkítjük, ha tetszik, lefordítjuk a 

kommunikálhatóság, átadhatóság kérdésévé. „Ha valaki magyar problémán gondolkodva 

mond olyat, ami újszerű, elfogadható és elvileg kommunikálható mindenki más számára is, 

akkor az része lesz a világ filozófiájának, ha viszont ››nagy‹‹ filozófiai témákkal vagy 

klasszikusokkal foglalkozik oly módon, ahogyan az a magyarokon kívül senkinek nem mond 

semmit, kívül kell rekedjen azon” (MESTER 2006: 31). Ennek a kritériumnak világossá tétele 

különösen fontos egész kutatásunk szempontjából, hiszen a magyar Kierkegaard-

interpretátorok többsége, legjellemzőbben talán Tavaszy Sándor, „magyar problémán 

gondolkodva” jutott el a dán filozófushoz. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ha 

filozófiatörténetünk önmagában szűk külföldi érdeklődésre tarthat számot, a magyar nyelvű 

Kierkegaard-recepció – beillesztve az egyre szélesedő nemzetközi kontextusba – ehhez képest 

érdemi filozófiatörténeti hozadékkal járhat. 

Összegzésképpen egyfajta nézőpontváltás szükségességét kell javasolnunk. Tonk Márton – 

nagy lényeglátásról, ugyanakkor alázatról téve tanúbizonyságot – hívta fel rá a figyelmet: 

ahhoz, hogy bármiféle, akár elmarasztaló ítéletet mondhassunk a magyar filozófiáról, sokkal 

alaposabban, mélyebben meg kell ismernünk, fel kell még tárnunk. Könnyű ítéletet mondani 

valamiről, amit nem ismerünk, de aztán visszás ennek alapján állítani, hogy nem érdemes a 

figyelmünkre. „És akkor végre tudni fogjuk, miről is beszélünk”- ahogyan Nagy András 
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megfogalmazta, amikor a magyarországi Kierkegaard-recepcióval kapcsolatban vetette fel 

ugyanezeket a kérdéseket és problémákat (NAGY 2011: 180).  

„Úgy is fogalmazhatunk tehát, hogy ha a filozófiatörténeti, eszmetörténeti elemzés előzetes 

feltételét képezi valamely filozófia léte, lényege megítélésének, akkor az adott vizsgálódás 

pillanatában a nemzeti filozófia létjogosultságára vonatkozó kérdés felfüggeszthető, 

››zárójelbe tehető‹‹, hiszen semmiféle relevanciával sem bír.”- igyekezett lezárni a vitát Tonk 

Márton kikezdhetetlen logikával (TONK 2004: 252). Tehát ő is, mint sokan mások a magyar 

filozófiatörténetet kutatói közül, igyekszik a tennivalókra felhívni a figyelmet, hiszen az 

életművek java része kéziratos formában létezik csak, hiányoznak az egyes szerzők életművét 

áttekintő bibliográfiák, a hatástörténeti vizsgálatok gyerekcipőben járnak, nincsenek egységes 

vizsgálati módszerek és következetes fogalomhasználat.  

A „magyar filozófia” (lét)kérdése bizonyosan nem került megválaszolásra, ahhoz azonban 

elégséges alapot teremtettünk, hogy vizsgálódásunkat elkezdhessük. A következő 

nélkülözhetetlen lépés, hogy a filozófiatörténet-írás metodológiai hiányosságaival, fogalmi 

bizonytalanságaival, valamint elméleti nehézségeivel is szembenézzünk. Az ezt követő 

fejezetben a korábbiakhoz szervesen kapcsolódó recepcióelméleti kérdések irányába kívánok 

tovább haladni. Ha sarkosan akarunk fogalmazni, akkor fel kell tennünk a kérdést: mennyiben 

van létjogosultsága egy a magyarországi Kierkegaard-befogadást – ráadásul annak is csupán 

egy szűk időszakát – vizsgáló kutatásnak napjainkban? Úgy hiszem, vitán felül áll, hogy a dán 

gondolkodó munkássága a XX. század első évtizedétől a magyar filozófiai kánon, illetve 

szellemi élet szerves részét képezte. Még ha némi túlzásként értékelhetőek, az alkalom szülte 

lelkesültség számlájára írhatóak Bacsó Béla szavai, akkor is megfontolandóak: „Sören 

Kierkegaard kétségkívül hazánk egyik legtöbbet fordított és értelmezett 19. századi 

gondolkodója.”5 Annak ellenére, hogy a fordítások csak a ’90-es években sokasodtak meg, 

művei, gondolatai befogadása már az 1930-as években elindult. Hazai hatástörténetének 

feltárásával még jelentős részben adósak maradtunk.      

 

                                                           
5 Bacsó Béla nyitóbeszéde a Kierkegaard gondolkodásának válaszútjai c. konferencián. Magyar Filozófiai 
Szemle. 2003. 1-2. sz. 1. o. 
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2. A recepció és a filozófiatörténet-írás elméleti problémái 
 

A következő probléma, amellyel szembe kell néznünk, abból adódik, hogy a hazai 

Kierkegaard-recepció feltárása még csupán néhány éves múltra tekint vissza, így számos 

gyermekbetegséggel küzd. Ezek diagnosztizálása, és legalább a tünetek enyhítése, 

elengedhetetlen feltétele a kutatás megkezdésének. Elsősorban elméleti-módszertani, 

másodsorban alapvető filológiai problémákban látom a leküzdendő nehézségeket.  

Egy fogalmi tisztázással érdemes kezdenünk. Munkám során a recepciót, hatástörténetet és 

befogadást többnyire egymás szinonimáiként fogom használni, mégha a filozófiatörténetben, 

és különösen az irodalomtudományban nem is szerepelnek mindig így. A szövegkörnyezettől 

függően azonban jelentésük módosulhat valamilyen irányba, amit az adott esetben jeleznünk 

kell majd.  

Akkor, ha a hazai kulturális élet egy konkrét időszakról érdemben akarunk beszélni, 

elengedhetetlen a tágabb történelmi, szellemi kontextus felvázolása is. Elsőként a magyar 

filozófia egy számunkra kifejezetten használható felosztási lehetőségét szeretném bemutatni, 

majd a magyar Kierkegaard-recepció különböző kategorizálási lehetőségeit vesszük számba, 

ezután Heiko Schulz nyomán egy olyan csoportosításra teszek javaslatot, amely megkönnyíti 

a hatástörténet gerincét adó művek összevetését. Végül egyéb elméleti problémák felvetésével 

és megoldási javaslatok szembesítésével igyekszünk megalapozni a következő fejezeteket.  

Szerencsére nem kellett minden esetben magamnak utat vágnom a magyar filozófiai szövegek 

rengetegében. Sokat köszönhetek Nagy András munkásságának. Gyenge Zoltánnak is 

bőségesen voltak olyan eredményei a magyar hatástörténet területén, amelyeket 

hasznosítottam. Az 1930-as évek gondolkodóinak többsége esetében szintén találtam olyan 

kutatókat, akikkel érdemes volt vitatkozni, akik segítettek eligazodni a nagy részben még 

feltáratlan, de legalábbis rejtőzködő életművekben. Tavaszy Sándor esetében például Tonk 

Márton, Hamvas Bélánál Thiel Katalin tette könnyebbé a kierkegaard-i nyomok követését.    

A dolgozatom egyes fejezeteit adó szövegek közül néhány már önálló publikációként is 

napvilágot látott, ezek összefűzése, tanulságaik szintetizálása azonban mindenképpen új 

eredményeket hozott. Különböző mértékű átdolgozásuk, kibővítésük elkerülhetetlen volt 

annak érdekében, hogy kutatásom eredményeit összefoglaló, egységes munka jöhessen létre. 

 

Azon szerzők munkásságának elemzései adják dolgozatom későbbi fejezeteit, akik önálló 

műve(ke)t szenteltek a dán filozófusnak, legyen az bármilyen rövidke is. Kutatásom kereteit 
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szétfeszítette volna az implicit Kierkegaard-hivatkozások teljeskörű felderítése, a szellemi élet 

más területein, például az irodalom területén felfedezhető lábnyomokról nem is szólva. A 

filozófusok közül többek között Halasy-Nagy József, Prohászka Lajos, Révay József és Fülep 

Lajos műveik tanúsága szerint ismerték, és felhasználták a dán gondolkodó univerzumának 

egyes elemeit.  

Dolgozatomban az egyes interpretátorokról szóló részek esetében tapasztalható 

aránytalanságok nem feltétlenül jelentenek értékítéletet. Tavaszy Sándort és Hamvas Bélát 

több szempontból is alkalmasnak találtam a többi szerző bemutatásához is használható 

fogalmiság megteremtéséhez.  A nagyobb terjedelmet és alaposságot tehát az indokolja, hogy 

itt olyan témák, kérdések megalapozása történik, mint például az egzisztencialista értelmezési 

vonal, a 30-as évek Kierkegaard-képének forrásai, filológiai, filozófiai és teológiai gyökerei. 

Célom volt továbbá az is, hogy dolgozatom a kevésbé kutatott szerzők esetében forrásértékű 

legyen, nagy vonalakban segítsen eligazodni az életműveken belül. 

Törekedtem rá, hogy minél átfogóbb képet adhassak a hazai Kierkegaard-recepció ezen fontos 

időszakáról, ezért a recepció „hermeneutikájának” is meglehetős figyelmet szenteltem. 

Mindazon kontextusok bemutatását célul tűztem ki, amelyeket a hagyományos értelemben 

vett „recepció” fogalomkörébe érthetünk. Az életrajzi és intertextuális kapcsolatok mellett a 

korról, a történelmi háttérről, (rész)problémákról, koncepcionális és formai-műfaji 

kérdésekről, ezek hatásairól is szólok majd.   

Veres Ildikó megközelítése a hazai Kierkegaard-recepció egészével kapcsolatban hasznos, és 

komoly recepcióelméleti következményeik vannak: „Ha egy filozófiatörténész nem Nietzsche 

felől közelíti meg Nietzschét, hanem egy hazai gondolkodó értelmezésében kívánja a 

lényeges kulcskérdéseket átgondolni, nehéz helyzetben van, ha a hermeneutika eszköztárát 

választja. Ugyanis nem az eredeti Nietzsche szövegeket értelmezi, elemzi, hanem az 

értelmezést, jelen esetben Brandenstein értelmezését”  (VERES 2011: 200). Hangsúlyoznom 

kell, hogy dolgozatom témája nem Kierkegaard, hanem az, amit a szerzőből a XX. század 

elejének szellemi viszonyai között látni lehetett.  

Az egyik legnagyobb hiba, amit a korai magyar hatástörténet értékelésekor elkövethetünk az, 

ha a mai, világméretűvé terebélyesedett Kierkegaard-kutatások módszertanát, forrásanyagát, 

eredményeit és tematikáját kérjük rajta számon. Fel kell ismernünk, hogy az 1930-as évek óta 

elvégzett filológiai és eszmetörténeti munka, a művek és a fennmaradt naplók, jegyzetek, 

vázlatok egymást felerősítő interpretációs lehetőségeket rejtenek, amelynek komplexitására 

csupán a legújabb időkben kezdünk ráeszmélni. Nyilvánvalóan, nem hiányolhatjuk tehát a 

vizsgált szerzők esetében a legújabb kritikai szövegkiadások eredményeit, sem az ezek 
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birtokában levonható következtetéseket! Nem várhatjuk el például, hogy Kierkegaard-t a „dán 

aranykor” szellemi közegében értelmezzék, sem pedig azt, hogy nézeteit a hegeli filozófia 

helyett a korabeli dán hegeliánusok álláspontjával ütköztessék. Ugyanakkor mekkora öröm és 

elégtétel, amikor szerzőink valamelyikénél kimutatható a mai eredmények megsejtése, 

kérdésfelvetése, vagy amikor azt látjuk, hogy a korabeli nemzetközi kutatások mércéjével 

mérve is az élvonalba tartozó mű született a dán filozófusról a két világháború között, egy az 

elmélyült kutatómunkának szellemileg korántsem kedvező korban.  

A dán filozófussal kapcsolatos művek, és ezek szerzői nagyon vegyes képet mutatnak 

hazánkban. Rendszeralkotó katedrafilozófus épp úgy akad köztük, mint esszéíró orientalista, 

és jópár református teológus. Éppen ezért tartom szükségesnek többféle módon is felosztani, 

kategorizálni őket, ami megkönnyíti a hasonlóságaik és különbségeik számba vételét. Vasady 

Béla használta egyhelyütt a „Kierkegaard-biográfus” fogalmát (VASADY 1931: 19), ami a 

magyar recepció több tagjával kapcsolatban is sokkal pontosabb meghatározás, mint az 

interpretátor vagy kutató. A legutóbbiról a XX. század első évtizedeiben még nemzetközi 

viszonylatban is alig beszélhetünk, talán Georg Brandes volt ilyen. Csoportosíthatóak a 

szerzők aszerint is, hogy mennyit látnak a kierkegaard-i életműből: egyetlen művet vagy 

néhányat, amelynek elemzése (helyes vagy helytelen) súlypontokkal történik, esetleg az egész 

korpusz alapos, konstruktív elemzésére tettek kísérletet. 

Egyik legfőbb újításomnak tartom az eddigi hatástörténeti vizsgálatokkal szemben, hogy nem 

csak a „főművekre” koncentrálok, hanem ahol nem csupán egyetlen műre korlátozódó, rövid 

életű érdeklődésről volt szó, ott törekvésem: az egyes szerzők egész munkásságában a 

kierkegaard-i elemek földerítése, áttekintve ezek forrásait, és azt is, milyen gondolati 

irányokba vezettek tovább. Ennek ellenére gyakran a művek „szoros értelmezését” adom, 

amikor szinte mondatról mondatra haladva elemzem a szöveget. Ezt egyrészt a szakirodalom 

hiánya indokolja, másrészt éppen az abból adódó igény, hogy a legalapvetőbb információkat 

is szerepeltessem a szövegről.   

 

A magyar filozófia korszakolásában Tonk Márton felosztását tekintem kutatásom céljaihoz a 

legmegfelelőbb keretnek. Ő ugyan kiemelten az erdélyi magyar filozófiáról beszélt 

tanulmányában6, megállapításai azonban az egész magyar nyelvű gondolkodással 

kapcsolatosan helytállóak. Az általa javasolt négy korszak közül az első kettőt emelem ki, 

hiszen ezek fedik le a dolgozatban tárgyalt időszakot. 

                                                           
6 Tonk Márton: Filozófiai kultúra és filozófiatörténet Erdélyben: iskolák, intézmények, kihívások. In: Mikes 
International. 2010. (10. évf.) 3. sz. 32-38. 
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Tonk rámutat az erdélyi – és tulajdonképpen általában a magyar – filozófiai élet egyik 

sajátosságára: a töredezettségre, szakaszosságra. A történelem viharainak is köszönhető, hogy 

nem alakult ki egy egységes filozófiai hagyomány a magyar nyelvterületen, azonban – 

véleménye szerint – négy nagyobb gondolkodástörténeti-tematikus időszak elkülöníthető. Az 

első a századfordulót megelőző évektől Trianonig terjedő időszak, amelyben a korabeli német 

filozófiai hatás dominál. Emblematikus figurája ennek az időszaknak Böhm Károly, 

elsősorban a nemzeti filozófia megteremtésére irányuló program meghirdetése miatt. 

A két világháború közötti időszakra tehető a filozófiai élet második, – vizsgálódásunk 

szempontjából legfontosabb – „nagy” korszaka, amelyben olyan gondolkodók alkottak, mint 

Bartók György, Kibédi Varga Sándor, Kristóf György, Makkai Sándor, Ravasz László, Varga 

Béla, Tankó Béla és Tavaszy Sándor. Mindannyian a kolozsvári Böhm-iskola 

vonzáskörzetébe tartoztak, ismerték egymás műveit, munkásságát, amit a gyakran polemizáló 

vagy épp a másik gondolatmenetét folytató szövegek bizonyítanak.7  

Kataklizmaként – és emiatt korszakhatárként is – jelenik meg az (erdélyi) magyar filozófia 

történetében a Trianoni békeszerződés aláírása. Találunk olyan gondolkodókat, mint például a 

Veres Ildikó által bemutatott Tavaszy Sándor, Makkai Sándor és Varga Béla, akik nemcsak 

„elméleti megoldásait keresték a kisebbségi létnek, hanem tanárként, közíróként, különféle 

szervezetek, szerkesztőségek tagjaiként vagy vezetőiként aktív formálói is voltak a Trianon 

utáni valóságnak.” (VERES 2005: 5) Akik nem fordultak a közélet és az aktuálpolitika felé, 

azok eszmei horizontja is komoly változáson ment keresztül. „Gondolkodásukra általában 

véve jellemző a kortárs európai filozófia tartalmainak az erdélyi magyar kultúra, művelődés 

és társadalom problémáinak elemzésében való „kihasználása”, a kisebbségi lét ontológiai, 

etikai, axiológiai vizsgálata” (TONK 2010: 35). Általánosan megfigyelhető tehát, hogy a 

szisztematikus filozófiai kérdésektől a kisebbségi lét és kultúra aktuális problémái felé fordul 

a kor gondolkodóinak figyelme. Közülük többen, például Tavaszy is az 

egzisztencializmusban „a kisebbségi sorban élő ember ››égető, szúró szükségeivel‹‹ számoló 

és a konkrét helyzetfelismerésre alkalmas filozófiát fedezett fel” (BALÁZS 1982: 102). 

Ennek alapján azt valószínűsíthetnénk, hogy a korszak gondolkodói csupán valami felszínes 

megértésig, reflexióig és sajátos át- (és félre)értelmezésekig jutottak, de látni fogjuk, hogy 

vannak – elsősorban a magyar filozófiatörténet szempontjából, de nemzetközi mércével 

mérve is – elismerésre méltó, eredeti elemeket felvonultató teljesítmények, aminek 

bizonyítása dolgozatom fontos célkitűzése.  

                                                           
7 A kor- és eszmetörténeti dimenziók alapos bemutatását lásd VERES 2005. 
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Az (erdélyi) magyar filozófia további – jelen dolgozat szempontjából kevéssé releváns – 

korszakai, az 1950-es évektől egészen a ’80-as évekig tartó szocialista hatalom által diktált és 

eltűrt filozófia időszaka, illetve az 1989-es rendszerváltással kezdődő periódus.  

 

A XX. század első évtizedeiben a hazai filozófiai életben sokféle irányzat hatott egyszerre. 

Ezek felsorolását, főbb képviselőik megnevezését megtaláljuk Hanák Tibor Az elfelejtett 

reneszánsz. A magyar filozófiai gondolkodás századunk első felében című könyvében. Ugyan 

a lista nem teljes, és nem jelenthető ki minden esetben, hogy a besorolás kizárólagossága 

elfogadható, az általános eligazodást mindenképpen megkönnyíti számunkra a későbbiek 

során. A pozitivizmus (Pauer Imre, Pikler Gyula, Somló Bódog) mellett a 

neokantianizmusnak (Alexander Bernát, Kibédi Varga Sándor) és a neoskolasztikának 

(Prohászka Ottokár, Schütz Antal, Várkonyi Hildebrand, Giesswein Sándor) is akadtak 

követői. Az utolsó nagy rendszeralkotók (Pauler Ákos, Brandenstein Béla) mellett fontos 

rendszeralkotási kísérletek is történtek ebben az időszakban (Medveczky Frigyes, Palágyi 

Menyhért, Halasy-Nagy József). Velük szemben a filozófia egészen más ágait képviselték a 

marxista irányba sodródott Lukács György, illetve az egzisztencializmus legfőbb hazai 

képviselői: Hamvas Béla, Szilasi Vilmos. A Böhm Károly által életre hívott Kolozsvári Iskola 

a korszak legmeghatározóbb filozófiai műhelye volt, ahogy arról már szóltunk. A korabeli 

szellemi irányzatok közül nincsen számottevően jelen viszont hazánkban az analitikus 

filozófia (Frege, Wittgenstein, Russel), a pragmatizmus (Peirce, James, Dewey, Mead) és a 

strukturalizmus (Saussure, Lévi-Strauss) sem.   

A XX. század első évtizedeiben tehát két olyan csoportosulás is jelentős szellemi potenciált 

halmozott fel, amelyek esetében beazonosítható Kierkegaard jelenléte. Az egyik az 1915-

1918 között létező Vasárnapi Kör8, a másik pedig Böhm Károly tanítványi köre. Az, hogy 

végül egyik sem tudott áttörést hozni a magyar recepcióban, sajnálatos, ugyanakkor teljesen 

érthető. „A történelem alakulása okozhatta ismét, hogy a teológiai gondolkodás felfrissülése, 

a dán bölcselő nézeteivel történő hívő szembenézés folytatás nélkül maradt”- fogalmaz a 

magyar filozófia egyik történetírója a Kolozsvári Iskola kapcsán (NAGY 2011: 144). 

 

Ezután rátérhetünk a magyar Kirekegaard-recepcióba sorolható művek két legfőbb felosztási 

lehetőségének bemutatására. Leggyakrabban a kronologikus vagy a tematikus szempontok 

                                                           
8 Lásd erről bővebben Bendl Júlia: Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Budapest, Scientia Humana 
Társulás, 1994. http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/Tarsfil/ktar/Bendl/Lukacs11.htm (Letöltés ideje 2014.09.21.); 
valamint Novák Zoltán: A Vasárnapi Társaság. Kossuth, 1979.  
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alapján történő kategorizálással találkozunk. Akkor, amikor a hatástörténet időbeli 

tagolhatóságáról esik szó, tudnunk kell, hogy erről csupán a századfordulótól kezdve 

beszélhetünk, hiszen előtte a „koppenhágai Szókratész” ismertsége Dániára korlátozódott, 

ahogy arra Gyenge Zoltán is rámutatott tanulmányában9. Majd az 1900-as évek elején 

megtörténtek az első fordítások, megindultak az értelmezések, melyek közül kétség kívül a 

német nyelvű gyakorolt legnagyobb hatást a hazai eseményekre. Nálunk először Lukács 

György több szempontból is paradigmatikus esszéjében történt kísérlet Kierkegaard 

interpretálására (LUKÁCS 1997). A Lukács jelentőségét bemutató fejezetben részletesen 

kitérünk majd erre.  

A magyar befogadás következő kiemelkedően fontos időszaka az 1930-as évekre esett, 

amelynek bemutatása tulajdonképpen egész dolgozatunk célja. Ebben az évtizedben többféle 

körülmény „szerencsés” együttállása következtében tucatnyi mű középpontjában áll a dán 

filozófus.  Az ekkor tevékenykedő szerzőknek jó esélyük volt arra, hogy felzárkózzanak és 

betagozódjanak az egyre intenzívebbé váló, azonban ekkoriban még áttekinthető méretű 

nemzetközi hatástörténetbe. Az, hogy ezzel a lehetőséggel miért nem tudtunk élni, szintén egy 

későbbi rész (Az 1930-as évek – egy különleges eszmetörténeti pillanat, avagy a fellángolás 

és hirtelen megszűnés okai) témája lesz. 

A második világháború után több évtizednyi hallgatás következett, amit csak elvétve tört meg 

egy-egy rövidke tanulmány vagy Kierkegaard-ra történő felismerhető hivatkozás, és csupán 

az 1970-es években került újra a figyelem középpontjába a dán alkotó. Az érdeklődés 

élénkülését jól mutatja, hogy 1978-ban elkészült a fő műnek tartott Vagy-vagy fordítása, majd 

ezt követte a többi szöveg magyarítása is. A folyamat az 1990-es években gyorsult fel, 

azonban sajnálatos módon különböző fordítók és kiadók bábáskodtak létrejöttüknél, 

ennélfogva összességében kijelenthetjük, hogy számottevő módszertani, terminológiai 

különbségek, és teljes kronológiai-kanonizációs átgondolatlanság jellemzi őket. Hatásukat így 

is kifejtették, és óriási lökést adtak a hazai kutatásnak, azonban lemaradásunkat jól érzékelteti, 

ha vetünk egy pillantást a német nyelvű recepcióra, ahol Hermann Gottschednek és Christoph 

Schrempfnek köszönhetően már az 1920-as években elkészült a teljes kierkegaard-i korpusz 

lefordítása 12 kötetben. Erre nálunk még ma, 2014-ben is minimum éveket kell várni, hiszen a 

Jelenkor kiadó által indított életműkiadás munkálatai csak lassan haladnak10. Az 1990-es évek 

                                                           
9 Gyenge Zoltán: Az osztrák és magyar századelő kapcsolata a Kierkegaard-recepció szempontjából. In: 
Világosság, (47.évf.) 2006. 5. sz. 95-102.  
10 Eddig öt kötet látott napvilágot: Egy még élő ember írásaiból. Az irónia fogalmáról; Naplójegyzetek AA–DD; 
Stádiumok az élet útján; Épületes beszédek; Az ismétlés. Félelem és reszketés. Filozófiai morzsák. A szorongás 
fogalma. Előszó. 
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recepciójának jelképes műve minden bizonnyal a Kierkegaard Budapesten című 

konferenciakötet, amely már a tájékozódás, a befogadás jegyében készült. 

A 2000-es évektől kezdődően úgy gondolom fordulóponthoz érkezett a magyar hatástörténet, 

végre kinőni látszik gyermekbetegségeit. Egyrészt alapvető primer és szekunder szövegek 

váltak elérhetővé az olvasók számára a szaporodó fordításoknak köszönhetően, amelyek még 

mindig rendszertelenül, pillanatnyi kiadói ötleteknek engedelmeskedve történnek. Ezen csak a 

már említett életműkiadás fog változtatni, amely a legkorszerűbb dán kritikai kiadás alapján 

készül. Másrészt egyértelmű jelei vannak a nemzetközi kutatási trendekhez való 

kapcsolódásnak, sőt arra is rádöbbentünk, hogy a magyar nyelvű hatástörténetnek jelentős 

múltja van. Elsősorban a már említett Gyenge Zoltán és Nagy András tartja már évek óta 

feladatának, hogy eltüntesse ezt a vakfoltot a hazai szellemi élet térképéről. 

A Kierkegaard-recepciót adó művek másik besorolása tematikus szempontok alapján 

történhet. Leggyakrabban a filozófiai, a teológiai és az irodalmi-esztétikai kategóriákat szokás 

elkülöníteni, még ha ezek az egyes szerzők és művek esetében többnyire csak nehezen 

választhatóak el egyértelműen. A magyar recepció egyik legfőbb sajátossága éppen ez a 

határterületen való létezés, vagy ha divatos szóval akarom leírni a jelenséget: 

interdiszciplinaritás. Ma egyre inkább elvárt szemléletmód ez a recepcióban, de felfedezhető 

volt már az 1930-as évek befogadásában is. A szépirodalmi nyomok lényegében teljesen 

feltáratlanok, ahogy arra Nagy András helyesen mutatott rá (NAGY 2011: 148-149). A 

filológiai bizonyításról esetükben szinte mindig le kell mondanunk, mindössze implicit 

hivatkozások tartoznak ide, a gondolatok genealógiája sejthető csak meg. A dolgozatomban 

elemzésre kerülő munkák közül Hamvas Béla művei mellett Lukács György szerelem- és 

életfilozófiai témájú esszéje jó példája az irodalom vidékeire való határátlépésnek. 

Mindketten konstruktívan használták fel, eredeti módon építették be saját gondolkodásukba a 

Dániából importált eszméket. Egyelőre csupán sejthető, hogy mennyire gazdag és 

szövevényes módon jutottak a dán filozófus gondolatai a kor magyar szellemi életnek 

olvasztótégelyébe. „Mindezt megalapozta, hogy Kierkegaard számára hasonlóan fontos 

szerepet játszott több olyan eszmetörténeti hagyomány, amelyek hatása a magyar irodalmi – 

bölcseleti, teológiai – gondolkodásban is meghatározónak bizonyult. Így például a korai 

német romantika éppúgy, mint Hegel hatása, vagy akár az antikvitás kortársi értelmezésének 

több fontos kísérlete; illetve a kora romantikától kezdődően a népmesék archaikus 

bölcsességére irányuló empatikus figyelem (amelyek közül a dán szerző magyarokra is utalt). 

Szellemi hatásának közvetítésében pedig később is kiemelkedően fontosnak bizonyult az 

általa – is – „megtermékenyített” orosz irodalom, vagy éppenséggel a magyar színpadokon 
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rendkívül szívesen játszott Ibsen, s az ekként újrafogalmazott kierkegaard-i dilemmák, sorsok, 

konfliktusok, inkognitók” (NAGY 2011: 138-139). 

A filozófiai recepció esetében a legfőbb kritériumként a szakmaiságot jelölhetjük meg. A 

fogalmiság, a metodológia, a műfaj, a hivatkozott filozófiai előzmények együttesen biztosítják 

mindezt, azonban a Kierkegaard-befogadás áttekintése során az egyik fontos felismerés – 

amely a hazai és a nemzetközi recepció esetében egyaránt megfigyelhető –, hogy a filozófia a 

2000-es évekig nem volt képes kisajátítani a dán szerzőt. Ennek fő oka minden bizonnyal 

abban is keresendő, hogy a kierkegaard-i beszédmód már a XX. század elején, tehát a 

fordítások és az interpretáció nemzetközivé szélesedése idején is egyértelműen a filozófiai 

kánon peremére száműzte szerzőnket. Gyakran hallani vele kapcsolatban azt az ítéletet, hogy 

életműve filozófiának túl irodalmi, irodalomnak pedig túlzottan filozofikus. Ezzel nehéz 

vitatkozni, de mindenképpen szükséges! Ugyanis – a költészetből születő, új filozófiai nyelv 

létrehozásában – az egyik legmegkapóbb jellemvonását és legnagyobb erejét találtuk meg a 

kierkegaard-i szövegeknek, ahogy azt majd a későbbiek során részletesen igyekszem 

bizonyítani. A tárgyalásra kerülő szerzők közül Brandenstein tudományos értekezése mellett 

még Tavaszy Sándor és Széles László monografikus szándékkal születő munkáit sorolhatjuk a 

filozófiai recepcióhoz.  

Összességében a ’30-as évek recepciójában legmeghatározóbbnak a teológiai szempontok 

bizonyultak, amelyek minden esetben szervesen összekapcsolódtak a filozófiával. Ennek több 

oka is van: egyrészt a korabeli református teológus-szerzők kivétel nélkül kaptak valamilyen 

rendszeres filozófiai képzést tanulmányaik során, másrészt eszmetörténetileg is 

konstatálhatjuk a korban Kierkegaard kettős beágyazottságát. Nem csak nálunk, de az európai 

(és kiemelten a német) recepcióban is megfigyelhető, hogy a filozófiai és a teológiai 

befogadás párhuzamosan, egymással kölcsönhatásban, egymást erősítve zajlott. Így a ’30-as 

évek magyar nyelvű recepciójával kapcsolatban helytállónak tartjuk Nagy András 

megállapítását, miszerint „a vallásbölcseleti értelmezés és befogadás ekkor megelőzte a 

bölcseletit” (NAGY 2011: 145). A XX. század elejének számos gondolati irányzata tekintette 

forrásának a dán filozófust és hivatkozott rá, így amikor szerzőink ezekről akartak beszélni, 

máris több nézőpontot kellett érvényesíteniük. Legtalálóbb példaként Koncz Sándor 

Kierkegaard és a világháború utáni teológia című munkáját említhetjük, amelynek külön 

érdekessége, hogy az író szándéka szerint elkülönítette a két területet, hiszen az könyv első 

fele a nagy előd életének és gondolkodásának lényegét elemzi, míg a második rész a 

kierkegaard-i gyökerű teológiai irányzatok bemutatását és képviselőik számbavételét végzi el. 

Ugyanakkor minden korábbinál erősebben és konzekvensebben teremtett kapcsolatot Koncz e 
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kettő között, amikor a korabeli teológiai irányzatok kierkegaard-i elemeire igyekezett 

rámutatni.       

Fontosnak tartom tehát leszögezni, hogy a téma tárgyalása során nem kizárólag a filozófia 

területére sorolható, de alapos filozófiai műveltséggel rendelkező magyar szerzők kerülnek 

vizsgálatra. Gondolataikat nem minden esetben – a szó szoros értelmében vett – filozófiai 

formában fogalmazták meg, ez azonban érthetővé válik, ha figyelembe vesszük, hogy a 

„Kierkegaard-ral fertőzöttség” egyik legelső tünete éppen ez az irodalmiasság, amit szakmai 

berkekben általában szemére vetnek a kutatóknak, de a dán gondolkodó interpretálásának 

nélkülözhetetlen eleme11. 

 

Lássuk, hogy a Kierkegaard-ra hivatkozó művek kategorizálásához honnan remélhetünk még 

segítséget! Arra is szükségünk van, hogy csoportosíthassuk és összehasonlíthassuk ezeket. 

Heiko Schulz a német nyelvű hatástörténetről írott kiváló tanulmányának bevezetőjében a 

recepciót alkotó műveknek hat alaptípusát különítette el12. Az általa javasolt kategóriák 

szemléletességük miatt alkalmasak arra, hogy a magyar Kierkegaard-hatástörténet tárgyalása 

során is hasznosítsuk őket. Ehhez foglaljuk össze röviden az egyes típusok legfőbb ismérveit: 

(1) A produkció nélküli recepció lényege, hogy nincs filológiailag kimutatható, explicit 

irodalmi nyoma annak, hogy a szerző ismerte volna Kierkegaard műveit, ennek 

ellenére hatása mégis sejthető.  

(2) A második eset a recepció nélküli produkció, amelyről akkor beszélhetünk, ha a szerző 

munkája nyilvánvaló reflexió Kierkegaard tevékenységére, holott filológiai 

bizonyítékok még itt is hiányoznak. 

(3) Unproduktív recepcióval akkor van dolgunk, ha egyértelmű – explicit vagy implicit – 

utalás történik Kierkegaard-ra, még ha ez csak marginális jellegű is.  

(4) Valóban produktív a recepció abban az esetben, ha Kierkegaard központi szerepet kap 

az illető szerző szövegében, de csak annak egyes részeiben, fejezeteiben érhető tetten 

mindez. 

(5) A receptív produkció a leggyakoribb, legjellemzőbb (legalábbis a német 

hatástörténetben) típus, amikor a szerző az egész művet – tanulmányt, értekezést, 

esszét vagy akár könyvet – Kierkegaard-nak szenteli. 

                                                           
11 Az utóbbi évek legizgalmasabb kísérlete ennek kapcsán egy műfajilag nehezen meghatározható könyv: 
Gyenge Zoltán: A megfordult világ. Pszeudo Kierkegaard. Ismeretlen kézirat. Pozsony, Kalligram, 2012. 
12 Schulz, Heiko: A Modest Head Start: The German Reception of Kierkegaard. In: Jon Stewart (szerk.): 
Kierkegaard’s International Reception. Berlin – New York, Ashgate, 2009. 308-309. o. 
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(6) Kevert típusú recepciókról vagy határesetekről főként a produktív recepció és a 

receptív produkciók találkozásakor, egyesítésekor beszélhetünk, amikor az adott 

szerző reflektál Kierkegaard hatására, ha csak implicit módon is, vagy munkáját 

kifejezetten Kierkegaard-nak szenteli, ugyanakkor Kierkegaard munkáinak hatása is 

kimutatható rajta. 

(7) Indokoltnak tartom egy hetedik típus megkülönböztetését is, amelybe a későbbiekben 

bemutatásra kerülő – ugyan kevés számú – fordítást sorolhatjuk. Ha egészen 

tényszerűek akarunk lenni, és pontosabban akarunk fogalmazni, akkor mind Ravasz 

László, mind pedig Szeberényi Lajos Zsigmond által kiadott prédikációk esetében 

inkább csak magyarításokról beszélhetünk. Álláspontom szerint ezek a szövegek is a 

recepció részét képezik, úgyhogy bemutatásuk, elemzésük mindenképpen szükséges.  

 

A következő terület, ahol ki kell jelölnünk kutatásunk határait a recepció elméleti, 

módszertani kérdései. Ennek kapcsán nem csupán az elemzési irányok rögzítésére 

törekedtem, hanem a szerzőink által vizsgált és a nem vizsgált, nem látott problémák 

megtalálására is. Az egyes interpretátorok és művek esetében eltérő témákkal, nézőpontokkal 

és értelmezői magatartásokkal kell szembenéznünk, de különbségeik ellenére a következő 

kérdések megválaszolásával vizsgálhatóvá, összehasonlíthatóvá tehetőek: 

1. Milyen eszmetörténeti vagy személyes utakon érkezett Kierkegaard-ig, illetve hogyan 

haladt tovább? 

2. Mely kierkegaard-i műveket használ(hat)ták forrásként? Nyilvánvalóan nem a teljes 

életmű ismeretén alapuló, tudatos válogatás eredményeként létrejövő kanonizációs 

folyamatot kell itt keresnünk, mégis felismerhető – gyakran a nemzetközi 

szakirodalommal is párhuzamot vonva – a tájékozódási irányok, szempontok, problémák 

kifejlődése.  

3. Mennyire ismeri, milyen alapossággal dolgozza fel a rendelkezésre álló primer és 

szekunder irodalmat az adott szerző? 

4. Kierkegaard szerepe az egész életműben vagy annak egy részében mutatható-e ki, esetleg 

csupán egyetlen műre korlátozódik? 

5. A tárgyalásra kerülő szerzőknek milyen jellegű filozófiai műveltsége, végzettsége volt? 

Mennyire törekedtek filozófiatörténeti kontextusba helyezni Kierkegaard-t?  

6. Hogyan viszonyul az adott szerző Kierkegaard-hoz, milyen típusú a dán gondolkodó 

hatása? (szakmai érdeklődés, felhasználja saját rendszere, gondolatai kifejtéséhez, 

lefordították Kierkegaard-t a magyar viszonyokra, „megfertőződött”) 
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7. Milyen kierkegaard-i elemek ismerhetőek fel az egyes munkákban? Például fogalmiság, 

problematika, az életmű alapmotívumainak kibontása.  

8. Mely szerzők és művek mernek, tudnak kellően polemikusan viszonyulni a dán 

filozófushoz? Kimutatható-e valamiféle eredetiség, vagy valóban, az általános 

vélekedésnek megfelelően, a magyar filozófia esetében csupán a nyugati eredmények 

recepcióról, epigonizmusról beszélhetünk?  

9. Főként milyen elemeket bíráltak a dán filozófus gondolkodásában?  

10. Mik a legfőbb félreértések? 

11. Volt-e párbeszéd, vita az egyes szerzők között? Miért nem jöhetett létre egy összefüggő 

értelmezési hagyomány?  

12. A különböző szerzők hogyan alakították a magyar befogadást, értékelve, súlyozva 

Kierkegaard műveit, kijelölve a vizsgálati irányokat, kérdéseket, problémákat állítva a 

középpontba? (Különösen érdekes itt Lukács György szerepe, illetve éppen az a hiátus, 

ami a ’30-as évek recepciójában vele kapcsolatban megfigyelhető.)  

 

Miután lefektettük kutatásunk módszertani alapjait, és bemutattuk, hogy milyen eszközökkel 

tartjuk vizsgálhatónak a hazai recepció választott időszakát, néhány további kihívásnak is meg 

kell felelnünk. Ebben nagy segítségünkre volt egy Weiss János által írt opponensi vélemény, 

ahol általában a filozófiatörténet-írás és konkrétan a Kierkegaard-interpretációk metodológiai 

problémáira hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy elsősorban Kuno Fischerre vezethető 

vissza az a tradíció, mely a művek és a gondolatok mögött álló embert is nélkülözhetetlennek 

tartja: „ha be akarunk mutatni egy filozófust, akkor először is az életét kell áttekintenünk, de 

úgy, hogy ebben a szellemi kapcsolatok, a művek, a legfontosabb gondolatok és filozófiai 

belátások mint az élet eseményei jelenjenek meg, és aztán a második lépésben következhet a 

filozófiai koncepció mint tanítás immanens rekonstrukciója” (WEISS 2004). Az egyetemes 

filozófiai művek kánonjában csak kevés ilyen könyvet és alkotót találunk. Többségük – 

például a Metafizika vagy A tiszta ész kritikája – értelmezéséhez semmiben nem járul hozzá a 

szerző életeseményeinek ismerete13. Ha azonban vetünk egy pillantást a magyar nyelven máig 

megjelent Kierkegaard-ral kapcsolatos munkákra, észre fogjuk venni, hogy makacsul tartja 

                                                           
13 Nehéz kellő komolysággal kezeni például azt a vizsgálatot, amely Kant szexuális életének titkait fürkészi, és 
ha a kutató „filozófiatörténeti-bulvár” iránti igényét ki is elégítette, az életmű megértéséhez számottevő 
hozadéka nem lehetett. Lásd Jean-Baptiste Botul: Immanuel Kant szexuális élete. Új Palatinus Könyvesház, 
2004. 
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magát a biografikus szemlélet14. Míg a legtöbb esetben, nem csak a filozófusok, de az írók, 

költők bemutatásakor is a pozitivista, historikus szemléletmód káros maradványaként 

tekintünk erre, a Kierkegaard-művek befogadásában azonban van létjogosultsága, mi több, 

nélkülözhetetlen15. Tulajdonképpen ugyanezt mondta Weiss, amikor opponensi véleményében 

rámutatott, hogy Roland Barthes híres, a szerző haláláról szóló elmélete egyáltalán nem 

releváns az olyan hangsúlyozottan éncentrikus (vagy szerzőcentrikus) szövegek esetén, mint 

amelyek a XVIII. század végén és a XIX. század elején keletkeztek. E 

„gondolatköltészetként” is meghatározható művek fontos jellemzője az erős vallomásos, 

önreflexív jelleg, amely a filozófiai vizsgálódás egy részének az egyén, az egyediség irányába 

fordulását jelezte. Gyenge Zoltán pontosan leírta ezt az elmozdulást, ami legelőször éppen 

Kierkegaard és Nietzsche műveiben volt tettenérhető. Emiatt én is úgy látom, hogy „az 

egzisztencia évszázada – legyen bár a nevét magába involváló ››izmus‹‹ XX. századi jelenség 

– igazán csak a XIX. század volt, még akkor is, ha magát ezt a kifejezést (talán Schellinget és 

Kierkegaard-t kivéve) csak szórványosan használta” (GYENGE 2001: 7). 

A recepció elméleti problémái kapcsán talán érdemes még egyszer, kicsit bővebben szólnunk 

az első fordításokról is, hiszen egy szöveg, különösen szépirodalmi vagy filozófiai mű 

átültetése más nyelvre is egyfajta interpretáció. Az 1930-as évek végéig elkészülő 

magyarítások száma annyira csekély, hogy ezek alapján következtetéseket levonni 

megalapozatlan lenne. Az egész hazai recepció néhány fontos jellemzőjét azonban mégis 

megsejthetjük általuk. Szeberényi Lajos Zsigmond 1929-ben jelentetett meg két rövid 

prédikációt: Önvizsgálat, illetve Isten változatlansága, amelyekben a dán gondolkodó szigorú 

kereszténység-felfogására vethetünk egy pillantást. Az 1993-as kiadásukhoz írt előszóban 

Jelenits István kiemelte a szövegek sajátos nyelviségét, amely „nem a modern magyar 

esszéstílus jegyeit viseli magán, inkább a protestáns kegyesség nyelvi örökségét hordozza, 

kissé ódon zamatú” (KIERKEGAARD 1993: 9). Meddő próbálkozás, ahogy e hiányosságból 

előnyt igyekszik kovácsolni, amikor hangsúlyozza, hogy így minden bizonnyal közelebb van 

az eredeti, kierkegaard-i szöveghez. Viszont a későbbi hazai fordításoktól távolra került, 

hiszen ez a fordítói magatartás nem gyökeresedhetett meg.    

Szeberényi nem Kierkegaard közismert szövegeiből választott, hanem bibliamagyarázataiból. 

Jelenits mutat rá arra is, hogy bár „Kierkegaard nem önmagáról beszél, hanem a Bibliát 

                                                           
14 A kérdéssel kapcsolatban Gyenge Zoltán állásfoglalása több szempontból is mérvadó számomra (GYENGE 
2014). 
15 Különösen meggyőző ezzel kapcsolatban számunkra Gyenge Zoltán álláspontja: „Kierkegaard esetében a 
biográfia nem puszta élet-leírás, ismertetés, még kevésbé abból táplálkozó megértés, hanem kísérlet a 
személyiség megszólaltatására, egy szemléleti mód, amely egységben látja – Kierkegaard szemléletének 
megfelelően – a megszólalást és a megszólalót, az írást és az írót” (GYENGE 2014: 11). 
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magyarázza, de mivel – saját hermeneutikája szerint – a Bibliát saját életére vonatkoztatta, így 

képtelen másképp megközelíteni, mint saját drámai élete felől” (KIERKEGAARD 1993: 8). 

Úgy tűnik tehát, hogy már ekkor felbukkant a korszak műveinek egyik legjellegzetesebb 

vonása, a biografikus szemléletmód.  

A korai fordítások következő darabjáról, az Egység a különbségben címmel kiadott műről, 

majd a Ravasz Lászlónak szentelt fejezetben fogok részletesen beszélni. Elöljáróban azonban 

már itt leszögezhetjük, hogy a magyarítások tipikus példájával van dolgunk, hiszen Ravasz 

teljes mértékben aktuális céljainak rendelte alá, sajátította ki a kierkegaard-i szöveget.  

Annak ellenére, hogy nem teljes művet ültetett át magyar nyelvre, ide kívánkozik 

Brandenstein Béla Kierkegaard című értekezése is, amely összességében mintegy 

nyolcoldalnyi fordítást tartalmaz. A szerző jellemzően a biográfiai elemekkel alaposan 

átitatott Önmagáról című műből és a dán filozófus naplóiból válogatta ezeket 

(BRANDENSTEIN 1934: 9, 10-13, 55-57). A magyar fordítások hiánya tehát mindenképpen 

erősen visszafogta a kritikai és interpretátori tevékenységet. Igaz ez még akkor is, ha 

számításba vesszük, hogy az 1930-as évek hazai filozófiai életének szereplői, és köztük a 

Kierkegaard-recepciójában részt vevő szerzők mindegyike kiválóan értett németül, így 

rendelkezésükre álltak az ekkorra már elkészült német fordítások.   
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3. A magyar Kierkegaard-recepció helyének kijelölése a nemzetközi 
hatástörténetben  

 

E részben a hazai hatástörténetet szeretném elhelyezni a korabeli viszonyok között. A német 

recepció, mint forrás, a francia pedig „kontrolcsoportként” kerül bemutatásra. Lényeges 

kérdés, hogy a nemzetközi recepció mely tendenciái ismerhetőek fel, bizonyultak 

követendőeknek a magyar befogadás esetében, illetve milyen eltérő elemek mutathatóak ki. 

  

3.1. A korabeli német recepció, mint elsődleges forrás  
 

A német nyelvű Kierkegaard-recepció több szempontból is kiemelt jelentőséggel bír. 

Egyrészt, mint a dániai után legkorábban meginduló, így a többi európai filozófiai hagyomány 

irányába elsődleges közvetítő közegként működött. A kierkegaard-i művek legtöbb olvasója a 

korban nem dánul, hanem német nyelven ízlelgette e szövegek sajátos világát. Nem csak a 

korpusz nagy részének gyors fordítása miatt vált alkalmassá erre a feladatra a német kultúra, 

hanem amiatt is, mert viszonylag gyorsan jelentős mennyiségű és minőségű szekunder 

irodalom is képződött. Az a tény sem hagyható figyelmen kívül, hogy a kierkegaard-i 

gondolatok egyik fő forrásvidékeként is ez a filozófiai hagyomány azonosítható be. A szerző 

művei rengeteg szállal kapcsolódnak a német idealizmus jeles képviselőinek, kiemelten 

Schellingnek és Hegelnek a munkásságához. 

A német nyelvű recepció vizsgálata során Heiko Schulznak a témában írott alapos tanulmánya 

és a hozzá tartozó bibliográfia volt a kiindulási pontunk16. Ebben nem csak a németországi, de 

a – hazai befogadás szempontjából legalább olyan jelentős – ausztriai eseményeket is sorra 

vette Schulz. A tanulmány bevezetőjében a német nyelvű recepció hat alaptípusának 

elkülönítését találjuk17, amelyeket fentebb már részletesen bemutattunk, és a továbbiakban is 

alkalmazni fogunk. Jelen esetben csupán azon német szerzők rövid tárgyalására szorítkozom, 

akik a magyar recepció szempontjából különösen relevánsak. Szeretném itt megalapozni a 

legfőbb német Kierkegaard-interpretátorokra történő későbbi hivatkozásokat. Tehát először a 

kierkegaard-i filozófia német gyökereit mutatom be, majd pedig a fontosabb német szerzők 

tevékenységéről beszélek. 

                                                           
16 Schulz, Heiko: A Modest Head Start: The German Reception of Kierkegaard. In: Jon Stewart (szerk.): 
Kierkegaard’s International Reception. Berlin – New York, Ashgate, 2009. 307-419. 
17 SCHULZ 2009: 308-309. 
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Gyenge Zoltán helyesen hívta fel a figyelmet arra, hogy „manapság – még a szakszerű 

Kierkegaard-kutatáson belül is – egészen pontosan érzékelhető egyfajta degermanizálási 

igyekezet, mely a fürdővízzel együtt a gyereket is kidobja akkor, amikor a kierkegaard-i 

filozófia német vonatkozásait igyekszik ignorálni. […] teljes határozottsággal állítható, hogy 

a német idealizmus alapos ismerete nélkül a kierkegaard-i filozófia jelentős része 

értelmezhetetlen marad” (GYENGE 2001: 132). A német hatás letagadhatatlanságát 

kiemelten bizonyítja, hogy ez komplexen jelentkezik a „harmincasok”18 esetében. Nem 

kizárólag arról van szó, hogy gondolkodóink nagy része ebbe a hagyományba nőtt bele, 

hiszen iskoláik elvégzésekor ezzel találkozhattak, így a német eszmeiség, az idealizmus iránti 

elkötelezettségük, még ha gyakran kritikai formában ölt is testet, megkérdőjelezhetetlen; 

hanem azt is látnunk kell, hogy a német nyelvű fordítások miatt az egész terminológia, 

problémaközpontúság, a művek kanonizációja determinált.  

A Schelling-hatásról Gyenge Zoltán több művében alaposan beszélt, annak lényegre törő 

összefoglalását pedig megtalálhatjuk az általa fordított Berlini töredékhez írt utószóban19. Ez 

bőségesen elegendő hátteret ad annak bemutatásához, amit az 1930-as évek magyar 

interpretátorai láttak ebből a problémakörből. A körülmények, berlini tanulmányút okainak és 

következményeinek ismertetésétől most eltekintünk, csupán a fiatal dán filozófushallgató 

gondolkodásában kimutatható schellingi elemekre szorítkozunk.    

Gyenge a berlini jegyzetek jelentőségét abban látja, hogy bizonyítékai lehetnek a német 

idealizmus és a XIX. századi életfilozófiák, valamint a XX. századi egzisztencializmus 

leszármazási viszonyának. Kierkegaard gondolkodásában magában is megjelent ez a mozgás, 

ahogy a hegeli rendszertől az egyes egzisztenciára alapozó filozófiához jutott. Kiemeli 

továbbá, hogy a nyitó előadásban elhangzó alapvetés szerint a filozófia tárgya az ember, maga 

a „felfoghatatlan” kell legyen. Ez azt is ignorálja, hogy a fogalom (Begriff), a lényeg 

(Wesen), az ész (Wernunft) helyett a tapasztalat vált elsődlegessé. Gyenge Schelling nyomán 

megkülönböztette a negatív és a pozitív filozófiát (és tudományt): „a negatív filozófia azért 

negatív, mert a létről csak fogalmat képes alkotni, nem tudja azt egzisztensként megragadni, 

így a léthez való viszonya ezért negatív” (KIERKEGAARD 2001: 155). A problémát tovább 

árnyalta, hogy Schelling kétféle létfogalommal dolgozott, amelyek megkülönböztetése a hazai 

Kierkegaard-recepció több szerzője esetében is megfigyelhető. A „csak fogalomban megtalált 

lét” (Seindes) és a „valós létező” (Seiendes selbst, das wahrhaft Seinde) szembeállításának 

                                                           
18 Azokat a szerzőket nevezem így a továbbiakban, kik az 1930-as évek hazai Kierkegaard-interpretációját adták. 
19 Lásd ennek bővebb kifejtését GYENGE 1996 vonatkozó fejezetei. 
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másik következménye szintén releváns eredményekre vezet, nevezetesen a negatív és pozitív 

filozófia tárgyát magyarázza meg számunkra: előbbit úgy jellemzi, mint „egy nyugodt véghez 

érő tudomány”, amely azonban saját rendszerébe zár(ul)t; ezzel szemben az utóbbit nem 

értelmezhetjük rendszerként, mert ennek tárgya, a fenti értelemben vett lét „nem tűr 

semmiféle rendszert vagy a gondolatnak bármiféle korlátját” (KIERKEGAARD 2001: 155). 

Úgy gondolom mindennek segítségével pontosan leírható annak a felismerésnek a háttere, 

amit az 1930-as évek alkotói szinte kivétel nélkül megtesznek: nevezetesen, hogy a 

kierkegaard-i filozófia általában a rendszerbe menekülő, rendszeralkotó gondolkodás 

ellenhatásaként jö(hete)tt létre. 

 

Ahhoz, hogy a hegeli filozófiának a dán gondolkodóra gyakorolt hatását a maga 

komplexitásában bemutassuk, a korabeli európai szellemiséget kell megértenünk. „Tudjuk, 

hogy az 1830-40-es évek a virágzó dán hegelianizmus korszaka. Aki él és mozog, és mint 

››filozófus‹‹ vagy a ››szellem embere‹‹ ad magára, az Hegel tanainak követője. Kierkegaard 

éppen ebben a korszakban koptatja csaknem tíz éven át a koppenhágai egyetem padjait. A 

professzoroktól többnyire szinte csak a hegeli rendszer dicséretét hallja” (GYENGE 2001: 

73). Gyenge Zoltán arra is helyesen hívja fel a figyelmet, hogy Kierkegaard-nak a német 

filozófiához, és különösen a német idealizmushoz való viszonya finoman szólva is 

ambivalens: a csodálat mellett fő törekvése, hogy annak eredményeit negligálja, saját 

gondolatai az ezzel való szembehelyezkedés kohójából izzanak elő. E mellett természetesen 

azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy ezen öndefiníció során a német idealizmus számos 

eleme beépült, involválódott a kierkegaard-i gondolkodásba. Ez a viszony legmarkánsabban a 

Filozófiai töredékek Közjáték című fejezetében mutatkozott meg. Nem elég, hogy 

Kierkegaard itt a német idealizmust saját fegyvereivel igyekszik legyőzni, azt is be akarta 

bizonyítani, hogy – talán némi iróniát is becsempészve – az ő nyelvükön is képes szólni. E mű 

különleges jelentőségével egyébként a „harmincasok” közül is többen tisztában voltak, 

például Széles László20. 

A legújabb kutatások világítottak rá, hogy Kierkegaard polémiája valójában nem is Hegel 

ellen irányult, hanem a dán hegeliánusok ellen, pedig a gondolat már H. Gerdes Sören 

Kierkegaard. Leben und Werk című 1966-os művében is fellelhető (GYENGE 2001: 59). 

Szintén Gyenge mutatott rá arra, hogy Kierkegaard Hegel-kritikájában és az értelmezés során 

„döntően két szerzőtől vett át gondolatokat. Formális érveket Trendelenburgtól, tartalmi 

                                                           
20 SZÉLES 1933: 63-76. 
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gondolatokat Schelling időskori filozófiájából” (GYENGE 2001: 60). Az 1930-as évek hazai 

hatástörténetének megítélése szempontjából egyáltalán nem elhanyagolható, hogy már 

Tavaszynál és Széles Lászlónál is találhatunk elejtett utalást a Hegel-hatás közvetettségére21. 

 

Nézzük végig ezek után a német nyelvű recepció legfontosabb alakjait, akiknek hatása 

kimutatható a hazai kortársak esetében. Christoph Schrempf (1860-1944) fordításainak 

köszönhetően 1922-re az akkor ismert teljes kierkegaard-i életmű elérhetővé vált német 

nyelven. Bár ezek minősége néhol megkérdőjelezhető, mégis egész Európában – így 

hazánkban is – kiemelt jelentőséggel bírtak: „Schrempf többször megvizsgált, egyéni, 

helyenként meglepően szabad felfogású Kierkegaard-szövegei hamarosan a legelterjedtebb 

fordításokká váltak a német kutatók körében – legalábbis azoknál, akik nyelvismeret híján 

kénytelenek voltak megbízni Schrempfben” 22 (SCHULZ 2009: 316). 

Schrempf jelentőségét tovább növelte, hogy a fordítások előszavai mellett egy kétkötetes 

művet is megjelentetett a dán filozófus életéről és munkásságáról. Bár ezekkel kapcsolatban 

Heiko Schulz ismét kritikusan nyilvánul meg23, jelentőségük az európai hatástörténetben 

mégis vitathatatlan. Mindez jól mutatja a korabeli recepció kanonizációs folyamatainak 

ambivalenciáját.   

Rudolf Kassner (1873-1959) osztrák esszéista, az első katolikus, aki komolyan foglalkozott 

Kierkegaard-ral. Ismertségéhez legjelentősebben a Die Neue Rundshauban publikált bemutató 

írása járult hozzá: Sören Kierkegaard - Aphoristisch. Ennek a szövegnek a magyar recepció 

szempontjából különösen nagy jelentősége van, hiszen egyértelműen kimutatható 

termékenyítő hatása Lukács Györgyre az első magyar nyelvű Kierkegaard-interpretáció 

megírásakor. Lukács egész fiatalkori alkotói korszakát, és az ekkor keletkezett műveit Heiko 

Schulz véleményével egyetértve24 az unproduktív és a produktív recepció határesetének 

tarthatjuk, hiszen amellett, hogy önálló írást – ami aztán egy esszékötet részévé 

komponálódott – szentelt a dán filozófusnak, a közvetett utalások, hatások feltérképezésére is 

számos lehetőséget kínált.  

                                                           
21 TAVASZY 1930: 10; SZÉLES 1933: 15-20. 
22 Schrempf’s repeatedly revised, highly idiosyncratic, and at times breathtakingly free renditions of the 
Kierkegaardian texts soon became the authoritative voice at least for many German Kierkegaard scholars – 
scholars who did not possess the language skills to draw ont he original in order not to have to rely on Schrempf. 
[fordítás tőlem F.Sz.] 
23 „These publications served as a platform for Schrempf to spread and elaborately defend his own, highly 
eclectic, and often polemical message about the Danish writer” (SCHULZ 2009: 317). E publikációk lehetőséget 
adtak Schrempf számára, hogy megossza az értő közönséggel saját, erősen eklektikus és gyakran polemizáló 
elképzeléseit a dán filozófusról. [fordítás tőlem F.Sz.] 
24 SCHULZ 2009: 326-327. 
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Kassner szövegére alig néhány évvel megszületése után Lukács egy esszében reagált, 

megtartva annak számos lényegi elemét, például a formáról alkotott tant vagy éppen biográfia 

magyarázó erejét, ugyanakkor rendkívül kreatívan járul hozzá a dán filozófus európai 

recepciójához. Ez Schulz véleménye szerint a következőkben foglalható össze: „Lukács 

szerint Kierkegaard egész életét (= lelkét) egy gesztusra (= forma) építette, a ››búcsút intés‹‹ 

gesztusára, amely, akár csak Regine esetében, egész életét meghatározta. E gesztus 

szimbolizálja Kierkegaard hősies kísérletét, hogy összeegyeztesse a ››formát‹‹ és az ››életet‹‹, 

amiért Lukács szerint maximális tiszteletet érdemel”25 (SCHULZ 2009: 326).  

A Kassner-esszében leírtak rövid összefoglalása elsősorban Lukács György A lélek és a 

formák című kötetének interpretációja szempontjából nélkülözhetetlen. Ahogy azt 

tanulmányában Heiko Schulz is kiemelte, ehhez különösen az utolsó, „Die Form” című 

fejezet lehet hasznos számunkra. Véleménye szerint Kassnernek három lényeges, egymással 

szorosan összefüggő felismerése van: 1. Kierkegaard minden idők egyik legjelentősebb 

művésze. 2. Ugyanakkor ő az egyik legjelentősebb humorista is. 3. Legfontosabb 

teljesítménye a forma, vagyis az egyén, az individuum (der Einzelne) felfedezése. „Kassner 

szerint a géniuszok privilégiuma és képessége, hogy a formák sokaságát le tudják szűkíteni 

mindössze egyre: Pascal számára ez volt a ››kolostor‹‹, Nietzschének az ››Übermensch‹‹, 

Platónnak az ››idea‹‹ mint olyan. Kierkegaard az individuumban találta meg mindennek a 

formáját”26 (SCHULZ 2009: 323). A három tétel összefüggése akkor válik világossá, ha a 

humort feje tetejére állított kierkegaard-i logikaként, paradoxonként fogjuk fel, amely a 

művészi kifejezés egy lehetősége, vagyis a „forma”. 

Schulznak az is fontos felismerése, hogy Kassner olvasatában az egyéniség és a kereszténység 

lényegileg összefügg, egybeesik. „Az egyedi a kereszténység vele született formája. […] Az 

egyedi az ő [Kierkegaardé] formája, az a forma azonban, amely segítségével őt mások 

megértik: az ellentét, a paradoxon. Amit a görögöknek a szép és a jó jelentett, ugyanazt 

foglalja magában a kereszténység esetében az egyedi és az ellentét. Az egyedi az, ami a 

paradoxont létrehozza”27- idézte Schulz ennek bizonyítására a tanulmány egyik legfontosabb 

mondatát (SCHULZ 2009: 323). 

                                                           
25 Kierkegaard, according to Lukacs, ”built his whole life [= soul] upon a gesture [= form]”: the gesture of 
„waving goodbye”, as it were, to Regine that is, of breaking the engagement, and in doing so determined the 
entire course of his further existence. This gesture symbolizes Kierkegaard’s heroic attempt to match „form” to 
„life”, and he deserves to be praised and admired for this heroism in Lukacs’ opinion. [fordítás tőlem F.Sz.] 
26 For, according to Kassner, it is the capacity and privilege of the genius to creatively reduce the variety of 
forms to just one: for Pascal it was the (idea of the) cloister, for Nietzsche the superman, for Plato the idea as 
such; Kierkegaard, however, „fand die Form im – Einzelnen.” [fordítás tőlem F.Sz.] 
27 Der Einzelne ist gleichsam die eingeborene Form des Christen. […] Der Einzelne ist seine Form, die Form 
aber, in der ihn die Anderen verstehen, ist der Wunderspruch, das Paradox. Gleichwie der Grieche schön oder 
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Próbáljuk meg körvonalazni, hogy Kassner mit értett a forma fogalma alatt! A fejezet első 

mondata így hangzik: „Minden emberi élet kifejezés és forma”28 (KASSNER 1974: 89). 

Valamivel lejjebb azonban e jelentést tovább árnyalja: „Minél több forma és kifejezés, minél 

több törvény létezik, annál félelmetesebbnek tűnnek az élet egyszerű dolgai, és az emberi 

bölcsesség a legnagyobb áldozat ott, ahol minden egyedi dolognak, minden formának és 

kifejezésnek és törvénynek megvan a maga formája, kifejezése, törvénye”29 (KASSNER 

1974: 90). „A gesztus talán – hogy a Kierkegaard dialektikájával fejezzem ki magamat – a 

paradoxon; az a pont, ahol összeérnek valóság és lehetőség, matéria és levegő, véges és 

határtalan, forma és élet. Vagy még pontosabban és még közelebb a Kierkegaard 

kifejezéstechnikájához: a gesztus az ugrás, amellyel a lélek az egyikből a másikba jut, 

amellyel a valóság mindig relatív tényeit elhagyva, a formák örök biztosságait eléri”- mondta 

erre Kierkegaard-ral egészen eltöltekezve, megfertőzve a fiatal Lukács György (LUKÁCS 

1997: 46).  

 

Az XX. század első évtizedében Németországban a „koppenhágai Szókratész” egyre 

szélesebb körben vált ismertté, de érdekes módon ekkor mint filozófus állt az érdeklődés 

középpontjában. A recepciónak ebben a korai szakaszában – elsősorban a hiteles források és a 

hermeneutikai keret, a kutatási koncepció hiánya miatt – több teológus, irodalmár és filozófus 

is a valóságtól meglehetősen elrugaszkodott következtetésre jutott a dán szerző műveink 

értelmezése során (SCHULZ 2009: 327). Szintén Heiko Schulz mutatott rá arra a jelenségre, 

ami az 1930-as évek magyar nyelvű Kierkegaard-recepciójának több alkotója esetében 

megfigyelhető: Theodor Haecker kapcsán beszélt arról, hogy a katolikus írók hajlamosak 

voltak Kierkegaard életművét két csoportba sorolni, és a számukra elfogadható szövegeknek 

valamiféle „kriptokatolikus” jelleget tulajdonítani, míg a többiről tudomást sem venni 

(SCHULZ 2009: 333). Ezzel a „mentséggel” mondhatni (vissza)élt Szeberényi Lajos 

Zsigmond, de a korszak legszínvonalasabb Kierkegaard-értelmezését adó Koncz Sándor 

könyvében is találkozunk vele.  

Az 1910-es évek közepén fordulóponthoz jutott a német nyelvű recepció. Több tényező 

kedvező együttállásának köszönhetően a dán filozófus eszméinek gyors terjedését láthatjuk, 

                                                                                                                                                                                     

gut war, so erregt der Crist, der Einzelne, Wiederspruch. Der Einzelne produziert das Paradox (KASSNER 1974: 
93). [fordítás tőlem F.Sz.]  
28 Alles menschliche Leben ist Ausdruck und Form. [fordítás tőlem F.Sz.]  
29 Je mehr Formen und Ausdrücke, je mehr Gesetze da sind, umso besser scheint für das Leben der einzelnen 
Dinge gesorgt zu sein, und die menschliche Weisheit steht am höchsten im Preise dort, wo sie für alle einzelnen 
Dinge, für alle Formen und Ausdrücke und Gesetze ein Form, einen Ausdruck, ein Gesetz hat. [fordítás tőlem 
F.Sz.]  
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amely lavinaként indult el, mind a produktív recepció, mind pedig a receptív produkció terén. 

A folyamat okaiként az – elsősorban Schrempf, Kassner és Haecker tevékenységének 

köszönhetően – eddigre tetemes mennyiségűre duzzadt elsődleges és másodlagos irodalmat, 

illetve az első világháború szociálisan, gazdaságilag, politikailag és kulturálisan romboló 

következményeit jelölhetjük meg, amelyek különösen fogékonnyá tették a kor gondolkodóit 

Kierkegaard eszméire. Feltehetjük a kérdést: miért nem gyűrűzött be ez a hatás – a német 

kultúrával ekkor olyan szoros kapcsolatban álló – hazai gondolkodásba már az 1910-es 

években? Az eddigi vizsgálataink alapján két ok tűnik a legvalószínűbbnek: egyrészt a dán 

filozófus ismertsége ekkor mégis csak a német szellemi élet egy szűk körére korlátozódott. 

Másrészt a recepció csupán az első lépésnél tartott, ahol – jellemző módon mindig – a 

befogadás dominál, azaz Kierkegaard még nem termékenyítette meg a német teológusokat, 

pszichológusokat, filozófusokat, akik aztán saját tanaikba építve, műveiken keresztül 

megsokszorozva közvetítették volna gondolatait. 

Az 1920-1930-as években a német befogadásban felerősödött a dán gondolkodó teológiai 

recepciója. Az ekkor kibontakozó, a liberális teológiával való szembefordulás, szakítás 

szándékával létrejövő ún. dialektikus teológia legfőbb képviselői – Emil Brunner, Rudolf 

Bultmann, Paul Tillich és Karl Barth – a szó szoros értelmében nem nevezhetőek ugyan 

Kierkegaard-kutatóknak (mint ahogy csak nagyon kevesen a korban), így nem is írtak túl 

sokat magáról a dán filozófusról, ennek ellenére számos – explicit és implicit – utalással 

találkozhatunk, a gondolatok genealógiája nyilvánvaló (SCHULZ 2009: 334). Érthetővé válik 

a Kierkegaard iránti érdeklődés fellángolása az 1930-as évek hazai szellemi életben, ha 

figyelembe vesszük, hogy ehhez az inspiráció leginkább a teológia területéről, az ekkor 

ismerté váló dialektikus teológia irányából érkezett.  

Figyelembe kell vennünk azt is, hogy német nyelvterületen olyan kutatók tevékenykedtek 

ekkor, akik nem csak műveikkel, de tanári tevékenységük révén is jelentős lökést adtak a 

német Kierkegaard-befogadásnak. Ez a momentum a magyar recepcióból teljesen hiányzik, 

minden bizonnyal gyors lecsengésének egyik magyarázataként is felfogható.  

 

Karl Jaspers (1883-1969) életművében különleges szerepe volt a dán gondolkodónak, „[…] 

valószínű, hogy Jaspers előtt még nem volt filozófus, aki egész életművében – mind explicit, 

mind implicit módon – ennyire becsülte és tisztelte volna Kierkegaard-t”30 (SCHULZ 2009: 

                                                           
30 […] it is certainly correct that before Jaspers no philosopher (much less any philosopher of his stature) 
estimated and admired Kierkegaard to such a degree that almost all of his or her writings bear witness to this fact 
both explicitly and implicitly. [fordítás tőlem F.Sz.] 
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351). Czakó István Wilhelm Anz-cal egyetértve úgy fogalmazott, hogy a szoros értelemben 

vett Kierkegaard-recepció Németországban valójában Jaspers műveivel vette kezdetét 

(CZAKÓ 2003: 359). Schulz véleménye szerint Jaspers legfőbb célja az volt, hogy kora 

metafizikaellenes és posztvallásos viszonyai között felderítse a filozófia lehetséges 

módszereit, kérdéseit, kulturális jelentőségét, ehhez pedig hasznos szövetségesre, inspirációra 

lelt dán elődjénél. Kiemeli, hogy a Jaspers igazi értékét nem annyira interpretációjának 

eredetisége adja, hanem inkább az a mód, ahogy rendszerezetten és nagyon korrekt módon 

asszimilálta Kierkegaard gondolatait saját filozófiai építményébe. Emiatt egyértelműen a 

produktív recepció kategóriájába sorolhatjuk Jaspers munkásságát. 

A kettejük közötti különbségek azonban legalább olyan fontosak és jellemzőek, mint 

hasonlóságaik. Czakó István tanulmányában hitfelfogásaik fő eltérését abban látja, hogy „míg 

Kierkegaard-nak a hit paradoxonáról tett kijelentései lényegileg a kereszténységhez 

kapcsolódnak, addig Jaspers a ››hit‹‹ fogalmát – ››filozófiai hitként‹‹ értelmezve – egy 

tudatosan nem-vallási kontextusba integrálja” (CZAKÓ 2003: 359). A szerző tehát amellett, 

hogy összegyűjti azokat az impulzusokat, amelyeket Jaspers a dán filozófustól kaphatott, a 

hit-koncepciójuk lényegi pontokon megfigyelhető különbözőségét hangsúlyozza. Jaspers 

gondolkodásától teljesen idegennek kell tartanunk szerinte például a credo quia absurdum 

elvet vagy a paradoxon kategóriáját, amelyek a kierkegaard-i hitfogalom nélkülözhetetlen 

elemei.  

 A szerző egy további különbségre is rámutatott, amikor arról írt, hogy „Jaspers és [a Czakó 

által kiemelten vizsgálta Filozófiai morzsák álneves szerzője] Climacus Istenről vallott 

fölfogása összhangban áll annyiban, amennyiben Isten mindkettőjük számára agnostos theos, 

ismeretlen és rejtőzködő valóság. Az inkarnáció tana azonban, amely Climacus 

dialektikájának punctum saliense, Jaspers szemében nem más, mint puszta istenkáromlás” 

(CZAKÓ 2003: 366). 

 

Schulz azt is fontosnak tartotta kiemelni tanulmánya második felében, hogy milyen nagy 

eltérés figyelhető meg Jaspers valamint Heidegger – a XX. század első felének két 

meghatározó német filozófusa – Kierkegaard-ról és Nietzschéről alkotott képe között. 

Viszonyuk Tavaszy Sándor, Hamvas Béla és Koncz Sándor vonatkozó munkáiban is központi 

jelentőséget kapott, nem utolsó sorban éppen Jaspersnak köszönhetően. Míg Jaspers egymás 

mellé helyezte a két filozófust, saját koruk legjelentősebb szellemeiként aposztrofálta őket, és 

igyekezett egy szoros rokonságot kimutatni köztük, addig Heidegger véleménye szerint a 

filozófiáról vallott nézeteik, egész alapállásuk lényegileg különböző. Az eltérés bizonyítására 
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az arisztotelészi eszmeiséghez való viszonyuk másságát, és azt a tényt emelte ki, hogy 

szerinte Kierkegaard sokkal inkább tekinthető „vallási írónak”, mint filozófusnak. A két XIX. 

századi gondolkodó kapcsolódási pontjainak megtalálására Jaspers 1935-ben egy külön 

tanulmányban tett kísérletet. Ha tüzetesen szemügyre vesszük az Ész és egzisztencia című 

művet, azonnal látszik, hogy annak kiindulópontja a nietzschei és a kierkegaard-i filozófia. 

Ezekből eredezteti saját kora szellemi életének főbb irányvonalait.  

A címválasztás indoklásaként a következőket találjuk: „Az ››ész‹‹ szó a kanti tágasságot, 

világosságot és szavahihetőséget jelenti számunkra; az ››egzisztencia‹‹ szót pedig 

Kierkegaard emelte olyan szférába, amely révén végtelen mélységében jelenik meg az, ami 

kivonja magát bármely konkrét tudás hatóköréből” (JASPERS 1992: 365). A szöveg öt 

előadásra tagolódik, melyek közül témánk szempontjából az első bír kiemelt jelentőséggel. A 

kiindulópont itt az a tétel, miszerint az ésszerűnek szükségszerű velejárója az ésszerűtlen, 

csupán az a kérdés, hogy milyen formában jelenik meg. A bölcseletben az évszázadok hosszú 

során keresztül megfigyelhető a kettő harca, hiszen már a görögök – hol sorsként, hol 

daimónként vagy éppen megszállottságként – integrálni próbálták az irracionalitást az általuk 

is vágyott rendbe. A kereszténységben aztán az ész és a hit polémiájában öltött újra testet ez 

az ellentét. Végül Jaspers szerint a német idealizmus sajátos észfogalmának köszönhetően 

ideiglenesen nyugvópontra jutott a kettő harca. Kierkegaard és Nietzsche jelentőségét éppen 

abban látta, hogy „[m]indketten az egzisztencia mélyéből kiindulva kérdőjelezték meg az 

észt” (JASPERS 1992: 350). Ezen sajátosságukat azonban csupán később, a XX. század 

elejének szellemi viszonyai között lehetett felismerni, hiszen saját koruk félreértett és 

mellőzött – elmebetegnek titulált – figuráiként haltak meg mindketten.  

A „Gondolkodásuk közös eleme” című alfejezetben foglalta össze Jaspers az általa 

legfontosabbnak tartott közös vonásokat, amelyek közül azokra koncentrálunk, amelyek a 

magyar recepció szempontjából is jelentőséggel bírnak. Az első, hogy mindketten kétkedve 

tekintenek a (természet)tudományok által megfogalmazott igazságokra, azok egész 

metodológiájára. E problémakör legjelentősebben majd Hamvas Béla gondolkodásában kerül 

elő, aki kimutathatóan tőlük merített krizeológiai indíttatású művei megírásakor, és 

felhasználta ezt a gondolatot a vallás és a hagyomány fogalmainak újraértelmezése során.  

Másrészről „a ››rendszer‹‹, vagyis a filozófia olyan alakjának ellenzőiként lépnek föl, amelyet 

az évszázadokon át magára öltött, s amely a német idealizmussal érte el fénykorát” 

(JASPERS 1992: 351). Fő követelményként fogalmazódik itt meg az az igény, amely majd az 

egzisztenciafilozófia felé tájékozódó szerzőknél minden esetben felismerhető lesz, miszerint a 
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gondolat és az élet egymásnak megfeleltethető legyen. Ez legszebben éppen a fiatal Lukács 

esszékötetében valósult meg.  

Jaspers szerint mindkét gondolkodó szívesebben használta a tudás helyett a kifejtés fogalmát, 

hiszen ebben benne foglaltatik a megismerési folyamat befejez(het)etlensége. Kierkegaard 

esetében ez alatt az újabb és újabb nézőpontok, értelmezések, (élet)lehetőségek megvalósítása 

értendő, ami valamiféle intellektuális becsületességben kulminál: az „önmagát 

megkérdőjelező őszinteség megszédítő követelménye” (JASPERS 1992: 352). E gondolkodói 

magatartás szükségszerűen „ellentéte annak az olcsó erőszaknak, amely az igazat 

egyértelműen és barbár módon a kétségektől mentesen véli máris birtokolni” (Uo.). Erre 

legismertebb példát szintén Lukács György adta, hiszen politikai szerepvállalása 

következményeként több szempontból is messzire került egykori dán példaképétől. 

Ugyanakkor egyre több kutató állítja – ahogy azt egy Lukács 1930-40-es évekbeli 

Kierkegaard-képéről szóló későbbi fejezetben részletesen kifejtjük –, hogy elszakadni tőle 

sosem volt képes.    

Mindez Jaspers szerint szükségképpen együtt jár mindkét gondolkodó esetében a közvetlen 

közlés előtérbe kerülésével, a maszkirodalomnak is nevezett jelenséggel31. Ennek 

legérdekesebb vonásaként emelte ki Jaspers: Kierkegaard és Nietzsche, ahogy előttük még 

senki a gondolkodás történetében, éppen attól óvták olvasóikat, hogy kijelentéseiket 

egyszerűen, kritika nélkül fogadják el.  

Nem véletlen, hogy az egész Ész és egzisztencia-tanulmányból Hamvas Bélát leginkább a két 

filozófus korkritikai gondolataival kapcsolatos fejezet fogta meg, hiszen krizeológiai 

bibliográfiájának bevezető tanulmányában Nietzschét és Kierkegaard-t a XX. században már 

az élet minden területére begyűrűző válság legfőbb előrejelzőiként aposztrofálta. Jaspers 

kiemelte, hogy ők nem csak arra voltak képesek, hogy koruk tendenciózus változásaként 

felismerjék a hanyatlást, az összeomlást, hanem arra is, hogy ezt a tapasztalatot a végletekig 

fokozva átéljék. „Ők maguk a modernitás önmagán átcsapó formában; némileg kudarcot 

vallva kerekednek felül rajta, mivel teljes mélységében átélték”- hangoztatta Jaspers 

(JASPERS 1992: 353). Ennek egyik megjelenési formája a kereszténységgel szembeni 

állásfoglalásuk volt. Míg Kierkegaard a kora egyháza(i) által kiüresített, meghamisított hitet 

kritizálja, Nietzsche abban a provokatív tételben foglalja össze látomása lényegét, miszerint: 

„Isten halott”. Egyikük sem számolja föl teljesen a transzcendenciát, hanem felé 

                                                           
31 Ki kell emelnünk, hogy Jaspers ezt Nietzsche esetében is legalább olyan fontosnak tartotta, ahogyan azt 
dolgozatunk Hamvas Bélával foglalkozó alfejezetében részletesen kifejtjük.  
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„rugaszkodnak”, és míg előbbi a mártíromságként, „abszurd paradoxonként” felfogott 

kereszténységben találja ezt meg, addig az utóbbi az örök visszatérés illetve az „Übermensch” 

gondolatában.     

Kiemelhetjük továbbá kettejük közös vonásaként sajátos, magával ragadó stílusukat és a 

zenéhez való különlegesen szoros és inspiratív viszonyulásukat. Jaspersnek az egész témával 

kapcsolatban a legérdekesebb meglátásai éppen akkor vannak, amikor különleges hatásuk 

titkát igyekszik megfejteni: „megigéznek, de aztán hamar kiábrándítanak; magukkal 

ragadnak, majd pedig csalódottságot keltenek és magunkra hagynak” (JASPERS 1992: 363). 

Ennek azonban nélkülözhetetlen funkciója van, hiszen így arra kényszerülünk, hogy ne őket 

kövessük, hanem önmagunkra hagyatkozzunk.  

Jaspers az 1950-es években több tanulmányban is32 újra foglakozott a dán filozófussal, 

amelyekben Heiko Schulz véleménye szerint már más célkitűzéssel vizsgálódott. Ezekben fő 

törekvése volt, hogy kimutassa eltérését a kor popularista-egzisztenciálfilozófiai irányától, 

valamint a dialektikus teológiától33. Előbbivel szemben az a legfőbb kifogása, hogy figyelmen 

kívül hagyta Kierkegaard sajátos keresztény alapállását. Utóbbit pedig éppen azért marasztalta 

el, mert – bár helyesen látta meg szószólóját a dán gondolkodóban – elvetette a modern 

filozófia megközelítéseit, ami nélkül az új teológiai irányzat egész vállalkozása kudarcra van 

ítélve. Már az Ész és egzisztencia című tanulmányának utolsó oldalain is reflektált erre a 

problémára, és lehetséges megoldásként kifejtette a modern kor kihívásainak megfelelni képes 

„filozófiai hit” (philosophischer Glaube) fogalmának szükségszerűségét. Ennek lényegét a 

következő felismerésben összegezhetjük: képviselői (annak ellenére, hogy) legmagasabbra a 

filozófia igazságát helyezik, mégis tudatában vannak, hogy van még valami ezen kívül, e 

fölött. Ez pedig a kierkegaard-i „Istennel szemben soha nincs igazunk” vagy Nietzsche „Isten 

halott” tételében kulminál, amelyek tulajdonképpen megteremtették lehetőségét, hogy az 

egyén túllépjen a filozófia által abszolútnak, ugyanakkor korlátként is tételezett észen. 

„Kierkegaard és Nietzsche abban különbözik a többi nagy filozófustól, hogy mindketten 

tudatosan magát a filozófiát kívánják megrendíteni, egyikük azért, hogy az abszurd 

paradoxonba, mint egyedül igaz életbe vetett hithez, másikuk pedig, hogy az 

istennélküliséghez érkezzen. Közösen teszik világossá, amihez a bölcselet azáltal jut, hogy 

lehetősége nem az ember valamennyi lehetősége”- fogalmaz Jaspers (JASPERS 1992: 419).    

                                                           
32 „Kierkegaard” (1951); „Kierkegaard. Zu seinem 100. Todestag” (1955); „Kierkegaard heute” (1964). 
33 Fontos megjegyezni, hogy ez a problémakör, a kettős irányú továbbgondolás nem új Jaspersnél, illetve az 
európai (és azon belül a magyar) recepcióban több szerzőnél jelen volt már az 1930-as években is. 
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Schulz kiemeli, hogy Jaspers ennek megfogalmazása során – mintegy kijavítva azt – túllépni 

igyekezett a kierkegaard-i hitkonstrukció hibáin. Legnagyobb hiányosságának mégis azt 

tartotta, hogy: „Kierkegaard keresztény hitfelfogása, habár önmagában következetes, 

filozófiailag elfogadhatatlan, ugyanis aláveti magát annak az erőszakos igénynek, hogy 

azonosuljon az isten-ember dogmájával, és utánozza Krisztus mártíromságát”34 (SCHULZ 

2009: 354). Schulz végül abban a javaslatban tartotta összegezhetőnek a Jaspers Kierkegaard-

képéről írottakat, miszerint kövessük a dán gondolkodót a filozófia területének kitágítása 

során, ugyanakkor nézzük el a keresztény dogmatika védelmében tett erőfeszítéseit.35 Ez 

azonban jól láthatóan szembemegy mindazzal, amit a „filozófiai hit” konstrukciójának 

felvázolásakor korábban kifejtett.  

 

Martin Heidegger (1889-1976) Kierkegaard-olvasatának néhány sajátosságáról már szót 

ejtettünk, azonban alaposabban is meg kell azt vizsgálnunk, hiszen az 1930-as évek magyar 

recepciójában több szerzőnél is hangsúlyos szerepet kapott. A heideggeri fő mű, a Lét és idő 

közismerten mindössze három híres explicit kierkegaard-i hivatkozást tartalmaz. 

Nyilvánvalóan túlzás lenne azt hinnünk, hogy ezek alapján körvonalazható a német filozófus 

dán elődjével kapcsolatos álláspontja. Heiko Schulz véleménye szerint azonban a viszonyulás 

alapvető kettőssége jól érzékelhető, hiszen Heidegger készséggel elismeri, hogy a dán 

gondolkodó erőssége, hogy mélyrehatóan elemzi az egyes jelenségek (például a félelem vagy 

a szorongás) „exisztenciális dimenzióját”, ugyanakkor súlyos hiányosságként rója föl – 

többek között a létezés problémájának vagy a pillanat fogalmának elemzésekor – az 

„exisztenciális-ontológiai” dimenzió hiányát (SCHULZ 2009: 356).  

A szerző meggyőzően érvel továbbá amellett is, hogy az elemzett munkában ennél sokkal 

jelentősebb az implicit Kierkegaard-hatás, amely leginkább abban az erős distanciában ölt 

testet, amit Heidegger szinte mániákusan erőltetve próbál megteremteni az „exisztenciális” és 

az „exisztenciális-ontológiai”, valamint a „vallásos szerző” és a filozófus 

megkülönböztetésével. Schulz jól vette észre, hogy ez éppen a túlzott kényszerítés miatt nem 

meggyőző, ő viszont példái segítségével egyértelműen bizonyítja a két gondolkodó lényegi 

elemekben megfigyelhető számos azonosságát (SCHULZ 2009: 358).  

                                                           
34 Kierkegaard’s view of Christian faith, although fully consistent in itself, is philosophically unacceptable in that 
it entails the rather violent demand to submit and testify to the dogma of the God-man and, as a consequence, to 
imitate Christ through martyrdom. [fordítás tőlem F.Sz.]  
35 Heidegger is kifogásolta Jaspers Kierkegaard-olvasatában, hogy úgy tekintett a dán gondolkodó műveire, mint 
keresztény filozófiára (SCHULZ 2009: 354). 
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Az 1930-as évek magyar Kierkegaard-recepciójában Tavaszy Sándor A lét és valóság című 

írásban érhető tetten legmarkánsabban a heideggeri hatás. A mű érdekessége, hogy alig 

néhány évvel a Sein und Zeit megszületése után alapos elemzést adott a freiburgi mester 

filozófiájáról, közvetítette azt a magyar szellemi élet felé. Tavaszy nem csak Heidegger 

problémáinak kierkegaard-i gyökerét látta, de az egyre népszerűbbé váló egzisztencialista 

filozófia forrásaként is azonosította a dán gondolkodót, és implikálva a heideggeri 

terminológiát – konstruktívan használta azt mondanivalójának kifejtéséhez.   

 

A német hatástörténet talán legfontosabb szerzőjeként tartják számon Theodor W. Adornot 

(1903-1969), bemutatását36 itt mégis elhagyhatjuk, hiszen hatását a vizsgált korszak hazai 

recepciójának egyetlen alkotója esetében sem tudtuk kimutatni. Koncz Sándornál szerepelt 

ugyan a „Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen” 37 című munka, de csak a bibliográfia 

tételei között, arra nézve semmi bizonyítékot nem találtunk, hogy ismerte volna a benne 

foglaltakat. 

 

3.2.  Elvesz(teget)ett lehetőségek – a korabeli magyar és francia 
Kierkegaard-hatástörténet összevetése 

 

Közvetve arra a kérdésre keresem itt a választ, hogy mi az oka hazánkban a Kierkegaard iránti 

1930-as években tapasztalható robbanásszerű érdeklődésnek, majd miért tört meg ez a 

lendület, és veszett évtizedekre a feledés homályába a „koppenhágai Szókratész” alakja. Oly 

módon szeretnék közelebb jutni a probléma megoldásához, hogy összehasonlítom a hazai és a 

franciaországi Kierkegaard-recepciót. Célom volt az is, hogy kiderítsem, kimutatható-e 

valamilyen filológiai kapcsolat a kettő között, a századelő magyar gondolkodói ismerték és 

használták-e francia kollégáik munkáit. Ugyanis az már elsőre is szembetűnő, hogy 

Franciaországban a XX. század első felében a hazainál sokkal jelentősebb mennyiségű 

fordítás, tanulmány, sőt teljes könyv jelent meg, ami a kierkegaard-i gondolatok elterjesztését 

tűzte ki célul. A kérdés tehát így is megfogalmazható: a – közismerten német hatás alatt álló – 

századelős magyar filozófiai hagyomány milyen mértékben támaszkod(hat)ott ezekre a 

művekre?   

 

                                                           
36 Lásd ezzel kapcsolatban SCHULZ 2009: 362-366. 
37 Theodor W. Adorno: Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Frankfurt am Main, 1974. 
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A magyar kulturális élet egyik legalapvetőbb sajátossága, ahogy arra már korábban 

rámutattunk, az állandó megkésettség. Írók, művészeti irányzatok, filozófiai alapművek és 

iskolák is nagyon gyakran csak akkor jutottak – és jutnak – el hazánkba és találtak követőkre, 

amikor Nyugat-Európában már túlhaladottnak számítottak. Így legtöbbször esélyünk sem volt 

jelentős mértékben hozzájárulni az importált szellemi javakhoz, joggal érhetett bennünket – a 

magyar filozófiával szemben gyakran hangoztatott – „másodvonalbeliség” vádja. Nem azt 

akarom állítani, hogy a Kierkegaard-hatástörténet esetében egyértelműen más lenne a helyzet, 

az azonban vitathatatlan, hogy az 1930-as években minden esélyünk megvolt rá, hogy ezúttal 

ne így legyen.   

A magyarországi Kierkegaard-befogadás egy Nyugat-Európában is ismert, számon tartott és 

hatást gyakorló írással indul, Lukács György 1910-es Forma az élet zátonyán. Søren 

Kierkegaard és Regine Olsen című esszéjével. A mű és az egész A lélek és a formák kötet, 

ami 1910-ben magyarul, majd 1911-ben pedig németül is megjelent, szervesen kapcsolódik a 

német hagyományokhoz, elsősorban Rudolf Kassnerhez, akinek közvetítésével Lukács 

érdeklődése a dán filozófus felé fordult. „Lukács első jelentős Kierkegaard-esszéjében 

azonban a Kassner-hatás egyértelmű, mert nézőpontja és beszédmódja a legalkalmasabb arra, 

hogy értelmezze ekkor saját életének nagyon is közvetlenül az életműbe nyúló krízisét” 

(NAGY 2011: 141).    

A Lukács-esszét követő két évtizednyi szunnyadás után viharos gyorsasággal megjelenő alig 

tucatnyi munkáról, sommás véleményt fogalmazott meg a téma egyik szakértője: „a 

befogadástörténet számára olyannyira jelentős ’30-as években – amikor Adorno és Shestov is 

megírja a maga Kierkegaard-könyvét –, már öt kötet jelent meg Magyarországon 

Kierkegaard-ról. Ezek sajnos sem jelentősek, sem jók nem voltak, de érdekesek és 

jellegzetesek persze igen, és hát hogyan is lenne mérhető bármelyik mű a német vagy az orosz 

szellemi hagyományon belül – egy-egy zseniális gondolkodó által – megfogalmazott 

összegzéshez” (NAGY 2011: 144-145). Több szempontból is érdekes ez a kijelentés, hiszen 

írója egyrészt elismeri a magyarországi Kierkegaard-recepció kivételes helyzetét, ami az 

idődimenziót illeti, ugyanakkor arra is rámutat, hogy Lukácsén kívül a létrejövő művek nem 

voltak képesek hatást gyakorolni az európai befogadásra. Nyilvánvalóan említhetjük azt – a 

magyar filozófiai teljesítmények védelmére gyakran felhozott – okot, miszerint főképp nyelvi 

korlátok miatt nem érvényesültek a hazai bölcseleti művek a korabeli európai hagyományban, 

ez azonban nem fedné teljesen a valóságot. Esetükben a „jelentéktelenség” oka sokkal inkább 

abban keresendő, hogy a hazai Kierkegaard-recepciót adó művek többsége megrekedt egy 

kezdeti, az ismertetés igénye és a biografikus szemléletmód által uralt fázisban. Ez a szakasz 



 

38 

szinte mindegyik – így például a francia – recepció korai időszakában megfigyelhető, de a cél 

mindig az, hogy sikerüljön rajta túljutva továbbfejlődni. Érdekesnek és jellegzetesnek 

tarthatjuk az említett munkákat annyiban mindenképp, hogy világosan látszik bennük a 

fentebb már említett kutatási irányok lehetősége és ígérete.    

Ahhoz, hogy pontosan lássuk, milyen okai vannak a két recepció különbségeinek és 

hasonlóságainak, először tekintsük át vázlatosan a francia kultúrában bejárt kierkegaard-i 

utat38. A legkorábbi ismert francia hivatkozás Kierkegaard-ra 1856-ban a „La Revue de Deux 

Mondes”-ben jelent meg. A cikk írója a filozófusnak a Dán Állami Egyház ellen intézett 

támadását ugyan elítéli, de általában pozitívan nyilatkozik a szerzőről, és felhívja az olvasók 

figyelmét élénk fantáziájára, szatirikus gondolkodására és bizarr munkáira. Az első 

Kierkegaard-fordítás Johaness Gotzsche (1866-1938) nevéhez fűződik, aki az 1849-ben 

íródott „Miben különbözik a zseni az apostoltól?” című valláserkölcsi értekezést ültette át 

francia nyelvre 1886-ban. Ezek a korai próbálkozások szinte semmilyen visszhangot nem 

váltottak ki, csak a századfordulóra tehető az az idő, amikor Kierkegaard-t felfedezi magának 

a francia olvasóközönség.  

Théophile Cartnak (1855-1931), a német bölcselet párizsi professzorának cikke a „La Grande 

Encyklopédie”-ben szintén jellemző abból a szempontból, hogy Kierkegaard-t – nagyon 

jellemző módon – úgy határozta meg, mint egy „inkább liberális szellemű teológust”, 

figyelmen kívül hagyva a filozofikus illetve irodalmi oldalát. Filozófusok, irodalmárok és 

teológusok ma is egymással versenyezve akarnak kizárólagos illetékességet szerezni 

maguknak, de lassan talán világossá válik, hogy a szövegek teljesebb megértése érdekében 

csak egymást kiegészítve boldogulhatnak, sőt egyre újabb tudományterületeket kell segítségül 

hívniuk az interpretációhoz, például a vallástörténetet, az irodalomelméletet, az eszmetörténet 

vagy éppen a színház- és drámatörténetet.  

Henri Delacroix (1873-1937) 1900-ban „Sören Kierkegaard. Le christianisme absolu á 

travers le paradox et le désespoir” címen a „Revue de métaphysique et de morale”-ban 

megjelenő tanulmánya abból a szempontból lesz különösen érdekes, hogy a kierkegaard-i 

irónia fogalmát közvetíti Sartre irányába, amit műveiben a „radikális szabadság” 

megnyilvánulásaként interpretál.  
                                                           
38 Ennek során Jon Stewart tanulmányára és a Nun Katalin által készített bibliográfiára fogok támaszkodni, 
amely a szerző műveinek francia fordításaiból és a megjelent szekunder irodalomból nyújt válogatást. Míg az 
előbbi időrend szerint szerveződik, az utóbbiban alfabetikus sorban láthatjuk a szerzőket. Ezen kívül szerepel itt 
néhány azokból a francia művekből is, amelyek kifejezetten a hatástörténettel foglalkoznak. Mindkét szöveg a 
következő kötetben található: Jon Stewart: Kierkegaard as a Forerunner of Existentialism and 
Poststructuralism. In: Jon Stewart (szerk.): Kierkegaard’s International Reception. Berlin – New York, Ashgate, 
2009. 421-474. 
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A teológia és az irodalom mellett aztán lassan a filozófia is felfedezte magának a szerzőt. 

1903-ban jelent meg Victor Basch (1863-1944) ”Un individualiste religieux: Sören 

Kierkegaard” című tanulmánya, amelyben a dán gondolkodó fő érdemének azt tartotta, hogy 

középpontba helyezte az individualitást, és érzékeny volt a vallásos gondolkodás radikális 

természetére. Ezen kívül Basch volt az, aki először ismerte fel, hogy Kierkegaard Nietzsche 

előfutáraként is értelmezhető.  

A századfordulón az egyre erősödő francia Kierkegaard-recepció természetét akkor érthetjük 

meg igazán, ha tisztában vagyunk vele, hogy ez két külső erőhatás eredményeként jött létre. 

Az egyik a német kultúra, amely a magyarok esetében is a fő közvetítő közeg volt, a másik 

pedig az orosz emigránsoknak köszönhető „szellemi vérfrissítés”. A dán nyelv Kierkegaard 

francia olvasói számára ugyanúgy nehezen hozzáférhető volt, mint az európai szellemi élet 

többi nemzetének, köztük a magyaroknak is, ezen kívül a francia kutatók túlnyomó többsége 

kiválóan értett németül, hiszen sokan közülük németországi egyetemeken folytattak 

tanulmányokat. Ez az oka annak, hogy a recepció korai időszakában a francia kutatók kivétel 

nélkül a német fordításokat és szekunder irodalmat használták. Elsősorban Christoph 

Schrempf (1860-1944) 12 kötetes Kierkegaard-fordítására kell itt gondolnunk, ami 1909 és 

1922 között jelent meg először, majd – népszerűségének köszönhetően – 1922 és 1925 között 

bővített formában újból kiadásra került. Ez volt az a szöveg, amely alapján a legtöbb francia 

tudós dolgozott, amíg – az 1930-as évek elején – nem kezdődött el műveinek fordítása.39 A 

francia filozófiai hagyományban kialakuló Kierkegaard-képen tehát olyan német 

gondolkodók kézjegyeit ismerhetjük fel, mint Martin Buber, Karl Jaspers, Karl Barth és 

Martin Heidegger.  

Az orosz októberi forradalom kulcsfontosságú eseménnyé vált a francia Kierkegaard-recepció 

szempontjából. Számos orosz teológus és a filozófus talált menedéket Párizsban1917 után.40 

Közülük a legjelentősebb Lev Isaakovich Schwazmann (1866-1938) volt, aki nyugaton a Léon 

Chestov vagy még inkább Lev Sesztov néven vált ismerté. Az emigráns filozófus az 1920-as 

évek végén, Párizsba érkezését követően kezdte tanulmányozni Kierkegaard-t. A ’30-as 

években már a Sorbonne-on tartott előadásokat a témában. Fokozatosan növekvő hírnevét 
                                                           
39

 Egy 1962-es Kierkegaard-bibliográfia adatai szerint a következő művek fordításai készültek el ekkor: „A 
halálos betegség” (1932), „Az ismétlés” (1933), „In vino veritas” (1933), „Lelkiismeretvizsgálat a kortársaknak 
” (1934), „A szorongás fogalma” (1935), „Félelem és reszketés” (1935), „A mező liliomai és az ég madarai” 
(1935), „A szív tisztasága” (1935), „A kereszténység iskolája” (1936), „Létezés és valóság” (1939), „Filozófiai 
morzsák” (1937) Lásd Jens Himmelstrup (szerk.): Sören Kierkegaard International Bibliografi. Koppenhága, 
1962. 156-164. 
40 Lásd ezzel kapcsolatban Darya Loungina: Russia: Kierkegaard’s Reception through Tsarism, Communism, 
and liberation. In: Kierkegaard's International Reception - Southern, Central and Eastern Europe. Edited by Jon 
Stewart, University of Copenhagen, Denmark, 2009. 
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azonban a „Dostoyevsky and Kierkegaard” és a „Kierkegaard et la philosophie existentielle” 

című írásainak köszönhette, amelyek nyomtatásban 1936-ban jelentek meg41. A szerzőt 

gyakran érte az a vád e munkákkal kapcsolatban, hogy saját gondolatairól írt ahelyett, hogy 

Kierkegaard eszméit világította volna meg. Művei mégis hallatlanul népszerűek voltak, fontos 

alakítói lettek a francia Kierkegaard-hatástörténetnek, és az ennek mentén kibontakozó 

egzisztencialista filozófiának.  

A kierkegaard-i hatás sokféle formában, több csatornán keresztül érkezett a francia 

egzisztencialistákhoz, amely folyamatnak csak a kezdeteiről, a ’30-as évekről szólok, mert az 

ekkor keletkező művek adhatták volna a magyar recepció kontextusát, másrészt később a 

francia recepció annyira gazdaggá és összetetté válik, a maga pár évtized alatt ezret is 

meghaladó tételével, hogy nincs értelme összevetni az évtizedes kihagyások után újra és újra 

felvillanó, de igazán csak az 1990-es évektől fellendülő magyar recepcióval.   

Csupán néhány olyan jellemző szerző és mű bemutatására szorítkoznék, akik valamilyen 

konkrét szempont alapján a magyar hatástörténettel összevethetőek. A sorból – ennek alapján 

– kiemelkedik Benjamin Fondane (1898-1944), akinek érdeklődése Shestov hatására fordult 

Kierkegaard felé. Az 1936-ban megjelenő „La Conscience malheureuse” című művében 

Fondane Kierkegaard-t Heideggerrel és Dosztojevszkijjel együtt elemezte. Ígéretes karrier tört 

derékba, amikor a nácik a birkenaui gázkamrákban 1944-ben kivégezték. Paul Petit (1893-

1944) neve azért kívánkozik ide, mert nem csak a kierkegaard-i művek interpretálásában, de a 

fordításban is úttörő munkát végzett. A Lezáró tudománytalan utóirat 1941-ben, A filozófiai 

morzsák 1947-ben jelent meg. A kisebb-nagyobb próbálkozások után Paul-Henri Tisseau 

(1894-1964) nevéhez fűződik a teljes Kierkegaard-életmű francia nyelvre ültetésének első 

kísérlete, amely összesen 20 kötetben 1966-tól 1986-ig jelent meg.  

A francia egzisztencializmusra kétségtelenül döntő hatással volt Kierkegaard és a 

Kierkegaard-recepció. Jelentőségét érzékelteti, hogy gyakran használták vele kapcsolatban az 

„egzisztencializmus atyja” címet, és hogy jóformán minden egzisztencialista munkának részét 

képezik szemelvényei. Az 1930-40-es évek során is töretlen népszerűsége minden bizonnyal 

annak volt köszönhető, hogy a totalitárius rendszerek időszakában az egyéniség és az emberi 

szabadság eszméinek hangsúlyozása összhangban állt a szabadságra éhező világ igényeivel.  

Ezek után a hazai Kierkegaard-recepcióból néhány olyan szerzőt és művet fogok kiemelni, 

amelyek összevetése a kortárs francia viszonyokkal tanulságos lehet.  A sort Tavaszy Sándor 

                                                           
41 E munkákról és Sesztov kierkegaard-i ihletettségű teológiájáról Koncz Sándor már 1938-as munkájában 
részletesen tudósított. 
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nyitja, aki két tanulmányt is szentelt a dán filozófusnak Kierkegaard személyisége és 

gondolkodása (1930), illetve A lét és valóság. Az exisztenciálizmus filozófiájának 

alapproblémái (1933) címen. A korábbi a maga 12 oldalnyi terjedelmével alig több, mint egy 

bővebb ismertető, amelyben jórészt „csak a pszichologizálás könnyűsége dominált”, viszont 

két szempontból is érdekes lehet számunkra. Egyrészt, a Lukács-esszével éles kontrasztot 

képezve, több szakirodalomra és a kierkegaard-i életmű jó néhány darabjára hivatkozik, 

amelyek kivétel nélkül német nyelvterülethez kötődő művek. Másrészt Tavaszy magyarázatul 

szolgálhat arra is, amit Nagy András érdekességként és jellegzetességként definiált, hiszen oly 

módon fordította le, tette aktuálissá a kor és önmaga számára a dán gondolkodót, hogy a 

trianoni döntés következményeként az Erdélyben kisebbségi helyzetbe kényszerülő 

magyarság „égető, szúró szükségeivel számoló és a konkrét helyzetfelismerésre alkalmas 

filozófiát fedezett fel” a kierkegaard-i gyökerekből táplálkozó egzisztencializmusban 

(BALÁZS 1982: 102). Tulajdonképpen ennek a leszármazási viszonynak a mikéntjét 

ismerhetjük meg A lét és valóság. Az exisztenciálizmus filozófiájának alapproblémái című 

1934-es írásban, ahol igaz ugyan, hogy Kierkegaard-nak csak egyetlen rövidke fejezetet 

szentel a szerző, de az újonnan létrejövő filozófiai irányzat, valamint a böhmi és heideggeri 

gondolkodás megértésének kulcsát is benne látja, ami miatt párhuzamba állítható több kortárs 

francia munkával.  

Brandenstein Béla 1934-es könyve, amely „az életrajz és a kommentált bibliográfia sajátos, 

kettős tükre”, nem csak amiatt fontos számunkra, mivel a szerző már húsznál több – 

jellemzően német nyelvterületről való – szakirodalomra hivatkozik benne, hanem azért is, 

mert Kierkegaard műveinek kézikönyvszerű kivonatát tartalmazza, ami a kortárs 

olvasóközönség számára nagyban megkönnyítette a tájékozódást42. Ez a könyv jó példája 

azoknak a lehetőségeknek, amelyek alapján egy sokkal gazdagabb, teljesebb Kierkegaard-kép 

bontakozhatott volna ki hazánkban. Azonban a kezdetben sokszínű, biztos és egységes 

alapokról induló kutatások az 1930-as évek „nagy” korszakát követően egysíkúvá, másrészről 

eklektikussá váltak, ha soha nem is tűntek el teljes mértékben.   

Végül Koncz Sándornak a Kierkegaard és a világháború utáni teológia című könyvéről 

szeretnék még szólni, hiszen ez a munka amellett, hogy tovább árnyalja a – ’30-as évek 

Kierkegaard-interpretációival kapcsolatban – már többször emlegetett „jellegzetesség” 

fogalmát, egy a kor eredményeit összegző, jól áttekinthető bibliográfiát is igyekezett nyújtani. 

                                                           
42 Itt kell megjegyeznünk, hogy a Brandenstein által bemutatott szövegek egy része – fordítások híján – 
kérdéseikkel, problémafelvetéseikkel együtt máig ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. Ilyenek például: 
Werke der Liebe, Leben und Walten der Liebe, Die Tagebücher, Die Krisis und eine Krisis im Leben einer 
Schauspielerin. 
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Olyan teológusok és egzisztencializmushoz kötődő gondolkodók életművének és 

legfontosabb szövegeinek bemutatását találhatjuk meg itt, mint Barth, Sesztov, Unamuno, 

„Berdjajev” és még sokan mások.  

Kierkegaard esetében a dán, majd pedig a német összkiadás kötetcímei után az önálló német 

fordítások felsorolása található, amely több mint 30 tételt tartalmaz. A szekunder irodalom 

közel hatvan német elemén kívül ott találjuk a már megjelent magyar műveket, illetve két 

angol nyelvű munkát43. Ez kiválóan érzékelteti a hazai kutatók tájékozódásának irányát, 

ugyanakkor mutatja a németek kiemelkedő szerepét a recepcióban44. Az angol nyelvű reakció 

Kierkegaard-ra még csekély, a francia recepció pedig, amely ekkoriban már virágzik, 

valószínűleg nyelvi és infrastrukturális nehézségek miatt rekedt kívül a hivatkozott művek 

körén. Nem arra kell itt gondolnunk, hogy kutatóink jelentős része nem olvasott legalább 

olyan jól franciául, mint németül, hanem arra, hogy az elterjedt német Kierkegaard-fordítások 

használata miatt ez a filozófiai hagyomány vált uralkodóvá.  

A Koncz-könyv jellegzetes annyiból, hogy több francia interpretációhoz hasonlóan nem 

kizárólag Kierkegaard filozófiájával foglalkozik, hanem oly módon teszi ezt, hogy 

felhasználja, összekapcsolja a szerző munkásságának elemeit más területekkel, ezúttal 

nevezetesen az 1920-as évek egzisztencialista filozófiai és protestáns teológiai 

hagyományával.  Úgy összegezhetjük a könyvről kialakult véleményünket, hogy ez már 

alapvetően nem az ismertetés igényével íródott, hiszen többször meglepő alapossággal 

reflektál a kor filozófiai irányzataira, a bennük kimutatható kierkegaard-i elemekre és 

mindennek teológiai vetületeire. 

Hamvas Béla neve kívánkozik még ide, hiszen ő „azon kevesek közé tartozott, akik nem csak 

olvasták és értették Kierkegaard-t, de korának szellemi közegében is éppoly otthonosan 

mozgott, mint saját korának hatástörténeti kérdései között” (NAGY 2011: 149). A 

Kierkegaard Szicíliában45 című képzeletbeli útinaplón kívül az 1937-es Világválság soraiban 

is ráismerhetünk a dán filozófus gondolataira. Utóbbi írásában, amelyben egy a korban 

                                                           
43 E.Z. Allen: Kierkegaard his life and thought. London, 1935; John A. Bain: Kierkegaard His life and religious 
teaching. London, 1935. 
44 Talán elavult, pozitivista szemléletet tükröz a hivatkozott munkák ilyen részletes vizsgálata, és az a szándék, 
hogy ebből akarunk az interpretációra vonatkozó következtetéseket levonni. A magam részéről azonban 
szükségesnek érzem a kutatások biztos alapokra helyezését, aminek elengedhetetlen feltétele a szerzők 
hivatkozási horizontjának ismerete. Ugyanakkor jellemző a magyar Kierkegaard-kutatás helyzetére az a tény, 
hogy máig nincs – a világhálón is elérhető – teljes, naprakész bibliográfiája a lefordított műveknek, és az egyre 
növekvő szekunderirodalomnak. 
45 Hamvas Béla: Kierkegaard Szicíliában. In: Kenyeres Zoltán (szerk.): Esszépanoráma. Budapest, 
Szépirodalmi, 1978. vol. 3. 92-104. 
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népszerű témához szólt hozzá, Hamvas úgy beszélt Kierkegaard-ról, mint aki – Nietzschével 

együtt – az elsők között jövendölte meg az európai kultúra válságát.  

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy bár nincsen filológiailag bizonyítható kapcsolat a 

magyar és a francia Kierkegaard-recepció között, ugyanakkor létrejöttükben, fejlődésükben 

hasonlóságok és különbségek sorát sikerült jelezni. A legfontosabb ezek közül, hogy az 1930-

as évek mindkettő esetében termékeny időszak. Közös és kizárólagos forrásukként jelölhetjük 

meg a német Kierkegaard-irodalmat, ami nem csak gondolatilag, tematikusan, de a 

terminológiát tekintve is alakította az egész európai befogadást.  

Fontos azonban, hogy a francia recepciót az évtized végén már nem kötötte gúzsba a német 

filozófiai terminológia. Valószínűleg ez az oka a legmarkánsabb különbségnek is, 

nevezetesen annak, hogy ott az egzisztencialista filozófiában feloldódott és kiteljesedett a 

Kierkegaard-befogadás. Mivel a fordításoknak köszönhetően egy mélyebb szinten is 

megtörtént a szerző megértése, gondolatai képesek voltak szervesen beépülni a francia 

filozófiai hagyományba. Nálunk is elindult hasonló folyamat, a tájékozódás az 

egzisztencializmus, a válságfilozófia vagy a kisebbségfilozófia irányába, de – a már 

ismertetett okok miatt – csak a kezdő lépések történhettek meg.  

Több francia és magyar szerző esetében is megfigyelhető, hogy nem önmagában a 

kierkegaard-i életmű állt a vizsgálat középpontjában, hanem ez inkább háttérként, alapként 

szolgált ahhoz, amit az illető például Dosztojevszkijről, az egzisztencializmusról, a kisebbségi 

létről vagy éppen a dialektikus teológiáról mondani akart. A kontextusba, játékba hozásnak ez 

a gyakorisága viszont egyáltalán nem véletlen, a kierkegaard-i filozófia egyik lényegét 

ismerhetjük fel benne.  

3.3. Az 1930-as évek – egy különleges eszmetörténeti pillanat, avagy a 
fellángolás és hirtelen megszűnés okai 

 

Az előző alfejezetben már megkíséreltem válaszolni a kérdésre, hogy mi lehetett az oka a 

Kierkegaard-recepció hirtelen megszűnésének az 1930-as évek végén. A probléma 

összetettsége miatt azonban további vizsgálat szükséges, amelyhez elengedhetetlen, hogy az 

egész folyamatot lássuk, és megértsük azokat az okokat, amelyek miatt a „koppenhágai 

Szókratész” pár évig olyan népszerű volt a magyar filozófiai életben. Koncz Sándor, aki 

utolsó fontos képviselője a ’30-as évek hazai recepciójának, egy egész fejezetet szentelt e 

probléma tisztásának. „A létkérdés és az egyetemes válság ténye által a Kierkegaard-

reneszánsz a filozófiai abszolutizmus bűvköréből és a kultúra önteltségéből szabadítja ki az 
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embert”- állította a szerző (KONCZ 1938:26). Tehát a korhangulat megragadása az egyik 

elem, ami e gondolatok ismertségét biztosította. A másik ok az irodalmi népszerűsítés, 

amelynek köszönhetően spanyol, orosz és skandináv szerzők közvetítésével tanai egész 

Európát behálózták. Koncz éles szemmel vette észre, és találóan öntötte szavakba a dán 

filozófus népszerűségének egyik legfontosabb okát: „Kierkegaard századunk egyik szellemi 

hatalma lett. Filozófiánk, kultúránk, tudományunk, irodalmunk értékét az ő neve is méri. 

Extravagánsnak tetsző tételei összefoglalják különös és zavart életünk egészét. Belsőleg és 

külsőleg összetört exisztenciánk sorsa benne remeg. Hatása azonban mélyebb annál, semhogy 

gondolatai általánosításáról beszélhetnénk. Nem általánossá hígulnak eszméi, hanem 

egyetemessé mélyül és szélesül szellemi hagyatéka” (KONCZ 1938:27). Ez az 

extravagánsként jellemzett kierkegaard-i filozófia képes volt választ adni egy szétesőben lévő, 

a teljes világégést megélt, ugyanakkor szellemileg forrongó, új utakat kereső Európa 

problémáira. Talán nem tévedünk nagyot, ha az az érzésünk, hogy az „összetört exisztencia” 

fogalmán Koncz a magyar sorsot is értette. A Trianon után szétszakított, a hibát önmagában is 

kereső, a döntésbe belenyugodni képtelen ország saját helyzetének tükrét is meglátta a dán 

filozófus problémafelvetéseiben. 

Miért szakadt meg, fordult más irányba mégis a figyelem az 1930-as évek végén ahelyett, 

hogy az újabb kataklizma, a második világháború hatására inkább elmélyült, 

megsokszorozódott volna? Egyértelműen nem arról van szó, hogy Kierkegaard elvesztette 

volna aktualitását, hanem a kor, a kontextus változott meg Magyarországon. „A harmincas 

évek Kierkegaard-ról szóló könyvei, akárcsak az irodalmi jelenlét és rejtőzés megannyi 

finomsága azután egyszerre tűnt szem elől a történelem közeledő sötétségében – egy 

évtizeden belül –, ahogy maga a szellem is szolgálatába szegődött ennek a sötétségnek, vagy 

ellene szegült, de bármelyik szerepet válassza is, máris szinte alkalmatlan a dán gondolkodó 

hagyományának folytatására” (NAGY 2011:149). A kierkegaard-i hang elnémulásáért a 

magyar filozófiai életben tehát Nagy András is egyértelműen a történelmi változásokat okolja. 

Habár a második világháború eseményei Franciaországot is hasonló mértékben sújtották, ott 

ezek mégsem jelentettek teljes kataklizmát a Kierkegaard-recepcióban. A kutatók közül 

többen, például Benjamin Fondane (1898-1944) vagy Paul Petit (1893-1944) veszítették 

életüket az ellenállás hőseként vagy a haláltáborok egyikében, ennek ellenére a ’40-es évek 

első felében is születtek fordítások és interpretációk, a békekötés után pedig a kutatás új 

lendületet vett. Hazánkban a fordítások hiánya, a második világháború és az ennek 

következtében megváltozó szellemi környezet együttesen okozza a recepció nagy 

korszakának korai halálát. „A történelem azután mindennél erőteljesebbnek bizonyult, és 
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beszippantotta a gondolatokat és a gondolkodókat”- fogalmazott Nagy András (NAGY 2011: 

144).  

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Franciaország alig pár hónapnyi ellenállás után 

megszállt területté vált, ahol aztán egészen a felszabadító szövetséges csapatok 

partraszállásáig viszonylagos nyugalomban zajlott az élet. Jól mutatja ezt például az a fontos 

tény, hogy az egyetemi munka – rövidebb megszakításoktól eltekintve – folyamatosnak 

mondható. Ezzel szemben hazánkban egész generációk tűntek el, az egyetemi ifjúságunk 

zömét besorozták, a szerencsések is csak évek múlva tértek haza. Tehát a „harmincasoknak” 

nem volt lehetőségük arra, hogy egy tanítványi körnek továbbadják a Kierkegaard iránti 

rajongásukat, sőt személyes sorsuk változása a kutatómunkájukat, karrierjüket is befolyásolta. 

Többen az aktuálpolitika felé fordultak, politikai szerepet vállaltak a ’40-es években, mint 

például Ravasz László, vagy közéleti, kultúraszervező tevékenységük kötötte le idejük nagy 

részét, mint Tavaszy Sándor esetében. Brachfeld Olivér és Brandenstein Béla már előbb, 

Vasady Béla a második világháborút követően emigrált, nyugaton kezdett új életet. Hamvast 

többször behívták katonai szolgálatra, de a háború alatt is fordított, írt. 1945 után azonban 

alkalmazkodnia kellett az egyre inkább politikai alapon szerveződő szellemi élet, a hatalom 

elvárásaihoz, ami csak ideig-óráig sikerülhetett, így hosszú évekre hallgatásra ítélték. Tehát a 

történelmi változások és az ezekből következő egyéni okok együttesen vezettek a 

kierkegaard-i hang elhalkulásához a ’40-es évek magyar gondolkodói palettáján. 
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A magyar recepció fő alakjai a kezdetektől az 1930-as évek végéig 

 

Annak ellenére, hogy a recipiálókat műveik megjelenési idejének sorrendjében mutatom be, 

megkísérelhetünk egyfajta klasszifikációt, amely segíti eszmei kapcsolataik feltérképezését. 

Látni fogjuk, hogy a legtöbb szerző nem csak egyetlen csoportba illeszthető be, hiszen ezek 

különböző szempontok alapján szerveződtek. A legegyértelműbb a protestáns teológusok 

besorolása: Ravasz László, Tavaszy Sándor, Vasady Béla, Széles László, Szeberényi Lajos 

Zsigmond és Koncz Sándor tartoznak ide46. E filozófiai és a teológiai recepció határán 

elhelyezhető művek jellemzője, hogy az előbbi eszköztárát és az utóbbi céljait alkalmazták 

vizsgálatuk során. Általánosnak mondható náluk a dán filozófus „megkeresztelésére” irányuló 

törekvés, illetve az életmű „épületes” részének hangsúlyozása.  

A következő népes csoportot a – Vasadytól származó, találó elnevezést alkalmazva – 

„Kierkegaard-biográfusok” adják: Brandenstein Béla, Tavaszy Sándor, Széles László, 

Szeberényi Lajos Zsigmond, Koncz Sándor és Lukács György. Esetükben az életrajzi elemek 

kiemelt szerephez jutottak az interpretáció során. 

A pszichológusok közé az a két szerző sorolható, akik néhány oldalas írásaikkal igyekeztek 

rámutatni a modern pszichológia és a dán filozófus szerteágazó kapcsolatrendszerére: 

Brachfeld Olivér, Noszlopi László. Mégis mindketten határozott céllal fordultak Kierkegaard-

hoz, előbbi az „írástudók árulása”, utóbbi egy modern antropológia megalapozásához szeretett 

volna indíttatásra lelni nála. 

Túlzás lenne azt állítani, hogy Hamvas Béla és Lukács György – előbbi saját kora 

intellektuális outsidere, utóbbi konformistája – éppen a besorolhatatlanságuk miatt alkotnának 

egy csoportot. Érdekes azonban, hogy Kierkegaard-hoz való viszonyuk bemutatása során 

majd számos közös vonást fedezhetünk fel. Ráadásul abban is megegyeznek, hogy különösen 

kreatív módon viszonyultak a dán filozófushoz, és magyar kortársaiknál mélyebb megértésről 

tanúskodik az a mód, ahogy saját mondanivalójuk kifejtésében helyet találtak Kierkegaard-

nak. Azt sem felejthetjük el, hogy Lukács ideológiai fordulata miatt a „harmincasok” számára 

láthatatlan volt, Kierkegaard-esszéjét egyikük sem említette. Hamvas pedig eklektikussága, 

szerteágazó érdeklődése miatt máig a magyar filozófiai kánonon kívül helyezkedik el. 

 

                                                           
46 Közülük többen jól ismerték egymást, egyetlen szellemi műhely, a Soli Deo Gloria Református diákmozgalom 
tagságában találjuk Ravasz Lászlót, Koncz Sándort, Széles Lászlót és Vasady Bélát. Lásd ezzel kapcsolatban: 
http://sdg.org.hu/konyvek/havas-gabor-es-kulifay-albert-a-soli-deo-gloria-szovetseg-tortenete/a-soli-deo-gloria-
reformatus-diakszovetseg-tisztikara (Letöltés ideje 2014.09.23.) 
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1. Lukács György 
 

Dolgozatom alábbi alfejezete kettős céllal íródott. Egyrészt be szeretné mutatni a hazai 

recepció első dokumentumát, Lukács György (1885-1971) 1910-es esszéjét, amelyben az 

akkor 25 éves fiatalembert nem más érintette meg a dán gondolkodóból, mint a szerelem-

szakítás-alkotás problematikája. Bár Lukács megítélése már a korabeli szellemi életben is 

ambivalens volt, hiszen „akkor még inkább csak zavaros különcnek gondolták a 

rendszerekben szemlélődő és alaposan iskolázott filozófusok” (NAGY 2011: 138). Az 1930-

as évekre pedig bizonyos értelemben kizáródott a hazai kontextusból, amelynek okait és 

következményeit a későbbiek során elemezni fogjuk. Ugyanakkor bizonyítani kívánjuk azt is, 

hogy a dán filozófus hatása évtizedekkel Kierkegaard-esszé megírása és megtagadása után is 

élénken élt Lukács gondolkodásában, még az 1930-40-es években is kimutatható, 

meghatározó volt. 

Tisztában vagyok vele, hogy így időben nagy távolságot fogunk át, ráadásul mindkét irányba 

kitágítjuk a kutatás tárgyául választott évtizedet, azonban úgy gondolom, ezzel a 

tárgyalásmóddal explicit módon az alfejezet fő hipotézisét erősítem, nevezetesen hogy 

folytonosság van a lukácsi Kierkegaard-hatás tekintetében a XX. század első évtizedeiben. Az 

európai filozófiatörténetet máig megosztó gondolkodó Kierkegaard-képe egy önálló doktori 

dolgozat témája is lehetne, itt csupán egyetlen problémára fókuszálva, az 1930-as évek 

recepciójának perspektívájából vizsgálom, tehát korántsem a teljesség igényével. Azonban így 

is törekedtem számos, a szakirodalomban már létező vagy új kérdés és probléma 

körvonalazására, megválaszolására; elsősorban például arra, hogy megtaláljam azokat a 

sajátosságokat, hagyományteremtő hibákat, problémákat és törekvéseket, amelyeket Lukács 

továbbörökített a ’30-as évek interpretátorainak. 

 

1908. március 16-án a Nyugat első évfolyamában jelent meg Lukács írása Novalisról. Ezzel 

kezdetét vette pályájának esszékorszaka (1908–11). Az elsőt 1908. július 16-án követte a 

Rudolf Kassner-esszé, amelyben már több explicit utalást találunk a dán filozófusra47. A 

Nyugatban történt meg a Kierkegaard-esszé első publikálása is 1910. március 16-án. Nagy 

András felvetése szerint azáltal, hogy a szöveg éppen a kor legfontosabb irodalmi lapjában 

jelent meg, hatása a magyar szellemi élet csomópontjába lökte a témát.  (NAGY 2001: 162). 

Ezt a vélekedést azonban nem igazolja sem a kritikák, hivatkozások kimagasló száma, hiszen 

                                                           
47 A mű helyet kapott a két évvel később megjelenő A lélek és a formák kötetben, így ennek oldalszámait adom 
meg a kierkegaard-i vonatkozások bizonyítására: LUKÁCS 1997: 39, 42.  
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csak nagy nehézségek árán találunk ilyet a kor irodalmában, sem pedig a Kierkegaard iránt 

hirtelen feltámadó érdeklődés, a ’30-as évekig kell várni a befogadás következő jelentős 

dokumentumáig.  

A kötet német nyelvű megjelenése előtt Martin Buber méltatta, és néhány megjegyzést fűzött 

hozzá 1911. február 21-ére keltezett levelében.48 Kapcsolatot keresve Lukács éppen 

Kierkegaard-esszéjét küldte el neki, hiszen biztosan számíthatott rá, hogy német kollégájában 

érzékeny, értő kritikusra lel. Ugyancsak február hónapban jelent meg az esszékötet, ami 1911-

ben kibővítve németül is napvilágot látott Die Seele und die Formen. Essays címmel.49 

Ennek a lukácsi periódusnak elsődleges élményanyaga a német romantika és főleg 

Kierkegaard. Saját bevallása szerint egyetemi évei alatt találkozott először a dán filozófussal 

(LUKÁCS 1977: 767). Tanulmányában Nagy András is rámutat arra, hogy a berlini 

egyetemen Georg Simmel és Max Weber diákjai bőven hallhattak Kierkegaard-ról, és 

olvashatták műveit. Többek között Balázs Béla, Zalai Béla, Szilasi Vilmos és Lukács György 

nem csupán a primér szövegekkel ismerkedhettek meg, hanem az ekkorra már jelentős német 

recepció fontos műveivel is, például Ernst Bloch, Karl Jaspers vagy Ernst Troeltsch 

interpretációival. „Könyvtára és levelezése tanulsága szerint Lukács ekkor már rendszeresen 

olvassa Kierkegaard-t, a Vagy-vagy mellett behatóan foglalkozik a többi művel is, és nem kis 

mértékben a dán gondolkodó hatása alá kerül” (NAGY 2001: 162).  

Lukács elsőségét nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, bár Kassner és a német recepció 

eredményeit ugródeszkaként használta, ugyanakkor konstruktívan hozzá is járult ezekhez50, 

így egész fiatalkori alkotói korszakát, és az ekkor keletkezett műveit Heiko Schulz 

véleményével egyetértve51 az unproduktív és a produktív recepció határesetének tarthatjuk, 

ahogy arra fentebb már utaltunk. Lucien Goldmann nyomán Nagy András hívta fel a 

figyelmet rá, hogy milyen fontos következményei vannak, ha Lukács A tragédia 

metafizikája52 című művét, amelyben  leírta az empirikus és autentikus élet különbségét, az 

„első egzisztencialista esszének” tekintjük. E korai mű jelentőségét nem utolsó sorban az is 

kiemeli, hogy kimutatható hatással volt Martin Heideggerre saját válaszainak megtalálásakor.  

A fiatal Lukács számára legfontosabb probléma ekkor az élet és a műalkotás viszonya, 

összeegyeztethetőségének kérdése, látszólagos ellentmondásosságuk volt. E gondolattal Ibsen 
                                                           
48 Lukács György levelezése (1902–1917). Budapest, Magvető, 1981, 155. levél, 351. o.  
49 A könyv új kiadásához (1997) – a kiegészítések és a Lukács által eszközölt változtatások miatt – ezt az 1911-
es változatot fordították vissza magyarra. 
50 Lásd ezzel kapcsolatban Kampits Péter: A fiatal Lukács és az osztrák Kierkegaard-recepció. In: Magyar 
Filozófiai Szemle. 1987. 3. sz. 544-550.; Robert Anchor: Lukacs as Interpreter of German Culture. In: History 
and Theory. Vol. 19. No. 3 (Oct. 1980), pp. 277-293. 
51 SCHULZ 2009: 326-327. 
52 Lukács György: Ifjúkori művek (1902–1918). Budapest, Magvető, 1977, 492-523. 
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olvasásakor találkozott először, még ha irodalmi eszközökkel megközelítve is. Tudjuk, hogy 

már az 1902-es skandináviai utazás alkalmával felkereste a norvég írót, 1904-ben a Thália 

számára lefordította A vadkacsát, 1906-ban pedig publikálja a Gondolatok Ibsen Henrikről 

című cikkét, amelyben először írta le Kierkegaard nevét (LUKÁCS 1977: 92).  

Az esszékorszak másik alapélményének, forrásának a Seidler Irmával kibontakozó tragikusan 

végződő szerelmet tarthatjuk. Ezzel kapcsolatban számtalan kérdés adódik. Többek között, 

hogy mennyire felel meg egymásnak a valós viszony, ennek Lukács által kialakított képe, és 

az a kép, amit minderről a szakirodalom – például Földényi F. László, Lendvai L. Ferenc 

vagy Heller Ágnes – ad. 

Lukács és Irma 1907. december 18-án ismerkedett meg egymással. Ettől kezdve Lukács tudja 

– naplójában, leveleiben többször megjelenik később is53 –, hogy Irma személyében az 

„élettel” találkozott, az élet megvalósításának egyik lehetőségével, a kierkegaard-i második, 

az etikai stádiummal. A házastársi kapcsolattá emelt első szerelem az etikai nevében élt élet 

analogonja a dán filozófusnál. Annak érdekében, hogy lássuk a két életesemény hasonlóságát, 

összevethetőségét, Bendl Júlia alapján54 tekintsük át röviden a legfontosabb állomásokat, 

mindazt, ami világosan tudható, tényszerű a szerelmükben. Az 1907-es megismerkedést a 

következő év nyarán (május vége–június eleje) olaszországi út követte (Firenze, Settignano, 

Ravenna) Irmával és Popper Leóval hármasban. A hazatérés után is szoros kapcsolatban 

maradtak. A készülő Rudolf Kassner-esszéből először az asszonynak olvasott fel. Irma 

nagybányai tartózkodása alatt levelek sorában élt a szerelem, mígnem 1908. október 

közepétől az amúgy is megritkult levelek témája, célja a szakítás elérése, véglegessé tétele. 

November közepén Irma tehát szakított vele, és férjhez ment Réthy Károly festőhöz. Ezután 

eltávolodtak egymástól, de a nő 1911. május 18-án bekövetkező öngyilkossága előtt – 

márciusban – még találkoztak néhányszor Pesten. Ekkor újra élénk levelezés bontakozott ki 

köztük egészen az utolsó hetekig. Lukács első reakciója a nő öngyilkosságára az önvád: „az 

egyedüllét, amit akartam, most rám szakadt, mint az élet ítélete. Ha valaki megmenthette 

volna őt, én lehettem volna…”55 (LUKÁCS 1981: 382, 178. levél). Aztán az önvád még 

irodalmibb formában jelenik meg A lelki szegénységről56 című dialógusban, amiről Ernst 

Bloch egyik levelében így nyilatkozott: „úgy gondolom, hogy nyugodtan kiadhatod ezt az 
                                                           
53 Például L. Gy. és S. I. levelei 1911. február 2., 14. Lásd Lukács György levelezése (1902–1917). Budapest, 
Magvető, 1981. 149. és 152. levél, 342-344. és 348-349. o. 
54 Bendl Júlia: Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Scientia Humana, Budapest, 1994. „Válaszúton 
az »élet« és a »mű« között (Seidler Irma)” című fejezet, 103-124. o. 
55 Egyértelmű túlzásnak kell tartanunk Nagy András szavait, mert azt sugallják, hogy Lukácsnak döntő szerepe 
lett volt a nő tragikus halálában: „a ››magyar Ragine Olsen‹‹ csakugyan belepusztult ebbe az 
››emberkísérletbe‹‹” (NAGY 2011: 118). 
56 Lásd Lukács György: Ifjúkori művek (1902–1918). Budapest, Magvető, 1977, 537-551.  
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esszét, eléggé személytelen és emellett (ha az ember az életrajzi vonatkozásait nem ismeri) [A 

lábjegyzet 2. pontja szerint Seidler Irma öngyilkosságáról van szó. Kiegészítés tőlem. F.Sz.] 

tárgyi fejtegetéseknek alávetett kombináció formáját látszik viselni” (LUKÁCS 1981: 401, 

189. levél). 

Kierkegaard és Regine Olsen kapcsolatának tényei eléggé közismertek. 1837 májusában 

ismerkedtek meg. 1840. szeptember 10-én jegyezte el az akkor 17 éves lányt. „1841. 

augusztus 11-én visszaküldi Reginának a gyűrűt. Szeptember 29-én nyilvánosan disputál. 

Október 11-én az eljegyzést végleg felbontja, és 14 nappal később fél évre Berlinbe utazik. 

Ezzel beteljesül életének leginkább sorsdöntő eseménye” (BRANDENSTEIN 1934: 20). 

Kapcsolatukról naprakész tudósításokért Joakim Garff könyvéhez kell fordulnunk. Ő Regine 

és Søren 1840 szeptembere és 1841 októbere közötti levelezése alapján próbálta rekonstruálni 

az eseményeket és azok okait.57 Számunkra a levelezés egyoldalú, mert Regine elégette az 

általa írt és később visszakapottakat, de így is pontos képet alkothatunk.  

A leveleknek azonban a puszta tényközlésen túl sokkal összetettebb jelentést kell 

tulajdonítanunk. Garff véleménye szerint ezek „[n]em a hétköznapi kommunikáció, hanem a 

művészet eszközei” (GARFF 2004: 134). Igazi, a szavak mögötti értelmük éppen ellentéte a 

valós jelentésüknek: alkotójuk nem férjjé, hanem íróvá akart válni általuk. Ezt indirekt módon 

ki is mondta. Ugyanakkor a levelek eltávolító funkciója is egyre nyilvánvalóbbá vált, ahogy 

1841 vége felé haladunk. Tulajdonképpen főpróbának tekinthetőek, ha A csábító naplójának 

szemszögéből nézzük őket; Johannes leveleit idézik, mind hangnemükben, mind 

költőiségükben, mind pedig funkciójukban.58  

Ugyancsak e levelekben történik meg Regine mitizálódása is, amiről később még részletesen 

szólok. A szeptember 23-án elküldött levélben (GARFF 2004: 8-9) egy furcsa rajzot59 és egy 

kitalált mondát láthatott Regine. Garff szerint ezzel „azt adja Regine tudtára, hogy a lány kezd 

eltűnni a férfi látóteréből. Bár még ott áll a Knippelsbrón és távcsövébe bámul, a valóságban 

már a maga készítette belső képet szemléli, a nőt mint eszmét vagy talán mint mítoszt, de 

semmi esetre sem a 18 esztendős hús-vér, vágyakozó Regine Olsent” (GARFF 2004: 135). 

                                                           
57 A levelek több műben is olvashatóak német nyelven. Lásd például Sören Kierkegaard und sein Verhaltnis zu 
„ihr” . Aus nachlassenen Papieren, Herausgegeben und verdeutscht von Raphael Meyer, Axel Juncker Verlag, 
Stuttgart, 1905. 1-37.  
58 A levelekben és a levelekkel hasonló játék folyik, mint A csábító naplójában. Garff könyvének 137. oldalán az 
utolsó bekezdésben ír le egy ilyet. 
59 Pasqualetti Zsófia foglalkozik könyvében Kierkegaard leveleiben, naplóiban található rajzaival, azok 
értelmezésével és értelmezhetőségével. A Reginének írt levelekben a rajzok mellett az indirekt közlés másik 
módja a Kierkegaard által kitalált mondák, élénk képek alkalmazása, amelyeket azonnal magyarázatokkal is 
ellát. Hol a vízi szellem rejtett, víz alatti világába röpíti Reginét (december 9-i levél), hol színes keleti toronyba 
zárja (november 4-ei levélbe csempészett kép, amelyről Joakim Garff számol be könyve 136. oldalán). A levelek 
a Sören Kierkegaard und sein Verhaltnis zu „ihr” című könyvben olvashatóak. A december 9-i a 26-27. oldalon.  



 

51 

Regine egyre inkább csak mint egy maga teremtette alak él Kierkegaard világában; akihez 

íródhatnak a levelek és a későbbi művek.  

1840-41 telén és tavaszán Kierkegaard doktori értekezését írta, emiatt – és talán nem csak 

emiatt – elhanyagolta Reginét. A nyár folyamán írt levelek megváltozott hangneméből, 

valamint a levélváltásban bekövetkező hézagból is érezhető válság az augusztus 11-én írt 

búcsúlevélben60 éri el tetőpontját, amelynek kíséretében a jegygyűrűt is visszaküldte. „Ezzel 

Kierkegaard számára rettenetes időszak vette kezdetét: mivel Reginével minden kapcsolatot 

meg akart szüntetni, arra kényszerült, hogy »a cégéres gazember« szerepében lépjen fel” 

(GARFF 2004: 139). Taktikájának meg is lett az eredménye: Regine végül szakít vele, 

elengedi őt. 1841. október 11-én szóban is megtörténik a szakítás, amelyet az Olsen család 

értetlenkedve fogad. Koppenhága-szerte pedig sok találgatás és szóbeszéd alapja lesz a 

szívtelen csábító története, aki nemsokára írásban tárja a világ elé az általa elkövetett 

szörnyűségeket.   

Ne felejtsük el, hogy Kierkegaard esetében – Lukácshoz képest – még az eljegyzés is 

bonyolultabbá tette a kapcsolatot. Brandenstein Béla véleménye szerint az eljegyzés „csakis 

kötelességérzésével magyarázható” (BRANDENSTEIN 1934: 20), ugyanakkor távolabbi 

célja, funkciója már valószínűleg az eltávolítás, a szakítás előkészítése volt.61 Ezzel 

kapcsolatban Garff nem említ semmi konkrétumot, csupán annyit, hogy „Kierkegaard saját 

bevallása szerint már Regine »igenjének« másnapján megértette, hogy »hibát követett el«”62 

(GARFF 2004: 134). A szakítás okáról azonban sem Regine, sem Søren nem beszélt, nem írt.  

A két szerelemnek, és különösen befejeződésüknek több hasonló motívuma van. Először is, a 

nő nem értette meg a férfit. Másrészt mindkét esetben a lány szakít. Ugyanakkor eltérés, hogy 

amíg Lukács egyszerűen hagyja megtörténni a szakítást, addig Kierkegaard mintegy 

kiprovokálja, hosszasan előkészíti azt (pl. az eljegyzéssel). A szakirodalomban többen 

beszélnek erről a tudatos eltávolításról: Czakó István a „negatív-diabolikus arc” fogalmával 

jellemzi mindazt, amit Kierkegaard a szakítás után annak érdekében tett, hogy elfelejtesse 

magát becsapott jegyesével (CZAKÓ 2001: 34-36). Önmagát hűtlennek, érdemtelennek 

mutatta; levelek sokaságában bizonygatva ezt. Voltaképpen első fontos filozófiai írásának, a 

Vagy-vagy-nak is ilyen funkciót kell tulajdonítanunk. Lukácsnál ez az eltávolítási gesztus 

önmaga leértékelésével legfeljebb csak közvetve, nem tudatos formában lelhető fel. A 

                                                           
60 A levél elveszett, de egy változatát a szerző beemelte a Stádiumok „Bűnös? – Nem bűnös?” című fejezetébe. 
Lásd GARFF 2004: 139. 
61 Vö. Kierkegaard: A csábító naplójában az eljegyzés szerepe. 
62 Gyenge Zoltán Kierkegaard egy fennmaradt levele alapján ennek éppen az ellenkezőjét állítja (GYENGE 
2013: 191). 
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harmadik hasonló vonás, hogy mű, irodalom született az élményekből.63 Azonban Lukácsnál 

ez a szerelem ideje alatt történt, Kierkegaard-nál az íróvá válás a szakítás után, mintegy annak 

hatására következett be. Lukács is döntött: a házasságot összeegyeztethetetlennek tartotta a 

műnek szentelt élettel. A polgári lét és a gondolkodói életforma harcából az utóbbi került ki 

győztesen – akárcsak Kierkegaard-nál.  

A szakítás okait mindkét gondolkodó esetében homály fedi, azonban amennyiben mégis 

szeretnénk megvizsgálni a lehetséges okokat, a fennmaradt levelekből, naplókból néhány 

dolgot kikövetkeztethetünk64. Heller Ágnes a Vagy-vagy 1978-as kiadásában utószóként 

megjelent tanulmányában65 jó párat összeszedett ezek közül. Bár ő itt Kierkegaard-ról és 

Regine Olsenről beszélt, az indítékok többsége Lukácsnál is számításba jöhet. Ez különösen 

akkor igaz, ha egyetértünk Heller felfogásával, miszerint szoros párhuzam figyelhető meg a 

két szerelem és szakítás, a két gondolkodói alkat között.  

Nézzük, milyen okokat vett számba Heller: házaséletre való képtelenség, vagy legalábbis 

aszexuális jelleg;66 nem akarta szerencsétlensége részesévé tenni a lányt; ideológiai funkció: 

választás az esztétikai és etikai között, a vagy-vagy megvalósítása a gyakorlatban; a 

mítoszteremtés kényszere (KIERKEGAARD 1994: 623); a lány nem értette meg vagy 

félreértette őt.67 Azt hiszem, fölösleges egyetlen okot keresni, valószínűleg mindegyik 

tartalmaz egy kis részt az igazságból. Ezek közül a legnagyobb interpretációs potenciállal az 

rendelkezik, amely szerint Kierkegaard és Lukács is felismerte saját lelki alkatának a polgári 

életre, a boldog házasságra való alkalmatlanságát. Ennek tudatában nem akartak egy másik 

embert is szerencsétlenné tenni68. Lukács írja Irma második szakító levelére válaszolva: 

„Lehetetlenre vállalkozott, és belátta ezt, ugye, azaz beláttatta magával az élet, aki szereti az 

élni-tudókat, és gyűlöli az olyanokat, mint én vagyok. Ezért nem kötöttem le magát soha 

énhozzám, mert be akartam várni, amíg olyan ember lesz belőlem, aki megérdemli magát, – 

nem lehet megvárni, mert én nem leszek ilyen ember soha” (LUKÁCS 1981: 98, 34. levél). 
                                                           
63 Heller Ágnes szerint emiatt Kierkegaard művei a romantika egyik fontos problémáját is felvetik, mégpedig 
azt, hogy lehet-e az életből műalkotást teremteni. A válaszért Lukács György Kierkegaard és Regine Olsen című 
tanulmányához irányít bennünket.  
64

 Lásd ezzel kapcsolatban: Gyenge Zoltán: „Két szerelem margójára: Lukács–Seidler versus Kierkegaard–
Regine”. In: Laczkó Sándor (szerk.): Lábjegyzetek Platónhoz 11: A szerelem. Szeged, Pro Philosophia 
Szegediensi Alapítvány – Magyar Filozófiai Társaság, 2013. 189-196. 
65 Heller Ágnes: A szerencsétlen tudat fenomenológiája. 1971. Lásd Kierkegaard, Sören: Vagy-vagy. Ford. Dani 
Tivadar, Budapest, Osiris–Századvég, 1994. 621-658.  
66 Talán nem feltétlenül szükséges ezen lehetőség kizárásának akkora jelentőséget tulajdonítani, mint ahogy tette 
azt Gyenge Zoltán egy, a témában írott tanulmányában. Lásd GYENGE 2013: 190. 
67 Lukács A lélek és a formák ajánlását tárgyaló levélben így fogalmazott: „Ezt Ön most félre fogja érteni, 
bizonyos… Ön, nagyságos asszonyom, ezt nem fogja érteni, és mert nagyon intenzíven kívánom Önnek a 
boldogságot, örülök is, hogy nem érti…” (LUKÁCS 1981: 186, 77. levél)    
68 Gyenge Zoltán Kierkegaard szakításának okait kutatva meggyőzően érvelt e lehetőség mellett (GYENGE 
2013: 192-193). 
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Érdekes gondolat a szakítás és a szeretett lány alakjának mitizálódása, amiről szintén Heller 

Ágnes beszél a már említett utószóban: „Mindig újra és újra átéli a történteket, mindig újra és 

újra interpretálja; így lesz a Regine Olsen-szerelem mítosszá: a kommunikációképtelenség, 

illetve a kommunikációról való tudatos lemondás filozófiai mítoszává. (A későbbi történések, 

Regine férjhezmenetele, boldogsága, »túllépése« Kierkegaard iránt érzett szerelmén mind a 

mítosz szintjére emelkednek.)” (KIERKEGAARD 1994: 624). A mitizálódás fogalmának 

ilyen alkalmazása a magyar Kierkegaard-szakirodalomban Heller Ágnes leleménye. Az 1971 

előtt megjelent tanulmányokban vagy monográfiákban nem szerepel terminus technicusként. 

Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a gondolat közvetetten Lukács Kierkegaard-esszéjében, 

amely előképe a Heller-szövegnek, már megtalálható. Az előbbi rögtön a gesztus és a forma 

meghatározásának kísérletével indul: „A gesztus életértéke! Más szóval: a formák értéke az 

életben, életfokozó értéke. A gesztus talán csak a félreérthetetlenül valamit kifejező mozdulat, 

és a forma talán csak az abszolútságnak egyetlen útja az életben; az egyetlen, ami megáll 

magában, ami valóság, és több a puszta lehetőségeknél. A gesztus az egyetlen, ami az életet 

kifejezi… A gesztus talán a paradoxon; az a pont, ahol összeérnek valóság és lehetőség, 

matéria és levegő, véges és határtalan, forma és élet” (LUKÁCS 1997: 45). Mi másról lenne 

itt szó, ha nem valamiféle gondolati és motivikus sűrítésről, amely a mítoszalkotás 

folyamatnak nélkülözhetetlen eleme? Kierkegaard a kommunikációról tudatosan lemondó 

alak mellett megalkotta az elcsábított és elhagyott lány, s ezzel együtt szükségszerűen a 

csábító mitikus figuráját is. E soha be nem teljesülő vágyakat szimbolizáló alakok számtalan 

megformálási lehetőségének közvetlen megvalósulását láttuk első írásaiban, a Vagy-vagyban, 

a Félelem és reszketésben és az Ismétlésben, de munkássága későbbi elemeiben is.  

A Regine-szerelem tehát Kierkegaard-nál mitizálódott, gondolkodása alapmotívumává vált. 

Irma alakja Lukács gondolkodásában, műveiben a 10-es évek után már nem töltött be 

semmilyen szerepet. A Lukács-mítosz szerelmi részének megalkotása Heller Ágnesnek 

köszönhető. 1971-ben megírta A szerencsétlen tudat fenomenológiáját, a Søren és Regine 

Olsen kapcsolatát elemző résszel, 1972-ben A lelki szegénységről, 1973-ban a Lukács György 

és Seidler Irma-tanulmányokban pedig rámutat a két gondolkodó szerelmi viszonyainak és az 

ebből kibontható filozófiának a közös vonásaira. Így nem lehet véletlen a címválasztás sem, 

hiszen a Lukács-féle Kierkegaard-esszé címe is: Søren Kierkegaard és Regine Olsen. E két 

tanulmány nélkül is elvitathatatlan az a hatás, amit Irma Lukácsra gyakorolt A lélek és a 

formák, illetve A lelki szegénységről írásakor, de nem ennek alapján beszélhetünk 

mitizálásról. A mítoszt, úgy vélem, Heller Ágnes teremtette meg, mégpedig nyilvánvalóan a 

két gondolkodó közelítése, Lukács első, 1902-től 1918-ig tartó gondolkodói korszaka 
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filozófiájának konzekvensebbé tétele érdekében. Figyelemre méltó, hogy a Lukács–Seidler-

mítosz termékenyen hatott, mások is átvették, sőt szépirodalmi formát öltött például Nagy 

András Kedves Lukács69 című regényében.      

Közösnek látszik a két gondolkodónál a szerelmi kapcsolat költészetté formálásának 

motívuma is, de ezt szintén inkább csak egy gondolat-leszármazásnak, -átvételnek kell 

tartanunk. Lukácsnak ez nagy segítséget jelentett a formáról kifejtett tanainak szemléletesebb 

előadásához. Lukács egy levélváltás erejéig 1910 márciusában is felvette a kapcsolatot Seidler 

Irmával, többek között azért, hogy neki ajánlja és elküldje A lélek és a formák első kiadását. 

Az ajánlás akkor még így hangzik: „Azok kezébe, akiktől kaptam őket.” Az 1911 

novemberében megjelenő német változat előtt már csak ennyi áll: „Seidler Irma 

emlékének.”70 A módosítás eme gesztusával utólag mintegy legfontosabbnak ismerte el a 

szeretett nő szerepét műve létrejöttében. 

A kommunikációképtelenség mitikus alakját, annak önmagába zártságát juttatja eszünkbe az, 

amit ebben a levelében Lukács írt: „Magam miatt teszem, hogy írok Önnek, nagyságos 

asszonyom, ahogy a magam kedvéért íródott ez a köszönet. Önnek nem kell és nem kellhet az 

én köszönetem, sem a hálám, sem a szeretetem, és csak azért írok most, mert magamnak kell 

az a tudat – messziről jövő számára –, hogy ezt elmondtam egyszer.” De néhány mondattal 

lejjebb így folytatta: „Én, amíg nem volt szerencsém Önt ismerni, tudni véltem, de hinni nem 

akartam és nem mertem még, hogy engem egész életberendezésem módja eleve kizár minden 

emberi közösségből, megszünteti rám nézve annak a lehetőségét, hogy valaha egy embernek 

is valamit jelentsek …és most nemcsak tudom, de rendületlenül hiszem is, hogy így van és 

nagyon jól van így (nem hogy így van, de hogy ha már így van, tisztába jöttem magammal), 

és azt is Önnek köszönöm…” (LUKÁCS 1981: 184, 77. levél). Nincs itt szó egy hosszan 

kigondolt terv végrehajtásának eszközeiként funkcionáló levélről, csupán önigazolásról, 

valami felhasználhatónak a felhasználását kérvényező udvariassági formuláról. Az Irmához 

fűződő viszony változása szervezi a kötet esszéit, tudjuk meg Lukács 1910. május 20-i71, 

sokak által idézett naplójegyzetéből: „Meglesz tehát az igazi nagy lírai sorozat: George, Beer-

Hofmann, Kierkegaard, Philippe. Mert a többivel összefüggés sokkal lazább; Novalis: a 

találkozás hangulata; Kassner: Firenze, Ravenna; Storm: Nagybányai levelek. Még messzebb 

                                                           
69 Nagy András: Kedves Lukács. Magvető, 1984. 
70 Ugyanez szerepel az 1911-es német kiadásból magyarra visszafordított 1997-es változatban is.   
71 Itt jegyezném meg, hogy a Lukács György levelezése című könyv bevezetőjében, a 16. oldalon, ennek 
hivatkozása hibásan szerepel, mert 1910. május 10-inek van feltüntetve, holott a Curriculum vitae függelékeként 
közölt Naplóban május 20. alatt szerepel. 
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Sterne: a hiábavalóság, a szakítás utáni tél »léha« hangulatai. Ernst: a leszámoltság órái. De 

abban a négyben az egésznek története benne lesz” (AMBRUS 1982: 423). 

Az 1930-as évekről beszélve kikerülhetetlennek tűnik a kérdés, hogy vajon a Lukács által 

elültetett magok szökkentek szárba két évtized múltával, vagy tőle teljesen függetlenül fordult 

Kierkegaard irányába a magyar filozófiai érdeklődés. Habár Gyenge Zoltán és Nagy András is 

foglalkozott Lukács György és Kierkegaard viszonyával72, a fenti problémára előbbi 

egyáltalán nem, utóbbi csak annyiban reflektált, hogy rámutatott: Lukács érdeklődése az 

1930-as években ismét Kierkegaard felé fordult. Ugyanakkor mindketten egyetértettek abban, 

hogy az ekkor már készülő műben a dán gondolkodó kitüntetett szerephez jut. Az ész 

trónfosztásának „koncepciója a nácizmustól megfertőzött Németországban fogant” (NAGY 

2011: 119). „Lukács berlini időzésének szellemi döbbenete – ahogy látnia kellett Hitler 1933-

as hatalomátvételét – mélyebb értelmet kapott annak a kérdésnek a feltevésével, hogy az ő 

számára egykor oly fontos, bizonyos értelemben meghitt német polgári gondolkodás miként 

vezethetett ehhez a történelmi katasztrófához” (NAGY 2011: 123). Az a tény is bizonyítja a 

magyarországi Kierkegaard-befogadás német indíttatását és a közvetítés jelentőségét, hogy 

Lukács a német bölcseleti hagyományba illesztve beszélt a dán gondolkodóról, mint az 

„irracionalizmus megalapítójáról”.        

Ennek alapján tehát kijelenthetjük, hogy semmilyen közvetlen – filológiailag kimutatható – 

kapcsolat nincsen az 1930-as években keletkező Kierkegaard-ral kapcsolatos művek valamint 

A lélek és a formák között. Az ide tartozó szerzők – nyilvánvalóan Lukács politikai 

„terheltsége” miatt – nem hivatkoztak rá. Ennek ellenére azt állítom, hogy Lukács indirekt 

módon, például a német közvetítőközeg okán vagy az életfilozófiai nézőpont kijelölése által, 

évtizedekre – és tanítványain keresztül napjainkig – hatást gyakorolt a magyarországi 

Kierkegaard-recepcióra.  

 

Az esszé vizsgálata után nézzük, mely művek alapján alkotható meg Lukács 1930-as éveket 

meghatározó Kierkegaard-képe. Évekkel később, például az Adalékok az esztétika 

történetéhez című művében, amelynek a XIX. század esztétikája című fejezetében nyolc rövid 

tanulmányt szentelt Kierkegaard és Schelling esztétikai felfogásának, Lukács saját korai 

esszéinek legfőbb érdemét abban látta, hogy bennük már bírálta az élet átesztétizálásának 

                                                           
72 Gyenge Zoltán: Kierkegaard-Forschung in Ungarn. Vergangenheit und Gegenwart. In: Kierkegaard Studies. 
Berlin – New York, Walter de Gruyter, 2000; Gyenge Zoltán: Lukács Kierkegaard felfogása a Lélek és 
formákban és Az ész trónfosztásában. In: Boros János (szerk.): Ész, trónfosztás, demokrácia. Pécs, Brambauer, 
2005; Nagy András: Egy élmény története. In: uő.: Az árnyjátékos. Budapest, L’Harmattan, 2011. 
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kierkegaard-i, és ugyanakkor romantikus elvét (LUKÁCS 1972: 548-549). Valójában egy 

olyan elvről van itt szó, amit a dán filozófus és Lukács György is más-más módon valósított 

meg életében.  

Könyvében Lee Congdon73 Lukács különböző gondolkodói magatartásait egy-egy nőalakhoz 

kötötte, és ennek segítségével próbálta lényegüket meghatározni. Eszerint az Irma hatásával 

azonosított „tragédiát” a Jelena Grabenkohoz köthető „utópia” felbukkanása követte, amely 

már egy másfajta, az orosz irodalom, az orosz szellem irányába történő érdeklődést 

reprezentált74. Eközben a manni írói univerzumba helyezve Lukács alakját Tonio Krögertől a 

– híres-hírhedt – Naphta-szerepig jutottunk, ahogy azt Congdon könyve zárófejezetében 

kifejtette. Mindez a mozgás azonban korántsem jelenti a Kierkegaard-tól való eltávolodást, 

éppen ellenkezőleg, hiszen „az orosz ››ezüstkorban‹‹ létrejövő bölcseleti és teológiai 

hagyomány több ponton is megtermékenyült a dán gondolkodó írásaitól, így a kétféle tradíció 

szinte ››összeért‹‹ Lukácsban – aki ekkoriban Szolovjov műveiről írva érzékeli és érzékelteti 

Kierkegaard hatását az orosz teológuson” (NAGY 2011: 142). Ez az érdeklődés aztán egy 

Dosztojevszkijről írott munka terveiben kulminált, amelynek jegyzetei között az egyik 

leggyakoribb név éppen Kierkegaard-é. Bár e mű sosem készült el, előszava A regény 

elmélete címen jelent meg, amely már a dán filozófus iránti érdeklődés egy új korszakát 

jelezte Lukács gondolkodásában. 

Ezen újfajta viszonyulás másik bizonyítéka, hogy a heidelbergi egyetemen habilitációs 

témaként Kierkegaard Hegel-kritikáját jelentette be Lukács (AMBRUS 1982: 287). Pályázatát 

ugyan elutasították, mégis filozófiatörténeti kontextuskereséseként értékelhetjük. Azonban a 

történelem alakulása beleszólt ebbe a változásba, és 1918 után egy markáns új irányulás tanúi 

lehetünk. Kierkegaard mellett Hegel egy másik kritikusa, Marx vette át a főszerepet Lukács 

gondolkodásában, és sarkallta sorsfordító döntések meghozatalára, gyakorlati tettekre. A 

Kommunisták Magyarországi Pártjába történő belépésének eszmei hátterét két kierkegaard-i 

kötődésű szöveg adta: A bolsevizmus mint erkölcsi probléma, valamint a Taktika és etika.  

A hazai szakirodalomban kevéssé vizsgált kérdés, hogy a dán filozófusnak mekkora szerepet 

kell tulajdonítanunk a lukácsi életmű egészében. Kierkegaard-képét jellemző módon két főmű 

összevetésével szokták vizsgálni. Gyenge Zoltán és Nagy András is amellett érvelt egy-egy 

                                                           
73 Lee Congdon: The Young Lukacs. University of North Carolina Press, 1983. 
74 A könyv harmadik fejezete a Bortstieber Gertrud: a dialektika címet viseli. 
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tanulmányban75, hogy a fiatalkori esszékötet és Az ész trónfosztása azok a szövegek, amelyek 

segítségével ez a kérdés lényegében megválaszolható. Mindketten arra a következtetésre 

jutottak, hogy a több évtizednyi távolság, az eszmei háttér gyökeres változása, a Lukács 

életében bekövetkezett változások ellenére nincs jelentős változás a dán filozófus 

megítélésének és fontosságának szempontjából.  

Legelőször talán arra a problémára érdemes reagálnunk, hogy Az ész trónfosztása – amelynek 

megítélése nagyon széles skálán mozog, ahogy arra Gyenge Zoltán is rámutatott76 – mennyire 

releváns az 1930-as évek recepciójának vizsgálatakor, hiszen a mű 1954-ben jelent meg 

magyarul. Keletkezésének idejével kapcsolatban számos bizonytalansági tényező van, 

amelyek egy részéért maga Lukács a felelős, ahogy arra Nagy András is felhívta a figyelmet, 

amikor létrejöttének hátterében munkáló eszmetörténeti, politikai, életrajzi motívumokat 

kísérelte meg leírni: „Az ész trónfosztásának első változata ››néhány hét alatt‹‹ született, 

ahogy Lukács később felidézte az írás folyamatát; s a kézirat már 1933-ban készen volt. Más 

alkalommal Lukács úgy emlékezett a mű keletkezéstörténetére, hogy ››nagyjából a 

világháború alatt‹‹ íródott – vagyis a folyamat hetekről évekre húzódott –, míg az 1954-es 

magyar kiadás előszavában már úgy fogalmazott, hogy művét 25 évvel azelőtt kezdte írni, 

ami pedig a genezist a 20-as évekre helyezi” (NAGY 2011: 124). Úgy gondolom, az 

vitathatatlan, hogy alakulásában a 30-as évek eseményeinek, impulzusainak döntő szerepe 

volt, ugyanakkor a több évtizednyi keletkezési idő is rányomta bélyegét a műre, ami akkor is 

szembetűnő, ha csak az egymás utáni kiadásokban a szerző által eszközölt változásokat 

tekintjük (NAGY 2011: 133). Ennek látszólag ellent mond Nagynak az a véleménye, 

miszerint a „30-as évek Lukácsa számára Kierkegaard nem volt – legalábbis műve 

koordinátái között – ››valóban nagy gondolkodó‹‹” (NAGY 2011: 127). Azonban tovább 

árnyalva a képet, egy sokkal komplexebb, ambivalens viszonyt kell látnunk: bár teoretikus 

szinten Az ész trónfosztásában Lukács elítélte a dán filozófust, gyökeresen más viszonyulást 

sejtet az a mód, ahogy beillesztette a német gondolkodási hagyományba, ahogy önálló 

fejezetben tárgyalta, és 37 alkalommal explicit módon hivatkozott rá. 

Tekintsük át azokat a jellegzetességeket, ugyanakkor gyakori félreértéseket is, amelyeknek a 

lukácsi interpretáció egyediségét köszönheti.  

                                                           
75 Nagy András: Egy élmény története. In: Az árnyjátékos. Budapest, L’Harmattan, 2011. 117-134; Gyenge 
Zoltán: Lukács Kierkegaard felfogása a Lélek és formákban és Az ész trónfosztásában. In: Boros János (szerk.): 
Ész, trónfosztás, demokrácia. Pécs, Brambauer, 2005.  
76 Vannak, akik egyenesen „Lukács eszének a trónfosztása”-ként, propagandaműnek vagy éppen „egy burkolt 
filozófiatörténet”-ként aposztrofálták (GYENGE 2005: 33). 
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1. Kierkegaard mindig is „becsületes” gondolkodó maradt Lukács számára77, persze a 

marxista fordulata után csak szubjektív értelemben maradhatott az, hiszen nem tudta 

elnézni neki sem azt, hogy saját osztálya érdekeit szolgálta, sem pedig, hogy – Az ész 

trónfosztásának torz logikáját követve – része volt a náci hatalomátvételhez vezető 

eszmei útban. Ugyanakkor Gyenge javasolta a fogalomnak egy másik értelmezését is, 

amely számunkra is sokkal elfogadhatóbb: eszerint a becsületesség ebben az esetben 

„a személyiség és filozófiai gondolat soha nem látott koegzisztenciáját” jelenti 

(GYENGE 2005: 43). 

2. A kierkegaard-i inkognitó egy specializált megértése és megjelenése Lukácsnál szintén 

fontos jellemző, hiszen életének „pálfordulásai” során, amikor egész addigi 

gondolkodását és műveit megtagadta, álarcok felvételét látjuk, amelyek mögött 

valahol ott rejtőzött az a huszonéves fiatalember, aki egy szerelemből akarta 

megkölteni saját későbbi életét, megtalálni hivatását.  

3. Lukács fontos érdemének tartja Nagy, hogy képes volt felismerni a kierkegaard-i 

stádiumok tanának néhány lényegi vonását. Bár érzéketlen volt az ezek közötti 

átjárhatóság, a kétségbeesés-szorongás-ugrás problémakörre, de minden bizonnyal 

saját tapasztalatainak köszönhetően jól látta a három életlehetőséget, a választás 

kényszerét. Érzékelte az esztétikai és a vallási stádium lényegi hasonlóságát is, hiszen 

mindkettőben az etikán kívülre kerülünk, a tiszta szubjektivitás válik meghatározóvá.  

A vallással, hittel kapcsolatban Lukács közismerten tartózkodó, sőt ellenséges volt, 

mégis elismerte a kierkegaard-i hit néhány praktikus eredményét. Például, hogy a 

közölhetetlenség és közvetíthetetlenség miatt az egyén itt végképp magára marad. 

Gyenge viszont éppen Lukács nagy tévedéseként említette ezt a témakört, hiszen 

szerinte leegyszerűsítő módon puszta „vallásos ateizmusként” értelmezte a dán 

filozófus antiklerikalista álláspontját, valláskritikáját. Másutt már Nagy is 

radikálisabban fogalmazott a kérdéssel kapcsolatban: „A burzsoá társadalmat érintő 

kötelező ítéletei még mindig erősen kritikusak, hiszen megtagadták isteneiket, így az 

egyház már nem az az alapkő, amire a hitet építeni lehet, sokkal inkább egy 

››istenkáromló intézmény‹‹. Lukács így értelmezte Kierkegaard gondolatait az 

egyházról, a Jelenések könyvét is érintő interpretációja, amelyet hosszan kifejt, 

ellentmond az intézményesített hitnek. Lukács kritikájában nem kímélte kora egyházát 

                                                           
77 Ennek a fogalomnak a fontosságát mások is hangsúlyozzák a lukácsi interpretáció kapcsán. Gyenge Zoltán 
például Lukács Kierkegaard felfogása a Lélek és formákban és Az ész trónfosztásában című tanulmányában úgy 
fogalmaz, hogy a „becsületesség kategóriája tehát döntő fontosságú. Döntő azért, mert ez a kapocs, ami a több 
mint negyven évvel későbbi írást ezzel a korai művel összeköti” (GYENGE 2005: 42). 
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és a nyugati vallást sem, amelyet olyan gondolkodók védtek, mint Karl Jaspers”78 

(NAGY 2011: 132). 

4. Lukács nem volt Kierkegaard-kutató, ilyen babérokra soha nem is tört. Bár az életmű 

későbbi szakaszában jelentősen változott stílusa, írásmódja, hiszen a ’30-as évek 

műveiben már pontos és alapos hivatkozásokat, lábjegyzetelést és bibliográfiát 

találunk. Ennek ellenére, Nagy véleménye szerint is szembetűnő az a furcsaság, hogy 

a szerző később is szinte kizárólag csak azokat az – elsősorban német – primer 

szövegeket és szakirodalmat használta, amelyeket már az 1910-es években, az 

esszékötet megírásakor79 is. Bár ennek bizonyítása majdnem lehetetlen, hiszen A lélek 

és a formák lapjain semmiféle explicit hivatkozással nem találkozunk, így csupán 

következtethetünk arra, hogy valóban mely művek voltak Lukács forrásai80. Ezzel 

összefügg az a további probléma is, hogy az „idézett szöveg pedig mindig a német 

fordításból való, olykor szükségképpen eltorzítva vagy terminológiai gondok miatt 

elnagyolva, és mindezt körülveszi az értelmező kommentátor ideológiai szenvedélye” 

(NAGY 2011: 127).  

5. Minden bizonnyal a legfontosabb és legmesszemenőbb következményekkel bíró 

tévedése Lukácsnak – amellyel egyébként koránt sincs egyedül a korban – az volt, 

hogy nem érzékelte a kierkegaard-i álnevesség következményeit és az ebben rejlő 

értelmezési potenciált. Az egész életművet egyetlen szövegtestként kezelte, így 

fogalma sem lehetett az egymással polemizáló művekről és álnevek mögé kreált 

személyiségekről, a naplók, jegyzetek, épületes beszédek és a filozófiai írások 

komplexitásáról.  

6. Elsősorban Lukácsnak tulajdoníthatjuk a dán filozófusról való esszéisztikus 

beszédmód állandósulását is. Dolgozatom Hamvas Béláról írt fejezetében igyekszem 

majd kellőképpen bizonyítani, hogy a homlokegyenest különböző gondolkodói 

                                                           
78 The obligatory references to bourgeois society remain highly critical, since it had „denied its gods”, and so the 
church is no longer the rock upon which to build faith, but more like a „God-cursing” institution. At least this is 
the way Lukács interprets Kierkegaard’s views about the Church – an interpretation that he elaborates at length 
later, touching upon the role of „revelation”, which contradicts institutionalized faith. Lukács does not spare any 
criticism regarding the contemporary Church and conclusively the „lukewarm” twentieth-century Western 
religiosity, defended by thinkers like Karl Jaspers. [fordítás tőlem F.Sz.]  
79 Ezzel szöges ellentétben álló véleményt fejtett ki Gyenge Zoltán, akinek érvei ebben az esetben sokkal 
meggyőzőbbek (GYENGE 2005: 37-38).    
80 Gyenge Zoltán hangsúlyozza, hogy az esszékötet megírásakor Lukács többnyire másodlagos forrásokra 
támaszkodhatott, ugyanakkor nem kevés mű és szerző jöhet itt szóba: Kassner, Brandes, Haecker, Hoffmanstahl, 
Arthur Schntzler, illetve a Der Brenner folyóirat, hogy csak a legfontosabbakat említsük a többnyire Bécshez 
kötődő recepció elemei közül. 
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alkatok és irányultság ellenére stiláris szempontok alapján közelíthető egymáshoz a 

két interpretátor.  

7. Egy a hazai recepción túlmutató hatására is felhívta a figyelmet Nagy András: 

„Hagyományának folytatói – elsősorban Heidegger – követték az abszolút és a relatív 

szembesítése nyomán megnyíló szakadék érzékeltetésében, amely elválasztotta 

egymástól az elméletet és a gyakorlatot, vagy a történelmet és az etikát. Súlyos és 

közös örökséggé vált Kierkegaard kételye a haladásban, és annak felismerése is, hogy 

az etika nem egyeztethető össze a történelem-alakítással” (NAGY 2011: 132). 

Közvetve talán még hangsúlyosabb Lukács felismerése, amelyhez hasonló a ’30-as 

évek számos szerzőjénél felbukkant, még ha ezek lukácsi eredetét nem is tudjuk 

bizonyítani: a dán gondolkodó lényegi hatással volt Heideggerre. Szintén Nagy 

hangsúlyozta, hogy a gyakran durva személyeskedésig fajuló vita ellenére Lukács 

mégis „pontosan és érzékenyen” követte német kollégája mondanivalóját, amelynek 

következtében lehetővé vált az a fajta mély megértés, ami elengedhetetlen az előbbi 

felismerés megtételéhez (Uo.).   

8. Gyenge Zoltán továbbá Lukács esszékötete kapcsán beszélt a biografikus 

megközelítésről, amely – egészen máig – a Kierkegaard-recepció talán 

legszembetűnőbb, sokat vitatott, többféleképpen magyarázott jellemzője. A szerző 

maga is felvetette azt a lehetőséget, hogy Lukács az 1910-es esszé megírásakor még 

nem ismerte eléggé a dán gondolkodó munkásságát, ezért egy életrajzi momentumot 

ragadott meg. Sokkal meggyőzőbbnek tartom azonban azt az alternatívát, amelynek 

részletes magyarázatára dolgozatom Hamvas Béláról szóló fejezetében kerül majd sor: 

Lukács pontosan érzékelte, hogy a dán filozófus esetében „a személyes életélmények a 

legszorosabban összekapcsolódnak a gondolatokkal” (GYENGE 2005: 39).     

        

Az ész trónfosztása ismertségét, hatását tekintve a lukácsi korpusz élére kívánkozik. Több 

évtizeden keresztül az európai, de főként a kelet-európai szellemi életben egyedüliként 

„minden torzítás és elfogultság dacára átfogó képet adott a nyugati – elsősorban német – 

gondolkodásról, elősegítette annak megismerését, felhívta a figyelmet meghatározó alakjaira, 

és persze befolyásolta recepcióját, ha azonnal szörnyűséges kontextusba ágyazta is” (NAGY 

2011: 133). A képtelenségig élezve a könyvben felvetett kérdést úgy is megfogalmazhatjuk, 

hogy „mi volt a zseniális dán gondolkodó szerepe mindkét totalitarianizmus ihletésében: a 

fasizmuséban és a kommunizmuséban” (NAGY 2011: 117). Kétségtelen, hogy a könyv a 

német bölcseleti hagyományba, amelyben Lukács legotthonosabban mozgott, helyezte bele 
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Kierkegaard-t. Nagy András helyesen mutat rá, hogy „magában Az ész trónfosztásában is 

vissza-visszatérnek kierkegaard-i motívumok, így például a kiinduló tézist – hogy nincs 

ártatlan világnézet – ugyanúgy ihlethette a koppenhágai bölcselő, mint az egész művet átható, 

sajátos „áldozathozatalt” is: Lukács újabb, szellemi áldozatával nem egy általános érvényű 

bűnösségből keresett szubjektív kiutat, hanem „a konkrét és végzetes történelmi 

fenyegetettségből”. Különösen érdekes, ahogy Nagy András Lukács ekkori tetteit A lélek és a 

formák fogalmi kontextusába helyezve értelmezi, hiszen a „gesztus életértéke” valamint a 

„megköltött élet” radikálisan új jelentéssel, de magyarázó erővel bírhatnak a kommunista 

uralom alatt elkövetett tettekkel kapcsolatban is.  

A magam részéről azonban az egész érvelést félresiklottnak tartom, hiszen Lukács esetében is 

éppen eléggé vitatható a német kultúra, és az ennek részeként kezelt dán gondolkodó 

felelőssége a fasizmus térhódításában. Amennyiben figyelembe vesszük, hogy Lukács még a 

’40-es években sem látta az egész kirekegaard-i életművet, az 1910-es években csupán annak 

néhány kulcsfontosságú – elsősorban életrajzi – momentumába belekapaszkodva írta meg 

zseniális interpretációját, akkor teljesen értelmezhetetlen a dán filozófus felelősségének 

kérdése Lukács bolsevizmusában.  
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2. Ravasz László 
 

Ravasz László (1882-1975) a 20. század első felének meghatározó protestáns gondolkodója, 

református püspök, aki ugyan nem nevezhető szakfilozófusnak, de olyannyira benne élt a 

filozófiai problematikában, hogy Hanák Tibor egyenesen „századunk legnagyobb magyar 

filozófiai szónokának” nevezte (HANÁK 1993: 135). Tanulmányait 1900 szeptemberétől a 

kolozsvári egyetemen végezte, ahol 1907-ben doktorált. Tavaszy Sándorral, Tankó Bélával, 

Varga Bélával, Kibédi Varga Sándorral, Bartók Györggyel és Makkai Sándorral együtt Böhm 

Károly tanítványi köréhez tartozott81. Működésének központi időszaka a két világháború 

közötti évekre tehető, 1948 után fokozatosan kiszorult a szellemi életből.  

A pályája kezdetén, főleg Böhm hatására szubjektív idealizmust vallotta magáénak. 

Érdeklődése az 1930-as években az „egzisztenciális filozófia”, pontosabban az 

„egzisztenciális teológia” felé fordult. Azonban korántsem elmélyült interpretációt kell 

keresnünk, nála „az egzisztencializmus is inkább csak néhány vonásból, néhány gondolat 

visszatérő hangsúlyozásából és stílusa korábban is megtalálható sajátosságainak 

kikristályosodásából állt” (HANÁK 1993: 138). A dialektikus, sőt paradox kifejezésmód 

jellemezte írásmódját. A kierkegaard-i stíluson kívül alapvető gondolatokat is felfedezhetünk 

nála ekkor: Isten és Ember viszonyára a szétszakítottság, a szembenállás a jellemző, az ebből 

keletkező feszültséget azonban minden esetben feloldja a hitben.  

Mivel műveiben a dán gondolkodó hatása inkább csak indirekt formában jelentkezett, ennek 

alapján a Schulz-féle kategóriák (SCHULZ 2009: 308) közül az unproduktív recepcióba 

sorolhatjuk. Egész vizsgálódásunk szempontjából azért kell neki külön figyelmet szentelnünk, 

mert – Lukács György után – ő a második, aki a magyar szellemi életben egyértelmű, 

dokumentálható említést tesz a dán gondolkodóról. 1914-ben82 egy rövidke a „tájékoztatás és 

tájékozódás”, „a hívő keresésének igényével” (NAGY 2011: 144) írt szöveget publikált a 

Protestáns Szemlében. Bár ez alig több egy röpke rácsodálkozásnál, tendenciózus elemei 

nyilvánvalóak. Ugyanakkor Ravasz Tavaszy Sándor barátja és tanára volt, így kapcsolódási 

pontot jelenthetett ez utóbbi Kierkegaard iránti tájékozódása során. 

E szöveg megírásának apropója Kierkegaard születésének századik évfordulója volt, célja 

pedig, hogy ellene menjen annak a folyamatnak, melynek során a dán gondolkodó „[a]lakja 

kezd elmosódni a kereszténység emlékezetéből”. Ravasz tehát az európai Kierkegaard-

                                                           
81 Lásd ennek részletes bemutatását Veres Ildikó: A kolozsvári iskola I. Hága, Mikes International, 2005.  
82 Ravasz László: Kierkegaard. In: Protestáns Szemle, XXVI. évf. 1914. 133-134.o. 



 

63 

reneszánsz küszöbén valamilyen oknál fogva éppen ezzel ellentétes folyamatot, a figyelem 

csökkenését konstatálta. Ennek okát abban látta, hogy sokan nem veszik komolyan a dán 

gondolkodó – képzelt vagy éppen halálos – betegségét. 

A szerző tehát egyértelműen teológiai alapállással közelített „észak mélabús 

Savonarolájához”, és már a névadás eme gesztusával is jelezte szándékát, hogy benne az atyai 

átoktól sújtott, búskomor keresztyént lássa. „Mély hangokon – minőt a középkori misztikusok 

óta nem hallott a világ – beszél arról, hogy az egész keresztyénség központja a martyrium s 

csak az keresztyén, csak az Jézus követője, aki vérzik, akit ütnek, akit leköpnek, 

megátkoznak, keresztre feszítenek, mert Isten nem jelenhetik meg e gonosz világban másként, 

mint a kínban, a gyötrelemben, a vértanuságban, azaz üldözötten, átkozottan, de 

diadalmasan”83 (RAVASZ 1914: 134). A szerző megemlíti ugyan Kierkegaard harcát a 

„hivatalos keresztyénség” ellen, mégis jól látható erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a 

teológiai hasznosíthatóság elemeire irányítsa olvasói figyelmét. Hangsúlyozza például, hogy a 

dán gondolkodó érdeklődésének fókuszpontjában egyetlen kérdés feszült: mi az ember, vagyis 

ki ő maga? Ugyanakkor szerinte a paradoxonokként leírható „emberi szív” és keresztyénség 

egy harmadik, végső paradoxonban egyesül: nevezetesen, hogy a kettő – a szenvedés 

abszolútként való felmutatása által – egybeesik. 

Ravasz talán legérdekesebb ötlete, hogy Kierkegaard-t „lírai filozófusnak” nevezte, aki „csak 

arról elmélkedett, ami közvetlen belső tapasztalásként megrendítette és rabul ejtette” 

(RAVASZ 1914: 134).  

 

Nagy András is felhívta a figyelmet rá, hogy Ravasz a dán gondolkodó „két prédikációját 

lefordítja és kiadja, bár csak 1929-ben”84 (NAGY 2011: 144). Sajnálatos, hogy Nagy nem 

kísérelte meg fellelni a fordítás alapjául szolgáló művet. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 

szöveg semmilyen utalás nem tartalmaz ezzel kapcsolatban, nem hivatkozik a dán 

gondolkodóra, így problematikus a Heiko Schulz által eredetileg meghatározott kategóriák 

valamelyikébe való beillesztés. Mivel a fordítást is a recepció részének kell tekintenünk, ettől 

nem tekinthetünk el. Ráadásul ebben az esetben sokkal inkább csak magyarításról, mint 

fordításról lehet szó.  

Az 1929. október 31-én elmondott ünnepi beszéd lényegét az első bekezdés jól összefoglalta: 

„A keresztyénségen végighúzódik egy látszólagos nagy ellentmondás. Kezdettől fogva 

mindig hangsúlyozta az egyház egységét és egyetemességét – hiszek egy közönséges 

                                                           
83 A szöveget változatlanul, az eredeti helyesírással szerepeltetem. 
84 Ravasz László: Egység a különbségben. Budapest, Sylvester, 1929.  
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keresztyén anyaszentegyházat – s ugyanakkor minden korszak minden erejét arra fordította, 

hogy egyes részegyházak tanait élesen szembeállítsa a többiekével” (RAVASZ 1929: 1). A 

mű konklúziója azonban mégis a Krisztusban, az egyéni szabadságban és az örök szeretetben 

elérhető klerikális egység hangsúlyozása, vagyis egy minden ízében a kierkegaard-i 

gondolatvilággal összeegyeztethetetlen állítás.  

 

Végül Ravasz László egy 1930-as tanulmányáról85 szeretnék szólni, amely szintén híjával van 

a dán mesterre történő explicit hivatkozásoknak, azonban mind témaválasztását, mind pedig a 

válsággal kapcsolatos főbb következtetéseit tekintve a korszak Kierkegaard-hatástörténetébe 

illeszthető, a recepció nélküli produkció alaptípusába86 sorolható. A Korunk válsága címet 

viselő írás az egyik fő teendőt abban jelölte meg, hogy „az emberiséget függetleníteni kell a 

korszellemtől. Nem azzal, hogy melléje, vagy vele szembe kényszerítsük, hanem azzal, hogy 

föléje helyezzük” (RAVASZ 1932: 244). Ennek ellenére a szerző sem tudta kivonni magát a 

korban Európa-szerte rohamosan terjedő válság-gondolat hatása alól87. Teljesen általános, 

ahogy Ravasz a krízis tüneteit az élet három területén, a gazdaságban, a társadalmi 

viszonyokban és a lelki életben igyekezett megmutatni.   

Az elméleti fejtegetések után aztán a gyakorlati teendők, lehetséges megoldások konkrét 

elősorolásával Ravasz már jelentősen eltávolodott a kierkegaard-i eszmevilágtól. Törekvései a 

„konzerválni azt, amit még lehet” parancsban foglalhatóak össze. Utolsó mentsvárat látott a 

vallásban, és ezekben a vészterhes időkben az utolsó pillanatig a változások 

megállíthatóságában reménykedett: „Fenntartani a kapitálizmust, szankciót adni a 

tekintélynek, szigorú törvényekkel biztosítani a családi életet, tűzzel-vassal kiirtani minden 

modernizmust a művészetből, a tudományt újra a theológia szolgálóleányává tenni, az 

egyháznak kezébe pallost kell adni s imperiuma alá kell hajtani a világot” (RAVASZ 1932: 

243).   

Záró soraiban Ravasz azonban ismét egy lépéssel távolabbról, az aktuálpolitika zűrzavara fölé 

emelkedve tudta szemlélni a problémát, így ismét a dán filozófus közelébe került: a kiutat az 

eredeti krisztusi hithez való visszatérésben látta, végkövetkeztetése pedig szó szerint 

megegyezett kortársa, Koncz Sándor felismerésével: „A válság megoldása: a váltság” 

(RAVASZ 1932: 246). 

 

                                                           
85 Ravasz László: Korunk válsága. In: Ravasz László: Alfa és ómega. Budapest, Franklin-társulat, 1932. 
86 SCHULZ 2009: 308. 
87 Lásd ezzel kapcsolatban majd főként a dolgozat Hamvas Bélával foglalkozó alfejezetét. 
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3. Tavaszy Sándor 
 

Tavaszy Sándor88 (1888-1951) munkássága az 1930-as évek nagy recepciós hullámának 

kezdőpontja, ugyanakkor a hatástörténet vizsgálódási irányai, kérdésfeltevései szempontjából 

is meghatározó volt. A kolozsvári egyetemen református teológia tanára, püspöki titkár, majd 

az egyetem filozófia professzora. Közéleti, szerkesztői és pedagógusi tevékenysége 

következtében az 1920-as évektől az erdélyi szellemi élet meghatározó alakja volt, akire 

munkásságának egyik fontos állomásán hatott a dán filozófus, utat mutatva számára egy 

válságos, zavaros, nehezen értelmezhető korban.   

A szerző explicit módon a dán gondolkodóval két írásában foglalkozott, az 1930-as 

Kierkegaard személyisége és gondolkodásában, illetve az 1933-ban íródott A lét és valóság. 

Az exisztenciálizmus filozófiájának alapproblémáiban. Veres Ildikó szerint mindegyik a 

válság-problematikát tárgyaló írások közé tartozik. Ez a témakör és a huszadik század első 

évtizedeiben kibontakozó filozófiai irányzat, az egzisztencializmus lesz az, ami Tavaszy 

Sándor Kierkegaard-képének feltérképezéséhez nélkülözhetetlen. A harmadik elem, a 

„kisebbség-filozófia” fontosságának, létrejöttének, „sajátosságainak” megértéséhez látnunk 

kell magát a korszakot is, az akkori Magyarországot és Erdélyt, amelyben ez megszülethetett. 

A két könyv általános szempontok alapján történő bemutatása mellett e három témakör 

tárgyalása adja ennek az alfejezetnek a gerincét. 

 

Kierkegaard és Tavaszy Sándor eszmei kapcsolatára már 1976-ban utalt Gáll Ernő. 

Tanulmányának kérdésfeltevése, válaszkísérletei ma is továbbgondolásra méltóak, 

ugyanakkor az egész írás ideológiailag olyan mértékben terhelt, hogy inkább csak „érdekes 

kordokumentumként” kezelhető. Egyik fontos eredményének a következő, fentebb már vázolt 

problémának a jelzése tekinthető: miért az 1930-as években bontakozott ki olyan 

robbanásszerűen a magyarországi Kierkegaard-recepció? Gáll egyértelműen a korban 

formálódó, egyre ismertebbé váló filozófiai irányzat hatásának tulajdonította a Kierkegaard 

iránti érdeklődést. „Tény azonban, hogy azt a filozófust, aki joggal tekinthető Jaspers, 

Heidegger és Sartre szellemi elődjének, éppen az egzisztencializmus akkori népszerűsége tette 

ismertté, sőt divatossá” (GÁLL 1976: 227). A szerző mintha több helyen is reflektálna a 

Tavaszynál megjelenő kisebbség-problematikára, de ennek kimondására a kor nem adott 

lehetőséget. Azt viszont egyértelműen felismerte, hogy Kierkegaard hatása nem csak művein, 
                                                           
88 Életrajzi adatait és műveinek bibliográfiáját lásd: TONK 1999: 178-217. 
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hanem „a belőle merítő szellemi áramlatok” révén is terjedt, de az ebből levonható 

következtetések elmaradnak, talán a tartalmi korlátok, talán más okok miatt.   

 

Amikor Tavaszy Sándor Kierkegaard-képének forrásait akarjuk feltárni, meglepődve 

tapasztaljuk, hogy ez milyen sokféle, gyakran egymást átható impulzus eredményeként jött 

létre. A lehető legpontosabb kép megalkotásához a filológiához kell fordulnunk, 

mindenképpen a felhasznált művekből érdemes kiindulni. Tavaszy Sándor az 1930-as 

munkájában már bőségesen hivatkozta a korban rendelkezésre álló szakirodalmat (TAVASZY 

1930: 6-7). Ez a szerző is kizárólag német nyelvű műveket említ, akár a primer, akár a 

szekunder irodalmat nézzük89. Használta a 12 kötetes német nyelvű összkiadást, ami 1923-

ban a Theodor Haecker által fordított naplókkal egészített ki. Az egész műről sokat elárul, 

hogy ez utóbbi – a rá való hivatkozások nagy száma alapján – Tavaszy legfőbb forrásának 

tekinthető. Akkoriban nem csak magyarok, de Európa más – akár több évszázados filozófiai 

hagyománnyal rendelkező – nemzetének kutatói is ezeket a műveket használták, ahogy arra 

Jon Stewart rámutatott a Kierkegaard franciaországi recepcióját bemutató tanulmányában: „A 

francia Kierkegaard recepciók jelentős része külföldi forrásokon alapult. Az egyik 

legfontosabb ilyen forrás egy német fordítás volt, amely voltaképpen másodlagos 

Kierkegaard-irodalomnak tekinthető. Ez az anyag már a befogadás meglehetősen korai 

periódusában feltűnt. [...] Christoph Schrempf (1860-1944) 12 kötetes fordítása, a 

Kierkegaard Gesammelte Schrieften 1909-22 között jelent meg, amit egy bővített második 

kiadás követett 1922-25 között. A legtöbb francia kutató ezt a szöveget használta addig, amíg 

a francia fordítások meg nem jelentek az 1930-as években. A franciák korai Kierkegaard-képe 

tehát olyan német értelmiségiektől származott, akikre a dán filozófus nagy hatással volt”90 

(STEWART 2009: 426-427).  

 

Az 1930-as Tavaszy-mű, amely a Kierkegaard személyisége és gondolkozása címet viseli, 

Lukács György esszéje után a következő jelentős magyar nyelvű próbálkozás a Kierkegaard-

univerzumba történő bepillantásra. Nyoma sincs még itt annak a sokféle összetevőnek és 

interpretációs iránynak, ami három évvel későbbi A lét és valóságot jellemzi, aminek legfőbb 
                                                           
89 Lásd ezek pontos felsorolását a dolgozatom függelékében.  
90 Much of French Kierkegaard Reception has been mediated by that of foreign sources. One of the most 
important of these was the body of German translations and secondary literature on Kierkegaard, which began to 
appear at a remarkably early period. […] Christoph Schrempf’s (1860-1944) 12-volume translation of 
Kierkegaard’s Gesammelte Schrieften appeared in 1909-22, with an expanded second edition following in 1922-
25. This was the text that most French scholars were working with until they received translations in their own 
language, which began to appear in the 1930s. The early picture of Kierkegaard in France was largely shaped by 
German intellectuals influenced by him. [fordítás tőlem F.Sz.] 
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oka valószínűleg abban keresendő, hogy a két mű megírásának célja egészen eltérő. Míg az 

elsőnél a kierkegaard-i gondolatok befogadása, megismerése és közvetítése volt a döntő, 

addig a másodiknál ezeknek – az egzisztencializmusig és a heideggeri filozófiáig vezető úthoz 

történő – felhasználása, beépítése dominált.  

Az alig tizenkét oldalnyi 1930-as tanulmány első fejezeteiben a biográfiai szempontú 

megközelítés dominál. Írása szükségességét Tavaszy azzal indokolta, hogy az európai 

szellemi életre komoly hatást gyakorló gondolkodót a magyaroknak is meg kell ismernie. 

Jelentőségét leginkább abban a homályosan megfogalmazott tulajdonságában látta, hogy 

képes volt a kor lelkének mélyére hatolni. Két és fél oldalban sorakoznak Kierkegaard 

életének eseményei, amelyek mögött a szerző folyamatosan a lelki indíttatást, a 

„búskomorság” okait kereste. E rész zárásaként a koppenhágai filozófus életében megjelent 

műveinek felsorolását találjuk. A publikálásuk dátuma mellett minden esetben német cím 

szerepel, hiszen a szerző ezen a nyelven ismerte meg őket.  

Ezután a szerző Kierkegaard személyiségének megfejtésére vállalkozott. Tavaszy jól látta a 

„való élet és az életteljes gondolkozás” szoros kapcsolatát, illetve az „egymásnak ellentmondó 

életszférák” folytonos küzdelmét, a feszültségükből táplálkozó egész életművet. Kiemeli az 

erős reflektáló hajlamot, amelynek köszönhető különleges érzékenysége, ami újra meg újra 

arra sarkallta a dán gondolkodót, hogy nekiveselkedjen az igazság keresésének. Azonban 

hangsúlyozza, hogy nem az idealizmus elvont, ”hideg, holdfénnyel ragyogó„ igazsága 

csábította. „A definició nem az ő életeleme, vagy csak abban a sokretesi értelemben, hogy a 

megnyert definicióban új hajtóerőt nyer, hogy tovább kérdezzen” (TAVASZY 1930: 8).  

Személyiségének másik lényegi vonása a „rendkívül érzékeny erkölcsi gondolkozása”, 

aminek bizonyítását Tavaszy abban látta, hogy Kierkegaard „élete minden eseményét egy-egy 

nagy erkölcsi fordulat kiséri” (Uo.). Tragik(omik)us, sötét, lelkiismerete börtönébe zárt, 

gyötrődő figuraként állította elénk a dán fiatalembert, aki „állandóan a nagy belső harcok 

tüzében él s válik élő ítéletté” (Uo.). Egy kissé szentimentális és klisékkel gyengített kép 

bontakozott ki a szemünk előtt, azonban nem is olyan megmosolyogtató ez a karikatúra, ha 

figyelembe vesszük, hogy – legalábbis főbb elemeit tekintve – máig makacsul tartja magát a 

Kierkegaard-szakirodalomban. Nagy András hibaként rótta fel, hogy e részben az „igen 

gazdag és érzékeny elemzések sorozatán keresztül azonban csak a pszichologizálás 

könnyűsége dominál” (NAGY 2011: 146).   

Nagy András 2011-es tanulmánykötetének két írásában, a Hosszú utunk az Enten-Ellertől a 

Vagy-vagyig és a Magyar Kierkegaard címűekben is szentel néhány bekezdést Tavaszy 

Sándornak. Helyesen látta a válság- és valamelyest a kisebbségi filozófiákhoz vezető 
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irányvonalat, ugyanakkor némileg tévesen rója föl a szerző egész Kierkegaard-képével 

kapcsolatban a biografikus szemlélet túlsúlyát, hiszen ez csupán az 1930-as Tavaszy műben 

figyelhető meg, a ’33-as esetében már nem. „A dán bölcselő életművét – a nagyon is csábító 

magyarázatokat kínáló – lélektani keretek közé illesztette, s így vetette fel a legfőbb bölcseleti 

kérdéseket. […] Az elboruló horizontú Nyugat melankóliája mellett – a szerző 

értelmezésének személyes vonatkozásait sejtetve – a ››realitás‹‹ és ››egzisztencia‹‹ 

ellentmondásában válik érzékelhetővé az, amit később majd kisebbségi sorsnak neveznek” 

(NAGY 2011: 146). Ennek alapján úgy tűnik, hogy bár Nagynál lényegében megvannak a fő 

elemzési irányok, ezek azonban csak alaposabb kifejtés mellett váltak volna 

értelmezhetőekké. A szerző csak a Kierkegaard személyisége és gondolkodása című szöveg 

alapján vázolta föl Tavaszy álláspontját, látszólag tudomást sem vett A lét és valóság 

kierkegaard-i vonatkozásairól, aminek következtében a teljes képnek csupán egy részletét 

láthatta, és ez rányomta bélyegét az egész elemzésre.  

A ’30-as mű „Kierkegaard kapcsolatai a filozófiai gondolkozás történetében” címet viselő 

negyedik része elsősorban az 1841-42-es Berlinben töltött időszak alapján vette számba a 

lehetséges kötődéseket az idealizmushoz. Tavaszy a „Tagebücher” alapján próbálta 

rekonstruálni ennek az időszaknak az – elsősorban Schellinggel kapcsolatos – érzéseit, 

gondolatait. Azt állította, hogy a schellingi filozófia harmadik, „általa ››pozitiv‹‹-nek 

nevezett, helyesebben theozofikus” korszakából egyrészt a „spekulátiv-ellenes” tendenciák 

ragadták meg a figyelmét, másrészt a „Grund der Existenz” elmélete. Tavaszy szerint 

Kierkegaard akkor szakított végleg Schellinggel, amikor felismerte, hogy az „még 

veszedelmesebb spekulációba keveredett az Abszolutum felett, mint Hegel” (TAVASZY 

1930: 10). A szakítás okát pedig egyszerűen abban jelölte meg, hogy „exisztenciálizmusa nem 

bírja azt elviselni” (Uo.). Érdekes, hogy a szerző éppen ezt a fogalmat használta. Minden 

bizonnyal annak szándékát láthatjuk ebben, hogy a dán gondolkodót közelítse a XX. század 

első évtizediben születő és egyre népszerűbbé váló filozófiai irányzathoz. Állításai talán nem 

minden esetben állják meg helyüket a mai Schelling-kutatás eredményeivel szemben, 

összességében mégis „érdekesek és jellegzetesek”91.   

Tehát már ebben a műben felvetődött a kérdés, amelynek megválaszolására Gyenge Zoltán 

majdnem hetven évvel később tett kísérletet: „vajjon mi volt az, ami [Kierkegaard-t92] 

Schelling előadásaiban kezdetben megragadja?” (TAVASZY 1930: 9) Ez a kapcsolat amiatt 

is fontos – mint ahogy Gyenge a Kierkegaard berlini jegyzeteit összegyűjtő kötethez írt 

                                                           
91 NAGY 2011: 144-145. 
92 Kiegészítés tőlem F. Sz. 
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utószavában kiemelte –, mert „ékesen bizonyítja, hogy igenis létezik átmenet a német 

idealizmus eszmerendszere és az úgynevezett élet- és egzisztenciálfilozófiák között” 

(KIERKEGAARD 2001: 160). Gyenge Zoltán tehát, ha tetszik a Tavaszy által elejtett fonalat 

felvéve, abból kötelet fonva, próbálta erre a hatástörténeti érdekességre újra ráirányítva a 

figyelmet a hazai és nemzetközi Kierkegaard-kutatás csúcsait meghódítani.  

Egy másik kötődés is feltérképezhető a korabeli filozófiai életből, mégpedig – a Schellinggel 

egy időben Berlinben oktató – Trendelenburg és a dán gondolkodó között. A hegeli filozófia 

kritikája volt az a téma, amely felkeltette a schellingi filozófiából kiábrándult diák figyelmét. 

Tavaszy az egyre élesebb hangú, művek sorában kibontakozó Hegellel folytatott polémiában 

látta „azt a novum-ot, amit Kierkegaard filozófiai lángelméje adott a filozófiának” 

(TAVASZY 1930: 11). A Kant-kritikát viszont hiányolta a dán gondolkodó műveiből, ennek 

legfőbb okát – Hermann Diem véleményére alapozva – abban jelölte meg, hogy Kierkegaard 

egyáltalán nem olvasta és csak „másodkézből” ismerte a königsbergi filozófus műveit. Ezzel 

ellentétes véleményt fogalmaz meg Horváth Levente, aki tanulmányában93 Kierkegaard Kant-

értelmezésének és -kritikájának bemutatására tett kísérletet. 

  

A szerző által utolsóként említett filozófiatörténeti alak az ókorból való, ennek ellenére 

legfontosabb viszony mégis hozzá fűzte a dán gondolkodót. Tavaszy – Theodor Haecker, a 

kierkegaard-i naplók fordítójának véleményére hivatkozva – egyenesen azt állította, hogy 

művének hőse „bizonyos metafizikai értelemben Sokrates-szel érezte magát 

lényegrokonságban” (TAVASZY 1930: 11). Filozófiatörténeti kapcsolatait úgy összegzi, 

hogy a „koppenhágai Szókratész” beállítottságát Hegel negatív, Szókratész pedig pozitív 

értelemben határozta meg.  

Az ötödik és hatodik részben Tavaszy a valóság és a megismerés problémájának középpontba 

állításával vizsgálta Kierkegaard „gondolkozását”. Ezzel mintha a három évvel későbbi – A 

lét és valóság című – könyvének utolsó fejezeteit előlegezte volna meg akkor is, ha a két mű 

célkitűzése, szemléletmódja a legjelentősebb pontokon eltér egymástól, ahogy azt a későbbiek 

során bizonyítani igyekszünk majd.  

Az ötödik rész azzal a fontos felismeréssel indít, miszerint a dán gondolkodónak „nincsen 

rendszere s van valami paradoxon abban, ha filozófiai reflexióit rendszerezni akarjuk” 

(TAVASZY 1930: 11). Ez az állítás napjainkban már közhelyesnek hat, de a ’30-as években 

elismerésre méltó teljesítmény volt. Rendszerellenességről nem beszél Tavaszy, de rendszerbe 

                                                           
93 Horváth Levente: Az ábrahámi felajánlás missziológiai [újra-]értelmezése, mint lehetséges paradigmaváltás a 
[poszt-]modern filozófiai és teológiai gondolkodásban. In: Református Szemle. 2007. 3. sz. 576-589. 
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foglalással szembeni ellenállásról igen, ami akkor válik igazán érthetővé, ha figyelembe 

vesszük, hogy a hegeli filozófia kritikája felé halad tovább a gondolatmenet. Szerinte az egyik 

legfőbb támadási pont az lehet, hogy Hegel a valóság teljes rendszerét ígérte, figyelmen kívül 

hagyva: „ami nem kész, nem befejezett, nem lehet szisztémába zárni” (TAVASZY 1930: 13). 

Tavaszy kiemelte, hogy az általános, az absztrakt fogalmához Kierkegaard a nem létezést 

kapcsolta, míg egyedüli létezőként az egyest, a szubjektumot, az existenciát véli elismerni. A 

valóság „a személyes lét közvetlenségével”, az időiségben adott számunkra. Itt pedig már 

mintha nem is kierkegaard-i, hanem heideggeri fogalomkörben járnánk.  

A tanulmány utolsó részében továbbra is a hegeli gondolati építményen – pontosabban a vele 

szemben megfogalmazott ellenvetések körén – belül mozogtunk. Tavaszy pontosan látta, 

hogy Hegel „ránehezedik a maga korára”94, olyan erős hatást gyakorolt, amely alól nem tudta 

kivonni magát senki sem, a német idealizmust magába szívó dán ifjú sem. Felismerte 

jelentőségét abban is, hogy Kierkegaard saját filozófiáját vele vitatkozva volt képes 

kialakítani.95 Ezután azonban mintha egyre távolodnánk Hegeltől, hiszen Tavaszy már a 

megismerés kierkegaard-i fogalmának kifejtésére koncentrált. Hangsúlyozta, hogy „igazság 

csak ott van, ahol az ember már tud kritikailag összehasonlítani” (TAVASZY 1930: 14). 

Ennek feltétele az emlékezés, ami lehetővé teszi a reflexiót, ugyanakkor a kételkedéshez 

köthető akarati mozzanat miatt az egész folyamatnak etikai vonatkozásokat tulajdonít. A 

„koppenhágai Szókratész” lángelméjét ezért abban látta megnyilvánulni, hogy – a hegeli 

szemüveget levéve, összetörve – képes volt felismerni „a valóságban egzisztáló 

ténylegességek” minőségi különbségeit, és megérteni, hogy az „existáló Én” életének minden 

fontos változása ugrással, valamilyen döntés által következik be.   

 

A német kulturális hatás azonban nem csak a fordítások révén érvényesült, hanem áttételesen 

is. Több kiemelkedő szerző és recepciós irány beazonosítható, amelyeknek köszönhetően 

Tavaszy Kierkegaard-hoz jutott. Az Idealizmus és egzisztencializmus Tavaszy Sándor 

gondolkodásában című könyvének harmadik fejezetében Tonk Márton a kolozsvári filozófus 

„egzisztencialista fordulatával”, annak összetevőivel, kiváltó okaival foglalkozik. Minden 

kétséget kizáróan ez a Tavaszy munkásságával kapcsolatos legtöbbet vitatott problémakör. 

                                                           
94 Joakim Garff Kierkegaard szavait idézve ezt egyenesen „a hazugság filozófiájának kora”-ként definiálta 
(GARFF 2004: 507).  
95 Fontos megjegyeznünk, hogy könyvében Nagy András hívta fel a figyelmet arra a legújabb kutatások 
fényében egyre világosabban látható tényre, hogy Kierkegaard tulajdonképpen nem is annyira Hegellel, hanem 
gyakran az őt interpretáló néhány „professzorral” szemben fejtette ki Hegelt támadó nézeteit. Ez pedig komoly 
különbségeket eredményez.    
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Eredetével kapcsolatban több álláspont is védhetőnek tűnik. „Egyesek a válságtudat 

következményének tekintik; mások egyenesen a kisebbségi léthelyzethez kapcsolják; megint 

mások pedig Tavaszynak a Karl Barth-hoz fűződő barátságához, szellemi rokonságához.”- 

foglalta össze Tonk a fontosabb véleményeket (TONK 2002: 63), melyek közül az utóbbit 

tartotta legvalószínűbbnek, emellett próbált érveket hozni. Szempontunkból a kérdés nem 

válaszolható meg ilyen egyszerűen. Nem csak azért tartom szükségesnek ezen tényezők 

bemutatását, mert mindegyik szerepet játszott a Tavaszy-féle egzisztencializmus 

kialakulásában, hanem amiatt is, mivel mindnél kimutathatóak kierkegaard-i vonatkozások, 

tehát szerepük volt a dán gondolkodóról alkotott kép létrejöttében. 

Induljunk ki abból, amit Tonk Márton könyvének „Barthianizmus és egzisztencializmus” 

című fejezetében mondott. Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen utakon jutott 

Tavaszy Kierkegaard-hoz, egészen Schleiermacherig kell visszamennünk96, akiről 1918-ban 

átfogó tanulmányt írt97. Általa a kolozsvári gondolkodó egyrészt az egzisztencializmus 

irányába, másrészt a dialektika-teológia felé mozdult el, ahogy azt Veres Ildikó is 

bizonyította: „Így lett egyik lehetőség, illetve átmenet Schleiermacher: a teológia vonalán 

Karl Barth-hoz, a filozófia vonalán Kierkegaardhoz. Így Schleiermacher filozófiájának 

felfedezése, úgy tűnik egyik korszakhatár Tavaszy elméleti munkásságában”98 (VERES 2005: 

17).  

Egyetértés mutatkozik a szakirodalomban a tekintetben, hogy filológiailag szinte lehetetlen, 

de legalábbis problematikus Barth-ot Kierkegaard-hoz kötni. „Barth Kierkegaardról 

részletesen sehol sem ír, s ha utal is néhol rá, ezek az utalások is egészen általános jellegűek. 

Így tehát bajos dolog megállapítani, hogy Kierkegaard valami húsz kötetnyi német 

fordításban is megjelent munkája közül [...] melyek voltak azok a kötetek, amiket Barth 

részben vagy egészében olvasott” (SZŰCS 1993: 36). Így joggal tehetjük fel a kérdést, hogy 

melyikük – Kierkegaard vagy Barth – hatott először Tavaszyra, és közvetítette a másikat felé? 

Ugyanez a probléma már korábban is megfogalmazódott a szakirodalomban: „még azt is 

                                                           
96 Joakim Garff könyvében szinte naprakészen tudósít Kierkegaard életének legapróbb eseményeiről is. Itt 
olvashatunk arról, hogy gondolkodónk egyetemi tanulmányai alatt alaposan tanulmányozta Schleiermacher 
filozófiáját (GARFF 2004: 35). 
97 Tavaszy Sándor: Schleiermacher filozófiája. Kolozsvár, 1918. 
98 Ezzel azonos véleményt fogalmazott meg Tonk Márton is: „Tavaszy egzisztencializmusának kialakulásában 
döntő jelentőséggel bírt a barthi dialektika-teológiával való kontaktus, s hogy ez volt az a láncszem, melyen 
keresztül a kolozsvári filozófus eljutott Kierkegaard egzisztencializmusáig” (TONK 2002: 63). Azonban mintha 
vitatkozni látszana a nézettel, hogy ennek alapján egyértelmű korszakváltásról beszélhetünk Tavaszy életművén 
belül. Másutt Veres Ildikó is óvatosabban fogalmazott ezzel kapcsolatban: „Éles határvonal nem húzható 
filozófiai korszakai között, hiszen évekbe telik, amíg az átrendeződött valóság kérdésfeltevéseihez és a 
válaszadáshoz megtalálja a stabil filozófiai kapaszkodókat” (VERES 2005: 24). Különösen igaz ez az 
„egzisztencialista korszakra”, amelynek összetettségét jól mutatja gazdag forrásvidéke és formálódásának közel 
egy évtizedes időszaka.   
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nehéz lenne eldönteni, vajon az egzisztencializmus iránti fogékonysága tette-e érzékennyé a 

barthiánus dialektikus teológia iránt, avagy fordítva, a Barth irányában megmutatkozó 

rokonszenve hozta közelebb a Kierkegaard-Heidegger vonalhoz. Az igazság ugyanis az, hogy 

a két gondolatrendszer több ponton is fedi egymást, s ezek a közös pontok egybevágtak nem 

egy Tavaszy-elképzeléssel” (BALÁZS 1982: 100). A szerző tehát nem tudott, vagy nem akart 

egyértelműen állást foglalni a kérdéssel kapcsolatban.  

Tonk véleménye szerint Tavaszyt már az 1920-as évek közepétől barthiánus teológusnak 

szokás tekinteni. Fontos látni, annak ellenére, hogy elmozdult az egzisztencializmus irányába, 

ekkor még hiányoztak műveiből a tipikusan egzisztencialista kérdésfelvetések, és ennek 

következtében, ami számunkra a legfontosabb a Kierkegaard-ra való utalások. 1929-től 

kezdve aztán mindennapossá váltak a dán filozófusra vonatkozó feljegyzések Tavaszy 

naplójában. Érdeklődésének tartósságát bizonyítja, hogy 1930-ban megszületett a 

Kierkegaard személyisége és gondolkozása című tanulmány. Ennek alapján bizonyítottnak 

látjuk a tonki álláspontot, miszerint Tavaszy gondolkodásába a kierkegaard-i elemek, s ezeken 

keresztül az egzisztencia-filozófia problematika barthi közvetítéssel érkezett99.  

 

Tavaszy Kierkegaard-képének másik forrásvidékét a századforduló környékén nagy 

népszerűségnek örvendő válságfilozófiák jelentik, amelyek kötődése az 

egzisztencializmushoz és ezen keresztül Kierkegaard-hoz általánosan elfogadott. A kortárs, 

Hamvas Béla például A világválság című 1937-es írásában, ami egy a témával foglalkozó 

művek bibliográfiájához szánt előszó, így fogalmazott: „A válságban levő világ számára tehát 

az ember örök és eredendő ››emberi‹‹ szituációja nyilatkozik meg. Ez nagyobbára az 

egzisztenciafilozófia, a protestáns dialektikus teológia és a vallásfilozófiailag orientált 

katolikus teológia álláspontja” (HAMVAS 1983: 69). Kierkegaard és Nietzsche érdemének 

tartotta, hogy a korban kibontakozó válságtudatot előre jelezték, mégpedig azáltal, hogy 

gondolkodásuk „az emberi tudat bizonytalanságát részben fölfedi, részben követeli” 

(HAMVAS 1983: 71).  

Balázs Sándor szintén nagy jelentőséget tulajdonított Tavaszy életművében a krizeológiának, 

hiszen A válság filozófiája címmel egy önálló fejezetet szentelt a témának. Tovább árnyalja a 

kérdést az a tény, hogy „a Tavaszy Sándorra vonatkozó irodalomban az életmű 

periodizálásakor gyakran ott találjuk – a kantianizmus és az egzisztencializmus mellett – az 

úgynevezett válságkorszakot” (TONK 2002: 65). Pontosabban fogalmazva ez a kettő között 

                                                           
99 Ezt az álláspotot képviseli Juhász Tamás is (JUHÁSZ 1996: 291). 
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helyezkedik el, és nagy szerepe van abban, hogy Tavaszy érdeklődése a klasszikus német 

filozófiától az egzisztencializmus felé fordult. Tonk véleménye szerint még sincs elegendő 

indokunk, hogy ilyen értelemben egy elkülönült korszakról beszéljünk, hiszen a kulturális 

válság – fiatal korától kezdve – állandó motívum volt nála, ahogy azt művei, naplói, cikkei, 

feljegyzései számos alkalommal bizonyították. Erre jutott végül Gáll Ernő is: „a krízisélmény 

A jelenkor szellemi válsága című, 1923-ban megjelent írásától kezdve legtöbb munkájában 

szinte vezérmotívumként van jelen. Ez tereli őt Spengler, Unamuno és a kultúrpesszimizmus 

más képviselői felé” (GÁLL 1976: 231-232).  

 „Miért nem mozdult el akkor Tavaszy már korábban az egzisztencializmus irányába – hiszen 

a válságot már tételezte?”- tette fel a kérdést Tonk Márton (TONK 2002: 67). Véleménye 

szerint főként a barthianizmusnak köszönhetően fordult Tavaszy az egzisztencia-filozófia 

irányába, amikor „az ember (és nem a kultúra vagy civilizáció) válságáról” beszélt. Azonban 

amikor ilyen értelemben „az emberről” kezdett el beszélni, akkor a kierkegaard-i szemlélet 

erősödését kell látnunk, így meggyőződésünk, hogy ez a súlypontváltás, ami jóval 

erőteljesebben, mint ahogy azt Tonk érzékelte(tte), a dán filozófus hatására következett be. 

Nézzük meg, hogy a kolozsvári filozófus esetében mit kell válságfilozófián értenünk, és 

milyen személyek közvetítésével, mely alapfogalmak mentén formálódott ez ki. „Ma ugyanis 

elsősorban nem a polgári társadalom, nem is a társadalmi és gazdasági élet mai rendje, hanem 

maga az ember van válságban”- fogalmazta meg Tavaszy (TONK 1999: 112)100. E rövid 

mondatból is érezhető, hogy nem „csupán” a spengleri kultúrpesszimizmusról van szó, hanem 

az emberbe vetett hit valamiféle mélységes megrendüléséről. Ennek megértéséhez fontos 

ismét közelebbről megvizsgálnunk a kort és benne a magyar kultúra, teológia, filozófia ügyét 

a szívén viselő pedagógust és írót. Kortársai közül is sokan tették fel maguknak a kérdést az 

első világháborút követő politikai események hatására, hogy „vajon egyáltalán lehetséges-e 

bölcseletet művelni a megváltozott viszonyok mellett” (BALÁZS 1982: 51). Különösen 

súlyosnak tűnhetett ez a probléma egy – a Trianon utáni Romániában egyik napról a másikra 

– kisebbségi létbe taszított értelmiségi számára, elbizonytalanodása azonban csak pillanatokig 

tartott. „Tavaszy válasza erre határozottan igenlő volt, s éppen a lehetségest kellé formáló 

álláspontja hatott ki a tartalomra: a különleges szükségleteknek megfelelő filozófiát kell 

művelni” (Uo.). Itt jegyzem meg, hogy a kisebbségfilozófia Tavaszynál nem egy lezárt, 

                                                           
100 Tavaszy Sándor: A lét és valóság című munkájára azért Tonk Márton neve alatt hivatkozok, mert a szöveg 
újabb kiadása az általa szerkesztett könyv részeként jelent meg. Lásd Tonk Márton (szerk.): Tavaszy Sándor: 
Válogatott filozófiai írások. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia, 1999. 111-154. 



 

74 

egyetlen műben kifejtett elmélet, hanem a ’30-as években általa – szóbeli és írásbeli 

megnyilvánulásai alkalmával is – következetesen és makacsul vállalt helytállás. 

A történelmi helyzet tehát egy speciális – nyugati alapokra építkező, de más 

következtetésekre jutó, „közelebb néző” – krizeológiai megközelítését eredményezett egy 

olyan érzékeny gondolkodónál, mint amilyen Tavaszy Sándor volt. A területeit jelentős 

mértékben megnövelő Romániában több tényező is egyértelműen a válság felé mozdította el a 

magyarságot. Először is megoldásként kínálkozott az értelmiség aktivizálása, de egyre 

világosabbá vált, hogy ezt a gyakorlatban a legkevésbé sem sikerült megvalósítani. 

Másodszor nem szabad figyelmen kívül hagynunk a világpolitikai folyamatok alakulását sem, 

hiszen a húszas évek végén gazdasági válság formájában újabb kataklizma következett, amely 

begyűrűzött az élet minden területére.  

Tavaszy válság-képe tehát alapvetően két lábon állt: egyrészt a korban rohamosan terjedő – 

elsősorban nyugat-európai forrású – válság-elméletek, másrészt a „saját tapasztalatai” egy 

kilátástalan helyzetbe taszított népről. Ennek ismeretében nyilvánvalónak tűnik az 

egzisztenciális indíttatás, hiszen „húsbavágó problémákról” lehetetlen „hideg szívvel” 

filozofálni. Így „mivel indulásától kezdve Európára kitekintő gondolkodó volt, nem 

hunyhatott szemet a világválságról elmélkedő teóriák, illetve az általuk érintett szellemi 

jelenségek felett sem. És érthető, hogy az ő figyelmét elsősorban a világfejlődést jellemző 

gondolati válság, illetve annak főleg Spenglernél jelentkező pesszimista értelmezése kötötte 

le, hogy innen kiindulva próbált szembesülni a Romániában kisebbségként élő magyarság 

világnézeti-gondolati bizonytalanságával” (BALÁZS 1982: 54). 

Tavaszy tehát már 1923-ban, A jelenkor szellemi válsága című munkájában a helyzet pontos 

meghatározását adta: „történeti válság alatt a szellemi élet fejlődésének ama: ››veszedelmes‹‹ 

fordulóit értjük, amelyek új étape-okat vezetnek be, s amelyek ennél fogva a kultúrának 

addigi eredményeit teszik kérdésessé, illetőleg a kultúránk mindenkori eredményeit a lét vagy 

nem lét kérdése elé állítják” (TAVASZY 1923: 2). Fontos látni, hogy itt – és a későbbiekben 

is – a Tavaszy-féle válságteória kizárólag a szellemi értelemben kirobbanó krízist elemezte, 

emellett a válsághelyzetet nem feltétlenül tartotta negatívnak, amennyiben az együtt járt a 

megváltozott körülmények filozófiai és kulturális kritikájával. A szellemi krízist komplexnek 

látta, több tudományterület segítségével, sokféle megnyilvánulási formán keresztül igyekezett 

minél pontosabban bemutatni. Véleménye szerint ez a vallásos életet, a világnézetet, 

filozófiát, művészetet és a tudományokat egyaránt érintette. Megnyilvánul minden, a korra 

jellemző szellemi irányzatban, az irracionalizmusban, a relativizmusban és az 
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okkultizmusban. Utóbbi a teozófiai, antropozófiai, valamint a különböző orientalista 

hatásokban érhető tetten.  

Miguel de Unamuno mellett egyértelműen Oswald Spengler jelentette a legfőbb hivatkozási 

pontot Tavaszy számára, amikor a szemei előtt kibontakozó krízist akarta leírni. Nem olyan 

különös mindez, ha figyelembe vesszük a spengleri tanok népszerűségét és széleskörű 

ismertségét a korabeli Magyarországon.101 A témáról beszélve lehetetlen lett volna kivonnia 

magát ennek hatása alól. Tavaszy több tanulmányban foglalkozott Spengler pesszimista 

„alkony-teóriájával”, azonban korántsem arról van szó, hogy a kolozsvári filozófus 

egyszerűen átvette volna az akkor divatos eszméket, hiszen a Spenglerhez való 

viszonyulásából nem hiányzott a kritika sem. Tagadta például a spengleri sorsszerűséget, és 

nem fogadta el, hogy a régi kultúrák mintájára a mai is el fog sorvadni. Nem osztotta tehát 

Spengler pesszimista, a nyugat pusztulásáról szóló nézeteit, sőt a dekadencia legyőzésére – az 

éppen ezekből táplálkozó – új energiák mozgósítását szorgalmazta. Tavaszy egyértelműen hitt 

az erdélyi magyar kultúra, a filozófia további fejlődésének lehetőségében.  

Ennek alapján világosan látható, ahogy „Spengler műveit az erdélyi magyar kisebbség egyik 

szóvivőjének szemével olvasta, s a borúlátó elméletből főleg azt hámozta ki, ami bölcseleti 

alapul szolgálhatott, az itt életre kelt nemzetiségi kultúra számára” (BALÁZS 1982: 59). A 

kisebbségi lét védelme, megbecsül(tet)ése érdekében azt a gondolatot emelte ki, hogy a 

kultúra helyhez kötött, tehát művelése egy nemzetiség számára az identitás megtartásának 

legfőbb eszköze és feltétele. Ezen keresztül vélte meglelni saját feladatát is, mégpedig abban, 

hogy találkozási pontokat keressen a román kultúrával és művelődéssel. Ezen törekvései 

azonban nem jár(hat)tak sikerrel. Balázs Sándor jól érzékelte: „E válság-analízisben 

másodlagos a kiútkeresés – vagy amikor ilyen kivezető ösvényeket sejtet, akkor azok aligha 

járhatók –, a hiányzó szintézist ő maga nem akarja elvégezni” (BALÁZS 1982: 56). 

Tonk Márton egy más nézőpontból is vizsgálta ezt a kérdéskört. Véleménye szerint „Tavaszy 

a válság okát elsősorban a technikai civilizációban látja, melynek eredménye a külsőségekre 

figyelő, kiüresedett embertípus; a XVIII. században újjászületett fausti szellem, amely 

szomjas ugyan a tudás után, ám egyre inkább a hasznos felé fordul” (TONK 2002:66-67). 

Közismert, hogy Spengler nagy történelemfilozófiai munkájában Faust a nyugati, Hamlet 

pedig a keleti életelv megtestesítője és jelképe.102 A kolozsvári gondolkodónál tehát a 

                                                           
101 Ezt kiválóan érzékelteti az 1920-30-as években róla megjelent számos tanulmány és ismertető olyan szerzők 
tollából, mint: Szőllősy Lajos, Dékány István, Földessy Gyula, Madzsar Imre, Györkös Ferenc, Sándor Pál, stb.  
102 Faust alakja a Vagy-vagyban is többször megjelenik, mint a kereszténység által kizárt, szellemi 
meghatározottságú démoni jelképe, aki Don Juan zeneiségével szemben elsősorban a nyelv és a gondolat által 
határozható meg.  
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„technikai ember” eljövetelének felismerését látjuk, aki „egy pillantással akarja átfogni a 

világot, s ekképpen összezavarja a szellemi élet különböző területeit” (TONK 2002: 67). 

Ennek a magatartásnak és zavarnak egyértelmű következményeként jelent meg az egész 

Európát – és benne az erdélyi magyarságot – sújtó válság.  

Nem értünk egyet Tonk Mártonnal abban, hogy a krizeológia nem lehet az egzisztencializmus 

kiindulópontja Tavaszynál. Annak ellenére, hogy életművében a kulturális válság állandó 

motívum volt, látnunk kell: a téma bizonyos időszakokban – például amikorra a szakirodalom 

egy része válság-korszakot tette – hangsúlyosabbá vált, és néhány krizeológiai gondolat a 

Tavaszy-féle egzisztencializmus fontos építőelemeként született újjá. Ugyanezen okból 

Tonknak a következő kijelentésével is vitába kell szállnunk: „Téves tehát minden olyan 

megközelítés, amely a külső valóság diagnózisából próbálja az egzisztencializmus 

problémáját levezetni” (TONK 2002: 67). Veres Ildikó is ezzel ellenkező véleményt 

fogalmazott meg, amikor arról beszélt, hogyan fordult Tavaszy az életfilozófiák irányába: 

„Nézzük ezek után, hogy melyek azok az új filozófiai fogalmak és megoldások, amelyekkel, a 

konkrét valóság rejtett dimenziói is felfejthetőkké válnak Tavaszy számára, s amelyek 

alkalmasak egy kisebbségfilozófia kialakítására” (VERES 2005: 26).  

Úgy gondolom tehát, hogy a kisebbségi léthelyzet jelentős lökést adott a szerzőnek az éppen 

szárnyait bontogató filozófiai irányzat felé, így ez az elem is erősítette azt a gondolati 

építményt, amit Tavaszy – művein keresztül – egzisztencializmusként felmutatott, és aminek 

alapköve Kierkegaard kéznyomát viseli. Végül más úton, de hasonló következtetésre jutott 

Tonk Márton is, hiszen a fenti mondata így folytatódik: „Ez a magyarázat kizárólag a 

személyen keresztül történhet, a kultúra alanyának milyenségén, minőségén keresztül. Ezt 

vallja Tavaszy is, és itt már egzisztencializmusának tulajdonképpeni inspiráló tényezőjéről 

beszélhetünk: az ember (és nem a kultúra vagy civilizáció) válságáról” (TONK 2002: 67). 

Tehát ő is felismerte Tavaszynál a dán gondolkodó irányába történő elmozdulás krizeológiai 

okait. „Kétségtelen, hogy itt már rég nem Spengler válságtéziséről van szó, hanem sokkal 

inkább egy Kierkegaardon nevelkedett egzisztencializmusról”- zárta a Tavaszy-féle 

válságfilozófiát tárgyaló részt (TONK 2002: 68).  

A racionalizmustól, technikától és a mindent felölelő tudás ígéretétől megcsömörlött európai 

ember a filozófiától remélte a válság magyarázatát, valamint az abból kivezető lehetőségek 

megtalálását. Tavaszy számára a spengleri pesszimizmus által kínált út csak egy rövid ideig 

volt csábító, de hosszabb távon járhatatlannak bizonyult. Veres Ildikó mutatott rá, hogy ebben 

a helyzetben a megoldást kereső gondolkodó több irányba is tájékozódott, és három filozófiai 

magatartást látott elkülöníthetőnek: elsőként egy „Descartes-tól Lockén át Kantig” ívelő 
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ismeretelméleti típusút, másodsorban a „Bacon, Marx, Bergson” nevével fémjelzett etikai-

szociológiai és végül a „Kant, Böhm, Rickert” tengelyen mozgó értékelméleti magatartást. 

Azonban rá kellett jönnie, hogy egyik sem kínál követhető alternatívát számára. „Mindhárom 

attitűdben azt az alapvető problémát látja, hogy: egyrészt az Én, a Szubjektum valójában nem 

érdekli őket, hanem csak bizonyos tevékenysége, másrészt élesen szembeállítják az embert és 

a megismerendő, az átalakítandó és az értékelendő valóságot” (VERES 2005: 26). Ezzel 

szembesülve a kor – és benne a saját – filozófiájának fő feladatát Tavaszy abban látta, hogy az 

egyént „vissza kell helyeznünk a gondolkozási síkból az egzisztencialitásának síkjába és ott 

kell megismernünk” (TAVASZY 1933: 137). Az ember azonban ennek következtében 

lényegi változáson megy keresztül, mert az „egzisztencialitásából kiinduló” és az 

„egzisztencialitásában élő” lesz önmaga számára.  

Jóllehet Tavaszy ennek megvalósítására Heideggernél talált példát, akit az „egzisztenciális 

analízis mesterének” nevezett, az indíttatás egyértelműen kierkegaard-i volt. Úgy gondolom, 

ez a probléma és kérdésfelvetés volt az, ami a „koppenhágai Szókratész” felé fordította 

Tavaszyt. Bár az eddigiekben – a kisebbség- és a válságfilozófiában, a barthianizmusban is 

végig ott bujkált Kierkegaard, de most kerültek helyükre a mozaikdarabkák és alakult ki az, 

amit Tavaszy Sándor Kierkegaard-képének mondhatunk. Furcsa módon éppen A lét és 

valóságban történik meg ez a szintézis, abban a műben, ahol a szerző csupán egy kicsinyke 

részt szentelt a dán gondolkodónak. Ennek oka minden bizonnyal abban keresendő, hogy 

Kierkegaard semmiképpen nem végpontként, hanem az egzisztencializmushoz, Heideggerhez 

vezető útjelzőként, gondolatok katalizátoraként volt jelen Tavaszy munkásságában.     

Veres Ildikó mutatott rá arra a fontos tényre, hogy nem csupán az terelte Tavaszyt 

Kierkegaard felé, hogy benne az objektum és szubjektum merev szétválasztását elutasító, a 

konkrét léttel bíró valóságra reflektáló, az emberi közvetlenséget és a választást középpontba 

helyező gondolkodót fedezett fel, hanem „mivel Kierkegaard az autentikus lét után kutatva a 

végleges megoldást Istenhez való személyes közelségében találja meg, a teológiában is új 

utakat kereső Tavaszy számára e kérdésben is nagy jelentőséggel bír” (VERES 2005: 26). 

Tehát nem csak a benne rejlő filozófust, hanem a teológust is képes volt megszólítani, ami 

azért fontos, mert a kettő jószerivel elválaszthatatlan egymástól a kolozsvári gondolkodó 

életművében103. „Kiegészítés, korrekció volt-e nála az egzisztencialista filozófia 

                                                           
103 Talán itt érdemes megemlítenünk, hogy Tavaszy annak ellenére, hogy elemzésében teljesen figyelmen kívül 
hagyta, egy rövidke megjegyzésben mégis elismerte Kierkegaard egyházkritikáját: „Egyedül érzi magát s 
rettenthetetlen bátorsággal vívja a harcát, már nemcsak egy lap, nemcsak egy irány, hanem az egész hivatalos 
egyházi keresztyénség, az egész uralkodó társadalom ellen. A keresztyén társadalom gyöngéit, érzékeny pontjait 
olyan élesen talán senki meg nem látta a múlt század folyamán, senki olyan kérlelhetetlen kritikával és gyilkos 
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szempontjainak érvényesítése, vagy szakítás korábbi, lényeges nézeteivel? Kierkegaard iránti 

érdeklődése filozófiai indíttatású volt-e, vagy elsősorban teológiai nézeteinek megalapozását 

volt hivatva szolgálni?”- tette fel a kérdést Tonk Márton (TONK 2002: 20). Erre válaszolva 

kijelenthetjük, hogy Tavaszy egyértelműen és jól követhető módon a teológia felől érkezett 

Kierkegaardhoz, de aztán a filozófia irányába indult tovább.  

 

Miután áttekintettük Tavaszy Sándor Kierkegaard-képének összetevőit, nézzük meg mi az a 

keret, amelyben a szintézis végül létrejött! Amellett kívánok érvelni a továbbiakban, hogy 

munkásságában végül az egzisztencializmus adta azt a hátteret, amelynek segítségével, és 

amelyhez viszonyítva Tavaszy el tudta mondani mindazt, amit a dán filozófusról akart. 

Tavaszynál nem lehet egzisztencializmusról beszélni Kierkegaard nélkül és fordítva, 

ugyanakkor tisztán kell látnunk, hogy az előbbi jóval többet jelent és komplexebb tartalommal 

bír, mint a „csupán forrásul” szolgáló dán gondolkodó. Le kell szögeznünk, hogy jelen 

dolgozat keretein belül csak a téma kierkegaard-i vonatkozásokra koncentrálok, így csupán 

jelzésszerűen beszélünk a Tavaszy-féle egzisztencializmus elemeiről, és az ezekhez 

kapcsolódó kérdésekről.    

Először annak tisztázását kíséreljük meg, hogy mit kell egzisztenciálfilozófián értenünk a 

kolozsvári gondolkodó esetében. A lét és valóság első oldalain így fogalmazott: „Az 

egzisztencializmus nem is lényeget kutat, hanem jelentést, értelmet; nem valami elrejtett, 

titkos entitást akar kiemelni a mélyből, hanem a meglévő létező képét akarja fogalmilag 

megragadni és kifejezni” (TONK 1999: 113). Úgy gondolom, egyértelműen kiolvasható ebből 

az előzetes definícióból is a korra vonatkoztatás, az aktualizálás igénye, áttételesen pedig a 

korábbi filozófiai (metafizikai) hagyománnyal való szembefordulás is. 

Tavaszy az 1930-as, majd a ’40-es években egy új erkölcsi tartás lehetőségét látta az 

egzisztencializmusban, s ennek elméleti alapjait kísérelte meg létrehozni. A lét és valóság 

című művében az európai gondolkodás két nagy hagyományát különítette el: a naturalistát 

(vagy konkrét formájában materialista) és az idealistát. Nyilvánvalóan nem véletlen, hiszen a 

filozófiatörténeti kötődések jól ismertek, hogy Tavaszy a német idealizmus, pontosabban egy 

kantiánus-böhmiánus ismeretelméleti paradigma felől érkezett az egzisztencializmushoz. 

Horváth Levente helyesen állapította meg, hogy Tavaszy a böhmi ihletésű, neokantiánus 

értékrendszerrel összeegyeztethetőnek vélte a saját Kierkegaard-, illetve egzisztencializmus-

                                                                                                                                                                                     

gúnnyal le nem leplezte azokat, mint Kierkegaard” (TAVASZY 1930: 6). Jól láthatóan Tavaszy is megnyugvást 
talált abban a gondolatban, hogy a dán filozófus antiklerikális szavaival is jó célt szolgált, az egyház 
megreformálását segítette elő.  
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recepcióját. Ez utóbbit nem egyszerűen az idealizmus felváltásaként, hanem annak 

korrekciójaként, folytatásaként képzelte el. „Ma még nem beszélhetünk az idealizmus 

csődjéről, amint azt sokan teszik, de beszélhetünk az elégtelenségéről”- mondta Tavaszy 

(TONK 1999: 119). Azért vált szükségessé ez a kritika, mert az „idealista gondolkozás és a 

való, valamint az élet között mély szakadék tátong, amelyet legyőzni nem tud, mert a valótól 

és az élettől elvont, spekulatív magasságban trónol” (TONK 1999: 123).  

Ki kell hangsúlyoznunk Tavaszy elmélkedéseinek korszerűségét, hiszen teljesítménye a 

magyar filozófiatörténet szempontjából kétszeresen is jelentőséggel bír. Egyrészt az elsők 

között ismerte fel a dán filozófus fontosságát az új filozófiai irányzat megalapozásában. A lét 

és valóság című művében Kierkegaard-t a legkorábbi egzisztencialistaként határozta meg: 

„Az első, akinél az ››egzisztencia‹‹ és ››az egzisztenciális gondolkozás‹‹ egész problematikája 

felmerül és aki már mint problémát ragadta meg a benne rejlő kérdés-komplexumot, 

kétségtelenül Kierkegaard volt”104 (TONK 1999:124). Másrészről Tavaszynak elvitathatatlan 

érdeme van az irányzatnak a magyar szellemi élet véráramába történő „beoltásában”. Úgy 

gondolom, jól bizonyítja érdeklődésének tartósságát, a befogadás mélységét, hogy igyekezett 

több forrásból meríteni, és megtalálni azokat a szerzőket, akik élen jártak az új eszmék 

megalkotásában. „Ma is példaértékű az a recepció, az egzisztencializmus eszméinek ama 

gyors feldolgozása, melynek ebben a Tavaszy-műben tanúi lehetünk. 1933-ban ugyanis a 

kolozsvári filozófus már olvasta (mi több, művében értelmezte) Heidegger 1929-ben 

megjelent Kant und das Problem der Metaphysik, valamint a Was ist Metaphysik? című 

műveit. Ugyancsak A lét és a valóság oldalain többszöri utalást találunk Karl Jaspers 1932-

ben megjelent Philosophie című művére”- állapította meg Tonk Márton (TONK 2002: 68).  

Könnyű lenne besorolnunk ezt – a magyar filozófiai teljesítmények többségét alkotó – azon 

munkák közé, amelyeket úgy szoktak jellemezni, hogy „másodvonalbeli”, pusztán a nyugati 

filozófiai hagyományok megkésett és „minden eredetiséget nélkülöző” utánzása. Erről 

azonban itt szó sincs! Nem csupán kivételes gyorsasággal, de nagy éleslátással és kellő 

mélységgel interpretálta Tavaszy az említett műveket. Jóllehet a klasszikus egzisztencialista 

                                                           
104 Jon Stewart: Kierkegaard as a Forerunner of Existentialism and Poststructuralism című tanulmányában a 
francia recepció kapcsán részletesen beszélt erről, és „az egzisztencializmus atyja”-ként aposztrofálta a dán 
gondolkodót: „There can be no doubt of the leading figures associated with the French existentialist movement 
were in some ways influenced by Kierkegaard, and some of them indeed explicitly attemted to appropriate him 
to their cause. This appropriation has rightly or wrongly earned him the title of ››the father of existentialism‹‹ 
and has assured the dutiful inclusion of a few excerpts from his text sin virtually every anthology of existentialist 
authors ever assembled” (STEWART 2009:431). – Az kétségtelen, hogy a francia egzisztencialista mozgalom 
vezető alakjaira valamilyen formában hatott Kierkegaard, és voltak köztük olyanok is, akik határozottan 
megpróbálták kisajátítani őt saját céljaikra. Emiatt nyerte el az „egzisztencializmus atyja” címet, s a bűnről szóló 
szövegéből vett szemelvényeket előszeretettel használta minden olyan antológia, amit egzisztencialista szerzők 
állítottak össze. [fordítás tőlem F.Sz.] 
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gondolkodás elemeiből építkezett, eredetiségét abban kell látnunk, hogy egzisztencializmusa 

elsősorban nem elméleti, hanem – az általa oly sokszor hangoztatott – „pragmatikai 

meggondolásból, gyakorlati érdekből” született, ahogy azt a kisebbség- és a válságfilozófiáról 

mondottakkal bizonyítani igyekeztünk.  

Ezzel ellentétes véleményt is találunk a szakirodalomban: „Kierkegaard és Heidegger 

megidézése Tavaszynál nem válik a konkrét, a társadalmi gondban-bajban tengődő, az 

önfenntartásért küzdő és az állandó döntések elé kerülő elszigetelt Én életszemléletévé” 

(BALÁZS 1982: 106). Úgy gondolom, az utóbbi kritérium nehezen körülhatárolható, így nem 

tartom elégségesnek egzisztenciálfilozófiája eredetiségének vitatásához. Arról nem is 

beszélve, hogy néhány oldallal feljebb a szerző éppen ezzel ellentétes vélekedésének adott 

hangot: „Az érv tipikusan egzisztencialista: az alany nem kívülállóként viszonyul így vagy 

úgy – megismerőleg, gyakorlatilag, axiológiailag – valamihez, hanem benne van abban, 

amihez minden vonatkozásban kapcsolódik” (BALÁZS 1982: 103).  

Az egzisztencializmus Tavaszy-féle interpretációjának hibáival kapcsolatban szintén 

vitathatóak a Balázs Sándor állításai. A kolozsvári gondolkodó szemére vetette ugyanis, hogy 

többnyire az általános egzisztencialista érvrendszer által kijelölt határok közt mozgott, és a 

konkrét létértelmezés helyett csupán elméleti szinten közelített az akkor még kialakulóban 

lévő áramlathoz. „Így Tavaszy gondolkodásába áttevődött számos elmarasztalható 

egzisztencialista tézis és értelmezés is” (BALÁZS 1982: 107). Ezekről pontosabbat azonban 

nem tudunk meg, egyetlen példa áll itt csupán, amelynek meggyőző ereje kétséges, hiszen 

tudományos argumentáció helyett sokkal inkább kötelező ideológiai díszítőelemnek tűnik.    

Tavaszy a Kierkegaard által kijelölt úton haladva, az egzisztencializmus alaptéziseit követve 

végül Heideggerhez jutott. „A lét és a valóság címet viselő tanulmánya már teljesen a német 

filozófus szellemében íródott”- állítja Tonk Márton (TONK 2002: 68), pedig csupán a mű 5. 

§-ától105 kezdődően került egyértelműen előtérbe a heideggeri filozófia. Az ezt megelőző 

részekben az „egzisztencia”, az „egzisztenciális gondolkodás” fogalmának, eredetének 

meghatározását végezte el a szerző, amely során fontos szerep jutott Kierkegaard-nak is. 

Érdekes megfigyelni azonban a „heideggeri szemüveget”, amelyen keresztül Tavaszy a dán 

filozófusra tekintett. Nyoma sincs már az 1930-as művet meghatározó pszichologizálásnak 

vagy életrajzi kiindulópontnak. Egy jól körvonalazható cél érdekében került be a műbe 
                                                           
105 Tartalma: Bevezetés. A filozófiai gondolkozás küzdelme a lét és valóság problémájával. 
I. Az exisztenciális gondolkozás. 1. §. A gondolkozás jelentése és főbb típusai. 2. § Az idealisztikus gondolkozás 
kritikája. 3. §. Kierkegaard exisztenciális gondolkozása. 4. §. Az exisztenciális gondolkozás Böhm Károlynál. 5. 
§. Az exisztenciális gondolkozás kritikai értelmezése, különös tekintettel a jelenkori filozófiára. [Heidegger] 
II. A lét és valóság az exisztenciális gondolkozás filozófiájában. 6. §. Ráutalás a lét és valóság problémájára. 7. 
§. A lét problémája. 8. §. A valóság problémája. 
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Kierkegaard, mégpedig azért, hogy konzekvensebbé tegye az egzisztencializmusról 

mondottakat és a Heideggerig megtett utat.  

A „Kierkegaard egzisztenciális gondolkozása” címet viselő 5. §-ban amellett, hogy a szerző a 

dán gondolkodót – ahogy fentebb idéztem – az első egzisztencialistaként aposztrofálta, a 

középpontba „a lét” fogalmának vizsgálata állt. A Philisophische Brocken és az 

Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift zu den philosophischen Brocken című 

Kierkegaard-műveket használva arra a megállapításra jutott, hogy „más a lét és más a lényeg. 

A lényeg a gondolkozás alkotása, s így alapjában véve más a gondolkozás és más a lét” 

(TONK 1999: 125). Ezt azért tartja különösen fontosnak, mert véleménye szerint a 

gondolkozás a létet csak akkor képes megragadni, ha azt magának az egzisztáló 

gondolkodónak a saját léteként ismeri fel. A gondolkozás és a lét csak ily módon kerülhetnek 

kapcsolatba, ennek létrejöttéhez azonban elengedhetetlen egyfajta hitelesség, „ha abban, amit 

gondol, egyúttal egzisztál is, vagy más szóval, amit gondol, abban maga van és lesz is” (Uo.). 

Tavaszy szándéka szerint erre – minden bizonnyal – Kierkegaard életének (legendás) 

eseményei szolgáltattak példát. Ennyiben tehát mégis tetten érhető az 1930-as műben 

uralkodó szemlélet továbbvitele A lét és valóságban is. 

A kierkegaard-i gondolkodás még pontosabb meghatározása – Tavaszy szerint – a következő 

szembeállításokkal tehető meg: „a természettudományi objektív” és az – elsősorban Hegel 

nevéhez köthető – „absztrakt vagy az úgynevezett tiszta gondolkodás”, amelyek ellenében a 

dán filozófus kialakította saját álláspontját. Az „egzisztenciális” jelző nála eszerint a 

gondolkodás tárgyát és minőségét is jelzi. Előbbi „maga az általánosból kilépett lét, az 

egzisztencia”, utóbbi pedig annyit jelent, hogy: „élő valóság, s ezért a gondolkozás nemcsak 

felette lebeg, hanem részt vesz annak életében”106 (TONK 1999: 126).          

Böhm Károly egzisztencializmusával kapcsolatos észrevételek után egy hosszabb, „Az 

egzisztenciális gondolkozás kritikai értelmezése, különös tekintettel a jelenkori filozófiára” 

címet viselő rész következett, amely már valóban teljes egészében a heideggeri filozófia 

szellemében íródott. Tonk véleménye szerint megfigyelhető egy Heideggerhez fűződő 

„felemás” viszony, mégpedig annak következtében, hogy Tavaszy interpretációja csak 

bizonyos pontokon követi hűen a freiburgi filozófus gondolatait, gyakran azonban a 

hagyományos metafizika kategóriáit, beszédmódját próbálja alkalmazni rájuk, ami esetenként 

                                                           
106 Nehéz lenne nem észrevenni, hogy Tavaszy értelmezése mennyire egybevág azzal, ahogyan a szakirodalom 
elemzi A lélek és a formák Kierkegaard-esszéjének kapcsán Lukács írói, gondolkodói magatartását. Lásd 
például: Heller Ágnes: Lukács György és Seidler Irma. In: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, 
Gondolat, 1976; Bendl Júlia: Lukács György élete a századfordulótól 1918-ig. Budapest, Scientia Humana, 
1994; Farkas Szilárd: Søren Kierkegaard és Lukács György szerelemfelfogásának kapcsolódási pontjai. In: 
Fordulat 10. 2010. 122-131. 
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torzulásokat, félreértéseket eredményezhetett. E mögött Tonk Márton valamiféle 

szándékosságot feltételez, és annak bizonyítékát látja benne, hogy „Tavaszy nem tudja (vagy 

nem is akarja) feladni azt a hagyományt, melyet Kant filozófiája jelentett számára” (TONK 

2002: 74). Így tehát nála az egzisztencialista irányú filozofálásnak végig marad egy erős 

ismeretelméleti gyökere. Ezt látszik alátámasztani az a tény is, hogy Tavaszy mindkét 

Kierkegaard-ral foglalkozó művének a végén episztemológiai kérdések kerültek előtérbe. 

Ugyanakkor az is világosan látszik, hogy Tavaszy a heideggeri gondolatvilág segítségével egy 

új metafizika megalkotására tett kísérletet, amelyben az ember, mint állandóan „viszonyban 

lévő”, „közösségben lévő”, „id őben lévő”, „létben lévő”, mint egzisztáló személy jelent meg. 

Tulajdonképpen Heideggeren – és Kierkegaard-on – keresztül is ugyanaz maradt a kérdés, 

ahogy az 1930-as és 1933-as művek fejezetcímeiből is látszik: Mi a lét, és mi a valóság, 

illetve hogy ezek hogyan ismerhetőek meg?  

 

Vizsgálatunk eredményeit összegezve tehát kijelenthetjük, hogy a Kierkegaard iránt az 1930-

as években felélénkülő érdeklődés során a teológiai és a filozófiai recepció egymást 

kölcsönösen megtermékenyítve bontakozott ki. Tavaszyhoz is mindkét irányból érkeztek 

olyan impulzusok, amelyek dán elődje felé terelték, és mivel egész gondolkodása bizonyítja, 

hogy egyszerre volt teológus és filozófus, így ő tipikus példája annak, hogy a Kierkegaard-

hatás milyen sokrétű és mennyire áttételes volt ekkoriban.  

Kierkegaard többszörös német közvetítéssel érkezik, a fordításokon, tanulmányokon és az 

életműveken keresztül. Már Tavaszynál is megfigyelhető az – az egész századelős recepcióra 

jellemző – vonás, hogy gyakran valamihez vagy valakihez kötik, felhasználják Kierkegaard-t: 

Dosztojevszkij, az egzisztencializmus, a kisebbségi lét vagy a dialektikus teológia egy-egy – 

gyakran szét sem választható – értelmezési irány volt. Ebben ismét a dán gondolkodó 

hatástörténetének jelentőségét, gazdagságát kell látnunk, és semmiképpen nem a 

félreértéseket, gondolati erőszaktevést vagy eklekticizmust, hiszen ezek a kapcsolatok léteztek 

vagy éppen akkor, a ’30-as években jöttek létre. Nem véletlen, hogy a Kierkegaard-

recepciónak ez a fellángolása ekkor következett be hazánkban.    

Vizsgálatunk bizonyította, hogy csupán filozófiai kontextusba helyezkedve nem lehet teljes 

körűen feltárni Tavaszy Sándor Kierkegaard-képét. Itt kell szólnunk arról az egész magyar (és 

nemzetközi) Kierkegaard-recepció szempontjából jelentős felvetésről, amit legutóbbi 

könyvében Nagy András107 szorgalmazott. Szerinte a pontosabb, eredményesebb megértés 

                                                           
107 NAGY András: Az árnyjátékos. Budapest, L’Harmattan, 2011. 
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feltétele, hogy a filozófia mellett az irodalom, irodalomelmélet, eszmetörténet, teológia, 

színház- és drámatörténet is játékba hozhatóvá váljon a kierkegaard-i életmű (kritikai) 

újraolvasása során. Ez előfeltétele annak az újraértelmezésnek, amelynek eredményeképpen 

végre sikerülne túllépni azon a két paradigmán, amelyben a hazai interpretáció egészen a XX. 

század elejétől mozgott. El kell fogadnunk, hogy a kierkegaard-i életmű lélektani szempontú 

vizsgálata és a biográfiai események nem bírnak elegendő magyarázó erővel. Nyilvánvalóan 

Tavaszyn nem kérhetjük számon ezeket az új elemzési elveket, mégis izgalmas látni, ahogyan 

ráérzett bizonyos interpretációs lehetőségekre, és ezeket többé-kevésbé alkalmazta írásaiban.  

Fontos eltérések tapasztalhatóak az 1930-as és az 1933-as mű között. A források, a 

szemléletmód, a művek célja, összességében pedig a kibontakozó Kierkegaard-kép is 

különbségeket mutat. Míg az elsőnél a személyes érdeklődés kielégítését látjuk, az alapvető 

tájékozódást egy kis elemzéssel kiegészítve, addig a másodiknál a dán gondolkodó csak 

állomás az úton. Mégis azt mondhatjuk, hogy a közelítés módja az idővel változott, de a 

Kierkegaard-ról kialakított kép, a feltett kérdések ugyanazok maradtak.  
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4. Vasady Béla  
 

(Tordai) Vasady Béla (1902-1992) teológiai tanulmányait Debrecenben végezte. Két éves 

amerikai tanulmányútjáról visszatérve 1925-től Pápán, 1929-től Sárospatakon, majd 

Debrecenben professzor. 1945-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol folytatta oktatói-

kutatói, lapszerkesztői, tudományszervező tevékenységét egészen haláláig. 

Pályájának első időszakában főként valláspszichológiai témában születtek könyvei, 

tanulmányai. Az 1930-as évek elején azonban érdeklődése a dogmatika, a református teológia 

legújabb eredményei felé fordul, ekkor mélyedt el Karl Barth munkásságában. Már ennek 

jegyében íródott A hit misztériuma című könyve, amely annak ellenére, hogy egyértelműen a 

teológia területéről való és az unproduktív recepció (SCHULZ 2009: 309) típusába sorolható, 

mégis a magyar Kierkegaard-hatástörténet egyik jellegzetes dokumentuma. A szerző 

jelentőségét az is aláhúzza, hogy a korszak eredményeinek szintetizálója, Koncz Sándor 

könyve előszavában (KONCZ 1938: V) név szerint említi őt, mint aki ösztönözte és segítette 

a dán filozófus kutatásában. 

A könyv kettős céllal jött létre, ahogy azt az előszóban olvashatjuk. Egyrészről „a keresztény 

hit fogalmi tisztázásával” a szerző kompenzálni szándékozott korábbi valláspszichológiai 

tévelygését, másrészt „a mai theológiai gondolkozásba is bevezeti az olvasót” (VASADY 

1931: 4). Tulajdonképpen mindkettő során meghatározó szerep jutott Kierkegaard-nak illetve 

a gondolatait továbbvivő szerzőknek és irányzatoknak. Hatásának talán legegyértelműbb 

bizonyítéka, hogy az összegzés szándékával íródott záró fejezetben két – a hit és a világ 

paradox természetére utaló – Kierkegaard-idézet a kiindulópont (VASADY 1931: 238), 

melyek az egész könyv lényegére igyekeztek rávilágítani. Programszerű felismerésként 

hangzott el, hogy az írás során feltáruló antinómiák csak a hitben és nem az értelem által 

oldódhatnak fel.      

Rögtön a könyv elején, a kiindulópontból látszik, hogy a kor szellemi kontextusába erősen 

kötődő művel van dolgunk. Az első fejezet címe „A mindenkori ember mindenkori válsága” a 

századforduló krízis-problematikájába való egyértelmű betagozódásként értékelhető. Jól 

mutatja ezt, hogy korabeli gondolkodók többségével szemben, akik csupán a krízis 

tüneteinek, okainak, az élet különféle területein tapasztalható megnyilvánulási formáinak, 

tehát a probléma egyetlen dimenziójának leírására voltak képesek, Vasady komplex elemzésre 

törekedett: „a tegnapi, mai és a holnapi embernek a válsága nem valami esetleges, átmeneti, 

levetkezhető, időszaki állapot csupán, hanem egy oly egyetemes emberi sorsközösséget is 
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képvisel, amely alól egyikünk sem vonhatja ki saját magát” (VASADY 1931: 9). Az emberi 

attribútumok között ismerte fel tehát a válságban levést, amely állapot megoldására, 

meghaladására tett erőfeszítések tudatos létezésünk lényegi elemi. „Nem a világháború utáni 

ember kríziséről akarunk tehát itt beszélni, hanem arról a permanens krízisről, amely sötét 

árnyékként elkíséri mindenüvé magát az embert”- folytatódott az előző mondat (Uo.). 

A válság mibenlétének megértéséhez átveszi Kierkegaard bűnről vallott nézetét, miszerint ez 

nem csupán egy tantételnek tekintendő, hanem a „legegzisztenciálisabb valóság”, amely 

pozitív helyiértékkel bír, hiszen az emberi lét alapvető tapasztalata. Ezzel összefüggésben 

Vasady az eredendő bűn kapcsán szintén visszanyúlt a dán filozófus által adott elemzéshez, 

amelynek paradoxszerűségét emelte ki: „egyfelől a bűnös emberi természet átöröklődését 

tanítja, másfelől viszont a mindenkori ember mindenkori felelősségére és adósság-tudatára is 

apellál” (VASADY 1931: 15).  

A theológiai exisztenciálizmus fogalmának bevezetésével jelölte ki Vasady azt a gondolatkört, 

amelyben mozogni szándékozott. Kierkegaard fő érdemének a dialektikai theológia 

lehetőségeinek megteremtését tartotta. Ez az irányzat képes volt arra, hogy kora teológiáját és 

antropológiáját kimozdítsa a spekulatív keretek közül, az Isten előtt álló ember önmagáról 

való gondolkodását valóságossá tegye, aktualizálja. A kierkegaard-i alapfogalmak 

interpretációjának és törekvésekkel való azonosulásnak szép példáit láthatjuk itt (VASADY 

1931: 6). Erős kritikával illette kortársa, Torsten Bohlin által megfogalmazott véleményt, 

miszerint a barth-i dialektikai theológiában éppen az elvont-metafizikai, a spekulatív elem 

elburjánzásáról lenne szó. Tehát nem csak a – dán és német – életműkiadás ismeretére, hanem 

a rendelkezésre álló szakirodalom konstruktív, kritikus használatára is találhatunk 

bizonyítékokat.  

Az egyetemesként felismert válságra adott lehetséges válaszok és megoldási kísérletek 

számbavétele csak arra szolgált, hogy Vasady megmutassa ezek elégtelenségét. Egyetlen 

lehetséges útként az Istenre való ráhagyatkozást mutatta föl, amely tulajdonképpen egyet 

jelentett a váltság átélésével.  Főként a könyv első felében állandó viszonyítási pont tehát a 

dán szerző. Olyan alapfogalmak rövid elemzését és főként a dialektikai teológiában történő 

használatukat, továbbélésük útjait vázolta fel a szerző, mint a döntés, a pillanat, bűn, hit. 

Az ember „egzisztenciális rezonálása” során, ami tulajdonképpen a hitként definiálódik, az 

Isten melletti döntést valósítja meg, amikor felelősségteljesen és szabadon választ. Hiszen 

nincs más lehetőség, mint az Isten mellett vagy ellen hozott döntés, azaz szükségszerű a 

„vagy-vagy”. „Kierkegaardot követve a ››dialektikai teológia‹‹ képviselői egytől-egyig 

tárgyalják a döntés mozzanatának a keresztén hitben, szeretetben, engedelmességben s 
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általában a keresztén életfolytatásban szóhoz jutó nagy jelentőségét”- hangsúlyozta a szerző 

(VASADY 1931: 61).    

A következő ilyen kategória az „egyidejűségként” fordított kierkegaard-i fogalom, amit a bűn 

kontextualizálására használt Vasady. Rámutatott, hogy „a mindenkori ember mindenkori 

vétke, mint ››kvalitatív ugrása‹‹ által egyidejűvé lesz azzal az Ádámmal, akitől az ››eredendő 

bűnben‹‹ megromlott, bűnös természetét is örökölte” (VASADY 1931: 88-89). Jól látta, hogy 

a rezonálás aktusa egyfajta visszhangzást, – az életlehetőségek és a hit területén tapasztalható 

– ismétlődést implikál, ami a kierkegaard-i „pillanat” fogalmához vezet el. A dán filozófus 

időről vallott nézeteit így hasznosította: „Hasonlóképpen a hitaktusnak is megvan a maga 

››pillanata‹‹. Időhöz és egyénhez kötött. S amint a röpke pillanatot sem tudjuk örökre 

magunkhoz kötni, azonképpen a hitaktus is előbb-utóbb búcsút mond nekünk. […] Régi 

valójában és mégis uj formában ismét és ismét megelevenedik” (VASADY 1931: 54).     

Tehát helyesen látta, hogy az „egyidejűség” kategóriája az egyik kulcs a dán gondolkodó 

életművének megértéséhez108, és hogy ez a dialektikai teológiában is megjelent, bár a fogalom 

felhasználási lehetőségei közül kizárólag a hittel kapcsolatosakat vette figyelembe (VASADY 

1931: 89). Jól érzékelhető ez abból is, hogy egy hatékony ellenérvet igyekszik kialakítani 

belőle azokkal szemben, akik a „keresztyén kijelentés abszolútságát Jézus személyiségének és 

életének puszta históriai vizsgálata által relativizálni és letompítani” igyekeztek (VASADY 

1931: 89). Valamivel később azonban már a fogalom sokkal konstruktívabb interpretációját 

találjuk. Szembeállította egymással a platóni visszaemlékezéssel jellemezhető spekulatív 

gondolkodást és az Isten igéjének cselekvés általi megismerését, amely az egzisztenciális 

gondolkodást jellemzi. Ez utóbbira alkalmazta Vasady a Kierkegaard-tól eredeztetett 

„megismétlés” vagy „reduplikáció” fogalmát. Ennek segítségével világította meg A keresztény 

hit iskolája című mű alapgondolatát, miszerint az igaz hitre törekvő ember „theológiai 

gondolkozásával, miként az azt éltető hitével is, soha sem lehet készen” (VASADY 1931: 

222). 

Egy újabb példa lehet a kierkegaard-i eszmék megkeresztelésére, hogy az álnevességből 

Vasadynál „krisztusi inkognitó” lett. Ezen azt értette, hogy Krisztusban Isten testet öltött 

Igeként, történelmi személyként jelent meg az embereknek. Ennek megvalósulási formáját a 

következő – a jegyzetekben – kierkegaard-i eredetűként megjelölt fogalmakkal írta körül a 

szerző: „paradoxonban”, „közvetlen közlésként”, „abszolút konkrétumban” (VASADY 1931: 

98). 

                                                           
108 Kierkegaard idő-felfogásáról és a „pillanat” kategóriájáról bővebben lásd GYENGE 2007: 227-241. 
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A következő fejezetben, ahol a dán filozófus ismét fontos szerepet kapott, a hit fogalmának 

különböző összetevőit, vagy Vasady szóhasználatával élve, mozzanatait igyekezett 

összegyűjteni. A jól ismert tétel, miszerint „a szubjektivitás az igazság” is felhasználásra 

került, mégpedig a hit „szubjekto-objektiv” voltának bizonyítása során. Elfogadható 

interpretációját adta a szerző e kierkegaard-i gondolatnak, amikor hangsúlyozta, hogy „Isten 

mindig csak az egyes ember számára létező valóság, az egyes ember létének végső 

kvalifikálója és lehetségesitője” (VASADY 1931: 139). A szövegben kurzivált fogalom a 

kierkegaard-i „der Einzelne” fordítása, aminek kiemelt jelentőségét Vasady pontosan látta. 

Hiszen csak az egyén számára érhető el – a hitben – a tökéletes ráhagyatkozás Istenre, még ha 

csak abban a paradox formában is, hogy „Istennel szemben soha nincs igazunk”. 

Ezzel összefüggésben a rendszerellenesség kierkegaard-i gondolata is megtalálható, még ha 

egy speciális fogalmi körhöz kötve is. Egy egzisztenciális problematikától áthatott hitfelfogás, 

az „élet teológiája” kapcsán mondja Vasady: „A theológus is, ha egy emberileg 

megszerkesztett, zárt rendszert ad, úgy rendesen kiszorul abból és kívül él az ő életfojtó, 

szisztematikus tákolmányán” (VASADY 1931: 220). A megoldás ismerős: a gondolatokat ne 

csupán gondoljuk, hanem éljük is, így hitünk sosem válhat statikussá, nem juthat 

nyugvópontra. Fontos különbség azonban, hogy Vasady ezt a küzdelmet közösségi tettként, 

az egyházon belül képzelte el, és úgy írta le, mint „ecclesia militans”. Ez a dogmákat 

pajzsként használva a hitetlenség elleni harccal egyenlő nála, amely esetében már a 

kierkegaard-i vonatkoztatás jogosultsága teljes egészében megkérdőjelezhető.   

Az Istennel szembeni alázat, az önfeladás teoretikusaként ismét előkerült Kierkegaard, a 

szerző ezzel kapcsolatos érvelése azonban nem kellően alapos és meggyőző. Sokkal 

hangsúlyosabb az a törekvés, hogy a dialektikai teológia képviselőinek álláspontjai 

bemutatásra kerüljenek, mint a kierkegaard-i gondolatok elemzése. Összegezve tehát egy 

Kierkegaard megkeresztelésére tett tipikus kísérletként értékelhetjük Vasady munkáját, 

azonban egyben arra is példa, hogy nem muszáj őt mindenáron a szenteltvízbe fojtani, egy 

határozott célt szem előtt tartva is adható korrekt interpretáció.      
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5. Brachfeld Olivér 
 

A zsidó-katolikus családból származó pszichológus, Brachfeld Ferenc Olivér (1908-1967) 

tanulmányait Budapesten, majd 1925-27 között Bécsben, Alfred Adler tanítványaként és 

Párizsban végezte. „Hatalmas munkabírású, sokoldalú tudós, aki emigráns életének egyik fő 

feladataként a magyar-spanyol kapcsolatok történelmének kutatását vállalta magára”- írta róla 

egyik hazai méltatója (ANDERLE 1992: 94). Már az 1930-ban Budapesten megvédett doktori 

értekezésének témaválasztása is e felé mutatott: magyar témák és motívumok a katalán 

széphistóriákban és balladákban. Így nem meglepő, hogy kalandos életútjának első 

állomásaként 1931-ben Spanyolországba kötözött, és a Barcelonai egyetem tanára lett, ahol jó 

kapcsolatot alakított ki a szellemi élet számos jelentős alakjával, például José Ortega y 

Gassettel. Kutatói tevékenysége mellett fordításai is jelentősek. Többek között az ő nevéhez 

fűződik Jung és Adler több művének átültetése spanyol nyelvre, ugyanakkor fordított Márait, 

Karinthyt, Zilahyt vagy éppen Dosztojevszkijt és Thomas Mannt is.109    

Az alig 24 éves, Barcelonába visszatért, és ott élénk oktatói, kulturális tevékenységbe kezdő 

gondolkodó 1932-ben egy kis – egyértelműen a receptív produkció (SCHULZ 2009: 309) 

típusba sorolható – tanulmányt szentelt „észak Pascaljának”, amelynek első soraiban 

konstatálta, hogy „a külföldi Kierkegaard-irodalom kezd áttekinthetetlen és áthatolhatatlan 

bozóttá nőni” (BRACHFELD 1932: 347). Leszögezi, hogy ugyanakkor magyar nyelven is 

megtörténtek az első fordítások és – Tavaszy Sándor jóvoltából – már szakirodalom is 

rendelkezésre állt, ami útbaigazítja az olvasók egyre bővülő körét. A korszak különleges, már 

általunk korábban felvázolt, problémáinak köszönhető az egyre élénkebb érdeklődés iránta, 

állította a szerző: „A kisebb-nagyobb ››elmagányosodottak‹‹, a Nietzschék és Amielek 

újjászületésének korszakát éljük: Kierkegaard hogyne születne újjá?” (BRACHFELD 1932: 

347)  

Brachfeld megszólalásának apropója mégsem ez, nem figyelemfelkeltőt vagy ismertetőt akart 

írni, ahogy többen az 1930-as évek magyar szellemi életében. A középpontban az a probléma 

áll, amit az „írástudók árulásának” is szokás nevezni. „Kierkegaard, aki a filozófiáról vallott 

álláspontjával Nietzschét előlegezte, aki korunk legégetőbb problémáit már vagy hetven évvel 

ezelőtt felvetette, tulajdonképpen az egész ››írástudók árulását‹‹ elírta Julien Benda elől”- 

hangzik a tanulmány talán legfontosabb mondata, ahol a szerző nem csak a dán filozófus és 

                                                           
109 Brachfeld részletes életrajza megtalálható a 2002-ben magyar nyelven is megjelentetett fő műve, Az egyén és 
a csoport kisebbrendűség-érzése végén (BRACHFELD 2002: 91-97).  
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Nietzsche kritikai magatartásának hasonlóságát állította, de egyenesen a Benda által sikerre 

vitt gondolat leszármazását hangoztatta (BRACHFELD 1932: 352); a későbbek során 

igyekszünk megmutatni, hogy nem minden alap nélkül.  

 

Julien Benda 1927-es azonos című írása élesen bírálta azokat a XIX-XX. századi 

értelmiségieket, akik a hatalom, a „gyakorlatiasság” szolgálatába álltak, egy eszme vagy 

ideológia miatt már nem az Igazat és a Jót kutatták. Babits Mihály a Nyugat 1928. szeptember 

16-ai számában110 írt tanulmányt Benda munkájáról, és itt fejtette ki saját véleményét, 

amellyel komoly vitát kavart a korabeli magyar szellemi életben, és amelynek megismerése 

segítheti a brachfeldi pozíció értelmezését is. Ennek fő kérdéseit, irányvonalát jól érzékeltetik 

Osvát Ernőnek Babitshoz intézett szavai: „Azt hiszem, meg kellene mondanod, mit tartasz 

olyan igazságnak, olyan erkölcsnek, melyet az írástudónak hirdetnie kell, hogy ne legyen 

áruló. Mert ha nem mondod is, hogy az írástudó hűségét a régi írástudókkal való szolidaritása 

jelenti – az ő idealizált idealizmusukban tükrözöd a maiak árulását” (BABITS 1986: 55). 

Helyette az igazság keresésének fontosságát hangsúlyozta, és ezt mint legfőbb kultúrigényt 

jelölte meg. „Hát kik az írástudók? Csak annak a hirdetői, hogy a gondolat az igazság felé tör? 

Vagy az igazság felé törő gondolat hirdetői? Vagy a gondolattól féltett igazság hirdetői?” 

(Uo.) Tehát Osvát kérdéseivel pontosan jelezte barátja harcos állásfoglalásának legfőbb 

gyengeségeit: nincs meg az az „igazság”, amit zászlajára tűzhet a kor értelmiségije. Végletes, 

ugyanakkor a korra nagyon is jellemző – nietzschei, spengleri, kierkegaard-i hangulatú – 

kultúrpesszimizmus árad e sorokból.  Brachfeld állásfoglalása e kérdéssel kapcsolatban 

tulajdonképpen egy újabb lehetséges indoka a Kierkegaard-tanulmány megírásának. 

„Ahol a gondolkodás, ott lakik a lelkiismeret is: nem a lábban vagy kézben, hanem a fejben. 

A nagy tömeg tétlen és vak, mint a test volna fej nélkül; megy, amerre viszik; neki nincsenek 

problémái a fizikai megélhetés problémáján kívül. A Kor lelkét az írástudókban kell keresni. 

Ők mozgatják a ››század lépteit‹‹; hatalmuk egyre nagyobb e papiroskorban. A modern 

újságírás mindjobban fölmenti a tömeget a gondolkozástól, kész gondolatokat szállítva neki, 

hogy beteljesedjen a munkafelosztás, amely differenciáltabb szervezetekben mind 

tökéletesebb. Ami a gondolkozásra, ugyanaz vonatkozik az érzésre is, és a tömegek lelki 

életének minden más „kollektív funkciójára”: mindezekért egyre kizárólagosabban az 

írástudók felelősek” (BABITS 1986: 12-13). Egészen kierkegaard-i gondolatokat 

                                                           
110 Babits Mihály: Az írástudók árulása. Budapest, Magvető, 1986. http://mek.oszk.hu/05000/05048/html/ 
(Letöltés ideje: 2014. 06. 19.)  
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olvashatunk, ahogy Babits Julien Benda művét interpretálja, az implicit irodalmi hatás egy 

szép példáját láthatjuk. 

Már a tanulmány elején világosan látható, hogy Brachfeld célja valamiféle korkritika, amely 

aktualizálható, megszívlelendő állításokat tud megfogalmazni a korabeli magyar viszonyokkal 

kapcsolatosan. „Viták vihara és tiltakozások tengere fogadta Benda könyvét is, mutatva, hogy 

mélyen vágott a Kor elevenébe, vagy legalább a Kor írástudóinak szívébe, melyből vér helyett 

tinta csordul”- fogalmazott némi iróniával Babits is (BABITS 1986: 26).  

Minden jel arra mutat, hogy Brachfeld az inspirációt Kierkegaard tanulmányozásához több 

irányból kapta. Egyrészt a spanyol szellemi élet irányából, főként az európai 

egzisztencializmus egyik jeles képviselőjének számító José Ortega y Gassettől, másrészt a 

pszichológia irányából. Munkásságának ezekről a területiről Horváth Petra is részletesen 

beszélt, utalást is tett a közvetett kierkegaard-i hatásra (HORVÁTH 2008: 71).   

A „Kierkegaard-divat”, a művei iránt fellángoló érdeklődés tartósságát Brachfeld szerint az 

szavatolta leginkább, hogy a kor szükségleteit kielégítő, nagy népszerűségnek örvendő 

„pszichológiai-életfilozófiai iskola”, az adleri „individuálpszichológia” kérdései és problémái 

lényegében megtalálhatóak a dán gondolkodónál. „Ha az ember leteszi a kezéből az Enten-

Ellert és Adlernek vagy valamelyik tanítványának a könyvét veszi elő, az a benyomása, hogy 

a kierkegaard-i szöveget kapja, kommentálva, felhígítva”- fogalmazott a szerző 

(BRACHFELD 1932: 350). A sorok írója talán kissé túloz, de Kierkegaard-nak a fenti – és 

még számos a századforduló környékén meghatározó – szellemi irányzatokra gyakorolt hatása 

vitathatatlan.  

A rövidke tanulmány négy részre tagolódik, amelyeket számozás és mottó választ el 

egymástól, ezzel is megkönnyítve a szerző gondolatmenetének követését. Szerkezetileg még 

feszesebbé teszi a szöveget, hogy minden egység egy-egy „életrajzi pillanatfelvétellel” indul, 

amelyek azonban – a kor legtöbb Kierkegaard-ról szóló munkájának funkció nélkülivé kopott 

életrajzi kliséivel ellentétében – sohasem öncélúak, mindig egy gondolat felvezetéséül 

szolgálnak. Mindezek alapján talán nem tévedünk, ha azt feltételezzük, hogy a szerző 

alaposan ismerte a dán gondolkodó életének eseményeit, amit főként Kierkegaard ekkor már 

német nyelven elérhető – általa többször hivatkozott – naplója tett lehetővé111 számára. 

Számos, mondhatni kötelező biográfiai elem – az apa alakja, aki búskomorságra nevelte és az 

általa elkövetett bűnt hagyta örökségül fiára, a Regine-szerelem és az eljegyzés felbontása, az 

egyházzal folytatott polémia – megjelenik itt, de Brachfeld egyáltalán nem akar ezeknek 

                                                           
111 Kierkegaard, Søren: Die Tagebücher. In zwei Bänden I-II. Innsbruck, 1923. 
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mindenáron magyarázó erőt tulajdonítani, bár némi pszichologizálás, az író lelki alkatának 

megrajzolására tett kísérlet, úgy látszik, kötelező elem volt a korban.  

Az első rész kezdő sorai a dán bölcselő kora gyermekségébe kalauzolnak minket, amelynek – 

a szerző által is kiemelt, közismerten – meghatározó alakja volt az idős apa. „Írót nevelni 

talán nincs is jobb módszer ennél, de hogy a mindnyájunk közös valóságából már ilyen korán 

kivezetett gyermek aligha fog többé oda visszatalálni, az is bizonyos” (BRACHFELD 1932: 

347). Ezek a körülmények Brachfeld meglátása szerint már ekkor eldöntötték Kierkegaard 

sorsát: állandó magányra és szenvedésre kárhoztatták. Egy látens – inkább gondolkodói, mint 

írói – ars poetica körvonalazódik itt, amelynek középpontjában a szenvedéshez fűződő 

különleges viszony áll. A szöveg ezen pontja jó példa arra is, hogy a szerző kritikusan olvasta 

az ekkor már egyre nagyobb számban rendelkezésre álló szakirodalmat, hiszen saját 

álláspontját Strindberggel polemizálva fejti ki. Eszerint Kierkegaard személyiségének egyik 

legfontosabb eleme a szenvedés elfogadása volt, amelynek különleges módját egy fontos 

distanciára rámutatva világította meg. A fájdalomban és mélabúban tobzódó korabeli 

művészvilág divatjával szemben „a Kierkegaardoknál nem menekülés a szenvedés, hanem 

teljesítmény; ők titokban és a ruhájuk alatt elrejtve viselik a szenvedések elemésztő Nessus-

ingét” (BRACHFELD 1932: 348). Szemben például a kor – véleménye szerint – 

emblematikus figurájával, Oscar Wilde-dal. Az általa megtestesített írók, költők típusát 

különösen éles hangon bírálta: „örömmel burkolóznak a szenvedés tógájába, ha művészi 

ráncokba foghatják össze azt” (Uo.). A Vagy-vagyból vett hasonlattal a Phalaris bikájában égő 

szerencsétlenekhez hasonlította őket, akiknek ordítása a „legédesebb muzsikává” változik.  

Sajátosan interpretálva a kierkegaard-i gondolatmenetet Brachfeld szerint nincs különbség a 

szenvedés és az élvezet között abból a szempontból, hogy mindkettő mulandó, így mindegyik 

kétségbeeséshez vezet. Később aztán, az esztétikus életformáról beszélve ő is elismerte, hogy 

a dán gondolkodó ennek lényegét az élvezet maximalizálásában adta meg, ugyanakkor a vele 

szemben álló etikainál a bűn, a szenvedés a maghatározó. Tehát – akaratlanul is – önmaga 

mutatott rá korábbi tévedésére. 

A Vagy-vagyról beszélve különösen szembetűnő a tanulmány talán legnagyobb hiányossága: 

a ’30-as évek szerzőinek többségével együtt Brachfeldnek sem sikerült a Kierkegaard-

irodalomban inkognitóként szereplő jelenség mélyére hatolni. Nem érzékelte kellőképpen, 

mekkora különbség van aközött, hogy egyetlen szerzőnek tulajdonított szövegekről 

beszélünk, vagy az álneves szerzőkkel képviseltetett álláspontok léteznek egymás mellett: „az 

esztétikus K. szól az etikus K.-hoz” (BRACHFELD 1932: 348). Ebből a későbbiek során 
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számos téves következtetése adódódott. A magyar recepció már Lukácstól kezdődően ezzel a 

hiátussal terhelt, ahogyan arra fentebb már rámutattunk. 

A második rész egy a szolgálatról, önfeláldozásról szóló Hofmannsthal-idézettel és a gyermek 

Kierkegaard első emlékének felelevenítésével indul, mely szerint szobájában ült és 

lelkiismeretesen írta a háziját. Brachfeld szerint ebben megragadható a dán gondolkodó 

„egész életprogramja, életformája és problematikája: a kötelesség nagy imperatívusza” 

(BRACHFELD 1932: 349). Ezen az alapon aztán egyértelműen fölébe helyezi az etikai 

életformát az esztétikainak, holott ezek – a szakirodalomban dúló viták ellenére is általánosan 

elfogadottan – egymás mellett létező, átjárható, az egyén számára folyamatosan 

potencialitással bíró stádiumok a kierkegaard-i gondolkodásban. „Az életet feladatnak fogja 

fel és ezen az alapon von meg az esztétikai életformától minden létjogosultságot”- állította a 

szerző, így valamit látva a stádiumok dinamikájából (BRACHFELD 1932: 348). Itt hívnám 

fel a figyelmet arra a részletre, hogy Brachfeld mennyire bőséges, gyakran több Kierkegaard-

műből vett, idézettel igyekezett alátámasztani mondanivalóját, különösen akkor, amikor maga 

sem érezte megingathatatlannak saját álláspontját.  

Ennek a résznek a végén úgy tűnt tehát, hogy Brachfeld látja a három stádium kapcsolatát, az 

Istenbe vetett hitet, mint végcélt, azonban e problémakör mélységeibe interpretációja során 

mégsem volt képes behatolni. A vallással kapcsolatos elemzése megrekedt azon a szinten, 

hogy a Vagy-vagy végén megjelenő hitet az önmagába vetett hitként, egy legszilárdabb 

alapként, belsős súlypontként határozza meg. A szöveg számomra legérdekesebb pontja 

mégis ehhez a gondolatmenethez kapcsolódott, amikor Brachfeld aktualizálta, lefordította 

önmaga számára és a korabeli magyar viszonyokra, ha tetszik, popularizálta a dán filozófust. 

Valószínűsíthetjük, hogy a szerző által ismert, lábjegyzetben is szereplő, a Kierkegaard-t 

szintén kisebbségi problematika mentén is elemző Tavaszy Sándortól jöhetett az indíttatás, 

hogy egy zárójeles megjegyzés erejéig a magyarsággal kapcsolatos kérdések előkerüljenek. 

Az előző gondolatmenet folytatása így hangzik: „És tegyük mindjárt hozzá: ugyanez áll a kis 

nemzetekre is. Nem az önmagába-zárkózás önzése vagy gyávasága lebegett itt K. szeme előtt, 

hanem az a tudat, hogy az ember csak úgy lehet tökéletes, ha a maga helyén a maga feladatát 

akkor is tárgyilagosan végzi el, ha senki sem látja”. Kosztolányival vitába szállva pedig pár 

sorral lejjebb így folytatta: „ha objektív értékek lebegnek célul előttünk, nem kesergünk többé 

azon, hogy más nemzetek talán kevésbé tehetséges fiai szert tesznek arra a világhírre, amely 

még a mi legnagyobbjainknak is csak ritkán jut osztályrészül” (BRACHFELD 1932: 349). Mi 

köze van mindennek a dán filozófushoz, tehetnénk föl a kérdést, ugyanakkor épp ezekben a 

gondolatokban érhető tetten az 1930-as évek hazai Kierkegaard-recepcióját adó művek 
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érdekessége és jellegzetessége, ahogy azt Nagy András egy helyütt – kritikaként –

megfogalmazta (NAGY 2011: 145). Félreértés és vulgarizálás helyett véleményünk szerint 

sokkal inkább egy „erős értelmezésről” van szó, amely teljesítményként értékelendő. Jusson 

eszünkbe itt Mester Béla már említett érve, miszerint a „sajátosan magyar problémákra” 

sajátos válaszok születtek.  

A harmadik rész egy bibliai történettel kezdődik, amelynek a szerző szerint különös 

jelentősége volt a dán filozófus életében. Eszerint ahogyan Salamonnak – és az irodalmi 

alakok közül – Antigonénak, úgy Kierkegaard-nak is apja vétkét kellett magára vennie. Tehát 

olyan bűnért kényszerült vezekelni egész életében, amit nem ő követett el, s a vallásról 

kialakult képét ez döntően befolyásolta. Nem csoda hát, hogy számára a hit: magány, veszély, 

szenvedély. Ezért jellemezhette Brachfeld az általa felhasznált szakirodalom alapján 

Kierkegaard-t „öntudatlan keresztényként”, „vallási kicsapongóként”, „nagy eretnekként” 

vagy Ibsen Brandjának előképeként. Egy a Nyugatban 1926-ban megjelent tanulmány 

szerzője így határozta meg a fiát feláldozó drámai hős jellemét: „[…] ebben a rettentő 

állapotban - ismétlem, itt az emberáldozat ős formája él tovább modern körülmények közt - 

emelkedik fel Brand arra a magaslatra, ahol csak tragikus lehet a sorsa. Ebben a magasságban 

egyedül kell maradnia, ide nem követhetik a többiek, a hívek - itt el kell pusztulnia. Fel kell 

áldoznia önmagát is...” (SCHÖPFLIN 1926). Az elemzés további különösen kreatív része, 

ahol a dán gondolkodóban fellelhető misztikus vonások létjogosultságát a hit és a szerelem 

párhuzamával igyekezett bizonyítani. A szenvedély mellett a paradox viszonyulás adja nála 

ezek lényegét, hiszen ahogy „a szerelmet a szerelem kitaszítottjai éneklik meg a legszebben, 

ahogy K., a magányos, a sziget-ember a házasságot prédikálta önmagának, ahogy 

vallásossága abban nyilvánult, hogy szétzúzni igyekezett mindent, ami vallás” 

(BRACHFELD 1932: 351).  

Ezen miszticizmus mélységeinek felderítése során a szerző tehát helyesen járt el, amikor 

rámutatott, hogy „a modern magány-élmény, az elszigeteltség, az emberi közösségből való 

kitaszítottság azóta annyiszor denunciált élménye talán senkiben sem volt olyan erős, mint ép 

őbenne” (BRACHFELD 1932: 352). Ugyanakkor több szempontból is problematikus, amikor 

Brachfeld azt fejtegeti, hogy a dán gondolkodó esetében a miszticizmusnak „csak a negatív, 

csak a tüneti” oldala ismerhető el, annak vallási, közösségre gyakorolt hatása negálódik. Itt 

ugyanis egyrészt Kierkegaard öndefiníciójából indult ki, amit némileg félreértett, másrészt 

figyelmen kívül hagyta a filozófus vallás- és egyházkritikájának komplexitását.  
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A negyedik rész a Regine-élmény megidézésével kezdődik. A szerző – Brandes112 nyomán – 

A csábító naplóján keresztül magyarázta Kierkegaard életének ezt a döntő eseményét, ami 

erősen leegyszerűsítő nézőpont, azonban érdekes, ahogy az egész gondolatmenetet végül a 

házasságra futtatta ki, amit „az írástudó legnagyobb árulásának” tartott. Elegáns módon így 

kanyarodott vissza a szöveg a kiindulóponthoz. A nem sokkal korábban a szerelemről 

mondottak már némileg előkészítették az itt következő fejtegetést, melynek célja, hogy 

bizonyítsa, a „szellem határőre” sosem házasodhat meg, hiszen élete csupa harc, 

búskomorság. Heller Ágnes korábban már általunk is elemzett tanulmányában, A 

szerencsétlen tudat fenomenológiájában hosszan sorolta az eljegyzés felbontásának lehetséges 

okait, amelyek közül legvalószínűbbnek azt tartotta, hogy Kierkegaard előre látta saját sorsát, 

így nem akarta a lányt is szerencsétlenné tenni. Brachfeld is erre látszott utalni, ugyanakkor 

szerinte a koppenhágai fiatalember tettével csak tovább növelte azt a lelki terhet, amelyet 

egész életében viselni kényszerült, hiszen nem hagyta nyugodni a gondolat, „hogy talán mégis 

gyáva volt, hogy talán mégis menekült, hogy visszalépése tünet volt és nem teljesítmény” 

(BRACHFELD 1932: 353). Észre kell vennünk, ahogy a szerző többször kijátszotta a két 

fogalmat egymás ellen, például a mártíromságról mondottak esetében. A szöveg kiváló 

szerkesztettségének újabb bizonyítéka, hogy újra előhívta az amott mondottakat. Hasonló 

problémát látott és fogalmazott meg Kierkegaard-nál Lukács 1910-ben, még sincs semmi 

nyoma annak, hogy Brachfeld ismerné ezt az esszét.   

A tanulmány zárását tehát nem az esztétikai vagy etikai stádium, és nem is a hit, hanem a 

szerelmi tematika adta, amely által a szerző kreatívan használta fel a kierkegaard-i korpusz 

általa látott mozaikdarabkáit, és tette világossá a címben használt fogalmat. Brachfeld 

Olivérnek is köszönhető, hogy „észak Pascalja” nem maradt meg csupán a „szellem 

határőrének”, hanem elkövette azt a határsértést, amelynek következtében a magyar filozófiai 

kánon részévé vált. Kortársaival egyetemben, ő sem Kierkegaard-szakértő, de nem is akart az 

lenni. Csupán azt veszi észre, arra figyel a dán gondolkodói univerzumából, ami 

mondanivalója szempontjából relevánsnak tűnt.  

 

Nem sokkal később Brachfeldnek a kisebbrendűségi érzésről írott 1936-os könyvében, amely 

a recepció nélküli produkció típusába (SCHULZ 2009: 308) sorolható, a bizonytalanság 

érzésével kapcsolatban merült fel Kierkegaard neve, ahogy azt Horváth Petra is kiemelte.  

„Elsősorban a – ma igen divatos – egzisztencializmus témája ez, mely a dán gondolkodó 

                                                           
112 Georg Brandes: Kierkegaard und andere skandinavische Persönlichkeit. Dresden, Carl Reizner, 1924. 
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írásaiból merít, akit valaha – sok évvel azelőtt, hogy divatossá lett Németországban – 

Unamuno, a ››spanyol-Kierkegaard‹‹ fedezett fel ismét, és aki érdekes gondolatokat ébresztett 

a katolikus filozófusban, Peter Wustban is” (HORVÁTH 2008: 68). Sőt az idézethez fűzött 

lábjegyzetből azt is megtudhatjuk, hogy utóbbi gondolataihoz a barát, Brandenstein Béla 

irányította Brachfeldet. 

E könyvben a szerző direkt módon is tett egy rövidke utalást Kierkegaard-ra és A csábító 

naplójára éppen a Kisebbrendűségi érzések és a szex című fejezetben. A szerencsétlenül 

végződött eljegyzési történet miatt Brachfeld szerint ő azokra a típusú férfiakra példa, akik 

„[m]eg szeretnék vallani szerelmüket egy nőnek, de torkukra fagy a szó” (BRACHFELD 

2002: 64). A hallgatás mítoszának jelentőségét sejtette meg a szerző, amely az interpretáció 

egy kulcsfontosságú elemévé vált később113.   

Néhány oldallal lejjebb, még mindig a kisebbrendűségi érzés szexuális vetületét vizsgálva 

Don Juan alakjának rövid elemzését kísérelte meg a szerző. Habár itt nem hangzott el a dán 

filozófus neve, mégis egészen kierkegaard-i elemeket vehetünk észre, amelyek a Vagy-vagy 

értő, konstruktív olvasásáról tanúskodnak: „A lágy Amiel és a merész Don Juan ugyanabban 

szenvednek – egy bizonytalan énben, aki nem találja női társát. […] Don Juan csak abban 

különbözik szégyenlős társától, hogy túlkompenzálja az eredeti gyengeségét. Ő is félénk volt 

kezdetben, csak a tökéletlenség borzasztó érzését a kalandok kilengéseivel és 

változatosságával kellett kompenzálnia. […] Csak egy lépés választja el a félénkségtől Don 

Juant, mégpedig az a túlkompenzálás, mely nélkül a másik oly nevetséges. A félénk gyakran 

nagyvonalúan játssza a csábítót, egyik sem képes egy nőnek beadni a derekát egyenlő félként 

és ez a problémájuk oka” (BRACHFELD 2002: 67).  

Összességében úgy gondoljuk, Kierkegaard egy konstruktív interpretációjával találkozhattunk 

Brachfeld esetében, amelynek külön érdekessége, hogy a modern lélektan és a spanyol 

szellemi környezet eredményeit asszimilálva tekintett a dán gondolkodóra, még ha 

érdeklődése nem is bizonyult tartósnak.  

   

                                                           
113 Lásd ezzel kapcsolatban például Heller Ágnes megjegyzését a Vagy-vagyhoz írt utószóban: „Mindig újra és 
újra átéli a történteket, mindig újra és újra interpretálja; így lesz a Regine Olsen-szerelem mítosszá: a 
kommunikációképtelenség, illetve a kommunikációról való tudatos lemondás filozófiai mítoszává” 
(KIERKEGAARD 1994: 624). 
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6. Noszlopi László 
 

Noszlopi László (1901-1990), a filozófiai műveltségű pszichológus, két egymással szoros 

kölcsönhatásban létező tudomány, az etika és a pszichológia területén alkotott a korban. 

Budapesti születésű, tanulmányait is itt végezte; Brandenstein Bélával együtt, ő is Pauler 

Ákos tanítványa volt. 1924-ben doktorált pszichológiából és filozófiából, majd Berlinben, 

Jénában és Münchenben képezte magát. 1948 után – elsősorban vallásos beállítottsága és 

gondolati önállósága miatt – kirekesztették, mellőzték a szellemi életből. Az érzelmeknek 

döntő szerepet tulajdonított a morális megismerésben. „Ha áttekintjük műveinek listáját, az a 

benyomásunk támad, hogy voltaképp egyetlen nagy témát járt körül egész életében, egyetlen 

fogalomra építette filozófiai mondanivalóját: a szeretetre” (HANÁK 1993: 280).  

Érdeklődésére mindvégig jellemző, hogy két tudomány határán mozgott. Ennek a 

beállítottságnak kedvezett a két világháború közötti időszak szellemi élete, hiszen a születő és 

dinamikusan fejlődő lélektani irányzatok szívesen nyúltak vissza egy-egy nagy tekintélyű 

gondolkodóhoz, ha tanaik legitimációjára volt szükségük. A pszichológiát Noszlopi a 

filozófia segédtudományának tekintette, amely által az embert mélyebben és közvetlenebbül 

lehet megragadni. Freud és Jung nézetei mellett Max Scheler és Nicolai Hartmann 

munkássága volt az az alap, amelyre építkezett. 

Ugyanakkor a szerző műveiben többször találkozunk a kor- és kultúrkritika hangjával is, 

amelyen keresztül szintén köthető Kierkegaard-hoz. „Noszlopi elméleti munkásságának 

mindvégig jelenvaló mozgatója egy mindent átfogó (társadalmi, politikai, gazdasági, 

kulturális-eszmei) válság élménye” (HLP114 2000: 151). Tehát ő is érzékelte a korhangulatot, 

műveiben, ha nem is olyan mértékben, mint kortársai, reagált a krízisgondolatra. Válaszait 

erősen determinálta hívő beállítottsága: a válságtünetek enyhítésének egyetlen módját a 

valláserkölcsi értelemben felfogott szeretetben látta. Szeretet-tanát mestere, Pauler Ákos 

redukciós módszerének felhasználásával alkotta meg. „Noszlopi vizsgálódása a szubjektív 

jóra, a személy szubjektív jóságára vagy másképpen a személyérték vizsgálatára irányul” 

(HLP 2000: 152).  

Noszlopi László két rövidke tanulmánnyal jelentkezett a ’30-as években, amelyek alapján 

képet alkothatunk az általa látott dán filozófusról. 1932-ben a Kierkegaard a változó 

korszellem tükrében, majd 1933-ban A modern társadalom embere Kierkegaard 

szemléletében című, a receptív produkció (SCHULZ 2009: 309) típusába sorolható írásai 

                                                           
114 A Hell Judit-Lendvai L. Ferenc-Perecz László által jegyzett munkákat rövidítettem így. 
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jelentek meg. „Az utolsó évtizedekben a német gondolkodás általános figyelme Kierkegaard 

felé fordult. Az ő megértésén fáradoznak filozófusok (Höffding, Heidegger), protestáns 

teológusok (Diems), katolikus vallásbölcselők (Guardini, Przywara) és pszichoanalitikusok 

(A. Vetter) egyaránt” (NOSZLOPI 1932: 445). Ezzel, rögtön a ’32-es tanulmány első 

mondatában Noszlopi rögzítette a korabeli Kierkegaard-recepció két fontos jellemzőjét: 

egyrészt a századforduló táján és az azt követő évtizedekben felerősödő európai érdeklődést, 

másrészt a különböző tudományterületek művelőinek nyitottságát, amely elsősorban annak 

tudható be, hogy a dán bölcselőnél iránymutatásra lelhettek koruk legfőbb problémáival 

kapcsolatban.  

Noszlopi első szövegének címében azt ígérte, hogy a dán gondolkodót a kor főbb 

eszmeáramlatainak kontextusába helyezi, erre azonban nem kerül sor. A tanulmány legalább 

ilyen fontos célkitűzése a kierkegaard-i biográfia és életmű bemutatása, amelynek 

megvalósulása szintén kérdéses, hiszen a szűkre szabott terjedelem tulajdonképpen csak 

néhány főbb gondolat és fogalom felvillantására adott lehetőséget. Néhány mondatba sűrített 

ítéletei pedig többnyire félrevezetően leegyszerűsítőek, és azt a sejtésünket látszanak 

beigazolni, hogy a szerző jobbára csak a szekunder irodalomban kutakodva szerezte 

ismereteit. A Vagy-vagy-ról például így írt: „első része a gyönyöröket hajhászó, hedonikus, 

második része pedig az erényes és aszketikus életformát elemzi. Utóbbi a puszta 

szembeállítással arat az elsőn győzelmet” (NOSZLOPI 1932: 448). 

Az is hamar világossá vált, hogy a szöveg középpontjába Kierkegaard vallás- és 

egyházkritikai problematikája került, ami visszatérő eleme a különböző témájú 

fejtegetéseknek, és amelynek erőltetése egyértelműen kárára vált a tanulmány egészének. 

Noszlopi nem titkolt célja, hogy ignorálja a dán bölcselőt a katolikus teológiába, nem utolsó 

sorban oly módon, hogy szembeállítja őt a modern protestáns teológiával is. E kísérlet 

meddősége különösen akkor válik majd világossá, ha Koncz Sándor könyvének bemutatását 

megtesszük. 

Noszlopi is kiemelten foglalkozott Kierkegaard életének nevezetes eseményeivel, megjelenik 

az idős, rigorózus apa alakja és a felbontott jegyesség sorsfordító pillanata, amely 

eseményeket a szerző sajnos szintén túlzott magyarázó erővel ruházott fel. Mindennek során 

elsődleges forrása G. Brandes, akit „európai hírű és jelentőségű, de egészen kereszténytelen” 

kutatóként aposztrofált, és akinek könyvében szerinte „a pozitivizmus korának ítélete” 

tükröződik. Megfigyelhető, hogy elsősorban akkor ért egyet Brandes-szel, amikor az 

Kierkegaard vallásosságát, (vallásos) életre való alkalmasságát kérdőjelezte meg: „Minden 
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zseniális rosszmájúságát összeszedi, hogy újra meg újra diszkreditálja, nevetségessé tegye 

Kierkegaard keresztény világnézetét” (NOSZLOPI 1932: 446).  

A másik visszatérő kritikai pont, amit Noszlopi kiemelt: Kierkegaard-ban a valóság iránti 

érzék hiánya. Emiatt tűnhetett úgy, hogy „elgondolásai vértelen árnyak, egy túlhevített elme 

agyrémei.” (Uo.) A szerző megállapította azonban, hogy Brandes ebben téved, hiszen a 

„modern gondolkodók” – minden bizonnyal itt Noszlopi azokra a filozófusokra és 

teológusokra gondol, akiket tanulmánya első mondatában felsorolt – éppen a dán filozófus 

kivételes valóságérzékét csodálták. Szerinte éppen ebben csúcsosodott ki a Hegellel folytatott 

polémia: „Hegel gondolkodása azonban elvont, míg Kierkegaardé eleven. Mindkettőében éles 

ellentétek feszülnek ugyan, de ezeket Kierkegaard az élet kimeríthetetlensége felé való 

megnyitottsággal, Hegel viszont időfeletti, zárt fogalomrendszerben akarja megoldani”- 

foglalta össze tömören, általánosságokba veszve a problémát Noszlopi (NOSZLOPI 1932: 

447).  

A századforduló szellemi élete többféle eszmétől volt „fertőzött”, melyek közül a freudizmus 

a legnagyobb hatást gyakorlók közé tartozott. Noszlopi pszichológiai érdeklődése a másik ok, 

amiért folyton szükségét érezte, hogy valamilyen pszichopatológiás tünetegyüttest mutasson 

ki Kierkegaard tetteinek, vagy ami még rosszabb, gondolatainak forrásaként. A félelem, a 

szorongás, a búskomorság fogalmait mind ezen szempontok szerint elemzi, ami által 

elkerülhetetlenül leegyszerűsíti, félreérti azokat. „A pszichoanalízis számára a búskomorság 

az erotikus vágy legvilágosabb, szimbólikus nyelvezete. Az ››én‹‹, mert az ösztönnel 

sikertelenül harcolt, ugyanebben a sötét, személytelen ösztönben, mint sorsszerűségben, 

elveszni akar”- mondta (NOSZLOPI 1932: 448). Főbb freudi fogalmak hatását szintén 

minden áron igyekezett kimutatni a dán filozófusnál: „A halálvágy erotikus ösztön, melyet 

búskomorsággá törtek és mérgeztek meg” (Uo.). 

Mégis ezirányú tévelygéseinek köszönheti a szerző talán legéleselméjűbb meglátását: „a 

neurózis mögött az augustinusi ››nyughatatlan szív‹‹ rejtőzik” (NOSZLOPI 1932: 447). 

Meglátta tehát Kierkegaardban a hitéért folytonos belső harcot vívó bűnöst, ugyanakkor talán 

az önmagát kíméletlen őszinteséggel felboncoló lélek kínjait is. Igaz ez még annak ellenére is, 

hogy végzetesen félreértette a Kierkegaard által kiküzdött vallásosságot, hitet: „Az ember 

Isten képét viseli, vele rokontermészetű. Isten akarata nem ellentétes az ember igazi 

mivoltával, tehát nem kívánja annak pusztulását. Ellenkezőleg: az erkölcsi törvény követése a 

lélek erejét és boldogságát jelenti” (NOSZLOPI 1932: 449). Mennyire távol van ez például A 

félelem és reszketésben ábrázolt áldozathozataltól. 
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Ebben a szövegben Przywara alapján Noszlopi beszélt az álnevességről, mint ami által a dán 

gondolkodó személyiségének ellentétes oldalai nyilvánulnak meg. Kiemelte, hogy ezek 

viszonya egymással dialektikus, és hogy teremtőjük mögéjük rejtőzik el, így ha csak 

másodkézből is, de soraival az inkognitó jelenségének modern felfogását előlegezte meg.  

 

Noszlopi második tanulmányának középpontjában, ahogyan azt a cím is mutatja, a modern 

ember áll. Bár a két írás tematikailag, mondanivalóját tekintve alig különbözik, 

kidolgozottságukban jelentős színvonalbeli ugrás tapasztalható. Utóbbi – valószínűleg 

specifikussága okán – alaposabb, mélyrehatóbb. Továbbra is megfigyelhető a pszichologizáló 

nézőpont, de ennek már koránt sincs olyan súlya, nem nyomja agyon az elemzés kreativitását. 

Kierkegaard időszerűségét a szerző itt abban ragadta meg, hogy „a valóságtól eltávolodott 

megismerést újra a valóság közvetlen közelébe hozza” (NOSZLOPI 1933: 91). A Hegellel 

való polémiában kiformálódott kierkegaard-i álláspontot is sokkal lényegretörőbben foglalta 

össze, hivatkozva az életmű idevágó darabjaira. Kettejük fő különbözőségét pedig abban látta, 

hogy a német filozófus olyan rendszerben gondolkodott, amely az ellentétek feloldására 

törekedett, ahelyett, hogy az embert választás elé állította volna: „Időfeletti és egyetemes 

igazságai a konkrét-eleven létezés szempontjából ››közömbös‹‹ igazságok” (Uo.).      

A választás kényszerének hangsúlyozása már az egzisztencialista filozófia által felvetett 

problematika irányába mutató elmozdulásról tanúskodik. Noszlopi egyértelműen említi 

Heideggert, mint a modern gondolkodók legfontosabbikát, aki inspirációt talált Kierkegaard-

nál. Hangsúlyozta, hogy a kor követelményeinek leginkább a kierkegaard-i őszinteség és 

becsületesség követelménye felel meg. Különösen érdekes ez, hiszen Nagy András és Gyenge 

Zoltán szerint is115 Lukács két legfontosabb kierkegaard-i hatást bizonyító művét az 

(intellektuális) becsületesség kapcsolta össze.  

A kereszténységkritika itt már fogalmilag és gondolatilag is sokkal megalapozottabban került 

elő, köszönhetően valószínűleg a szakirodalomban – elsősorban Bohlin és Vettel 

Kierkegaard-ról írt könyveiben – történő elmélyedésnek. Pontosan látta a szerző, hogy 

Kierkegaard mindenekelőtt az „idillikus, nyárspolgári kereszténységet” kárhoztatta, mert ez 

szerinte „lágy, kényelmes, félbemaradt, komolytalan” (NOSZLOPI 1933: 90). A 

kereszténység kiüresedéséért, személytelenné és hétköznapian könnyűvé válásáért a „jól 

fizetett és köztiszteletben álló hivatalnokokat”, azaz a papokat hibáztatja. A kierkegaard-i 

kereszténység lényegét a szubjektív, bensőséges hitben, a veszély és nehéz döntés 

                                                           
115 GYENGE 2005 és NAGY 2011. 
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vállalásában, önmagunk választásában látta. Ezzel összefüggésben a modern ember életének 

legfőbb hibáját is „a félbemaradtságban, megalkuvásban” fedezte föl. A kor liberális-

individualista eszmeisége szerinte a kierkegaard-i esztétikai stádiumban jelenik meg 

legtisztábban, aminek modern megtestesülése Ibsen Peer Gynt-je. E hős legjellemzőbb 

tulajdonságaiban a modern tömegember értékrendje tükröződik: önző, önelégült, nem hoz 

áldozatot és nem képes ideálokat követni, mindent azonnal akar, és mindig másért lelkesedik, 

sem jó sem rossz nem tud lenni igazán, mert sosem foglal tartósan állást. Noszlopi elismerte 

ugyan, hogy ezek java része nem csak a modern korban jellemző, hanem általános emberi 

tulajdonságnak nevezhető, azonban fontosnak tartotta azt a distanciát, amit a tömegember és a 

„kivétel, az erkölcsi nagyság” között megtehető. Éppen ennek a ritka típusnak a kijelölésében 

látta a dán szerző jelentőségét: „A nemes hajlamokat, önfeláldozást, magasabb erkölcsi 

értékeket elsikkasztó farizeuskodással szemben Kierkegaard foglalt először tisztalátással 

állást” (NOSZLOPI 1933: 93). Majd nem sokkal később – és valamivel közismertebb 

formában – Nietzsche tette meg ezt.   

A korábbi írásban tehát Noszlopi megállapításai gyakran megalapozatlanok, felszínesek, 

kiütközik a kellő olvasottság hiánya. Ugyanakkor a második tanulmány esetében is 

meghatározóak a terjedelmi korlátok, még akkor is, ha számos fontos kierkegaard-i kérdés és 

probléma pontos interpretációja megtörténik, ezek alapos elemzésére nyilvánvalóan nem volt 

lehetőség. Ennek következtében csupán a ’30-as évek recepciójának a peremén szoríthatunk 

helyet a két tanulmánynak és a szerzőnek.   
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7. Széles László 
 

Széles László (1907-1958) volt számomra a legnagyobb rejtélye az 1930-as évek 

Kierkegaard-irodalmának. Életrajzát nem leltem fel egyetlen lexikonban sem, könyve 

magánkiadásban jelent meg 1933-ban, és egyéb írásai is elfeledettek, ezek hosszas 

utánjárással kutathatóak ki levéltárak mélyéről. Egy református diákmozgalom történetéről 

szóló tanulmány116 nyújtotta a legfontosabb nyomokat. Eszerint az Új Magyarság (1932-34) – 

később pedig Magyar Út (1934-40) néven tovább élő – folyóirat körül csoportosuló, annak 

szerzőit adó református fiatalok között Széles László mellett ott találjuk a magyar 

Kierkegaard-recepció több kulcsfiguráját, Tavaszy Sándort és Ravasz Lászlót is. 

Valószínűsíthetjük, hogy ebből a szellemi műhelyből kapott impulzusokat Széles, innen 

eredeztethető érdeklődése a dán filozófus iránt, ami láthatólag tartós volt, hiszen egy egész 

könyvet szentelt a témának.  

A Kierkegaard gondolkozásának alapvonalai című munkát 1933-ban szerzője azzal a céllal 

jelentette meg, hogy „az exisztenciális szempont kialakulását és elágazását Kierkegaard Sören 

élete művében nyomonkísérjük s ennyiben gondolkozásának alapvonalait felmutassuk” 

(SZÉLES 1933: 8). Tehát kettős feladatot vállalt Széles: egyrészt az életmű bemutatását, 

másrészt – a dán filozófus időszerűségét bizonyítandó – belekötni azt a legújabb filozófiai 

áramlatokba. Ennek megfelelően az összesen nyolc számozott fejezetből álló mű két részre 

tagolható: a 2-4. fejezet Kierkegaard életének eseményeit és főbb műveit veszi sorra, míg a 

könyv további kétharmada néhány kulcsfogalom alapos elemzését kíséreli meg. Ez a 

tárgyalásmód nem sokban különbözik a korabeli hasonló művekétől. A jelenség okairól 

dolgozatom elején már részletesen szóltam.   

Rögtön a könyv első, bevezetőnek tekinthető fejezetét olvasva tehetünk néhány fontos 

észrevételt. Széles egyértelműen szaktudósként viselkedett, hiszen mondanivalóját gazdag 

jegyzetanyaggal látta el, amelyben számos – a nemzetközi recepcióban mérvadó – irodalomra 

hivatkozott, ha nem tartalmilag, akkor többnyire eredeti nyelven idézve azt. Ezen kívül, ha 

kierkegaard-i szövegrész segítségével argumentált, azt mindig pontosan, a német kritikai 

kiadás kötet és oldalszámainak megjelölésével tette117. Egyértelmű erőfeszítéseket tett a dán 

gondolkodó korszerűségének bizonyítására, akit sokatmondóan a „modern ember örvénylő 

                                                           
116 Havas Gábor-Kulifay Albert: A Soli Deo Gloria szövetség története. http://sdg.org.hu/konyvek/havas-gabor-
es-kulifay-albert-a-soli-deo-gloria-szovetseg-tortenete/4-uj-magyarsag (Letöltés ideje: 2014. 07. 01.) 
117 Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy Széles nem csak a rengeteg kierkegaard-i citátum kiválasztását, de 
fordításukat is legalább olyan jó érzékkel végezte el.  
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lelki válságának hullámtörője”-ként (SZÉLES 1933: 6) jellemzett. Ehhez az érveket főként 

Karl Jaspers Die gesitige Situation der Zeit című művéből vette, amelyben Kierkegaard 

kritikai meglátásainak aktualitását hangsúlyozta. 

A második fejezetben a dán filozófus életének csomópontjait vette végig a szerző. Többek 

között reflektált arra a problémára, hogy a kierkegaard-i gondolatok megértésének kulcsa a 

biográfia, és az ennek eseményeit, az ezekre adott reflexiókat rögzítő naplók. Érdekes módon, 

valószínűleg a saját magán tapasztalt tünetek alapján, a „Kierkegaard-betegség” leírásával 

kezdte ezt a részt Széles: egyértelműen ambivalensen viszonyulnak ezek a szövegek az 

olvasókhoz, mondja, hiszen nem elég, hogy egyszerre vonzanak és taszítanak, még lelki 

kínokat is okoznak, azonban mégsem szabadulhatunk tőlük.  

Annak ellenére, hogy a szerző röviden, lényegre törően ítél az életrajz eseményeivel 

kapcsolatban, megállapításai többnyire helytállóak és – nem utolsó sorban gyakran – 

szellemesek. Bár többször találunk tartalmi idézeteket a már ekkor rendelkezésre álló 

szakirodalomból, azonban egészen jó érzékkel válogatja össze őket.  

A híres kierkegaard-i irónia eredetét és jelentőségét szintén jól megragadta: „Kifejlődik a 

készség e búskomorság és kétségbeesés erőszakolt vidámság és életkedv mögé rejtésére, az 

indítás szellemi erejének élcben és iróniában kibontakoztatására, páratlan dialektikai 

készséggel” (SZÉLES 1933: 10). Azt is érzékelte, hogy ez az „attikai só” koránt sem egy 

kiegyensúlyozott világnézethez vezetett nála, hanem a „hátulról sebző irónia” gyötrő terhe lett 

a végeredmény.  

Az inkognitó összetettségének felismerésére Széles ugyanúgy nem volt képes, mint legtöbben 

a kortársai közül, azonban jóval többet tett a jelenség puszta leírásánál. Az „indirekt közlés 

sajátos dialektikája” fogalom arra szolgált nála, hogy elkülönítse az életmű „pszeudonymek” 

által alkotott részét a saját néven kiadott „keresztyén építőirodalom remekei”-től. A következő 

fejezetben, az egyes művek ismertetése során szintén több esetben reflektál az álnevességre, 

ahogy azt látni fogjuk.  

Széles már itt megfogalmazta, hogy Kierkegaard a „dán államegyházban megtestesített 

kereszténységgel” szakított, ugyanakkor „mélyen vallásos karakter” volt. Nagy András is 

Széles művének egyik alaptételeként értékelte azt az állítást, miszerint „Kierkegaard a 

kezdetektől fogva vallásos szerző volt” (NAGY 2011: 165). Ennek a bizonyítási törekvésnek 

aztán az egész könyv szempontjából jelentős kihatása lesz. 

A harmadik fejezet középpontjában a dán filozófus alapvetően „kritikai állásfoglalása” került, 

amely Széles szerint a XIX. században az egyedüli lehetőség volt arra, hogy valaki 

„szubjektív gondolkodó” lehessen. Ez azonban elsősorban és szükségszerűen a hegeli 
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filozófia kritikáját jelentette, amelynek leírása a könyv kevésbé sikerült része, ahogy arra 

Nagy András is felhívta a figyelmet tanulmányában (NAGY 2011: 164-165). Hegelt és 

bírálóját Széles etikájuk és a vallásról alkotott képük segítségével ütköztette. Minden 

igyekezete arra irányult, hogy kimutassa alapvető ellentétüket, ugyanakkor azt is, hogy a dán 

gondolkodó életművének létrejötte egyértelműen ennek a polémiának köszönhető. 

Tulajdonképpen Széles a kierkegaard-i kritika hármas irányultságáról beszélt: a hegeli-

spekulatív filozófia, a „hivatalos kereszténység” és az „esztétikai-romantikus életfelfogás” 

ellen vívott harcban vélte megragadni ennek lényegét, azonban leegyszerűsítő ítéletalkotásai 

néhol megbosszulták önmagukat. Csupán az egyház elleni küzdelem állítható teljes 

mértékben, a Hegellel való polémia általa adott leírása a pontatlanságok miatt nehézkes. Az 

esztétikai világszemlélet bírálatáról a szélesi szempontok alapján beszélni teljesen félrevezető, 

hiszen itt inkább csak a kierkegaard-i álneves szerzők és művek egymással dialogizáló-vitázó 

állásfoglalásáról volt szó.  

A következő fejezet célja, a kierkegaard-i korpusz áttekintése, ami az összesen hét oldalnyi 

terjedelemben eleve kudarcra ítélt vállalkozás. Széles arra képes csak, hogy felvillantsa az 

életmű néhány darabjának jellemző vonásait. Az viszont beszédes, hogy mely szövegeket 

emelte ki, illetve hogy ezeket hogyan interpretálta. Előre kell bocsátanunk, hogy a szerző az 

előző fejezetben tett erőfeszítéseit mintegy figyelmen kívül hagyva, itt jól láthatóan visszatér 

az eredeti koncepcióhoz: a kierkegaard-i műveket nem a Hegellel való affér mentén, hanem a 

„Miként lesz az ember keresztyénné?”, vagyis az „egyetlen exisztenciális kérdésen” keresztül 

akarja értelmezni. Széles alapvetően vallásos kontextuskeresését az is mutatja, hogy 

felismerte az életmű kettősségét: kiemelte, hogy Kierkegaard önmagát vallásos íróként 

határozta meg, hiszen míg baljával a pszeudonym műveket nyújtotta olvasóinak, addig 

ezekkel párhuzamosan jobbjával építő beszédeket kínált kortársainak. Széles sajnálkozása, 

hogy olvasói „mind bal keze után nyúltak”, szintén árulkodó, azonban a recepció korabeli 

történetét tekintve helytálló megállapítás.   

A Szókratészről szóló dolgozat kapcsán beszélt az „egzisztenciaközlés” lehetőségéről, mint a 

dán filozófus megértésének egyik kulcsáról. A Vagy-vagy elemzése már ennek segítségével 

történik, hiszen Széles viszonylag pontosan látta a többszörösen álneves szerzőségben rejlő 

lehetőségeket, vagyis az egymásnak ellentmondó, dialogizáló írók különböző álláspontjait. 

Nagy Andrásnak igaza van, amikor azt állítja, hogy Széles erősen leegyszerűsítette a fő művet 

akkor, amikor „A” és „B” papírjait a férfi-nő viszony egy különleges szempontú 

vizsgálataként aposztrofálta. Egyrészt azonban nem zárkózhatunk el a mű ilyenfajta olvasati 
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lehetősége elől118, másrészt a szűkre szabott terjedelmi korlátok nyilván nem tettek lehetővé 

egy alapos elemzést. Ezután egy-egy bekezdést szentelt további szövegek bemutatásának, 

ahol kísérletet tett a kierkegaard-i álnevek – helyenként megmosolyogtató – magyarítására. Az 

életút stádiumait például „Könyvkötő Hilarius”, Az aggodalom fogalmát „Koppenhágai 

Őrálló” jegyzi.  

Komolyabbra fordítva a szót, méltányolnunk kell Széles két jelentős felismerését is ebben a 

részben. Először is kiemelt jelentőséget tulajdonított a „Befejező tudománytalan utóirat a 

Filozófiai töredékhez” című könyvnek, amelyet úgy határozott meg, mint „Kierkegaard 

összefoglaló s valami részben rendszeresnek is mondható filozófiai főműve” (SZÉLES 1933: 

25). Ráadásul észrevette azt is, hogy a Johannes Climacus által jegyzett munka 

szembeállítható az Anti-Climacus neve alatt megjelenő Halálos betegséggel és A 

keresztyénség begyakorlásával, így az inkognitó jelenségének egy újabb aspektusát írta le.  

Az életút stádiumainak az egész korpuszban elfoglalt különleges helyével szintén tisztában 

volt a szerző, és ezt az egész életmű megértésének kulcsaként kezelte. Nem csupán a 

bonyolult szerkezetére és álnevességére hívta fel a figyelmet, de magyarázó erejére is utalt: 

„Kierkegaard exisztáló individualitásokat rajzol s a pszeudonymek felsorakoztatásával 

konkrét, egyéni alakban találja elő az esztétikai vagy etikai életnívón mozgó embert, hogy az 

esztétikai, majd a pusztán etikai élet ellentmondásainak és lehetetlenségének feltüntetésével, 

indirekt úton ösztönözze a magasabb és legmagasabb, keresztyén etikai élet megvalósítására.” 

(SZÉLES 1933: 27).  

A következő három fejezetben, tulajdonképpen a könyv kétharmadában, Széles néhány 

kierkegaard-i alapfogalom részletes magyarázatára és kontextualizálására tett kísérletet. A 

korabeli magyar recepcióban a mű legnagyobb újdonsága éppen ebben érhető tetten, hiszen 

egy másféle szemléletet tükröz, túllép a művek didaktikus felsorolásán. Ráadásul kétségkívül 

lényeges elemeket sikerült megragadnia a szerzőnek, amikor a szubjektum problémájáról, az 

exisztenciális gondolkodás lehetőségeiről vagy a stádiumok viszonyáról beszélt.  

A kierkegaard-i filozófiát a karteziánus és a hegeli eszmeiség „megszüntetve megőrzéseként” 

magyarázza Széles, amely a „vagyok, én vagyok” alaptételig jutott, hogy felismerje a 

szubjektív és az objektív (a konkrét és az absztrakt) gondolkodás különbségét, egyértelműen 

az előbbi mellett foglalva állást, azzal a kiegészítéssel, hogy az igazság „a megismerésnek az 

exisztáló megismerőhöz való viszonyában áll” (SZÉLES 1933: 31). Így Széles az általa 

„elbensőiesítés”-ként fordított fogalomig jutott, amelyben azonban egyértelműen benne 

                                                           
118 Lásd például SZILÁGYI 1978. 
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foglaltatik a cselekvés. Kizárólag ennek köszönhetően valósíthatja meg az egyén saját 

exisztenciáját, és kerülheti el, hogy csupán „árnyékexisztencia” legyen, mondja. 

A hatodik fejezetben több új fogalom is bevezetésre került, ahogy azt „Az 

exisztenciadialektika és az exisztenciakategóriák. Az exisztenciális gondolkozás” cím is 

mutatja. A szerző törekedett rá, hogy ezeket minden esetben – többféleképpen is – definiálja 

olvasói számára. Újra találkoztunk például az „elbensőiesítés”-sel, ami most az egyén 

„exisztenciájának megtartása és kiépítése” (SZÉLES 1933:32) értelemben szerepelt. Az 

„exisztenciadialektika” fogalmát pedig úgy írta le, mint egy kutatási módszer, amely annak 

kibontakozására és alkalmazására irányul. Az „exisztenciakategóriák” különösen összetett 

terminussá vált, hiszen ebben Széles játékba hozta a kierkegaard-i stádiumokat, illetve a – 

sokat vitatott – „stádiumelmélethez” kötődő olyan kategóriákat, mint az ellentmondás, a 

szenvedély, az ismétlés, ugrás (döntés, választás) és a paradoxon. Ezek jelentősége szerinte 

úgy ragadható meg, hogy „a személyiség kialakulásának útján felmerülő problémák 

kiéleződését és megoldását jelentik” (SZÉLES 1933:32).   

Látható, hogy a dán filozófus gondolati univerzumának legfőbb fogalmai szerepeltek itt, 

amelyek a későbbi elemzés során kiegészültek még a pillanat, a bűn, a – Széles által 

aggodalomnak fordított – szorongás kategóriákkal. A szerző körültekintő alapossággal, az 

egyes fogalmak kapcsolatát, egymásból következését pontosan látva mutatta be ezeket a 

következő, majdnem húsz oldalon. Az interpretáció részletes ismertetését szükségtelennek 

tartom, csupán néhány fontos momentumot szeretnék kiemelni. Teljes meggyőződéssel 

állíthatjuk, hogy Széles az egyes kategóriák átfogó analízisére törekedett, fontos felismerések 

és következtetések megtételére is képes volt, amit jól bizonyít, hogy egy-egy fogalom több 

Kierkegaard-műben előforduló többféle interpretációját is ütköztette, ötvözte egymással. Úgy 

hiszem, ez a dán filozófus műveinek alapos, értő olvasásáról is tanúskodik. A „pillanat” 

fogalmának elemzése során például a német összkiadás következő kötetivel találkozunk: Der 

Begriff der Angst, Philosophische Brocken, Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift, 

valamint a Leben und Walten der Liebe című írások.  

Mindezek ellenére van néhány elem, amely miatt elmarasztalhatjuk a szerzőt. Többször 

előfordult, hogy az elemzés során elsiklott lényeges momentumok mellett, általában olyankor, 

ha arra mondanivalója kifejtéséhez nem volt szüksége. Amikor például A szorongás 

fogalmában kifejtett kierkegaard-i személyiségfelfogásról beszélt, amely szerint az ember 

szintézis, mivel olyan ellentétek metszéspontjában helyezhető el, mint a végesség és 

végtelenség, idő és örökkévalóság, akkor a szabadság és szükségszerűség ellentétpárt érdekes 

módon nem szerepeltette. Ennek oka valószínűleg abban keresendő, hogy a továbbiakban a 
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kierkegaard-i időfelfogás elemzésére tért rá, amihez erre nem volt feltétlenül szüksége. Ki kell 

még emelnünk Széles stílusának egy a megértést segítő jellemvonását. Didaktikus módon a 

nehezen követhető, mélyebb elméleti fejtegetésekbe merülő részeket időről időre összefoglaló 

fejezetek szakítják meg, amelyek segítik a gondolatmenet követését, élvezhetőbbé teszik az 

egész szöveget.  

A hetedik fejezetben Széles a kierkegaard-i stádiumelméletnek egy erős interpretációját adta. 

„A stádiumok az [előző fejezetben tárgyalt119] exisztenciakategóriák különböző tökéletességi 

fokon való kibontakozását mutatják”, azaz használatuk, megvalósulásuk során jönnek létre, 

fogalmazott a szerző (SZÉLES 1933: 51). Széles „exisztenciakategóriáknak” és 

„exisztenciaszféráknak” is nevezte ezeket, ami fordítói bizonytalanságnak, fogalmi 

tisztázatlanságnak is tűnhet, azonban szívesebben látjuk benne az interpretációs potencia 

halmozását. A keresztény gondolkodókra jellemző módon egy fejlődési folyamat elemeiként 

interpretálta ezeket: „A kategóriák teljes kibontakozásukat a keresztyénség, a paradox 

vallásosság exisztenciális stádiumában érik el. A legalacsonyabb, esztétikai stádiumban még 

nem bontakoznak ki. Az esztétikai és vallásos életnívó közti átmenet gyanánt szolgáló 

erkölcsi stádiumban sem nyerünk végleges feleletet ez exisztenciális problémára” (Uo.). 

Bármennyire is gyakori ez a fajta interpretáció, éppolyan meggyőzően érvelhetünk amellett, 

hogy a kierkegaard-i stádiumok egymással összeköthetetlenek, egyszerre, párhuzamban létező 

életlehetőségek, mint amellett, hogy a dán gondolkodónál – annak rendszerellenes alapállása 

miatt – semmiféle konzekvens struktúra, így a stádiumelméletet sem tételezhető
120.   

Mindezek ellenére a kierkegaard-i három stádium leírása elég alaposan megtörtént a 

következő oldalakon, ami árnyalta a Vagy-vagyról a korábbi fejezetben adott elnagyolt képet. 

Nagy András is felhívta a figyelmet Széles felszínes elemzésére (NAGY 2011: 164-165), 

azonban úgy gondolom, e fejezet vizsgálatával vélekedése vitathatóvá vált. Tehát az esztétikai 

stádium lényegileg helytálló interpretációját kaptuk a következő oldalakon, amelynek 

bemutatásától – néhány jellegzetességet leszámítva – most eltekintünk. Mivel Széles 

folyamatként tekintett a stádiumokra, ezek megvalósulásakor is dialektikát keresett, amelyből 

addig a megmosolyogtató képig jutunk, miszerint „Hegel és Don Juan egymás kezét fogják” 

(SZÉLES 1933: 55). Az esztétikus jellemzője a változatlanság, az „exisztenciakategóriák nem 

bontakoznak ki az életében” (SZÉLES 1933: 54), állította a szerző, amivel nem tudunk teljes 

mértékben egyetérteni. Azt viszont jól látta, hogy e stádium végpontja a kétségbeesés, 

amelynek bemutatását egy másik mű, az Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift 

                                                           
119 Kiegészítés tőlem F. Sz. 
120 E problémakör rövid, ugyanakkor lényegretörő összefoglalását lásd GYENGE 2007: 143-145. 
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alapján tette meg. Tehát ismét bizonyítva láthatjuk a szerző tájékozottságát és a konstruktív 

interpretációra való képességét. A következő alfejezetben, az „etikus exisztencia” bemutatása 

során a Vagy-vagy második részén kívül ismét több kierkegaard-i szöveget is játékba hozott 

Széles. A kétségbeesés melletti döntéssel jutottunk a választásig, ismerte fel, amely feltétele 

az etikának, ami pedig a kötelességben ölt testet. „Ez aktív etikai ››magáraeszmélésből‹‹ nőtt 

ki az igazi egyéniség. A ››magáraeszmélt‹‹ s önmagát választott egyén föladata az, hogy 

önmaga legyen”- hangoztatta a kierkegaard-i filozófia egyik legfontosabb felismerését 

(SZÉLES 1933: 57). Némileg a popularitás számára tett engedményként értékelhetjük a 

házassággal kapcsolatos szellemes kierkegaard-i idézetek csokorba gyűjtését, aminek a 

gondolatmenet előre vitele szempontjából sincs szerepe.   

Ebből a stádiumból az a kérdés vezetett tovább, miszerint: lehetséges-e az erkölcsiség 

felfüggesztése? Már a vallási irányába mozdulunk el, amikor Széles igennel válaszol, és „a 

költő”, Jób és Ábrahám alakján keresztül bizonyítja döntését. „A keresztyén exisztencia. 

Kierkegaard vallásfilozófiai gondolatai” alcím is jelzi, hogy a következőkben nem csupán a 

vallási stádium, hanem a dán gondolkodó egész hitfelfogásának bemutatása lesz a cél. Jól 

érzékelte Széles, hogy az etikaitól újabb ugrás vezet a hithez, amelynek „lélektani 

approximációja itt a vétek, a bűntudat és a végtelen rezignáció” (SZÉLES 1933: 62).  

Kétségkívül az egész könyv legkevésbé sikerült pár oldala következik ez után, amikor Széles 

a „Töredék”121 gondolatmenetének interpretációján keresztül a kierkegaard-i hitfelfogás 

bemutatására tett kísérletet. E mű nehézkes és fárasztó dialektikáját a szerző valamivel lejjebb 

maga is beismerte (SZÉLES 1933: 68). Széles itt érezhetően elveszett a szövegben, amit jól 

mutat a kierkegaard-i citátumok megsokasodása. Az összekötések, magyarázatok nélküli 

idézetek nem viszik előbbre a gondolatmenetet. Többször nem egyértelmű, hogy Széles a 

saját véleményét vagy Kierkegaard-ét mondja éppen. A „botránkozásnak” a hit aktusában 

betöltött szerepének magyarázata az a pont, ahol a szöveg végképp szétesik. Mégsem 

állíthatjuk, hogy Széles nem értette vagy jelentősen félreértette volna dán elődje 

vallásfilozófiai gondolatait, a zavar okát máshol kell keresnünk. Azt hiszem, nem járunk 

messze az igazságtól, ha e kínos epizód mögött azt a szándékot sejtjük, hogy mindenáron 

„megkeresztelje” dán elődjét. A keresztyénség begyakorlása122 című mű elemzésekor sem 

találta még meg a korábbi hangját Széles, hiszen itt újabb kihívással kell szembenéznie: mit 

kezdjen az ebben egyértelműen benne rejlő erőteljes egyház- és valláskritikával? Sokat elárul 

az elemzés irányultságáról az is, hogy újra előkerül, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ezzel az 

                                                           
121 Széles a Filozófiai morzsákat szerepeltette e cím alatt. 
122 A keresztény hit iskolájáról van szó.  



 

108 

egész szélesi szöveg egyik kulcsaként értelmezhető a kérdés: „miképpen lesz az ember 

keresztyénné?” A választ „a Jézus Krisztussal való egyidejűségben” jelölte meg a szerző, 

visszautalva a korábban megalapozott kierkegaard-i időfelfogásra, amely kiegészül a 

kétségbeesés, a döntés, a paradoxon és szenvedés fogalmakkal, mint a hit feltételeivel. 

Az elemzés akkor vált újra igazán értékessé, amikor Széles – a fejezet összegzéseként – a két 

művet ütköztette egymással. Beszédes, hogy a szerző itt újrafogalmazta az egész mű 

elkészítésének motivációját: „Dolgozatunk céljának megfelelően igyekeztünk a ››Töredék‹‹ és 

››A keresztyénség begyakorlása‹‹ gondolatmenetét az egész Kierkegaard-corpusból oly 

módon kiegészíteni, hogy a keresztyén exisztencia szférájában az exisztenciakategóriák teljes 

kibontakozása szemlélhető legyen, s az egyetlen exisztenciális probléma megoldás kitűnjék” 

(SZÉLES 1933: 75). A két szöveg fő különbségeinek számbavétele ráadásul az inkognitó 

jelenségével kapcsolatban korábban mondottakat is elmélyíti, hiszen Széles éppen ezen 

keresztül tartotta megragadhatónak a kierkegaard-i hit lényegét. Jól látta, hogy a Töredék és A 

keresztyénség begyakorlásának szerzője ellentétes álláspontot, hit-felfogást képviselnek, de 

azt is felfedezte, hogy a két álnév – Climacus és Anti-Climacus – mögött a vívódó, hitéért 

küzdő egzisztencia, Kierkegaard áll. Ebben a kettősségben látta a dán gondolkodó „keresztyén 

filozófiájának” legsajátosabb vonását. Felismeréseinek értékéből, úgy gondolom, az sem von 

le jelentősen, hogy Széles minden áron a folyamat keresztyén végpontját, célját hangsúlyozta, 

és semmiképpen sem tartotta „potenciálisan egyenrangúnak” az – álnevek mögé rejtőzött – 

Kierkegaard által képviselt különböző életlehetőségeket.  

Az utolsó, a nyolcadik fejezet célja egyértelműen az összegzés, így itt Széles a korábban 

mondottakhoz már pusztán egyetlen elemmel járult hozzá, az viszont az egész könyv 

szempontjából kiemelt jelentőségű. Annak ellenére, hogy a „Kritikai méltatás” cím mást ígér, 

éppen a kierkegaard-i eszmeiséggel szembeni kritikai állásfoglalás létjogosultságának 

megkérdőjelezésével indult e rész. A szókratészi módszerrel rokonítható ez a filozófia, sajátos 

állásfoglalást kíván meg a befogadójától: „Nem a vizsgálódó, tanulmányozó, rendszerező 

tudóshoz, nem is a kíváncsiskodó, esztétikus közönséghez fordul, hanem az exisztáló 

egyénhez s azt kívánja, hogy a vele való találkozás az egyén lelkiismereti kérdése legyen. 

Kritizálni őt annyi, mint elkerülni s méltatni annyi, mint vele menni” (SZÉLES 1933: 77-78); 

egyszerre vonz és taszít, ahogy azt korábban is megállapította. A tanulmány utolsó soraiban 

még egyszer előkerült a „Töredék” és „A keresztyénség begyakorlása”, mint a két szélsőség, a 

hittel szembeni kétféle állásfoglalás megtestesítői. „Kierkegaard gondolkozása két határ 

között lüktet”- vallja Széles (SZÉLES 1933: 84). Egész befogadói magatartásunkat és 

interpretációnkat az határozza meg, hogy mi melyiket választjuk, mondta: az Abszolútumra 
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figyelő „áhitatos hallgatók” vagyunk, vagy kritikus-keresők, akik az ismeretlen, a Semmi előtt 

félnek és reszketnek.      

A kierkegaard-i filozófia kritikai aspektusa egyrészt a hegeli filozófia Kierkegaard által adott 

polémiájának újbóli összegzésében jelent meg, amelyről többször volt már szó korábban, de 

új elem, hogy most filozófiatörténeti kontextusban látjuk azt. Széles pontosan leírta a dán 

gondolkodó helyét a Hegel utáni eszmetörténetben, a Schopenhauer, Nietzsche és Bergson 

nevével fémjelzett, egészen az „exisztenciális filozófiáig” vezető úton.  

Egy az egész mű megítélése szempontjából kiemelt fontosságú elemet is felfedezhettünk itt, 

mégpedig a vallás elleni támadások súlyosságának „beismerését”. Kierkegaard életének és 

gondolkodásának „paradox tragikumának” nevezte döntését a keresztyénség mellett, de a 

keresztyén egyház ellen. Hangsúlyozta, hogy az elvilágiasodott, kiüresedett liturgiákká hígult 

vallást bírálta, azonban Széles egyoldalú látásmódját mégis kiválóan érzékelteti, hogy „a nagy 

dán a modern keresztyén apológia legerősebb bajnoka” (SZÉLES 1933: 82) lehetett nála, 

illetve a filozófiát a teológia szolgálóleányaként igyekezett aposztrofálni.    

Azt leszámítva tehát, hogy Széles – más kortárs keresztény gondolkodókhoz hasonlóan – 

„megkeresztelte” (sőt talán meg is konfirmálta) dán elődjét, összességében egy hiteles képet 

alkot róla, gondolatait kivételes alapossággal, a legfontosabb művekre, fogalmakra és 

problémákra koncentrálva volt képes közvetíteni olvasóinak. Az egész magyar recepció 

szempontjából jelentős eredménynek kell tartanunk az inkognitó jelenségének pontos leírását, 

illetve azt az új fogalmiságot, amelyet Széles a kierkegaard-i művek és terminusok 

lefordításával, interpretációjuk során teremtett. 
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8. Brandenstein Béla 
 

Mihez kezdhet egy ízig-vérig akadémiai filozófus Kierkegaard-ral? Az, akinek lételeme a 

rendszerben való gondolkodás, megértheti-e egyáltalán a dán bölcselő műveinek igazi 

jelentését? E kísérlet kimenetele legalábbis kétséges, így a vizsgálatunk középpontjában álló 

Brandenstein Béla (1901-1989) által írt Kierkegaard-könyv123 talán nem is lehet több 

„tisztességes iparosmunkánál”? Hipotézisünket, miszerint Brandenstein érdeklődése 

lényegében „szakmai” jellegű volt, alátámasztani látszik, hogy stílusában, 

gondolkodásmódjában nem „fertőződött meg”, ahogyan az a dán gondolkodó interpretátorai 

többségénél diagnosztizálható. Szerzőnk egész alapállása, mint rendszerben gondolkodó és 

szisztematikus rendszerépítésre törekvő filozófus, ellentétes a kierkegaard-ival. Brandenstein 

szintetizáló hajlama és munkásságának ezen időszakában szellemi univerzumának legfőbb 

viszonyítási pontjaiként szolgáló Platón, Arisztotelész, Kant, Hegel, Husserl, Bolzano és 

Heidegger befolyása szintén a kapcsolat „formális jellegét” látszanak erősíteni. 

A Kierkegaard-könyv megszületésének körülményei is jellemzőek, van ugyanis némi igazság 

abban, amit irigyei vetettek a szemére, hogy túl sokat ír, grafomániájának egyik – egészen 

kierkegaard-i – magyarázata lehet a magány. „Az egyik magyar filozófus azt írta róla egy 

magánlevélben, hogy minden témát felkapott és ››elírt‹‹ mások elől. Állítólag így született 

meg Kierkegaardról szóló könyve, majd pedig az első egzisztencialista hangok hatására a 

hatalmas antropológiai mű, Az ember a mindenségben.”124 

Úgy tűnik tehát, hogy a műben nyoma sincs a kierkegaard-i írásmódnak, ugyanakkor mégis 

több rejtett szállal kötődik az eddigre már egyértelműen formálódó interpretációs 

hagyományba. Akadémiai értekezésével Brandenstein szembetűnő ellenpontját képezi Lukács 

György esszéisztikus beszédmódjának, mégis számos közös elemet fedezhetünk föl 

esetükben, amelyek számbavétele szintén célja tanulmányunknak. 

Az 1930-1940-es években Brandenstein monografikus igényű filozófiatörténeti munkák sorát 

jelentette meg, amelyek tükrözték érdeklődésének irányait, valamint azt a törekvését, hogy az 

európai „gondolat hőseit” megismertesse a művelt magyar olvasóközönséggel. Ennek 

szellemében publikálta Kierkegaard-ról, Platónról125, Nietzschéről126, írott könyveit, 

                                                           
123 Brandenstein Béla: Kierkegaard, Budapest, Franklin Társulat, 1934. (A mű először a Budapesti Szemlében 
került publikálásra 1934-ben: 62. évf. 674. sz. 73-92. o., 675. sz. 180-209. o., 676. sz. 300-337. o.; újabb kiadása 
Veres Ildikó előszavával: Budapest, Kairosz, 2005.) 
124 Hanák Tibor is a levélíró kilétét homályban hagyva említi ezt tanulmányában: HANÁK 2005: 71. 
125 Brandenstein Béla: Platon. Budapest, Szent István Társulat, 1941. 
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amelyeknél célul tűzte ki, hogy minden esetben átfogó képet adjon az egész életműről. 

Nietzsche-könyve előszavában így fogalmazott: „A becsületes értelmezéshez és a 

lelkiismeretes bírálathoz elkerülhetetlenül szükséges magának az írónak nem csak alapos 

ismerete, hanem gondos ismertetése is. Ezért, és mivel amúgy sincs átfogó magyar Nietzsche-

munka, szükségesnek tartom Nietzsche gondolatait igen bőven és lehetőleg teljes 

szövegrészek hű bemutatásában közölni. […] Az egyes művek bemutatása után vezető 

eszméiknek újólagos, immár bíráló és Nietzsche egész életének bontakozásába állított 

kiemelése viszont arra alkalmas, hogy a Nietzsche-kép lényeges vonásai el ne mosódjanak 

gazdag gondolatvilágának részleteiben” (BRANDENSTEIN 1943: 4-5). Bár a dán 

filozófusról írott mű esetében ezek az elvek nem jelentek meg explicit módon, mégis 

érzékelhető törekvései voltak a szerzőnek.   

 

A Kierkegaard-könyv újbóli, 2005-ös kiadásához írt bevezető tanulmányában Veres Ildikó 

sorra vette a szerző életének legfontosabb eseményeit születésétől haláláig. Azért is 

nélkülözhetetlen mindez, mert Brandenstein munkássága – néhány tanulmányát leszámítva – 

ismeretlen hazánkban. Veres a tervezett életműsorozattal a filozófus műveinek kiadását és az 

ezekbe történő bevezetést tűzte ki célul. Brandenstein egész gondolati rendszerének rövid, de 

lényegre törő bemutatására is kísérletet tett itt, amelynek során jól láthatóvá váltak a 

kapcsolódási pontok az európai és a magyar filozófiai hagyományba. Rendszerének 

kialakítása során Arisztotelész, Heidegger, Husserl és Bolzano mellett Pauler Ákos és Böhm 

Károly tanai voltak mértékadóak számára.  

A kierkegaard-i hatás minél pontosabb leírása érdekében tehát fel kell térképeznünk, hogy 

kik, mely irányzatok, művek és alkotók határozták meg Brandenstein gondolkodását az 1930-

as évek legelején, a Kierkegaard-könyv megszületésekor, illetve milyen irányokba indult 

tovább ezután. A kérdés megválaszolásához nagy segítségünkre volt a Dukai András által 

összeállított bibliográfia, amely a 2005-ös Brandenstein Béla emlékkönyvben jelent meg127. 

Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a vizsgált időszakban szerzőnk figyelme főként 

filozófiatörténeti témájú kutatásokra összpontosult, a német idealizmus, majd pedig 

Heideggerrel és a vele erősödő egzisztencialista filozófiával foglalkozó szövegei lehetnek 

érdekesek számunkra. Emellett teoretikus problémák is foglalkoztatták, például antropológiai, 

kultúraelméleti és kultúrkritikai kérdések. 

                                                                                                                                                                                     
126 Brandenstein Béla: Nietzsche. Budapest, Szent István Társulat, 1943. (Reprint kiadás: Budapest, Szent István 
Társulat, 2002.) 
127 Dukai András: Brandenstein Béla bibliográfia. In: Veres Ildikó (szerk.): Brandenstein Béla emlékkönyv. 
Hága, Mikes International, 2002, 68-77. o.  
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Elsőként a szerző Kant és a német idealizmus címen 1932-ben megjelent munkájáról128 kell 

szót ejtenünk, amelynek középpontjában a kanti filozófia alapos bemutatása áll. A könyv alig 

negyedében elemzi Fichte, Schelling és Hegel gondolatait, valamint ezek viszonyát a 

königsbergi filozófushoz. Témaválasztását Brandenstein e szerzőknek az újkori 

gondolkodásban vitathatatlanul növekvő szerepével indokolta, ugyanakkor szempontunkból 

fontosabb, hogy tanulmányozásuk megfelelő alapot biztosított számára a kierkegaard-i 

univerzumban való elmélyedéséhez. A könyv záró sorai már egyértelműen ezt az irányt 

látszanak kijelölni: „Az újkori bölcseletnek az a szédületes magasba törtetésben való hatalmas 

kulminációja tulzott volt: össze kellett omlania. Összeomlása után a filozófia sokáig a földön 

hevert, a XX. század fordulója körül ujra felemelkedett: XIX. századbeli ujrakezdései és XX. 

századbeli felvirágzása külön tanulmányt igényelnek” 129 (BRANDENSTEIN 1932: 193-194).  

Egy másik, bár még mindig csupán indirekt módon köthető hivatkozás 1933-ban történt. E 

tanulmányban130 Nietzsche kultúrkritikájával kapcsolatos álláspontját fejtette ki a szerző. 

Annak ellenére, hogy a műben – a korabeli interpretációs irányokhoz alkalmazkodva131 – 

fajelméleti kérdések is szerepet kaphattak, mégis érdekes lehet számunkra mindaz, ami 

Nietzsche kereszténység-kritikájával, illetve az európai kultúra válságával kapcsolatosan 

elhangzott, hiszen ezek visszatérő elemek lesznek a dán filozófus esetében is. Le kell azonban 

szögeznünk, hogy Kierkegaard név szerint ebben a műben sem jelent meg. Brandenstein 

kiemeli mind a vallás és az állam egymásra hatásának romboló következményeinek 

gondolatát, mind a modern tudományok és a tömeg uralomra jutásában rejlő negatív 

potenciákat (BRANDENSTEIN 1933: 306-307). Kiindulópontja szerint „ma már senki sem 

vonja kétségbe, hogy valami óriási kulturális összeomlás korát éljük” (BRANDENSTEIN 

1933: 295). Ennek látnoki erejű leírását Nietzsche egyik legfőbb érdemének tartotta, amely 

felismeréssel azonban koránt sincs egyedül a korban132. Úgy véli, Nietzsche jól látta a 

folyamat előjeleit, az egész krízist képes volt megjövendölni: „hiszen ő kultúránknak az őt 

megelőző és korabeli történetéről olyan megállapításokat tesz, amelyekből vont 

következtetései egyenesen bevált jóslatoknak bizonyulnak ma” (BRANDENSTEIN 1933: 

296). 

                                                           
128 Brandenstein Béla: Kant és a német idealizmus. Budapest, Medvei Dezső, 1932. 
129 A szöveget változatlanul, az eredeti helyesírással szerepeltetem. 
130 Brandenstein Béla: „Nietzsche kultúrakritikája és kultúránk jövő alakulása”. In: Magyar Kultúra, 1933. 1. sz. 
295-307, 344-356. o. 
131 A nietzschei életmű szándékos meghamisításának körülményei, és a XX. század első felének recepciójára 
gyakorolt káros hatásai ma már közismertek. Lásd Kiss Endre: Friedrich Nietzsche filozófiája. Budapest, 
Gondolat, 1993, 9-46. o.  
132 Lásd ezzel kapcsolatban dolgozatom Hamvas Béláról szóló alfejezetét. 
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Brandenstein 1927-től munkatársa az Athenaeum című lapnak, amely a korszak 

legmeghatározóbb szellemi folyóirata volt. Itt került publikálásra azoknak a vitáknak az 

anyaga, amelyek szervezésében neki kulcsszerep jutott. Alig múlt 30 éves, amikor szakmailag 

szinte mindent elért. Megjelent a fő művének tartott Grundlegung der Philosophie, 1933-ban, 

amikor mestere, Pauler Ákos meghalt, ő került a magyar filozófiai élet vezető pozícióiba: a 

budapesti tudományegyetem filozófiai tanszékének élére, az Akadémia Filozófiai 

Bizottságának elnöki székébe, s a Magyar Filozófiai Társaság igazgatója lett. 

Ez utóbbi 1938 és 1944 között intenzív szakmai életet szervezett, amelynek kiemelkedően 

fontos rendezvényei a vitaülések voltak133. A társaság társelnöki, majd elnöki tisztségét 

ezekben az években Brandenstein Béla látta el, így az ő tisztje volt e disputák vezetése, 

értékelése, lezárása. Ezek során mindvégig két jól körvonalazható cél lebegett a szeme előtt: 

egyrészt, hogy a művelt nagyközönségnek is közvetítse a filozófia legújabb eredményeit, 

illetve – polemikus szituációkat provokálva – összefogja a kor hazai szellemi életét, 

gondolkodóit. Nem csak filozófusokat, de matematikusokat, nyelvészeket, irodalmárokat, 

orvosokat, teológusokat, közgazdászokat, tanárokat is sikerült megnyernie az ügynek. Több 

mint negyven alkalommal, a legkülönbözőbb témákkal kapcsolatban tartott ő maga is 

előadást. Habár évekkel a Kierkegaard-könyv megszületése után járunk, ezekben implicit 

módon tetten érhető a dán gondolkodó hatása. Az is beszédes, hogy milyen szerzőkkel, 

témákkal kapcsolatban fordult Kierkegaard-hoz Brandenstein, és milyen irányokba haladt 

tovább.  

Kitűnő példa erre a Heidegger exisztenciális filozófiájával134 kapcsolatos hozzászólás, 

amelynek kiindulópontja, hogy konstatálta a szóban forgó irányzat kierkegaard-i és nietzschei 

gyökereit és kibontakozását Heidegger, Bergson vagy éppen Jaspers műveiben. A szerző 

némileg patetikusan fogalmazott, amikor az egzisztencialista gondolkodás egyre fokozódó 

népszerűségének okait a korban egy sajátos élethangulat kifejeződésében vélte felismerni: „A 

semmiben magára maradó és önmagában megállni készülő emberé, aki érzi, hogy a semmibe 

››vetett‹‹ és a halálnak szánt, de azért, ennek teljesen tudatára ébredve, megáll: ebbe a 

magatartásban kétségtelenül van heroizmus. Kierkegaard embere ez” (BRANDENSTEIN 

1939: 309). Ugyanakkor óva intett attól, hogy az „exisztenciális bölcselet” válsággal 

kapcsolatos elemeinek elsajátításában olyan messzire menjünk, mint Slatinay Ernő vagy még 

                                                           
133 Lásd ezzel kapcsolatban Laczkó Sándor: „Brandenstein Béla és a Magyar Filozófiai Társaság vitaülései”. In: 
Veres Ildikó (szerk.): Brandenstein Béla emlékkönyv. Hága, Mikes International, 2002, 65-67.; Veres Ildikó: 
„Meditációk a filozófia jelenéről és jövőjéről – Halasy és Brandenstein”. In: uő: Hiány-Filozófia-Kritika. 
Válogatott tanulmányok a magyar filozófia történetéből. Kolozsvár-Szeged, Pro Philosophia, 2011, 261-276.   
134 Brandenstein Béla: „Heidegger exisztenciális filozófiája”. Athenaeum, 1939, 293, 309-310.  
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inkább Hamvas Béla. Utóbbi a korszak meghatározó szellemi alakjaként a viták során gyakori 

ellenfele volt Brandensteinnek. Az egzisztencialista gondolkodás iránti érdeklődése azonban 

mégis tartósnak bizonyult, hiszen később, németországi működése során egy terjedelmes 

kötetet szentelt az irányzat bemutatásának.135 

 

A brandensteini Kierkegaard-kép szempontjából egyáltalán nem mellékes, hogy kiválóan 

tudott németül, kétnyelvűségének azonban előnyös és hátrányos hatása egyaránt érvényesült. 

Ennek köszönhetően elmélyedhetett a kierkegaard-i művek ekkorra már bőségesen 

rendelkezésre álló német kiadásaiban és az ezekhez kapcsolódó szekunder irodalomban, 

ugyanakkor munkája során elsősorban e filozófiai hagyományban talált mintát, így 

gondolkodása ennek fogalmiságával „terhelt”.  

Veres Ildikó egy a Brandenstein filozófiai szóhasználatáról, „nyelvi játékairól” szóló 

tanulmányában136 provokatívan fogalmaz, amikor rámutat, hogy néhány könyve, például a fő 

művének tekintett Bölcseleti alapvetés, illetve művészetfilozófiai, etikai tárgyú írásai 

kifejezetten olvashatatlanok. Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy a szerző 

rákényszerült, hogy „rendszeréhez egy sajátos és többé-kevésbé új fogalmi és ezzel együtt 

nyelvi hálót konstruáljon” (VERES 2011: 243). A nyelv-problematika tulajdonképpen 

lefordítható azzá a fentebb már körvonalazott kérdéssé, hogy mire juthat Kierkegaard-ral egy 

„utolsó rendszeralkotónak”137 nevezett, a spekulatív filozófiának teljes mértékben elkötelezett 

gondolkodó. 

Észre kell vennünk azonban, hogy az imént felrótt nehézkesség, érthetetlenség egyáltalán nem 

mondható el a popularitás igényét szem előtt tartó filozófiatörténeti munkáiról, vagyis a 

Kierkegaard- és a Nietzsche-könyvekről, hiszen ezek stílusa, terminológiája egészen más. 

Hogy mi lehet ennek a jelenségnek az oka, arról egy korabeli filozófiai vitában a 

gondolkodóink által képviselt álláspontok szembesítése alapján alkothatunk képet: míg 

Hamvas egyértelműen az epigrammatikus, esszéisztikus stílus mellett állt ki, addig 

Brandenstein véleménye szerint minden nagy filozófia csak rendszeres lehet, akár európai, 

akár hindu.138 Természetesen szó sincs róla, hogy Brandenstein Bélát emiatt besorolhatnánk a 

századelő magyar szellemi életének – többek között Hamvas Béla vagy éppen Lukács György 

                                                           
135 Brandenstein Béla: Leben und Tod. Grundfragen der Existenz. Bonn, 1948.  
136 Veres Ildikó: „Brandenstein Béla ››nyelvi játékai‹‹”. In: uő: Hiány-Filozófia-Kritika. Válogatott tanulmányok 
a magyar filozófia történetéből. Kolozsvár-Szeged, 2011, 237-257. 
137 1989-es halálát követően Hanák Tibor méltatta e szavakkal: „Brandenstein Béla professzor olyan szuverén 
filozófiát és gondolkodásmódot képviselt, melyhez foghatót az ő színvonalán aligha találunk szerte a világon. 
Sírba szállt vele a rendszeralkotó filozófia egyik utolsó képviselője” (HANÁK 2005: 70). 
138 VERES 2011: 270 



 

115 

nevével egyaránt fémjelezhető – (filozófiai) esszéíró hagyományába, a fenti distancia azonban 

mindenképpen önmagáért beszél. Így amikor Brandenstein nem saját filozófiai rendszerét fejti 

ki, hanem a szélesebb olvasóközönség érdeklődésére igényt tartó filozófiatörténeti munkát ír, 

stílusa élvezetes, élénk, olvasmányos. Itt érdemes tehát leszögeznünk, hogy a Kierkegaard-

könyv megírásának apropója nem az volt, hogy benne a szerző saját gondolatainak 

kifejtéséhez díszletként használja a dán filozófust, mint ahogyan arra több példát is 

találhatunk a kortárs interpretátorok esetében139.  

 

Kierkegaard Nietzschével való összevetése Brandenstein esetében jogtalannak tűnhet, hiszen 

kettejük párhuzamának felismerése gondolkodásának koránt sem lényegi eleme. 

Mindkettejükre az 1930-as évek legelején figyelt fel, ez azonban egyáltalán nem meglepő, ha 

figyelembe vesszük, hogy a korszak szellemi életének meghatározó alakjairól van szó, akik 

európai reneszánszukat élték ebben az időszakban. Hasonló vonásaikat több alkalommal is 

említette a szerző, de nem kötötte őket össze olyan következetes és explicit módon, mint 

ahogy tette azt például Karl Jaspers nyomán Hamvas Béla a Szellem és egzisztencia140 című 

művében. Ennek ellenére talán mégsem haszontalan a Nietzsche-könyvvel kapcsolatban 

néhány észrevételt tennünk. 

A legfőbb közös elem, hogy Brandensteinnek mindkét gondolkodó esetében fő törekvése volt 

a fontosabb műveket hosszabb, gyakran több oldalnyi idézet141 vagy lényegre törő 

összefoglaló segítségével közvetíteni az olvasóközönség számára. Ily módon igyekezett a 

szövegek hiányzó magyar fordításai miatt tátongó szakadékon hidat verni, ami meghatározta e 

művek szerkezetét, tartalmát és stílusát. Veres Ildikóval egyetértésben, a popularitás irányába 

tett engedményként értékelhetjük, és így elfogadhatónak tartjuk, hogy a szerző többször 

leegyszerűsítette a választott gondolkodók mondanivalóját.  

Brandenstein hasonló módon viszonyult mindkét filozófushoz, személyiségük, lelki alkatuk 

feltérképezése által akart közelebb jutni műveik megértéséhez is. Veres a Nietzsche-könyvvel 

kapcsolatban jegyzi meg, hogy „nagy szimpátiával közelít a monumentális életműhöz, és 

intelligens filozófusi mentalitással tartja magát saját világnézeti álláspontjához, megértve a 

nietzschei nézeteket.” (VERES 2005: 22) Ugyanez azonban a Kierkegaard-tanulmánnyal 

kapcsolatban már nem mondható el, ahogy arra a későbbiek során igyekszünk majd rámutatni. 

                                                           
139 Lásd például NOSZLOPI 1933; TAVASZY 1933. 
140 Hamvas Béla: Szellem és egzisztencia. Pécs, Pannónia Könyvek, 1988. 
141 Jellemző momentuma a hazai Kierkegaard-recepciónak, hogy az 1970-es évek elején megjelenő 
egzisztencializmus-kötetbe még a Brandenstein által magyarított egyik szöveg is bekerült, ami jól érzékelteti a 
fordítások teljes hiányát. Lásd Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus. Budapest, Gondolat, 1972, 61-69. o. 
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Fontos különbségre lehetünk figyelmesek akkor is, amikor Brandenstein és Nietzsche 

gondolkodói alkatát, „filozófusi ars poeticáját” szembesítjük. Előbbi felrótta német elődjének 

az európai filozófiai hagyomány alapos ismeretének, valamint a szerinte nélkülözhetetlen 

lételemző, „elvont-bizonyító metodika” hiányát, „a logicitást és mindenféle struktúrában való 

gondolkodást elutasító” mentalitását. Ezen kifogások többé-kevésbé helytállóak Kierkegaard-

ral kapcsolatban is. Ebből szükségszerűen adódik a kérdés, hogy Brandensein a korabeli hazai 

újskolasztika egyik legfontosabb képviselőjeként miért a protestáns Kierkegaardról és éppen 

Nietzschéről írt monográfiákat, nem pedig a skolasztika vagy más filozófiai irányzathoz 

tartozó gondolkodókról. Választását magyarázhatja egyrészt, hogy mindkét XIX. századi 

filozófus éles polémiát folytatott az egyházzal, így akarva-akaratlan részt vállaltak a modern 

kereszténység útjának kijelölésében. Másrészt e gondolkodók kiválasztásakor minden 

bizonnyal az a cél is ott lebegett Brandenstein szemei előtt, hogy megismertesse a szélesebb 

magyar értelmiséget két olyan életművel, amelyek ebben az időben szinte berobbantak az 

európai gondolkodás fókuszpontjába. A korhangulatnak köszönhetően az európai szellem is 

egyre nagyobb érdeklődéssel fordult a „kalapácsos filozófus” és a komor dán bölcselő 

irányába, nem utolsó sorban életművük kultúrkritikai és válságelméleti vonatkozásai miatt, 

ami szerzőnket, valamint az 1930-as magyar interpretátorok többségét foglalkoztatta.  

Szintén Veres mutatott rá, hogy Brandensteinnek már a Kirekegaard-könyvben 

meggyőződésévé érett a később Nietzschével kapcsolatban is felbukkanó gondolat, miszerint 

a „magány, a befelé fordulás, az introvertáltság az emberi nagyság jellemzője” (VERES 2011: 

200). Ez a meg-nem értettség, elkülönülés aztán gyakran szenvedélyességig felfokozott 

öntudatban és vad korkritikában kulminálódott, ahogy arra – Nietzsche, Kierkegaard és 

Hamvas kapcsán – Thiel Katalin szintén felhívta a figyelmet (THIEL 2002: 75). A gondolat 

genealógiájának kutatásakor minden bizonnyal Karl Jaspers kivétellét-elméletéig kell 

visszamennünk, aki az Ész és egzisztencia című tanulmányában142 igyekezett kimutatni német 

és dán elődeinek gondolati rokonságát, amelynek során a magányt a legfőbb összekötő 

elemek között írta le.   

 

A hit szerepének bemutatásakor talán abból érdemes kiindulnunk, amit Hanák Tibor mondott 

Brandensteinről írott nekrológjának záró soraiban: „Brandenstein Béla életében és 

filozófiájában egyaránt mélységesen vallásos gondolkodó volt. Filozófiája istenközpontú, 

Istenhez emelő rendszer, melyben mindig a végsőről és elsőről, az őslényről és az ősfényről 

                                                           
142 Karl Jaspers: „Ész és egzisztencia”. In: Dékány András (szerk.): Ész, élet, egzisztencia II-III. Szeged, 
Társadalomtudományi Kör, 1992, 343-430.  
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van szó, vagyis filozófiája lényegében teológia, azaz istentan” (HANÁK 2005: 72-73). Csak 

látszólag mond ennek ellent Veres Ildikó véleménye, miszerint Brandenstein – mélységes hite 

ellenére – több szempontból is helyeselte Nietzsche egyház- és valláskritikáját. Ennek okára, 

jogosságára maga Brandenstein világított rá egy 1933-as tanulmányában: „A 

kereszténységből fakadó dekadencia végső és fő szimptómái azután a szív vallási üressége, a 

természet rombolása, a száraz hasznossági álláspont, a számító üzleti szellem kegyetlensége, a 

pragmatista tudomány, az indusztrializmus, a nagyvárosi nyomor és a nacionalista tömegek 

pozitivista hatalmi politikája” (BRANDENSTEIN 1933: 305). 

Másutt pedig sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy Nietzsche energiáit a krízis diagnosztizálására, 

és nem inkább annak elhárítására fordította. „Talán ezzel napjaink sok nehéz szellemi és 

vallási válságát is megelőzhette és elháríthatta volna: a 19. században talán senki sem volt erre 

hivatottabb, mint ő”- mondta (BRANDENSTEIN 1943: 496). Hamvas Béla 1937-es 

Világválság című tanulmányában143 nem véletlenül sorolta éppen Nietzschét és Kierkegaard-t 

a „profetikus krizeológiák” legfontosabb alkotói közé, hiszen szerinte éppen ők ketten voltak 

képesek arra, hogy a XX. század első évtizedeiben már az élet minden területén 

letagadhatatlanná váló krízist előre jelezzék, ugyanakkor ennek egyik lényeges 

következményeként erőteljes valláskritikát tudtak kifejteni.  

Brandenstein fontosnak tartotta kiemelni, hogy Nietzsche a bírálata során kétféle 

kereszténységet különböztetett meg. A semmiből önmagát felépítő ősegyházról elismeréssel, 

még a középkoriról is mint kultúraalkotóról beszél, ezzel szemben a modern egyházban a 

dekadencia okozóját látja, a protestantizmust pedig egyenesen „a kereszténység féloldali 

lebénulásának, elpolgáriasodásának, ellaposodásának tekinti” (BRANDENSTEIN 1933: 307). 

Ez a már a dán gondolkodó műveiben is megtalálható kifogás közhelynek számított a kor 

valláskritikai irodalmában.       

Nincs teljesen igaza Nagy Andrásnak, amikor a magyarországi Kierkegaard-hatástörténetet 

elemző paradigmatikus tanulmányában azt vetette Brandenstein szemére144, hogy 

szándékosan elhallgatta a dán filozófus munkásságának valláskritikai elemeit. Annak ellenére, 

hogy e téma nincs kellő alapossággal kifejtve a műben, több alkalommal is találhatunk a 

kierkegaard-i álláspontot bemutató részeket, ahol ehhez hasonló mondatok sorakoznak: „A 

spekuláció, amely a kereszténység terminológiáját kisajátította, szellemi csőd felé viszi a 

társadalmat. […] Mert könnyebb kereszténnyé lenni, ha az ember nem keresztény, mint 

kereszténnyé lenni, ha az ember keresztény” (BRANDENSTEIN 1934: 50). Az 1851-1852-es 
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 Hamvas Béla: Világválság. Budapest, Magvető, 1983, 63-80. o.  

144 NAGY 2011: 145. 
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évek egyházellenes kirohanásairól szólva pedig Brandenstein kiemelte, hogy Kierkegaardnak 

igaza volt, amikor kora világias, kényelmes polgári életet élő, állami hivatalnokká vedlett 

papjait pellengérre állította, és amikor rámutatott az egyház és az állam eszméinek 

összeegyeztethetetlenségére. „Nem lehet a kereszténységet puszta tanná elfakítani, amely 

szerint nem élünk, amelyért nem szenvedünk, hanem mellette világian élünk, nagy gaztetteket 

okosan kerülünk és ravaszul az élet élvezete után sompolygunk: itt már nincs kereszténység” 

(BRANDENSTEIN 1934: 78). Az istentiszteletet egyenesen Isten kigúnyolásának, az ezen 

való részvételt gonosz, hazug tettnek bélyegezte. Brandenstein azt sem hallgatta el, hogy 

1855-ben Kierkegaard A pillanat című röpirat-sorozatában „nyíltan és nagyon élesen szakít a 

dán államegyházzal” (BRANDENSTEIN 1934: 81). 

Összességében tehát kijelenthetjük, hogy Brandenstein a kereszténységkritikai elemekre 

megfelelően érzékeny, azokat korrekt módon a kierkegaard-i életmű összetevőiként 

szerepeltető elemzésre törekedett. A problémakör egy lényegi eleméről azonban még nem 

beszéltünk, amelynek bemutatásában nagy segítségünkre lesznek a mű utolsó sorai: „Ő 

valóban magánkeresztény, Krisztusnak hű, de magányos követője volt. […Ó]riási 

erőfeszítések és harcok árán megnemesedett egyénisége és az igazságot élni törekvő élete, 

valamint szellemi tevékenységének gazdag, mély és rengeteg jóság-, igazság- és 

szépségértéket megvalósító gyümölcsei eleven példája és kincses forrásai lesznek az 

emberiségnek mindaddig, míg az emberi egyén szellemiségének és a kereszténységnek 

keresője és szeretője él” (BRANDENSTEIN 1934: 89). Jól érzékelhető itt Brandenstein egyik 

fontos törekvése, nevezetesen a dán filozófus meg- és átmentése a kereszténység számára, 

amiért azonban súlyos árat kellett fizetnie. Főként ennek számlájára írható, hogy a szerző 

többnyire pontos interpretátori iránytűje a könyv utolsó oldalának összegző szándékú soraiban 

megzavarodni látszik. A leglényegesebb kierkegaard-i gondolatok összegyűjtése során több 

téves értelmezésre bukkanhatunk. Kiemelte például, hogy a dán gondolkodó egyáltalán nem 

értékelte, nem ismerte föl a közösség szerepét, amivel talán még egyet is érthetünk, az ebből 

levont következtetések viszont már egyértelműen a kierkegaard-i szándék teljes félreértéséről 

tanúskodnak: „Nem érti meg eléggé az objektív, az egyetemes tárgyi szellemet sem; ezért 

nem becsüli egyrészt Hegel érdemeit és nem tudja igazában az állam és a történelem 

jelentőségét felfogni. Másrészt ezért nem érti és értékeli igazában az Egyház eszméjét” (Uo.).  

 

Miután Brandenstein Béla Kierkegaard iránti érdeklődésének motivációit és eszmei 

kontextusát felvázoltuk, most térjünk rá magának a könyvnek az áttekintésére, amely először 

három részletben a Budapesti Szemlében jelent meg. Habár e monografikus jellegű munkát 
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terjedelme miatt mégis inkább az ismertetők szintjére kalibrálhatjuk, alaposságát, 

igényességét azonban jól mutatja, hogy az addigra szórványosan már jelentkező magyar 

nyelvű szakirodalom, Noszlopi László, Széles László és Tavaszy Sándor írásai mellett 

bőségesen válogatott a fellelhető, legfőképp német nyelvű munkák közül is. Hivatkozik 

például Georg Brandes, Theodor Haecker, Erich Przywara vagy Christoph Schrempf írásaira, 

hogy csak a legfontosabbakat említsük. Szintén önmagáért beszél, hogy Brandenstein 

pontosan és rendszeresen citálta a Kierkegaard-művek eddigre már rendelkezésre álló német 

fordításait. Ráadásul a mű kétség kívül konstruktívan használja a rendelkezésre álló 

szövegeket, hiszen egyértelműen polemikus alapállásra törekszik velük szemben: nem csupán 

a kierkegaard-i gondolatokkal, hanem a szakirodalommal is mer vitázni. 

Az első ránézésre teljesen homogénnek tűnő mű huszonkét római számmal jelölt fejezetre 

tagolódik, amelyeken belül a súlypontok érzékelhető váltakozásának megfelelően a további 

tagolás szándéka is felismerhető. Az első rész (3-8. o.) bevezetésnek tekinthető, amelynek 

középpontjában a paradoxonként meghatározott ember fogalma áll. Egy antropológiai 

kontextualizálást követően az ember-fogalom filozófiatörténeti áttekintésének végpontja a 

hegeli-kierkegaard-i polémia. Ugyanakkor már itt elkezdődött a dán filozófus 

személyiségének részletes pszichológiai elemzése. Elsősorban a biográfiai sarokpontok 

mentén folytatódott ez a feltérképezés a következő oldalakon is (II-III. fejezet, 8-22. o.). Nagy 

András erős kritikával illette Brandenstein módszerét, és súlyos hibaként rótta fel az 

„egyszerű pszichologizálást”, amelynek segítségével a szerző szerinte könnyű, főleg életrajzi 

magyarázatokhoz menekült: „A könyvben így mutatkozott meg az életrajz és a kommentált 

bibliográfia sajátos, kettős tükre, és sokszor a biográfia színes epizódjai – a nevetséges, olykor 

szinte clownszerű alak kalandjainak megidézése – kínáltak könnyű magyarázatokat bonyolult 

összefüggésekre; így a filozófiai és teológiai felismerések egy deviáns különc rögtönzéseiként 

mutatkoztak meg” (NAGY 2011: 145). 

Még ha helyenként igazat is kell adnunk Nagynak, kritikáját túlzásnak érezzük, hiszen ha 

hibaként rójuk fel az életrajzi elemek keretként való felhasználását az életmű megértéséhez, 

akkor ezt rengeteg mai, elismert interpretátor esetében is megtehetnénk, hiszen tendenciózus 

jelenségről van szó, amely az egész Kierkegaard-recepcióban megfigyelhető. Esetleg azzal 

vádolhatjuk Brandensteint, hogy túlzott magyarázó erőt tulajdonított a biográfia 

eseményeinek, azonban ennek elfogadható mértéke szintén vitára adhat okot.  

A IV. fejezettől (23. o.) kezdve aztán egyre inkább a művek ismertetése, fő gondolatainak 

bemutatása került a középpontba, bár ennek keretéül mindvégig ott maradtak az életrajz 

eseményei, fordulópontjai. Brandenstein nem csupán bemutatott és értelmezett, hanem 
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értékelt is, amikor egymás mellé tette, összevetette Kierkegaard műveit. Habár többször csak 

implicit módon, de sorra vette azokat a kérdésköröket, problémákat, szövegeket, amelyek a 

formálódó magyar recepció középpontjában álltak. 

Összesen mintegy harminc Kierkegaard-műről145 beszél Brandenstein (23-78. o.), kiemelten 

nagy hangsúlyt fektetve a Vagy-vagy elemzésére. Nagy András egy külön tanulmányban146 

igyekezett bemutatni a kierkegaard-i fő mű magyar recepciójának rögös útját, melynek során 

pár bekezdésben a brandensteini interpretációt is elemezte. Nagy a magyar Kierkegaard-

recepció első szárnypróbálgatásait jelentő művek számbavételét Brandenstein Béla 

„legteljesebb áttekintést” nyújtó könyvével kezdte. Ez az 1930-as években keletkezett alig 

tucatnyi írás kronológiai rendjétől való eltérés minden bizonnyal egyfajta értékítéletet is 

tükröz. Ennek ellenére alig találunk tisztán pozitív állítást a művel kapcsolatban, Nagy 

elsősorban a negatívumokra koncentrált, főként azokat a „hibákat” kiemelve, amelyek 

megfigyelhetőek más kortárs művek esetében is, illetve – szerinte – továbböröklődtek a 

magyar recepcióban. Kiemelte például, hogy „Brandenstein olvasatában a mű a romantikus 

korszellem szülöttje, s egy ››szeszélyes‹‹, bár rendkívül eredeti tehetség műve, amely különös 

vonzást gyakorol olvasójára; és noha igen eredeti és érdekes, mégis inkább kerülendő” 

(NAGY 2011: 165). Fel kell tennünk a kérdést, nem ragadt-e Brandensteinre egy kevés a 

kierkegaard-i iróniából, ami elkerülte Nagy András figyelmét? Hiszen amennyiben komolyan 

vesszük az iménti Kierkegaard-ral kapcsolatos értékelését, akkor mi oka lett volna rá, hogy 

egy népszerűsítő szándékú könyvet szenteljen neki?  

Széles Lászlóval kapcsolatban, de Brandensteinre is vonatkozóan mondta Nagy András: „A 

filozófiai készületlenség és szövegelemzésben érzékelhető empátiahiány keservesen 

megbosszulta magát az értelmezésen,  de ami még sajnálatosabb: a Kierkegaard-recepción, 

mégpedig hosszú távon” (NAGY 2011: 165). Nézzük, vajon milyen továbböröklődő 

„interpretációs hibák” jöhetnek szóba! Jogos Nagy kritikája, hogy „a Szerzőségemről című 

Kierkegaard-mű kínált megfejtést a bonyolultan komponált életműre – az a mű, amelyik a 

fiktív bonyodalmak fokozását, a maszkok újabb maszk mögé rejtését szolgálta” (NAGY 

2011: 145). Itt arról a szövegről van szó, amelynek Brandenstein az Írói működésemről címet 

adta147, és amelynek az életműben mindenképpen kiemelt jelentőséget szokás tulajdonítani. 

Másrészt viszont már ennek a különleges szerepnek a megsejtése, az álnevesség konstatálása 

                                                           
145 Lásd ennek felsorolását dolgozatunk függelékében. 
146 Nagy András: „Hosszú utunk az Enten-Ellertől a Vagy-vagyig”. In: uő: Az árnyjátékos. Budapest, 
L’Harmattan, 2011, 159-180.  
147 Magyarul a következő kötetben jelent meg Szerzői tevékenységemről címen: Søren Kierkegaard: Szerzői 
tevékenységemről. ford. Hidas Zoltán, Debrecen, Latin Betűk, 2000, 13-25. 
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is elismerést érdemel, még ha Brandenstein valóban nem is volt képes a kierkegaard-i 

inkognitó jelenségének, a maszkirodalom komplexitásának megértésére; ami egyébként a 

korban alig néhány interpretátornak sikerült. Ezek közé sorolható Hamvas Béla, aki Jaspers 

nyomán nem csupán leírta a jelenséget, hanem – talán nem is tudatosan – több művében is élt 

a polifónia valamilyen lehetőségével.148 Mindenképpen le kell szögeznünk azonban, hogy 

Brandenstein, még ha csak rövid utalások erejéig is, de konstatálta az álneves és saját néven 

kiadott kierkegaard-i írások tematikus, stiláris eltéréseit, illetve a művek „dialogicitását” is. A 

„Kereszténységbe való begyakorlásként” fordított149 művel kapcsolatban például a 

következőket olvashatjuk: „szerzőnek megint Anti-Climacus van feltüntetve. Ezt a nevet azért 

választja, mert Johannes Climacus írásaikor lelkében volt egy lehetőség, hogy nem hagyja 

magát a kereszténységtől legyőzni, bár egész életével hozzá akart tartozni” 

(BRANDENSTEIN 1934: 76). Brandenstein tehát rögzítette a Climacus neve alatt megjelenő 

Filozófiai morzsák és Lezáró tudománytalan utóirat, valamint az Anti-Climacus-szövegek150, 

legfontosabb különbségét. Ez abban ragadható meg, hogy míg az előbbi „a keresztény hit 

mibenlétét gondolatkísérlet útján megközelítő filozófus”, addig az utóbbi „eminens 

értelemben keresztény, ezért a hiteles kereszténység álláspontjáról mond kritikát a fennálló 

kereszténység felett”- foglalta össze nagy éleslátással a műhöz írott előszavában Hidas Zoltán 

(KIERKEGAARD 1998: 10).  

Brandenstein nem csupán azt ismerte fel, hogy a Lezáró tudománytalan utóirat fordulópontot 

jelentett Kierkegaard pályáján151, hiszen ebben végleg leszámolt az álnevességgel, hanem azt 

is, hogy itt a kereszténnyé válás egy másik útját mutatta be: nem csak az esztétikai 

életfelfogásból, hanem a rendszeralkotó, spekulatív filozófiából kiindulva is el lehet jutni a 

hitig. „Csak a szubjektív, azaz nem rendszereket alkotó, hanem örökké törekvő, kereső, 

gondolkodó ember juthat közel a kereszténység igazságához”- hangsúlyozta 

(BRANDENSTEIN 1934: 48), ami azért érdekes, mert ő maga éppen „az utolsó nagy 

rendszeralkotóként” jelent meg a hazai filozófia történetében. Az ilyen filozófiáknak éppen a 

                                                           
148 Lásd erről dolgozatom Hamvas-alfejezetét. 
149 A következő műről van szó: Søren Kierkegaard: A keresztény hit iskolája. Budapest, Atlantisz, 1998.  
150 A keresztény hit iskolája mellett A halálos betegség sorolható ide. 
151 Gyenge Zoltán e fordulat lényegéről így ír: „A Kierkegaard által használt nyelvezet is megváltozik. A költői 
kifejezésmód megtörik, és sokkal inkább egy elmélyült filozófiai látásmódhoz idomul. Vizsgálódásának 
középpontjába egyes egzisztenciális kérdések kerülnek (szorongás, kétségbeesés, szenvedély stb.) az egyik, míg 
egyes modális kategóriák (szükségszerűség, valóság, lehetőség stb.) a másik oldalon. Igaz ez két monumentális, 
a Stádiumok az élet útján és a Lezáró tudománytalan utóirat címet viselő könyveire. Ez utóbbi írást szokták 
filozófiai főművének is tekinteni, mely egyben az első alkotói korszakot is valóban ››lezárta‹‹” (GYENGE 2001: 
110).  
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lezártság, befejezettség hamis illúzióját rója föl, amit a koppenhágai gondolkodó is gyakran 

megfogalmazott velük szemben.    

Egészen az utolsó előtti fejezetig tehát a kierkegaard-i életmű alapos, ugyanakkor lényegre 

törő bemutatása adta a fő irányt. Ekkor azonban, akár csak a könyv elején, újból az életrajzi 

elemek kerültek előtérbe, különös tekintettel Kierkegaard utolsó éveinek protestantizmus 

elleni kirohanásaira és egyházkritikai nézeteire. Ezek részletességét figyelembe véve nem 

tartom kellően megalapozottnak Nagy András azon kijelentését, miszerint Brandenstein 

ugyan önálló részt szentelt a dán gondolkodó Hegellel folytatott polémiájának, ugyanakkor az 

egyház elleni támadásról nem ejt szót (NAGY 2011: 145). Ez utóbbi állítás elleni érveinket 

fentebb már bemutattuk. 

A XXII. fejezet célja egyértelműen az eddigiek összegzése, a lezárás. Az egész mű 

összefoglalásaként Brandenstein a következő kérdésre kereste a választ: „Hogyan érthető meg 

Kierkegaard élete és egyénisége?” (BRANDENSTEIN 1934: 83) Jellemének olyan 

alapvonásait emelte ki itt a szerző, mint például az „erős lélek gyönge testben”, amely szerinte 

alkalmas arra, hogy nem csak egyes tulajdonságait, de egész sorsát is megmagyarázza. Hiszen 

a szellemi élet terén való kompenzáció, az érzékenység, a befelé fordulás, a végzetes magány, 

ugyanakkor polemikus hajlama is mind ennek folyományaként értelmezhető.  

Második lényegi vonásaként említhető szerinte „a nagy és mély egyenesség”, amely 

elsősorban Kierkegaardnak az élet egészének megélésére való törekvésében és a 

kereszténység irányába való elmozdulásában volt tettenérhető. Ha az első magyarázattal egyet 

is érthetünk, hiszen az életlehetőségek következetes végigélése mindenképpen a dán filozófus 

legnagyobb érdeme, az utóbbit viszont a katolikus Brandenstein egyik fontos tévedéseként 

kell értékelnünk. Kierkegaard harca a „szókereszténység” ellen közismert, de a 

protestantizmustól a katolicizmus felé fordulása már annál vitathatóbb állítás.   

A „harmadik lelki fővonása a rendkívül buja képzelettől támogatott féktelen érzelmi 

élvezetvágy volt” (BRANDENSTEIN 1934: 85). A három közül ez a leginkább vitatható 

állítása Brandensteinnek, legalábbis ami a megfogalmazást illeti mindenképp, hiszen a 

következő mondatban így folytatta: „…ez tette volna erősebb testtel Don Juanná, és ez tette 

volna gyönge fizikuma mellett lelki Don Juanná, a képzelet sexualis-erotikus hősévé, majd 

démonikus szellemi szadistává” (BRANDENSTEIN 1934: 86). Nagy András ezt némileg 

félrevezető módon kifejezetten a Vagy-vagy-gyal kapcsolatban idézte (NAGY 2011: 166), 

holott Brandenstein az egész kierkegaard-i személyiség megértésnek egyik kulcsaként 
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szerepeltette152, ráadásul úgy, hogy hangsúlyozta, „ez a féktelen ››szellemi érzékisége‹‹ volt a 

legveszedelmesebb tényező, amelyet értékigenlő egyenességének le kellett gyűrnie, és 

legyűrése érteti meg a győző egyenességének aszkétavonásait” (BRANDENSTEIN 1934: 86). 

Arra viszont egyértelműen helyesen mutatott rá Nagy, hogy a marxista interpretátorok ezt a 

gondolatot felkapva, továbbvíve értelmezték a kierkegaard-i fő mű első részének szövegeit153. 

A csábító naplójának lapjain Brandenstein olvasatában a „feneketlen immoralitás” jelent meg, 

amellyel egyértelműen továbbvitte azt az interpretációs hagyományt, amely egyenlőségjelet 

tett a mű(vek) szerzője és inkognitója közé. Ennek köszönhetően a későbbi olvasók 

„képmutató és puritán indulattal a buja képzelgést és az öncélú kéjvágyat vetették a szerző 

szemére, a mű további befogadói számára is megalapozva a fatális félreértéseket” (NAGY 

2011: 165-166). Véleményem szerint, ha nem is cáfolják, de mindenképpen árnyalják mindezt 

a Lezáró tudománytalan utóirat álnevességével kapcsolatban fentebb mondottak.  

 

Brandenstein Béla munkásságában tehát Kierkegaardnak nem jutott döntő szerep, inkább csak 

egy „fiatalkori botlásként”, tudományos érdeklődésének kielégítéseként kell értékelnünk a 

neki szentelt tanulmányt. Azt azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy Brandenstein sem volt 

Kierkegaard-szakértő. Míg egy filozófiatörténeti munka szűkre szabott keretei között 

mozogva a személyes érintettség hiánya előny is lehetett volna, itt sajnálatos módon több 

szempontból is hiátust eredményezett. Ugyanakkor a könyv jelentősége abban a látens 

célkitűzésben érhető tetten legmarkánsabban, hogy átfogó képet adjon a magyar olvasóknak a 

korban egyre nagyobb figyelmet provokáló kierkegaard-i életműről. Korlátai ellenére 

kétségtelenül képes volt rá, hogy felkeltse az érdeklődést és – a popularitás követelményeinek 

is eleget téve – importálja a dán filozófus eszméit a hazai gondolkodásba. Habár pontos, 

alapos, a kor színvonalának mindenképpen megfelelő munkáról van szó, az apróbb tárgyi és 

interpretációs tévedések, valamint egy-két ezekből szükségszerűen adódó súlyosabb 

értelmezési hiba sokat levont a mű értékéből. Mindezeket figyelembe véve találó Nagy 

                                                           
152 A teljesség kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy a gondolat szerepel Brandensteinnél a Csábító 
naplóját elemző részben is a következő formában, ahol valóban a szerző Kierkegaard-ral kapcsolatos nem eléggé 
mély megértésen alapuló, így szükségszerűen téves ítéleteire lehet példa: „…ez a szerelemben és a nemiségben 
való önző és gyümölcstelen szellemi vájkálás végeredményben visszataszító. Az író valóban szélsőségesen tudja 
érzékeltetni az ilyen jogtalan eufemizmussal esztétikainak nevezett életfelfogás feneketlen erkölcstelenségét, de 
az olvasóban azt a gyanút is kelti, hogy ez a kegyetlenül realisztikus csábítási történet és a hős élvezete egyúttal 
az író egy kevéssé rokonszenves oldalának kiírás után való kiélését és ilyen módon ártalmatlanná tételét is 
jelenti.” (BRANDENSTEIN 1934: 28) 
153 Lásd például Heller Ágnes: A szerencsétlen tudat fenomenológiája. Kierkegaard „Vagy-vagy”-ának 
történelmi funkciójáról. In: uő: Portrévázlatok az etika történetéből. Budapest, Gondolat, 1976, 289-332. vagy 
Szilágyi Ákos: A Vagy-vagy szerelemfilozófiája. In: Valóság. 1978. 12. sz. 14-22. 
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Andrásnak – egy a közelmúltban rendezett konferencián – a Brandenstein-könyvvel 

kapcsolatos megjegyzése: „méltán merült feledésbe, noha újra megjelent”154.  

 

                                                           
154 A 2013. november 21-22-én zajlott Válság és váltság című konferencián elhangzott előadásról van szó, amely 
online is megtekinthető:  
http://www.youtube.com/watch?v=7DZ2i3p9INg&list=PLbejjDOrLj84-zMSTaNlnChSeRs6tLIvf&index=13 
(Az utolsó letöltés dátuma 2014. február 7.)   
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9. Szeberényi Lajos Zsigmond  
 

Szeberényi Lajos Zsigmond (1890-1941) békéscsabai protestáns lelkész. Teológiai 

tanulmányait Pozsonyban és Berlinben végezte. Az Evangélikus Egyházi Szemle című 

folyóirat és az Evangélikus Egyházi Könyvkereskedés létrehozója. Teológiai, egyháztörténeti 

témák mellett a parasztság problémáinak is nagy figyelmet szentelt. Dán, norvég és svéd 

nyelvről fordított szlovákra és magyarra, így kiemelkedik az 1930-as évek magyar 

interpretátorai közül, hiszen megvolt a lehetősége rá, hogy eredetiben olvassa a kierkegaard-i 

szövegeket155, illetve a dán nyelvű szakirodalom is hozzáférhető volt számára, ahogy azt a 

hivatkozott művek arányaiból jól láthatjuk156. Tudományos munkásságáért a bécsi egyetemtől 

díszdoktori címet kapott. 

1937-ben egy közel 150 oldalas könyvet szentelt Kierkegaard élete és munkái címen a dán 

filozófusnak, ezen kívül szintén az ő nevéhez fűződik az első fordítások elkészítése is. Ez 

utóbbiakról már szóltunk dolgozatunk „A recepció és a filozófiatörténet-írás elméleti 

problémái” című fejezetében, itt már csak az ezekhez írt nyúlfarknyi előszavakra koncentrálva 

igyekszünk beilleszteni őket a szerző Kierkegaard-képébe. Tevékenységéről korán sem az 

elismerés hangján nyilatkozott Gyenge Zoltán: „Szeberényi Lajos Zsigmond lutheránus pap, 

aki békéscsabai magányába belegárgyulva ugyancsak az egyházat akarja lángoló pallosú 

kerubként védeni Kierkegaard tanaitól” (GYENGE 2006: 102-103). Ítélete némileg 

hatásvadász, leegyszerűsítő, de a tanulmány egészét tekintve sajnálatos módon helytálló.  

Igaza volt tehát Gyengének, amikor Szeberényi legfőbb hibájaként azt rótta föl, hogy 

egyházát akarta védeni, hiszen világosan fogjuk látni, hogy az interpretáció téves ítéletei, 

súlyponteltolódásai, torzulásai jórészt ebből következtek. Nagy András találóan egy „sajátos 

szerecsenmosdatás erőfeszítései”-ként aposztrofálta Szeberényi munkáját, ahol az egész 

elemzés vezérfonala a lutheránus egyház dogmatikája, és egyetlen célja Kierkegaard egyház 

elleni támadását integrálni ennek szellemiségébe. Nagy Andrással egyetértésben a könyv 

további megbocsáthatatlan hibájaként róhatjuk fel, hogy e lelki eltévelyedést mindenáron a 

dán filozófus életének eseményeiből akarta levezetni, ami durva egyszerűsítéseket 

eredményezett, és így „egy következetes gondolkodó talán legfontosabb gesztusa és 

következtetése” veszítette el értékét: a támadás a hit bürokráciája ellen.     
                                                           
155 Sajnos azonban Szeberényi maga vallotta be egy jegyzetpontban, hogy a kierkegaard-i műveket nem 
eredetiben ismerte, hanem csak a szakirodalom által adott összefoglalókból (SZEBERÉNYI 1937: 131).   
156 A jegyzetek között szereplő harminc szakirodalom többsége dán nyelvű, alig néhány német és magyar van 
közöttük. A másik szembetűnő jellemzője a felhasznált műveknek, hogy legalább fele részük a dán gondolkodó 
életrajzi eseményeire koncentrál. Lásd dolgozatom függeléke. 
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Már a könyv első lapjain, a bevezető sorokból világosan kitűnik a szerző alapállása: menteni 

igyekszik Kierkegaard egyház elleni támadását azzal, hogy hangsúlyozza, annak „célja nem a 

keresztyénség lerombolása volt, hanem az általa hangoztatott igazi keresztyénségnek a 

megmentése a külsőítéstől, a kevesztyén157 elvek gyengítésétől és meghamisításától” 

(SZEBERÉNYI 1937: 4). A könyv egyik korabeli recenzense a szükségszerűen bukásra ítélt 

vallási reformerek egyikeként azonosította Kierkegaard-t (KEMÉNY 1938: 81), ami jól 

mutatja az egész interpretáció félresiklásának mértékét. Szeberényi amellett, hogy a dán 

gondolkodó érdemeként tüntette fel, hogy műveivel egyházát önkritikára, változásra indította, 

megbocsáthatatlan bűnének tartotta, hogy fegyvert adott a keresztyénség ellenségeinek, a 

radikalizmus és az ateizmus hirdetőinek kezébe.   

A könyv nem árult zsákbamacskát abban a tekintetben, hogy a cím pontosan tükrözi a szerzői 

szándékot: a dán filozófus életének és műveinek bemutatása. Ez elegendő Szeberényi számára 

Kierkegaard „megkereszteléséhez”, gondolatainak mélyére nem sikerült hatolnia, de ez talán 

nem is állt szándékában. A tanulmány tíz számozott fejezetből és körülbelül húszoldalnyi 

jegyzetből áll158. E részek nem köthetőek szorosan egy-egy témához, a szöveg inkább 

kronológiai szempontokat figyelembe véve épül fel, Kierkegaard őseinek történetétől egészen 

a haláláig követhetjük nyomon sorsát, hogy az utolsó fejezetben valamiféle összegzésként – 

az utókor ítéletein keresztül – Szeberényi megalkothassa saját Kierkegaard-ját.  

A kis Sören gyermekségének minden toposza megtalálható az első fejezetben, ahol főként 

Georg Brandestől származó vélekedésekre ismerhetünk rá. Az idős szülők beteges, érzékeny 

legkisebb gyermekéről, a – saját átkától sújtott – apa szigorú, ugyanakkor a gyermek 

képzeletét fejlesztő nevelési módszereiről olvashatunk itt. Már ekkor felfigyelhetünk a könyv 

egyik nagy hibájára: a hosszú, gyakran egy oldalnál is terjedelmesebb idézetek forrása sem a 

főszövegben, sem a jegyzetanyagban nem szerepel. Ráadásul ezeket gyakran követik 

megkérdőjelezhető, sőt egyenesen nevetséges magyarázatok, amelyek miatt egy idő után nem 

tudjuk a szerző többi állítását sem komolyan venni, valamiféle gyanakvással olvassuk az 

egész könyvet. Semmiképpen sem tudja ellensúlyozni mindezt az a tény, hogy nyilvánvalóan 

óriási munkába került e szövegrészek kiválasztása és magyarítása. 

Már a második fejezetben középpontba került a könyv fő témája, Kierkegaard vallásossága, 

mégpedig oly módon, hogy a szerző igyekezett azt ifjúságából, neveltetéséből, 

                                                           
157 A szöveget változatlanul, az eredeti helyesírással szerepeltetem. 
158 Összességében a műre valami hanyag rendszertelenség jellemző, ami nehezíti az áttekinthetőséget. Egy 
tartalomjegyzék, illetve fejezetcímek adása nagyban megkönnyítette volna az eligazodást. Szintén jellemző, 
hogy a zavaros, gyakran amúgy is túlírt jegyzetek beazonosítását először oldalszámok és sorok, majd pedig 
számozás alapján kísérelhetjük meg.  
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tanulmányaiból levezetni. Éppen atyja vallomása és halála volt szerinte az a két lelki 

megrázkódtatás, amelyek Kierkegaard-t a hit, a megtérés irányába lökték. Gyenge Zoltán 

ezzel szögesen ellentétes véleményt fejtett ki erről az életszakaszról, amikor rámutatott, hogy 

éppen a vallás, a hit, az identitás keresésének legsúlyosabb időszaka volt ez számára 

(GYENGE 2007: 21-23). Szeberényi jól látható erőfeszítéseket tett, hogy ezt a vallásos 

alapállást bizonyítsa: elsősorban azokat az életeseményeket emelte ki, amelyekkel ez 

megtámogatható, így nyúlt – nehezen értelmezhető módon – végső érvként Kierkegaard 

imáihoz is.  

A harmadik, csupán pár oldalas fejezet témája a Regine-élmény, amelynek Szeberényi 

egyáltalán nem tulajdonított olyan központi jelentőséget, ahogy azt a szakirodalomban 

mindmáig egybehangzóan teszik. A szerelmi élmény és a szeretett lány elvesztésének 

motívuma később, az egyes művek elemzésénél sem bukkan fel újra, amivel esetleg 

jóvátehette volna a szerző az iménti hiányosságát. E bántó hiátus oka minden bizonnyal az 

egész könyv célkitűzésében keresendő, amelynek szempontjából e momentum nem volt 

fontos, bővebb kifejtése inkább zavart keltett volna.  

A negyedik egységben Szeberényi elkezdte a kierkegaard-i korpuszt adó szövegek 

számbavételét. Ennek átgondolatlanságát talán az bizonyítja legjobban, hogy az Andersent 

kritizáló írás bemutatását annak ellenére itt találjuk, hogy Szeberényi „jelentéktelen 

munkának” titulálja. Ezután a Vagy-vagy eklektikus elemzését kapjuk, amelynek 

középpontjában a stádiumelmélet erősen szubjektív értelmezése áll: „E művében az 

esztetikus159 világnézet hiábavalóságáról akar meggyőzni, miközben az etikus világnézeten át 

a vallásos álláspontra vezet” (SZEBERÉNYI 1937: 25). Nagy András a kierkegaard-i fő mű 

hazai recepcióját bemutató tanulmányában160 ha fenntartásokkal is, de elismerően nyilatkozott 

Szeberényi interpretációjáról, kiemelve, hogy az képes volt a teljes három stádium leírására: 

„Fontos felismerése volt, hogy bármiféle gyönyör – legyen az testi vagy szellemi – végső 

soron kétségbeeséshez vezet, míg az etika ennél magasabb rendű stádiumában váratlanul 

megjelenik a bűn. Csakis abban van a végső megnyugvás, hogy ››senkinek sincs igaza 

Istennel szemben‹‹, ez egyben a könyv lezárása is, a Vagy-vagy szellemében, bár annak igazi 

krízisét és gazdagságát ismét csak eltévesztve szem elől” (NAGY 2011: 166). 

Látnunk kell azonban: annak ellenére, hogy Szeberényi elkülönítette „A” és „B” álláspontját, 

a nevük alatt fennmaradt szövegeket egy-egy homogén vélemény kifejtésének tekinti, ami 

                                                           
159 A szöveget változatlanul, az eredeti helyesírással szerepeltetem. 
160 Nagy András: Hosszú utunk az Enten-ellertől a Vagy-vagyig. In: uő: Az árnyjátékos. Budapest, L’Harmattan, 
2011. 159-180. 
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durva leegyszerűsítés. Az egyes művek esetében az álnevek rögzítésén kívül az inkognitó 

jelenségének mélyebb értelmére Szeberényi teljesen érzéketlen, amit interpretációja újabb 

súlyos hibájaként róhatunk fel. A kétségbeesés és a bűn fogalmai is előkerültek az elemzés 

során, azonban ezek helyét nem találta meg a szerző, de nincs is rá szüksége, hiszen egyetlen 

célja, hogy a „vallásos világnézetet”, mint végcélt, fejlődési csúcspontot felmutassa. Ez utóbbi 

elemzését aztán már a „Félelem és rettegés” című szöveg alapján folytatta, amelyet nem 

véletlenül a dán szerző „legszebb és legmaradandóbb” műveként jellemzett. Meglepő módon 

azonban a könyv értelmezése helyett az egymás mellé halmozott citátumok dominálnak, ami 

itt is annak biztos jele, hogy a szerző nem értette pontosan, nem volt képes lefordítani önmaga 

számára a szöveget.  

A következő mű, az „Ismétlés” bemutatása során Szeberényi már teljesen értelemzavaró 

módon plagizált. Ugyan idézőjellel jelezte, hogy nem saját gondolatait közli a szövegről, de 

nincs semmiféle hivatkozás, ráadásul gyakran az idézett szöveg olyan hosszú, akár több 

oldalnyi, hogy követhetetlenné válik, kinek a vélekedését olvassuk éppen. Így szinte 

lehetetlen egy-egy állítással vitába szállni, és nem csodálkozhatunk azon sem, hogy 

alapvetően félreértelmezte a művet. Ez nyilvánvalóan sokat levon az elemzés értékéből, 

hiszen nem konstruktívan használta a szakirodalmat, amelynek valamilyen szintű ismeretét – 

a jegyzetanyag alapján – nem vitathatjuk el Szeberényitől161. Itt kell megemlítenünk azt is, 

hogy a magyar nyelvű művek közül egyedül Brandenstein Béla munkájára162 reflektál egy 

jegyzetpontban. Jellemző módon kollégájának csupán néhány Kierkegaard vallásosságát 

érintő megállapítását illette kritikával, ahelyett hogy tanult volna tőle.     

Ezután a „Filozófiai morzsák” és „A félelem fogalma” című munkák rövid elemzésére tett 

kísérletet a szerző, amelyek során teljesen esetleges, hogy mit emelt ki az adott művekből, 

úgyhogy összességében ismét csupán a szövegek referálására, nem pedig interpretációjára 

volt képes. A következő kierkegaard-i könyvnek viszont különleges szerepet tulajdonított, 

hiszen úgy vélte, hogy az „Álláspontok az élet útján” az „[ö]sszes eddigi művének az 

összefoglalását adja” (SZEBERÉNYI 1937: 33). Ennek ellenére teljesen érthetetlen módon 

bemutatását egyetlen bekezdésben letudta. 

Kierkegaard első írói korszakának lezárulását, életének döntő fordulatát Szeberényi a 

közismert „Corsar-esethez” kötötte (ötödik és hatodik fejezet), amelynek leírása során 

helyesen mutatott rá a dán filozófus sajtóval, a tömeggel és a természettudományok 

előretörésével kapcsolatos kritikai észrevételeinek mélységeire. Sajnálatos módon, nyilván a 

                                                           
161 A teljes felsorolást lásd a dolgozatunk függelékében. 
162 Brandenstein Béla: Kierkegaard. Budapest, Franklin társulat, 1934. 
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korhangulatnak engedve, ennek során néhány antiszemita kijelentést is megengedett magának 

(SZEBERÉNYI 1937: 38). Ezzel együtt már itt ízelítőt kaphattunk abból a téves gondolati 

irányból, amelyből a későbbiek során a szerző nevetséges és bosszantó magyarázatai 

táplálkoznak: „A ››Corsar‹‹-ral folytatott harc alatt sokat írt naplójába a tömegről. Ezek a 

gondolatok azért is érdekelnek bennünket, mert világosan mutatják, hogy K. életének végén 

mennyire ellentétbe jutott önmagával s mennyire jogosult az a feltevés, hogy a kimerült és 

felbomlott idegzetű Kierkegaard nem az igazi s e keresztyén Nietzschenek az utolsó 

cselekedetét, pszichopatikus tünetként kell elbírálnunk” (SZEBERÉNYI 1937: 44). Tehát 

Szeberényi már itt utalt arra a perdöntőnek szánt magyarázatra, amelyet később részletesen is 

kifejt, hogy a dán filozófus életének utolsó cselekedetei és művei valami elmebaj számlájára 

írhatóak. 

„A nehéz megpróbáltatás napjaiban egyre jobban a vallás kérdései felé fordul”- állította a 

szerző (SZEBERÉNYI 1937: 46), ezzel teremtve alkalmat, hogy az épületes beszédekről 

szóljon. Itt azonban állandóan olyan érzésünk volt, mintha Szeberényi Kierkegaard e műveit 

(és imáit) „részeg-szemüvegen” keresztül olvasná. Saját vallásosságától megittasodva a 

szerző hosszú, fárasztó elemzéseinek egyetlen célja a dán filozófus hitének mindenáron 

történő legitimizálása, a korpusz „megkeresztelése”. Úgy látta, hogy az építő beszédekben 

„teljesen háttérbe szorul a harcias Kierkegaard s a kegyes, mélyérzelmű, hívő keresztyén 

gondolkodó lép bennük előtérbe” (SZEBERÉNYI 1937: 67). Ennek fényében az is érthetővé 

válik, hogy Szeberényi miért volt lényegében vak az épületes beszédek által elfoglalt helyére, 

és ezeknek az álneves írásokkal alkotott kettősségére az életmű egészén belül.  

A következő, hetedik fejezet egyetlen célja, hogy a dán filozófus vallás- és egyházellenes 

indulatának okait felfedje. Szeberényi jól látta, hogy a „Corsar-eset” következményeként 

Kierkegaard egyrészt – az 1848-as politikai-közéleti változások tanulságait levonva – örökre 

eltávolodott a tömegnek, a csőcseléknek látott néptől: „azt hitte, hogy mindenki gúnyolja és 

gyalázza őt. Ezt a hiedelmét a végletekig fokozta búskomor és hisztérikus lelki szenvedése. 

Azt hitte, hogy Krisztus hű követéséért szenvedi a világ gyalázatát” (SZEBERÉNYI 1937: 

69). Szeberényi további indokait azonban nehéz komolyan vennünk, hiszen itt újra „a nagy 

lélek kificamodásáról”, valamiféle megzavarodásról beszél. Nem világos az sem, hogy mire 

gondol a szerző, amikor azt vetette Kierkegaard szemére, hogy az „úgynevezett 

››tekintélyek‹‹ teljesen elvesztették előtte a jelentőségüket. Pedig e küzdelmének 

tulajdonképpen az volt a célja, hogy megvédje a tekintélyeket a meghurcoltatással szemben” 

(SZEBERÉNYI 1937: 69). Itt kell megemlítenünk azt a jegyzetek között olvasható hosszabb, 

kiábrándító fejtegetés, amelyben a szerző Kierkegaard különféle lehetséges betegségeit 
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igyekezett a szakirodalomból összegyűjteni. A „lelki depresszió”, „őrültség” mellett a 

„homosexualitás” is okként szerepelt, amelyek ismeretében „psychologiailag érthető K. utolsó 

támadása az egyház ellen” (SZEBERÉNYI 1937: 143).     

E fejezet végén is megemlítette Szeberényi a Mynster püspök (emléke) elleni támadását, 

amelyet majd a záró részben mutat be bővebben, az azonban már most is látszik, hogy teljesen 

félreértette a dán gondolkodó szándékát, így írását megalapozatlannak, szégyenletesnek 

bélyegezte. A kierkegaard-i egyházkritika egész téves megítélése talán a következő 

kijelentésben összegezhető: „Kierkegaard nem érette meg a korát, amelynek politikai 

mozgalmaiban is volt a keresztyén szeretetnek bizonyos eleme, melyet keresztyén szellemben 

is csak üdvözölni lehetett, amikor arra törekedett, hogy születési előjogokat senki se élvezzen, 

s egy néposztály se legyen elnyomva, hanem a nemzet egésze együtt érezzen” (SZEBERÉNYI 

1937: 73).     

A nyolcadik fejezet a dán filozófus harmadik írói koraszakának bemutatását tűzte ki célul. 

Ennek meghatározó művei „A halálos betegség” és „A keresztyénségbe való begyakorlás”, 

meglepő módon azonban az előbbinek a könyv eddigi gyakorlatától teljesen eltérően, pontos 

és alapos elemzését kapjuk. Talán a mű témája, szelleme kerítette hatalmába Szeberényit, de 

alig találunk másoktól átvett gondolatokat az okos, összeszedett interpretációban. Mindez 

nem mondható már el a második szövegről, amelyet ismét rengeteget idézve, jól-rosszul 

képes csak referálni a szerző.  

A könyv utolsó előtti részében Kierkegaard 1850-51-es építő beszédeinek vizsgálatát kapjuk, 

amely inkább csak azért tarthat igényt figyelmünkre, mert ebben Szeberényi a dán 

gondolkodó azon szövegeiről is szólt, amelyeknek fordítását és kiadását nyolc évvel 

korábban, 1929-ben elvégezte. Itt kaphatunk választ arra a kérdésre is, hogy miért pont ezeket 

a rövidke műveket tartotta fontosnak átültetni magyar nyelvre. Az „Önvizsgálatul a jelen 

kornak ajánlva” című munkával kapcsolatban Lehmann véleményével egyetértésben a szerző 

azt állította, hogy „Kierkegaard tanulmányozását ennek a műnek a gondos olvasásával kell 

kezdeni” (SZEBERÉNYI 1937: 94). Saját logikája szerint azonban értelmezhetetlen ez az 

állítás, hiszen az előző mondatában a mű lényegét az egyházzal szembeni határozott 

állásfoglalásban látta. A magam részéről pedig egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, 

hogy a dán szellemóriás életművéből ez a legfontosabb téma és kellően reprezentatív mű, ha 

csak nem akarjuk minden áron szenteltvízbe fojtani azt.  

Nagy András teljesen jogosan mutatott rá a fordítás „genetikusan kódolt” nehézségeire, 

ugyanakkor azt is helyesen látta, hogy ezek az első magyarítások legalább annyira fontosak 

(„érdekesek és jellegzetesek”), mint az 1930-as évek interpretációs kísérletei: „A kora 
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kontextusába ágyazott, rendkívül gazdag dán irodalmi utalásrendszer nemigen érthető időben 

és térben ekkora távolságból, s kevéssé adható vissza a magyar nyelv másféle közegében; no 

és annak a világnak az ismerete híján, amelynek Kierkegaard ízig-vérig a teremtménye volt. A 

kísérlet persze mindenképpen jelentős, akárcsak a szelíd és heroikus kudarc” (NAGY 2011: 

147). 

A fordításhoz rövidke előszó is tatozott, amely arra elegendő csupán, hogy felvillantsa a dán 

gondolkodó életének néhány eseményét, és – sajnálatos módon – az értelmezéshez is 

útmutatással próbáljon adni. Miután a tizenkilencedik század „legnagyobb keresztyén 

gondolkodójának” nevezte dán elődjét, egyház elleni kritikáját is megemlítette: „Kierkegaard 

igaz keresztyénségnek a mártíriumot tarja, csakhogy ezen a világon nagyon sok embert 

tévesen neveznek mártírnak. Nézetünk szerint ő magát is tévesen tartotta mártírnak. Ő a nagy 

vagyon ura jólfűtött szobában, rendesen táplálkozva írta szellemes munkáit, melyeknek 

megírása neki lelki élvezetet nyújtott és így az ő szenvedésében, melyet ő olyan magasan 

értékelt, sok volt a képzelt szenvedés. Kierkegaard ez egyéniség, a bensőség apostola, de ezt 

az igazságot is egyoldalúlag hangsúlyozza és megfeledkezik az intézmények és a gyülekezet 

nagy befolyásáról az egyéniségre” (KIERKEGAARD 1993: 12). Világosan látszik, hogy 

Szeberényi már ekkor milyen végzetesen félreértette Kierkegaard vallásosságát, és a helyzetet 

az 1937-es munka valamivel alaposabb értelmezése csak tovább rontotta.  

Egyébként ez a tizenöt oldalas rész alig állt másból, mint – Lutherről vagy a cölibátus 

történetéről szóló – egyház- és vallástörténeti elmélkedésekből, amelyek segítségével a szerző 

egyre kétségbeesettebben próbálta bizonyítani saját igazát, közben egyre messzebb tévedt 

könyvének tárgyától, és ezzel egyre inkább elkedvetlenítette a kitartóbb olvasóit is. Sokszor 

már a vasárnapi prédikációk kenetes, kiokító hevületének hangján szól Szeberényi, ami csak 

fokozza egyre szaporodó tévedései miatt érzett dühünket. 

A záró fejezet Kierkegaard életének utolsó évéről adott tudósítást, de igazi célja az volt, hogy 

az egyház elleni támadásait magyarázza, amihez Szeberényi egy egészen kitekert 

gondolkodásmódot használt: „Irodalmi munkássága céljául a hit és a keresztyén egyéniség 

mélyítését tűzte ki s ime utolsó fellépésével csak rombol és csak azoknak ad táplálékot, akik 

mindent le akarnak rombolni, ami Krisztus nevével összefüggésben van. Ezt az igazi 

Kierkegaard sohasem akarhatta” (SZEBERÉNYI 1937: 114). Az utolsó mondattal ért 

tetőpontjára Szeberényi interpretációs ámokfutása, amikor a dán gondolkodó számára 

elfogadhatatlan kijelentéseit egy skizofrén írói munkásság sötét, szégyenletes oldalának 

bélyegezte.  



 

132 

A „nem igazi Kierkegaard” bűneinek felsorolása adja e fejezet első felét. A Kierkegaard és 

Martensen között Mynster püspök sírja fölött, annak „igazságtanu”-sága körül zajló vita 

bemutatása hosszú idézetek beemelésével történik, ami lehetővé tette Szeberényi számára, 

hogy e szövegek mögé bújjon, de így is világosan látszik néhány megjegyzése alapján: nem 

vagy félreértette az egyes álláspontokat, főként az egész szembenállás kulcsát adó „mártír”, 

„vértanú” fogalmat163. A „Pillanat” című röpiratok kiadása miatt is elítélte Kierkegaard-t, ami 

szerinte semmi másra nem volt jó, mint „a tömegindulatok felkeltésére”. Az itt 

megfogalmazott egyház- és klérusellenes gondolatokban tobzódva a továbbiakban ezek 

részletes bemutatása dominált. Az egész tanulmány egyik mélypontja, amikor Szeberényi 

képzeletbeli dialógust alkotva Mynster püspök bőrébe bújt, és így próbált vitatkozni a 

kierkegaard-i állásponttal.   

Azonban Szeberényi szerint ezen „oktalan támadások megindulása után még egyszer 

megjelenik az igazi Kierkegaard arca” (SZEBERÉNYI 1937: 114), mégpedig az utolsó 

prédikációjában, az „Isten változatlansága” című rövidke szövegben, amelyet valószínűleg 

ezért tartott érdemesnek a szerző arra, hogy átültesse magyar nyelvre. Ennek ellenére egyetlen 

– szinte teljes egészében a műből vett idézetből álló – bekezdést szentel csak neki, a 

fordításhoz írt előszóból sem tudunk meg többet, csak hogy a megértéshez többször el kell 

olvasnunk a beszédet.   

A biográfia eseményeinek sorában időrendben haladva nem maradt más hátra, mint 

Kierkegaard halála, amelyből a szerző valamiféle kiérdemelt isteni büntetést kreált, mintha 

ideje lett volna már, hogy valaki elhallgassa ezt az „istenkáromlót”. Szeberényi mondandóját 

a dán filozófussal kapcsolatos különféle vélekedések csokorba gyűjtésével igyekezett 

lekerekíteni, amelyben annak kortársai és későbbi elemzői is szóhoz jutottak, még ha 

túlnyomó többségben negatív, elmarasztaló ítéletekkel is. A tanulmány utolsó oldalain a 

szerző még egy Kierkegaard-művet előrántott a kalapból. Nem véletlen, hogy éppen „Az én 

szerzői munkásságom célzata” című rövidke szövegre esett a választása, hiszen ez különösen 

alkalmas arra, hogy valamiféle végső érvet kíséreljen meg kreálni belőle. Az „igazi 

Kierkegaard” lelke mélyébe láthatunk ezen keresztül szerinte, aki „lényegében csak vallásos 

szerző akart lenni, ezért adta ki bölcseleti és esztétikus munkáit mindig álnév alatt s csak a 

vallásos munkáit adta ki saját neve alatt” (SZEBERÉNYI 1937: 126). Micsoda frappáns 

magyarázata az inkognitónak! Ezen gondolat hangsúlyozásában mintegy megnyugvást lelt 

Szeberényi, és feloldozást ad Kierkegaard-nak minden „bűne alól”, a keresztyén egyház 19 

                                                           
163 Az események pontos leírását és magyarázatát lásd GYENGE 2007: 54-62. 
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évszázadának „nagy tévedő”-i közé sorolva őt, aki végül támadásaival, akaratlanul is a 

vallását szolgálta. Mennyivel találóbb és szellemesebb, ahogy a fentebb már említett kortárs, 

Brandenstein Béla fogalmazta meg ugyanezt: „Így az a nagy irónia érvényesült, hogy az 

esztétikai író és a világfi alatt a vallásos ember és író rejtőzött, majd az irónia mestere egy 

irónikus korban önmagát tette meg az irónia tárgyává” (BRANDENSTEIN 1934: 71).        

Összegezve kijelenthetjük, hogy Szeberényi a dán gondolkodó biográfiájának fontos 

eseményeit és az általa az életműből látott kicsinyke részt is egyetlen mániákusan 

ismételgetett szempontnak alávetve rendezte és értelmezte. Teljesen vak volt a korpusz 

filozófiai témáira, problémáira, éppen ezért a magyar nyelvű recepción belül a leegyszerűsítő, 

tévedéseivel a meghamisításig jutó dilettantizmust képviseli, inkább csak annak példájaként 

gondolhatunk rá, amikor valaki rengeteg befektetett időt és energiát öl egy meddő kutatásba, 

amikor az eredmény alig több a semminél. 
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10.  Hamvas Béla 

 

Hamvas Béláról (1897-1968) szólni még mindig hálátlan vállalkozás, akár az irodalom, akár a 

filozófia területén mozgunk, leginkább elnéző mosolyra számíthatunk, és a Hamvassal 

szemben évtizedek óta hangoztatott kifogások valamelyikére. Persze kérdéses, hogy mennyire 

vehető komolyan egy XX. századi gondolkodó, aki asztrológiáról, Atlantisz elsüllyedéséről 

vagy éppen az ősi keleti tanításokról ugyanolyan meggyőződéssel beszélt, mint az európai 

szellemi élet kétezerötszáz éves történetének fontos alakjairól.  

A szerző megítélésében a lehető legtágabb keretek közt mozgó vélekedésekkel 

szembesülhetünk. Néhányan – például Dúl Antal vagy Bognár József164 – a magyar kultúra 

legmeghatározóbb szellemét, a legnagyobb magyar írót látták benne, de sokkal gyakrabban 

találkozunk vele kapcsolatban a tudománytalanság („inkoherens, inkompetens, 

inkonzekvens”), felszínesség, miszticizmus, szubjektivizmus vádakkal, nevezték különcnek, 

kívülállónak vagy egyszerűen csak bolondnak. Ráadásul a közhelyessé üresedett szólam, 

hogy vagy szerették, vagy utálták, de senki nem közömbös iránta, sem állja meg már a helyét, 

mert műveinek jelentős része élete utolsó évtizedeitől egészen máig a magyar szellemi élet 

egy – agyonhallgatott, elfelejtett – zárványa maradt. Még a rendszerváltás után sem kapott 

figyelmet, amikor pedig a hatalmas várakozás dacára lényegében egyetlen lappangó 

életműként bukkant fel a diktatúrák időszakából.     

A nyilvános siker és hírnév sosem jutott neki osztályrészül, az életműve iránti érdeklődés ma 

is egy szűk körre korlátozódik. Különösen azért fájdalmas mindez, mert karizmája, 

képességei alapján „a hazai kultúra határainak kitágítója”, egy szellemi iskola alapítója is 

lehetett volna. Életművének átfogó értékelése máig várat magára, de elodázza ezt a 

kötelességünket az, hogy Hamvasnak a magyar filozófiai kánon peremvidékén van bérelt 

helye. Ezen a tényen műveinek az 1990-es években elinduló kiadása sem javított, sőt talán 

éppen növelte az ellenérzést és az elutasítást. 

 

Dolgozatom ezen alfejezetében nem vállalkozhattam még csak az egyes szövegek 

értékelésére, elemzésére sem, nem hogy a hatalmas életmű áttekintésére vagy rehabilitálására. 

Törekedtem viszont a kialakult értelmezési kánonok figyelembevételére, újabbak kijelölésére, 

és a Hamvas körül kialakult – évtizedek óta kritika nélkül elfogadott, leegyszerűsítő, káros – 

                                                           
164 „Az elmúlt jó két évtized magyar szellemi életére kétségtelenül Hamvas Béla tette a legnagyobb hatást, a 
korábbi évtizedekben már meglévő mítoszáról nem is beszélve” (BOGNÁR 2009: 241).  
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mítoszok rombolására. Célom továbbá a figyelemfelkeltés, az aktualizálás, ami főként a 

krizeológiai gondolatoknak köszönhetően bármely korban, a mienkben pedig különösen 

könnyűnek tűnik. A kierkegaard-i lábnyomokat kerestem a hamvasi korpuszban, válogatásom 

egyetlen szempontja ez volt, emiatt helyenként talán nem kellő alapossággal elemeztem az 

egyes műveket, de ahogy a nyomolvasó – egészen közel hajolva – figyelmét az apró jelek 

keresésére összpontosítja, közben másodlagos számára a környező táj szépsége vagy vadsága, 

én is csupán a recepció szempontjából lényeges elemeket igyekeztem összegyűjteni, hogy 

észrevehetővé váljon az ösvény, amelyet Hamvasnál Kierkegaard taposott.   

Mindenképpen túlzás azt állítani, hogy Hamvas – máig tartó – negatív hazai megítéléséért 

egyetlen embert terhel felelősség, mellőzésének számos oka van. Közismert tény azonban, 

hogy a korabeli szellemi élet egyeduralkodója, Lukács György 1948-ban hogyan 

lehetetlenítette el és száműzte a magyar szellemi életből – több más művész és gondolkodó 

mellett – Hamvas Bélát. Én éppen arra szeretnék rámutatni, hogy nyilvánvaló szembenállásuk 

ellenére számos kapcsolódási pont van kettejük között, és éppen ezek segíthetnek 

kibékíthetetlen ellentétük okait megérteni.  

„Lukács és Hamvas viszonyában az a különös, hogy a fiatal Lukács György pályakezdő 

írásaiban – Hamvast mintegy két évtizeddel megelőzve – Hamvashoz hasonlóan fogalmazza 

meg a ››teljesség‹‹ és a ››lényegkeresés‹‹ problematikáját”- vette észre Thiel Katalin is 

(THIEL 2002: 26). A Lukács által megfogalmazott éles bírálat különösen az 1918-as fordulat 

fényében érthető, hiszen a 40-es években a legkevésbé sem látta szívesen saját egzisztenciális-

életfilozófiai témáit, esszéisztikus stílusát, egész fiatalkori tévelygését. Annak ellenére, hogy 

Lukács a nevét nem változtatta meg, az álarcainak lehullása és újabbak felvétele – közismert 

pálfordulásai – a kierkegaard-i inkognitó jelenségét idézi, amelynek köszönhetően ő is 

ugyanazzal a hevességgel és „becsületességgel”165 képviselhetett egymásnak gyökeresen 

ellentmondó értékeket, eszméket, életelveket. Már maga a stílus, az esszé műfaj is a múlt 

kísértete lehetett a számára. „Hamvas esszéisztikus írásaiból eléggé jól körvonalazható az az 

affirmatív jellegű filozófiai alapállás, amelynek az a lényege, hogy a tanúsítás jellegű 

bölcselet nem öncél, hanem megvalósítandó életpraxis”- találta meg Thiel Katalin az egyik, 

talán legnyilvánvalóbb kapcsolódási pontot a két gondolkodó között (THIEL 2002: 9). 

Nyilvánvalóan az 1910-es évek fiatal Lukácsának írásai, filozófiai témái, az „esszé-korszak” 

egész gondolkodói alapállása az, amire itt gondolnunk kell. 

                                                           
165 Ez a fogalom különös jelentőséggel bír Lukács György Kierkegaard-interpretációi során, ahogy arra Gyenge 
Zoltán is felhívta a figyelmet (GYENGE 2005: 46).   
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Arra is helyesen hívta fel a figyelmet Thiel, hogy Hamvas a Montaigne-féle esszé-

definícióhoz tért vissza, amennyiben ezt kísérletként fogta fel. Ezen túl azonban kísértésként 

is megjelent, „a hagyományos értelemben vett bölcselet fogalmának újraértelmezéseként” 

(THIEL 2002: 14). Ezáltal pedig a kierkegaard-i pozíció is felidéződött, a szembehelyezkedés 

a nagy rendszeralkotó filozófiákkal, elsősorban Hegellel. Ez a rendszerellenesség azonban 

mind Hamvasnál, mind pedig dán tanítójánál némileg eltérő formában realizálódott annak 

ellenére, hogy a Descartes-tal kezdődő és a hegeli abszolútumig ívelő gondolati 

hagyománnyal szálltak szembe.  

Érdekes adalék tehát kettejük szembenállásához, hogy Hamvas esszéisztikus stílusa és Lukács 

egyik meghatározó – és eddigre már megtagadott – fiatalkori főműve, A lélek és a formák 

között számos párhuzamokat találni166. Lukács esszékötetének egyik kulcsszava – alcíme is – 

a kísérlet, amit Balassa Péter az esszéprózáról beszélve Hamvas esetében szintén használt. E 

műfaj többféle meghatározása közül a szerző éppen azt tartotta Hamvas egész életművében 

alapvetőnek, amelyet így írt körül: „szorosabban vett kísérlet egy adott téma mint 

életprobléma megfogalmazására, tehát rejtetten konfesszionális magatartás nyelvi formája. 

Annyiban művészethez közelebb eső a tudományos dolgozatnál, hogy a téma leplezetlenül az 

életvitel, az élettény, a magatartás kifejezője” (BALASSA 2009: 76). Nehéz nem észrevenni, 

hogy e sorok teljesen autentikus értelmezését adnák az említett Lukács műnek is. A két szerző 

szoros kapcsolatára egyébként a fenti tanulmány írója is utalt, amikor arról beszélt, hogy 

Hamvas művei annak a filozófiai esszéíró hagyománynak voltak a részei, amelybe 

Kierkegaard és Nietzsche mellett Franz Baader, Rudolf Kassner és a fiatal Lukács György is 

tartozott (BALASSA 2009: 76). Nem véletlen, hogy a műfaj fénykora, virágzása a magyar 

irodalomban is éppen az 1930-40-es évekre esett. 

Hamvas számára az esszé a mindennapi gondolati gyakorlat, az éberség megőrzésének, 

egyfajta meditatív állapot elérésének eszköze is volt. Veres Ildikó említette, hogy a Magyar 

Filozófiai Társaságnak a századelő filozófiai irányzatairól szervezett vitaülésén a „saját 

gondolkodói – filozófiai – írói mentalitásuknak megfelelően nyilvánultak meg a hozzászólók. 

Így Hamvas Béla is, aki a filozófia és az élet esszészerűségét tartja dominánsnak, s azt az 

epigrammatikus filozófiát preferálja, amely Schopenhauernél jelenik meg először, s azóta a 

filozófusra meglátása szerint kötelező a ››stílus‹‹. A rövid, esszészerű megfogalmazások a 

huszadik században is többet mondnak ki, mint a terjedelmes filozófiai művek” (VERES 

2011: 269). Gyenge Zoltán egy helyen szintén „a kis formák mestereként” említette – 

                                                           
166 Éppen ez az a mű, amelyben a Forma az élet zátonyán. Søren Kierkegaard és Regine Olsen című esszé 
megjelent, ami a hazai Kierkegaard-irodalom legelső alkotása volt.   
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Nietzsche mellette – Kierkegaard-t (GYENGE 2001: 110), rámutatva, hogy még a 

monumentális Vagy-vagy is ilyenekből tevődik össze. Véleménye szerint a dán 

gondolkodónak éppen rövidebb írásai tekintendők kiemelkedő fontosságúnak az egész életmű 

kulcsfogalmainak megragadása szempontjából.  Ugyanakkor az is továbbgondolásra érdemes 

észrevétele a szerzőnek, hogy a kierkegaard-i és nietzschei szuggesztív stílusnak közös 

gyökere van, mégpedig a szofista filozófusok szómágiája (GYENGE 2006: 106).  

Egy másik korabeli vitában pedig, amelynek témája a filozófia jövője volt, Hamvas azzal a 

vélekedésével állította maga mellé kollégáit, például Brandenstein Bélát is, miszerint a jövő 

filozófiájától, filozófusától elvárható legfőbb igény az éberség: „Aki az Olajfák hegyén, az 

utolsó éjszakán, mikor az áruló a fegyveresekkel már közeledik, ne képzelődéseivel és 

álmaival szundikáljon, hanem lássa azt, ami: van. Aki ismeri a valóságot. Tudja, hogy mi 

történt és mi történik. Ez az egyetlen igény, az egyetlen várakozás, az egyetlen követelés. Ez 

az egy szó: az éberség” (KŐSZEGI 1998: 663). Kiindulási pontja az volt, hogy az újkorban a 

művészet, kiemelten az irodalom, a költészet többet tudott mondani a valóságról, mint a 

bölcselet, ez ugyanis rendszerekbe, világszemléletekbe menekült. 

Az 1930-as évektől Hamvas esszék sorát írta, amelyeket kötetekbe rendezett: Babérligetkönyv 

(1930), Archai (1932-1945), Magyar Hyperion (1936) és a Láthatatlan történet (1943). Az e 

művekből kibomló, a negyvenes évek közepéig tartó – az antik görög teljességeszmény 

széttöredezésének felismeréséből táplálkozó – válságfilozófiai korszakot a hagyományt 

középpontba állító szakasz követte, amelynek legfontosabb dokumentumai: Scientia Sacra (1. 

része 1943-44-ben, 2. része 1960 és ’64 között íródott), Az ősök nagy csarnoka (1943-1960), 

Száz könyv (1945), Anthologia humana (1946), Forradalom a művészetben (1947), Karnevál 

(1948-’51). Az 1959-től számított utolsó alkotókorszakának főművei a Patmosz (1. 1959-’63, 

2. 1964, 3. 1965-’66), amely az egész életmű összefoglalásának igényével íródott: „minden 

tudása, fiatalkori Nietzsche-rajongásától és hyperioni büszkeségétől érett kora alázatáig és 

egyszerűségéig számadásra kerül” (DÚL 2009: 23). Ide sorolható még két utolsó regénye: a 

Bizonyos tekintetben (1961) és az Ugyanis (1967-’68).  

A hamvasi esszéről mondottak végére ide kívánkozik még egy megjegyzés: a szerzővel 

kapcsolatban gyakran felhozott – terminológiai pontatlanság, önkényes szövegkezelés vagy 

szinkretizmus – vádakra Thiel egészen kierkegaard-i megoldást talált, nevezetesen a 

rejtőzködést: „A Szent Ágostonhoz hasonló szigorúságú, az írót magát sem kímélő 

konfesszionális tartalmú írásai néhol szándékosan rejtőzködők, metaforisztikusak, máshol 

esszéisztikusak vagy aforisztikusak” (THIEL 2002: 12). A műfaj egy újabb hasznos 
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tulajdonságát találtuk tehát meg, ami a „hamvasi inkognitó” problémájához vezet, melynek 

részletes elemzésére valamivel lejjebb vállalkoztunk.   

Fontos kérdés, hogy miért az esszében tudott Hamvas kiteljesedni. Egyet kell értenünk Thiel 

Katalin azon meglátásával, hogy e műfaj tette lehetővé számára a leginkább a lázadást a 

hagyományos terminológiával dolgozó klasszikus filozófiai-prózai hagyomány ellen, 

ugyanakkor a költői formában megnyilatkozó gondolkodókkal – éppen Nietzschével és 

Kierkegaard-ral – történő azonosulást. Hamvas stiláris behatárolásához mindenképpen 

érdekes adalék Bódis Zoltán azon észrevétele, hogy a „válsággal kapcsolatos írásaiban 

Hamvas még a szaktudós álarcát ölti magára, lábjegyzeteket ír és bibliográfiát állít össze, 

azonban a tanulmányok túlmutatnak a tudományos szövegek horizontján; olyan 

következtetéseket olvashatunk bennük, amelyek a ››realitás megragadásán‹‹ túl az 

››egzisztenciát‹‹ érintik” (BÓDIS 2009: 56). 

Vitába kell szállnunk Thiel Katalin kijelentésével, miszerint a „magyar szellemi élettől 

többnyire idegen volt a filozófia hagyományos, ››németes‹‹ nyelvezete, terminológiája” 

(THIEL 2002: 12). Kivételként említi Lukácsot, Alexander Bernátot, Pauler Ákost, Kornis 

Gyulát vagy éppen Prohászka Lajost. Rajtuk kívül is számos korabeli gondolkodónk folytatott 

tanulmányokat német nyelvterületen és „importálta” az ott megszerzett tudást, fogalmiságot. 

Nagy András mutatott rá a hazai Kierkegaard-recepció kapcsán arra a tényre, amely a 

századelő egyre szaporodó filozófiai fordításainak kapcsán is elmondható, hogy a forrás 

többnyire német nyelvű munka volt.167 Ezeknek pedig egyik legmeghatározóbb tulajdonsága, 

hogy túlzottan is domináns maradt a német bölcseleti hagyomány – elsősorban fogalmi – 

hatása. Így Thielnek azt a következtetését is hibásnak kell tartanunk, miszerint a magyar 

filozófiában az esszé műfaj nem éppen ennek a klasszikus, zárt terminológiának a 

tagadásaként definiálta volna önmagát. Így vagy úgy, de az teljesen bizonyos, hogy az esszé – 

szépíróink esetében mint a bölcselkedés formája – virágkorát élte a század harmincas éveiben.  

Ez a műfaji kitérő átvezet minket egy következő vádhoz, amit Hamvassal szemben meg 

szoktak fogalmazni, nevezetesen az irodalmiság. „Elragadtatásokkal teli, szellemes 

aforizmákat, pszichológiai igazságokat, lelki elemzéseket, apró megfigyeléseket tartalmazó 

lírai filozófia ez, mely inkább élményt akar adni, mint ellenőrizhető tényeket, s inkább 

művészet kíván lenni, mint tudomány” (HANÁK 1993: 167). Vizsgálatunk szempontjából 

azonban itt éppen az egyik fontos kapcsolóelemet ismerhettük fel, hiszen Kierkegaard-ra 

legalább annyira igaz az állítás, mint Hamvasra: „legalább olyan joggal lehet filozófiai 

                                                           
167 NAGY 2011: 144, 147. 
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műveket is alkotó írónak, mint irodalmi műveket is alkotó filozófusnak nevezni” (HLP 2001: 

180). 

Ha a hamvasi korpusz jelentős részét szépirodalmi műként kell is maghatároznunk, azt 

semmiképpen sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy ő „az irodalmat nem valamiféle 

bölcseletpótléknak tekinti: a válságlegyőzés és a hagyománykeresés adekvát megoldásának” 

tartotta (HLP 2001: 179). Jól mutatja ezt, hogy a második korszak reprezentatív művei, 

regényei számára az archaikus kor mítoszainak modern megfelelői, a tudás közvetítésének 

kizárólagos eszközei korunkban. „A regény: egyetlen hatalmas tiltakozás a modern kor, a 

modern világválság, a modern politikai-tudományos-gazdasági hatalom és legfőképpen a 

modern realitásfogalom ellen” (HLP 2001: 180). A műfajválasztás ilyen interpretációja erősen 

specializált, ugyanakkor elegáns menekülési utat kínál az irodalmiság problémájából.  

A Kierkegaard Szicíliában című művével viszont Hamvas kétségkívül átlépte a szépirodalom 

határát. Bár a „koppenhágai Szókratésznek” szentelt gondolatkísérlet szándéka inkább 

valamiféle mély átélés, mint a megértés volt, több filozófiai réteget is találhatunk a szöveg 

elemzése során: „Csak Isten van, ő ragyog itt a tengeren és a narancsligetek között és ez a 

bűvös illat ő, a szél is ő, a kígyó is, a cápa is, a bor is. Ne számold, hogy hányadik álom vagy. 

Inkább álmodj magad” (HAMVAS 1988: 113). Nem csak a panteisztikus látásmód, ami tetten 

érhető ezekben a sorokban, és ami jól tükrözi a hagyományos metafizikákkal, és azok 

alapvető dualizmusával való szakítás szándékát, de filozófiai mondanivalója van az utazásnak 

is, ami a választás-lehetőség-szabadság kierkegaard-i eredetű fogalmakat variálja.  

Az egész mű interpretációját befolyásoló kérdés, hogy ki is az utazó. Jól tudjuk, hogy 

Kierkegaard sosem járt Szicíliában, és általában eléggé lesújtó véleménye volt kortársai 

utazási szokásairól. Szerinte ez egyértelműen „az ember önmagától való szakadatlan 

menekülését jelképezi, amiből már A, az esztétikus is csúfot űz” (GARFF 2004: 350). 

Becsapásnak érezhetjük Hamvas címadását, hiszen semmiképpen sem a dán filozófust látjuk 

Itália felé vonatozni, hanem csupán a szituáció, a közben zajló belső utazás mélységesen 

kierkegaard-i; hasonlóan ahhoz, ahogyan Lukács irodalmi formába öntötte, lefordította 

önmaga számára a Regine-szerelmet168. 

 

Hamvas az első világháborúban való részvételével és sérüléseivel nem csak az élet 

törékenységéről szerzett tapasztalatokat, hanem a világnézetek, értékrendek, az egész addigi 

európai életmód tűnt el örökre a szemei előtt. Az értékvesztés érzését aztán olvasmányai 

                                                           
168 Regine Kierkegaard jegyese volt, kapcsolatukról Lukács a Forma az élet zátonyán. Søren Kierkegaard és 
Regine Olsen című esszéjében írt. Lásd LUKÁCS 1997: 45-61. 
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teljesítették be: főként Schopenhauer, Nietzsche és a dán gondolkodó. Így vall erről az 

időszakról évtizedekkel később: „Az autentikus egzisztencia az, aki jelen van. Számomra 

jelen lenni annyi, mint válságban lenni. Ez a magatartás Kierkegaard óta kötelező. Mintha ma 

történt volna, húszéves alig múltam, amikor a könyvtárban, nem is tudom hogyan, 

Kierkegaardnak Az idő bírálata című tanulmánya kezembe került. Nincs társadalom, nincs 

állam, nincs költészet, nincs gondolkozás, nincs vallás, ami van romlott és hazug zűrzavar. 

Pontosan így van, gondoltam. De ennek valamikor el kellett kezdődnie. Elkezdtem keresni a 

sötét pontot. A proton pszeudoszt, vagyis az első hazugságot. Akkor álltam a válságba, és 

azóta sem léptem ki belőle. […] Visszafelé haladtam a múlt század közepétől a francia 

forradalomig, a felvilágosodásig, a racionalizmusig, a középkoron át a görögökig, a 

héberekig, az egyiptomiakig, a primitívekig. A válságot mindenütt megtaláltam, de minden 

válság mélyebbre mutatott. A sötét pont még előbb van, még előbb. A jellegzetes európai 

hibát követtem el, a sötét pontot magamon kívül kerestem, holott bennem volt. A 

válságcentrumot mindenki magában hordja” (HAMVAS 2004: 278-279).  

A válság eredetének tehát – vallási terminológiával – valamilyen bűnt kell tartanunk, azonban 

ez Hamvasnál ontológiai kategória is, hiszen az ezzel való szembenézés a válság tudatos 

átélésének nélkülözhetetlen feltétele. „Aki ezt nem teszi meg, az Hamvas értelmezése szerint 

››lényegtelen‹‹, inautentikus, ››időszerűtlen‹‹, ››pszeudo-egzisztencia‹‹” (THIEL 2002: 37). A 

fogalom nem mellékesen Kierkegaard gondolkodásának is egyik tartópillére volt, számos 

művében – például A halálos betegségben, A szorongás fogalmában vagy éppen a Félelem és 

reszketésben – lehetünk tanúi ezen eszmével folytatott küzdelmének.   

 

A német nyelvű recepciót bemutató tanulmányában Ernst Troeltsch teológussal kapcsolatban 

állította Heiko Schulz, hogy a századelőn Kierkegaard minden olyan gondolkodót megihletett, 

akit a modern európai kereszténység válsága aggodalommal töltött el, s közülük sokan éppen 

a dán filozófustól remélték a krízis megoldását169. Hamvas Béla is a válság-gondolattal 

véglegesen megfertőzött elmével közelített Kierkegaard-hoz, és ez az alapállás mindvégig 

jellemző maradt viszonyulására. A két háború között jelentkező katasztrofista bölcselet 

legkövetkezetesebb képviselőjeként több irányból is jelentős ösztönzést kapott a témában való 

elmélyedéshez, és bár a „válságfilozófia teljesítményeihez Hamvas nem annyira eredeti 

                                                           
169 „My guess is that Troeltsch was initially drawn to Kierkegaard, because the latter obviously called for being 
read as one of those intellectuals who had developed a keen sense for the crisis that modern European 
Christianity underwent and who had also provided a highly original solution for the crisis” (SCHULZ 2009: 
333). – Úgy gondolom, hogy Troeltsch már eleve vonzódott Kierkegaard-hoz, hiszen a dán filozófus minden 
olyan gondolkodót megihletett akkoriban, akit aggasztott a modern európai kereszténység válsága, és akik tőle 
reméltek válaszokat a krízis okozta problémákra. [fordítás tőlem F.Sz.] 
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meglátásokkal járul hozzá, mint inkább a válságfilozófiának mint önálló bölcseleti iránynak a 

reflektálásával” (HLP 2001: 173), jelentőségét mégis jól mutatja, hogy a krizeológia 

elnevezés Hamvas leleménye a magyar szellemi életben (THIEL 2002: 14).  

Bódis Zoltán véleménye szerint a krizeológia Hamvasnak köszönhetően állt össze egy 

egységes szövegfolyammá, mivel felismerte a kapcsolatot azon művek között, amelyekből 

kibontakozhatott a XX. századi válságirodalom. Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy 

tevékenysége nem korlátozódott kizárólag a gyűjtőmunkára, a krízis teoretikusaként legalább 

ilyen jelentőség tulajdonítható neki. Ugyanakkor ez a feladat kulcsfontosságú lett az egész 

életmű szempontjából, hiszen „Hamvas Béla a harmincas években épp a válságkutatás révén 

jut azokhoz a felismerésekhez, amelyekből a későbbi életműve vezető szólama lesz” (BÓDIS 

2009: 56). Kierkegaard válságkoncepciója tehát nem csupán amiatt érdekes számunkra, mert a 

válság mindkét gondolkodó számára egzisztenciális természetű volt, hanem azért is, mert 

Hamvas egyértelműen ennek alapján fejtette ki a sajátját, és ez irányította az egzisztencia- és 

életfilozófiák felé.  

Thiel Katalin mutatott rá egy izgalmas etimológiai kitérőben, hogy a válság szó „eredetileg 

nem bénultságot, letargiát vont maga után, hanem döntést, választást indukált, az emberi 

cselekedetek motiválója volt. Ezt az értelmezést elevenítette fel Kierkegaard és nyomában 

Hamvas fogalomhasználata is” (THIEL 2002: 34). Ráadásul – a J. Ritter-féle Historisches 

Wörterbuch der Philosophie alapján – azt is állította, hogy a krízisnek, mint filozófiai 

kategóriának a létrehozása Kierkegaard érdeme. Ő a választás aktusán keresztül ismerte fel a 

válságot önmagában, és ennek vállalásával kitörési lehetőséget talált az autentikus lét felé, 

ahogyan azt majd Hamvas elméletének mélyén továbbélni látjuk.  

Hamvas a Világválság című tanulmánya mellett számos írásában vizsgálta e téma különböző 

aspektusait170, mégis ezt az írást fogom elrugaszkodási pontnak használni, hiszen itt nem csak 

a krízis magyarázatát, de irodalmának áttekintését is adta. Kortünetként állapította meg, hogy 

a válságot csupán az élet bizonyos területein – gazdaságban, politikában, tudományban – 

érzékelték és írták le, holott az egész emberiség, sőt az egyes ember maga állt fordulópont 

előtt. A kiút keresése – az európai krízisirodalom áttanulmányozása – során meglepődve 

tapasztalta, hogy a tudományok nem képesek választ adni „a kérdéseivel magára maradt 

individuumnak”, sőt legtöbbször megoldási kísérleteik eredménye éppen a válság fokozódása, 

elmélyülése volt. 

                                                           
170 Modern apokalipszis, Krízis és katarzis, A válság pszichológiája, A világnézetek lélektana, A mai világ képe, 
hogy csak néhányat említsünk a szerző 1930-as évek második felében publikált ide vonatkozó szövegei közül.  
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Az 1937-es Világválság című műve egy bevezető tanulmányból és 823 tételt felsorakoztató, 

annotált bibliográfiai részből áll.171 Fontos látnunk, hogy Hamvas nem egyszerű 

szakbibliográfiát készített, hanem a témához kapcsolható művek alapos ismeretéről és 

megértéséről tanúskodó szintetizáló művet, amelynek szellemi önállóságára, alaposságára 

jellemző, hogy az itt szereplő könyvek, szerzők jelentős része életművében később is 

felbukkant. 

Hamvas a bevezető tanulmányban a válsággal kapcsolatos műveket három csoportba sorolta. 

Az elsőbe azok a szerzők kerültek, akik a problémát már előre jelezték, és igyekeztek felhívni 

a figyelmet az európai kultúra tarthatatlan állapotara. Ezen „profetikus krizeológiák” 

legfontosabb alkotói: Kierkegaard, Nietzsche és Spengler172. Míg ők mélységében, elvi 

szinten ismertették a válságot, az utánuk következők már csupán annak – történeti, politikai, 

szociológiai vagy gazdasági – leírására voltak képesek, a tünetek rögzítésére. Hamvas sajátos 

mércét alkalmazott ezen későbbi művek esetében, amire azért volt szükség, mert jól látta, 

hogy a válság – már az ősi mítoszoktól kezdve – minden kor közkedvelt témája volt. A művek 

közül tehát ki kellett válogatni az értékeseket; ehhez a profetikus szerzőknél találta meg a 

mércét.   

A krízisirodalom második – Hamvas által klasszikusnak nevezett – korszakának kezdete 

Spengler könyvének megjelenéséhez köthető (1918), ami egybeesett a világháború végével. 

Ez az az idő, amikor „a világválság tényleges valóság lett”- mondta Hamvas. Hiába nyilvánult 

meg a legkülönbözőbb formákban: „a politikai szétesés, elszegényedés, gazdasági leromlás, 

társadalmi felbomlás, morális, értelmi, művészi, tudományos válság” (HAMVAS 1983: 78), 

voltak, akik még mindig nem akarták beismerni eljövetelét. Mégis a krízis leírására alkalmas, 

kellően mély és általános művek java része az 1920-as években keletkezett. Ez az állapot az 

amerikai pénzválság kitöréséig (1929) tartott, amikor a tények és a gyakorlat embereinek 

szeméről is lehullt a lepel. Az újabb korszak kezdetét tehát a New York-i tőzsde összeomlása 

jelezte. A „harmadik korszakot a szekularizálódás korának lehet elnevezni, mert ekkor a 

világsajtót elárasztották a legkülönbözőbb művek, amelyek a válság okát hol itt, hol ott 

                                                           
171 Ez utóbbit csak a mű 1937-es kiadása tartalmazza, a későbbi megjelenések során csupán a bevezető 
tanulmányt takarja a cím.  
172 Kierkegaard Kritik der Gegenwart című művének lényegét például így összegzi: „Az első modern 
krízistudattal írt tanulmány. Szembeállítja: a reflexiós és a szenvedélyes embert. A szenvedélyes ember a 
teremtő. A reflexiós a modern típus, akinél ››a helyzetek valósága ellanyhul és az egész lét kétértelművé válik‹‹. 
A reflektált idő jellegzetes tünete: az írigység (ressentiment) s ebből következik az általános nivellálás, amely 
minden kiemelkedőt elnyom és megfolyt. A reflexió ellentéte a szellemnek s a belőle folyó nivellálás ››ma 
megfelel annak, ami az ókorban a sors volt‹‹. A modern korban így merül fel a szétesés, a formátlanság, a 
tartalomtalan beszéd (fecsegés, közvélemény, közösség problémája), a felületesség és a lázadás mentalitása” 
(HAMVAS 1937: 55). 
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keresték, nagyobbára tüneteiben írták le, és részleteit tárták fel” (HAMVAS 1983: 80). Ezen 

művek már teljesen alkalmatlanok a krízis leírására, állította a szerző, hiszen csupán annak 

egy-egy megnyilvánulási formáját érzékeltetik. 

Hamvas talán legfontosabb felismerése volt, hogy „a válság sohasem maradhat a külvilág 

eseménye; amíg az ember nem érzékeli a válságot személyes sorsként, addig nem lehetséges 

annak sem valóságos megértése, sem pedig megoldása” (BÓDIS 2009: 59). Ennek módja 

pedig az, hogy az ember teljesen magáévá teszi, élete részeként fogadja el a válságot, nem 

menekül előle, hanem – mintegy kierkegaard-i ugrással – beleveti magát. Ugyanis csak ebben 

az esetben van lehetősége elérni a katarzist, amely a krízisből kivezető út startköveként áll 

előttünk. „Nincs gazdasági krízis: kritikus szemmel nézett gazdaság van; nincs krízis a családi 

életben, a társadalomban, a közerkölcsben: a családban, társadalomban, közerkölcsben krízist 

elő emberek vannak, akik számára az egész világhelyzet válságos” (HAMVAS 1983: 61). 

Az új válság lényegi – és minden korábbitól különböző – sajátossága a megoldhatatlanság, 

ami annak köszönhető, hogy most egy világméretű társadalmi, szellemi krízisről van szó, 

állította. A fő különbség az elmúlt korokhoz képest, hogy a krízis most az élet minden 

területén egyszerre jelentkezett, ezért felismerhetővé, kikerülhetetlenné vált. Hamvas szerint 

ugyanis „mindig válság volt, csak az emberiség elrejtőzött előle, és nem vett róla tudomást. 

Ma ezt a helyzetet csak felismerjük” (HAMVAS 1983: 69). Garaczi Imre emelte ki 

tanulmányában a Hamvas-féle válságtudat legfőbb jellemzőit: a bizonytalanságot, 

reménytelenséget, a végzetesség érzésének eluralkodását. „Hamvas félelme az, hogy az egész 

kultúra egy elhúzódó kockázat tárgyává válik, s azt érzik az emberek, hogy olyan határhoz 

értek, amelyet ha átlépnek, már végleg elveszett minden” (GARACZI 2005: 54). Ennek 

kapcsán beszélhetünk pozitív és negatív válságtudatról, amelyek már a krízis megoldhatósága 

irányába tett első lépésként értelmezhetőek. „Az előbbi a válságtudattal való teljes 

azonosulást, míg az utóbbi a válságtudattól való távolságtartást fejezi ki, s következménye az 

elégedetlenség, amely szintén pozitív és negatív lehet, s a lázadás szellemében, illetve az 

utópizmus feltűnésében jeleníthető meg” (GARACZI 2005: 55). 

Hamvas a Krízis és katarzis című esszéjében már egyértelműen a válságra adható 

válaszlehetőségeket vette sorra: 1. tehetünk úgy, mintha nem volna válság, és a homéroszi 

lótuszevők mintájára belemenekülhetünk az élvezetekbe. 2. Az outsider tudatában van a 

válságnak, de megelégedve részmegoldásokkal csak arra képes, hogy tovább mélyítse a 

krízist.  3. A korszerűtlenek egyszerűen lemaradnak a világtól, és kívül kerülnek a közös 

emberi sorson. 4. A korszerű ember képes a válságon úrrá lenni, mégpedig a következő úton 

haladva: destruktív kritikával illeti saját korát, az aktív lázadás aztán a nihilizmusig jut, amely 
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megteremti a katarzis, vagyis a krízisből való kijutás lehetőségét. Nem nehéz észrevenni, 

hogy egészen kierkegaard-i ez a „tetszőleges” lépésekkel bejárható egzisztenciális út 

ugyanúgy, ahogy a szakirodalom ide vonatkozó helyének fogalomhasználata is: „Aki katarzist 

él át, halálmegvető vakmerőséggel győzi le saját kétségbeesését: fagyos nyugalommal és 

jeges bátorsággal néz szembe a maga teremtette semmivel, hogy azután, mindent átfogó 

megtisztulás nyomán, újonnan alapított élet, társadalom és szellem távlata nyíljék meg előtte” 

(HLP 2001: 175). A remény tehát Hamvas szerint ott van, és nem csupán egy szűk, 

kiválasztotti réteg számára, hanem idővel az egész emberiségnek elérhető lesz.  

Földényi F. László tanulmányában a hamvasi krizeológia kemény kritikáját adta. Legfőbb vád 

a „tisztázatlanság”, ami akkor bukkan fel, amikor „Hamvas mindenáron tisztázni akar 

valamit, s ennek érdekében a létezést egyértelművé, leírhatóvá, fogalmakkal kimerevíthetővé, 

megragadhatóvá igyekszik leegyszerűsíteni” (FÖLDÉNYI 2009: 136). Szerinte ekkor a krízist 

nem a megoldást lehetővé tevő katarzis követi, hanem elszürkülés, tudálékosság és közhelyek. 

Felrótta Hamvasnak azt a kibékíthetetlen ellentétet is, amely szerinte műveiben a válság mély 

átélése és „a válság képezte szakadék időnkénti tagadása és betemetése” között feszül. 

Földényi részletesen beszélt a hagyomány és válság viszonyáról, ami Hamvas egész 

munkásságának egyik sarkalatos problémája volt. Az iménti kifogása egy fontos 

következményére hívta fel a figyelmet itt. Paradoxont eredményez, ha ahhoz, „hogy a krízist 

megelőző (és felülmúló) hagyományt meg lehessen alapozni, tételezni kell egy olyan állapotot 

is, amely mentes a válságtól” (FÖLDÉNYI 2009: 137). Azzal vádolta Hamvast, hogy a 

hagyományt így elérhetetlen idősíkba helyezte: vagy a nagyon távoli múltba, vagy egy 

elképzelt jövőbe. A kettő között, e behatárolhatatlan intervallumban eltelt idő kizárólag a 

hanyatlás, a korrumpálódás, a válság eluralkodását eredményezte, és valójában csak ez adott a 

számunkra. Azt azonban figyelmen kívül hagyta a szerző, hogy Hamvas korát sem a krízis 

megoldásának könnyű és mindenki által bejárható útjáról beszélt, hanem csupán egy a 

kiválasztottak számára elérhető, küzdelmes lehetőséget hagyott meg.  

Hamvas az ember által elkövetett bűnről, rosszról is többször írt, aminek elemzése sok 

tekintetben, főképp végkövetkeztetéseiben összevethető a kierkegaard-i bűnbeesés-

interpretációval173, amely szerint az ember nem csupán a rosszat választotta, hanem egyben a 

szabadságot is. „A szubjektum szabadsága Kierkegaard-nál abban áll, hogy belátja az 

alternatívát, a vagy-vagyot, majd választ, hogy önmagára szavaz avagy lemond arról, hogy 

létezésének autonóm módját válassza”- világította meg a fogalmat Gyenge Zoltán (GYENGE 

                                                           
173 Lásd S. Kierkegaard: A szorongás fogalma. Budapest, Göncöl, 1993. (kiemelten 33-62. o.) 
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2001: 102). Erre az összefüggésre – legalábbis Hamvassal kapcsolatban, hiszen Kierkegaard-

nál a kérdésnek gazdag szakirodalma van – szintén Földényi felhívta fel a figyelmet, 

rámutatva, hogy az ember „nem cselekedhetne, ha nem lenne válságban létező lény. A 

szabadság nem előzi meg (múlja felül) a krízist, hiszen éppen annak köszönheti a 

megszületését; […] felvethető a kérdés: vajon a hagyomány nem úgy ››múlja felül‹‹ a krízist, 

hogy azt feneketlenné mélyíti és beteljesíti?” (FÖLDÉNYI 2009: 137) Ezen a ponton úgy 

tűnik, Hamvas is oda jutott, ahova Kierkegaard a fentebb már említett műben: a bűn 

következménye az emberben – és az emberi történelemben – megszülető szorongás. Hamvas 

Béla azonban a hagyomány által megtalálható és megőrizhető „istenhasonlóságunkban” talált 

kiutat ebből az egzisztenciális veszélyhelyzetből.    

A válságkorszak lezárását és egy új korszaknak a nyitányát jelezte Hamvasnál a Láthatatlan 

történet című 1943-as mű. A kötet érdekessége, hogy a második világháború idején íródott, 

amelynek során a szerzőt háromszor hívták be katonai szolgálatra (1940, 1942, 1944), jelentős 

része épp az orosz frontszolgálat alatt (1942. április-szeptember) készült. E külső történések 

ellenére a kötet belső útja töretlen. Hamvas ebben az esszégyűjteményben volt képes a 

világválsággal kapcsolatos gondolatainak legteljesebb szintézisét megalkotni. Ugyanakkor a 

műfaj egyik csúcsteljesítményét is nyújtotta, hiszen „mint kötet szervességében és 

komponáltságában párját ritkítja, egyben jól mutatja, hogy a vallomásos esszépróza: 

magatartáslehetőségek végigjárása, személyes kiutak, illetve archetipikus megoldások 

keresése” (BALASSA 2009: 80-81). Míg az első esszében – A Vízöntőben – egy 

apokaliptikus kordefiníciót kaptunk, addig a következőkben megoldási kísérletek sorakoztak: 

a heroikus, a szerzetesi, a közösségi, a költői életforma vagy éppen a barátság, a szerelem. 

Közös azonban mindben, hogy csupán kísérletek maradtak, hogy legfeljebb az egyén számára 

kínálnak valamiféle időleges kiutat a krízis, a szenvedés elodázására. A kierkegaard-i 

stádiumokat, műveinek szerepvariáló többszólamúságát juttathatja eszünkbe a mű ilyen 

olvasata, azzal a fontos különbséggel, hogy Hamvas – a keretként felfogható nyitó és záró 

esszében – végső soron mindegyik lehetőséget negálta, hiteltelenné tette.  

Hamvas három szempontból vizsgálta a világválság jelenségét: egyrészt a válság tünetei és 

mibenléte foglalkoztatta, másrészt vizsgálta ennek okait és kezdetét, majd ugyanolyan 

elszántsággal kereste a krízisből kivezető utakat, megoldási lehetőségeket. Darabos Pál 

véleménye szerint e három kérdéskör egymástól elválaszthatatlan gondolkodásában, még 

akkor is, ha korai műveiben inkább a szimptómák és okok foglalkoztatták, míg később a 

kiútkeresés erősödött fel. 
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A válság-korszakban bejárt út csomópontjai művek. Az első ilyen a világválság-bibliográfia 

(1936), a második A láthatatlan történet (1940-41, de ’43-as megjelenés), amely „a válság 

szellemi megoldási lehetőségének első összefoglaló kifejtése még tradicionális gondolkodását 

megelőző gondolatvilágának megfelelő rendszer szerint” (DARABOS 2002: 132). A 

következő állomás, a Scientia Sacra I. része, amelyben már az – aranykorról tudósító, arra 

visszatekintő – hagyomány gondolata vált meghatározóvá a kiút keresésében. A negyedik – 

Darabos Pál szerint időben csak nehezen behatárolható (1930-as évek második, ’40-es évek 

első fele) – csomópont a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódott. „A világválságra vonatkozó 

gondolatai tehát egész életművén végigvonulnak, állandó probléma volt számára, amiként a 

világválság problémái a valóságban sem oldódtak meg, és a megoldás mind a mai napig csak 

virtuális lehetőség maradt” (DARABOS 2002: 133). 

Némileg eltérő véleményének adott hangot a – véleményem szerint – máig leginkább 

mérvadó magyar filozófiatörténet létrehozó szerző-triász: „Ifjúkorának válságfilozófiájából a 

megtalált hagyomány mutatja meg neki a kiutat” (HLP 2001: 175). A hagyomány az 

emberiség ősi, egységes tudását jelentette nála, ami eltűnt a múlt ködében, de részleteiben 

felkutatható, rekonstruálható. A történelem előtti emberiségnek tehát birtokában volt, de a 

történeti sorsa az elbutulás és a megvakulás.  

A válság tudata előfeltételezte egy válságmentes, még tökéletes valóság, eredendő egység 

ismeretét is. Műveiben sokféleképpen határozta meg Hamvas a hagyomány fogalmát, de ez a 

tapasztalat kulcsot adott mindegyikhez. Nevezte egyfajta metafizikai tudásnak, de nem abban 

az értelemben, ahogy a nyugati filozófia használta a fogalmat, hanem ahogy a keleti tanok 

vagy az Evangélium. Ezt a tudást megkülönböztette a vallástól, mítosztól, filozófiától, 

tudománytól. Az utóbbival közös jellemzőjük, hogy mindkettőt az „igazságszenvedély” 

vezeti, de különböző alapra építettek, és eltérőek a vizsgálati módszereik (következtetés 

szemben az intuícióval). A modern tudomány ezért minden elemében végletesen eltávolodott, 

elszakadt a hagyománytól.   

 

Feltehetjük a kérdést, hogy mennyire volt korszerű Hamvas Béla, amikor a XX. század első 

harmadában a keleti gondolkodás irányába tájékozódott? Hazai viszonylatban egyáltalán nem, 

hiszen a századelős magyar filozófia különösen erősen kötődött a nyugat-európai, azon belül a 

német hagyományhoz. A keleti művekhez és szerzőkhöz „csak olyan nívón mozgó emberek 

(okkultisták, vallási szekták, teozófusok) közeledtek, akiktől a diszciplinált gondolkodás 

okkal elfordult. Ennek az elutasító magatartásnak reflexe él tovább Hamvas Béla életművével 

szemben”- mutatott rá a probléma lényegére Dúl Antal (DÚL 2009: 52). Ez a kánonon 
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kívüliség, vagy legalábbis peremre szorultság máig megfigyelhető a hazai filozófiai életben, 

amely nem látja, hogy Hamvas messze kiemelkedik az előbbiek közül. 

Hanák Tibor Az elfelejtett reneszánsz című könyvében az egzisztencializmussal kapcsolatban 

beszélt róla. Döntését egyértelműen Hamvas „harmincas évekkel kezdődő pályaszakaszának 

témaválasztásaival” (HANÁK 1993: 164), vagyis a válságfilozófiai korszakával indokolta. 

Meggyőző lehet az ehhez a tárgykörhöz köthető több mint kétszázötven publikációja 1930 és 

1948 között, ugyanakkor „[b]iztos szemmel követi az élvonalat, a század válságirodalmát, az 

egzisztencializmust, a kultúrmorfológiát, a társadalomtudomány, a művészet, az irodalom új 

irányzatát” (DÚL 2009: 46). Dúl Antal, akinek ugyan nem minden esetben sikerült kellő 

objektivitással viszonyulni az általa nagyon alaposan ismert életműhöz, annak a 

véleményének adott hangot, hogy Hamvas gondolatait súlyosan félreértelmezi az, aki szerint 

ez csupán a „Kelet szent könyveinek asszimilálása az egzotikus vallásokba és metafizikákba 

menekülés, a meghasonlott nyugati ember keletieskedése” (DÚL 2009: 51). Erről szó sincs! 

„Hamvas a határokat megnyitotta, de ezúttal nem megint egyszer a nyugat-európai filozófia 

felé (jóllehet annak aktuális kérdéseit itt nála alaposabban kevesen ismerték), hanem a magyar 

mentalitásnak174 megfelelőbb keleti gondolkodás számára” (DÚL 2009: 52). Bár az uralkodó 

intellektuális irányokkal szemben működött, ez nem menekülés volt a kor problémái elől, 

hanem – azok megoldhatatlanságát tapasztalva – éppen egy tágabb kiútkeresési horizont 

nyitása, úgy a nyugati, mint az ezen kívüli kulturális lehetőségek felmérésével, a mélyebb 

összefüggések meglátásának képességével. „Hamvas azon kevesek közé tartozott, akik nem 

csak olvasták és értették Kierkegaard-t, de korának szellemi közegében is éppoly otthonosan 

mozgott, mint saját korának hatástörténeti kérdései között”- mondta elismerőleg Nagy András 

(NAGY 2011: 149). 

Hamvas jelentősége azonban nem csupán abban mérhető, hogy képes volt összegezni a 

századvég válságirodalmát, és összekapcsolta azt az egzisztencialista irányzattal, hiszen ezt 

többen megtették akkoriban. Egy az európai filozófia jelenéről az 1940-es évek elején zajló 

vitában, amelyen egyébként Brandenstein Béla mellett Hamvas is részt vett, például Halasy-

Nagy József az egzisztencialista filozófusok Kierkegaard-tól Heideggerig és Jaspersig ívelő 

soráról a következőképpen nyilatkozott: „E zordon időkben fájó és sebzett lelkek felsikoltása 

ez, keserű és heroikus szembenézés a halállal és a Semmivel, mely a kor lelkén rettenetes 

hatalommá vált, szinte az egyetlen bizonyos valósággá. Isten nélkül, örökkévalóság nélkül, 

két Semmi kurta határa közé bedobva az érző és eszmélő lélek a világban, ezzel a filozófiával 

                                                           
174 Ennek részletes kifejtését lásd Hamvas Béla: Az öt géniusz. A bor filozófiája. 1988. 
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kiált bele a közömbös űrbe” (KŐSZEGI 1998: 195). Félrevezető lehet Kemény Katalinnak az 

az állítása, miszerint ha „jobb híján egzisztencializmusról szólunk, úgy e tekintetben Hamvas 

Béla közelebb áll a franciákhoz, mondjuk a G. Marcel, B. Parain, G. Bataille, M. Blanchot 

jelezte vonalhoz, ahol a ››valóságos ember szellemi életének heve‹‹ sohasem alszik, mint a 

némethez, amely éppen Hamvas szerint a ››könyvtől sohasem tudott szabadulni‹‹” 

(HAMVAS 1988: 157). Véleményem szerint indokolatlan lenne ezen egyetlen – kvázi stiláris 

– szempont alapján másodlagossá tenni a német hatást, amely – ahogy az esszével 

kapcsolatosan igyekeztünk kimutatni – formailag, terminológiailag is nyomon követhető.  

Tehát nagyon is széles perspektíván mozgott Hamvas a krizeológiai kutatásai során, 

feltérképezte az egzisztencialista irányzat forrásvidékét valamint a belőle kiinduló újabb 

gondolati utakat. Nem utolsó sorban „az európai filozófia élvonalával egyidőben tárja fel az 

úgynevezett természettudományos világkép mitologikus, pszeudovallásos gyökereit 

(Természettudományos mitológia, 1934; Tudományvallás és vallástudomány, 1936)”- 

hangsúlyozta Dúl (DÚL 2009: 15). Számos alkotót ő mutatott be elsőként a magyar szellemi 

életben. Sőt ennél is többet tett, ahogy arra Vekerdi László rámutatott, amikor a Szellem és 

egzisztencia című tanulmányról szólva hangsúlyozta, hogy „Hamvas gondolkodásának 

forrásvidéke egyáltalán nem korlátozható az ››egzisztencializmus atyjai‹‹-ként számon tartott 

Kierkegaard-ra, Heideggerre, Jaspersre. Már maga jelentősen bővíti a kört, ahogyan Jaspers 

elődeinek és forrásainak (Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, Weber, az új pszichológia) 

felsorolásakor mindig felvillant egy-egy ››párhuzamos utat‹‹, amelyen ugyanonnét indulva 

kortárs gondolkozók (Heidegger, Klages, Scheler, Mannheim, Jung) haladtak s jutottak 

hasonló vagy éppen erősen eltérő eredményekre. […] Nem csekély tisztánlátás kellett például 

hozzá, hogy már 1941-ben ily pontosan lássa valaki Heidegger és Jaspers egzisztenciális 

különbségét, és éppen Kierkegaardhoz viszonyítva, akit egyaránt szentjüknek inkább, mint 

mesterüknek tekintettek” (VEKERDI 2009: 91-92). Jelentősége és korszerűsége a felsorolt 

tényezők ismeretében vitathatatlan, amivel – a fenti idézetek alapján úgy tűnik – többen 

tisztában vannak, de ez sajnos máig sem jelentette automatikusan a szerző helyének 

elismerését. 

 

A válság megoldásának egyetlen útjaként Hamvas az egyes ember belső átalakulását jelölte 

meg, mert szerinte nem vezet eredményre, ha a részleteket, a külső körülményeket akarjuk 

megváltoztatni, sőt ezzel csak a válság elmélyülését segítjük elő, ahogy azt számos kísérletből 

láthattuk. A válságot tehát személyessé kell tenni, az autentikus létezés szükségszerűen 

állandó „válságban levést” jelent nála. A katarzist átélő ember állapota egyértelműen 
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megváltozik. Itt még az „attitűd”, későbbi írásaiban majd a „hangoltság” kifejezést használta 

arra a belső fordulatra, amit metanoiának is nevezett. Ez a fajta beavatódás „az egyetlen 

feladatunk születés és halál között.” Az ilyen ember – vezető, nevelő, gondolkodó, művész – 

beállítódása lesz a pozitív, a mérce.  

Látszólag Hamvas egyszerűen beilleszthető az európai gondolkodás vallásellenes 

hagyományába, ahogyan azt Dúl Antal sugallta, azonban ez is a szerző leegyszerűsítő 

ítéleteinek sorába tartozik. „Kierkegaard a hagyomány és a vallás megkülönböztetését nem 

ismerte. Amikor az evangéliumi ember képét a keresztény európaival összevetette, az 

eredményt több mint botrányosnak találta: a kereszténység nem létezik. Az eredeti vallás 

elveszett, és ami maradt, a pogány történeti-etnográfiai elemekből óriási rítusszövevénnyé 

duzzadt eszme-és intézményrendszer, amely főként arra szolgál, hogy a nyugati világ 

expanzív életmodelljét legalizálja, és őrködjék a civilizáció és a szociális berendezkedés 

játékszabályainak tisztasága felett. Ugyanezt a megállapítást a századfordulón minden 

spirituálisan nyitott gondolkodó, Nietzschétől Tolsztojig, megteszi” (DÚL 2009: 55). Az első 

és az utolsó mondat is durva általánosítás, Kierkegaard-nak a dán állami egyház elleni, művek 

során keresztül kibontakozó, élete vége felé haladva egyre hevesebbé és kérlelhetetlenebbé 

váló támadása ennél jóval komplexebb jelenség. 

A vallás Hamvas szerint a hagyománynak a történeti létezés által megzavart, elhomályosult 

alakja, mindig tökéletlen megvalósulás, hiszen hagyomány csak egy van. Az elhomályosulás 

folyamata annál erőteljesebb, minél több szociális, történeti és etikai elemmel egészült ki az 

adott vallás. „A kereszténység azonban eredeti alakjában, ahogy az Evangéliumban megjelent, 

nem vallás, hanem hagyomány, éspedig minden valószínűség szerint a hagyomány 

fundamentuma, amely a létezés értelmét maradéktalanul kimondja. […] A kereszténység 

megjelenésével a hagyomány egzisztenciális hangsúlyt kap”- állította a szerző egy helyen 

(HAMVAS 1996: 263).  

 

Hamvas Béla és Kierkegaard kapcsolatával érdemben egyedül Thiel Katalin foglalkozott, aki 

több tanulmányt és 2002-ben egy kötetet szentelt a témával kapcsolatos gondolatai 

kifejtésének. Vizsgálatunk szempontjából a könyv gyengeségének tekinthető a többnyire 

erősebb nietzschei nézőpont, ennek ellenére problémaorientáltsága, tematikája megfelelő 

kiindulópontnak bizonyult. Thiel több szempontból is indokoltnak tartotta a hamvasi és a 

kierkegaard-i filozófia rokonítását, összevetését. Egyrészt kiemelte a biográfia azon sorsdöntő 

pillanatát, amikor Hamvas az első világháborúban szerzett – test-lelki – sérülésekből 

lábadozva először olvasott Kierkegaard-t. Az ekkor őt ért hatásokat néhány évtizedekkel 
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későbbi visszaemlékezésben Hamvas is döntő jelentőségűnek ismerte el175, a 

szakirodalomban lépten-nyomon felbukkanó soroknak azonban gyakran sokkal nagyobb 

magyarázó erőt tulajdonítanak, mint szabadna. Az irányultság érhető csak tetten itt, de a több 

mint egy évtizeden keresztül érvényesülő Kierkegaard-hatás ennél sokkal összetettebb.  

Talán a legfontosabbnak a szerző azon felismeréstét kell tartanunk, hogy a filozófiai 

mondanivaló nem választható el a gondolkodói egzisztenciától, fő követelménnyé – és 

eszménnyé –az autenticitás vált. Harmadik indokként pedig azt említette Thiel, hogy 

mindegyik gondolkodó életműve – a Heller Ágnes által körvonalazott – személyiségetikaként 

fogható fel. A rendszerfilozófiák kritikájaként kibontakozó filozófiai hagyományban átalakult 

a morál problémája, a jó és rossz helyébe az autentikus-inautentikus fogalompár lépett. Ennek 

messzemenő következménye lett a gyakorlati élet szintjén, hiszen az autenticitással az egyén 

önmagát – mint tisztességes embert – választja. „Hamvas Kierkegaard-hoz és Nietzschéhez 

hasonlóan önmagára reflektál, miközben igyekszik végiggondolni a tisztességes, normális 

emberi létezés lehetőségét”176 (THIEL 2002: 20).  

Hamvas szerint a kor egész hozzáállása, módszertana hibás, épp ezért képtelen a válság 

kezelésére, így szakítani kell vele. A történeti időben mozgó (horizontális) vizsgálódás 

eredményei az idő múlásával érvényüket vesztik, ezért ezt fel kell váltania a vertikálisnak 

nevezett metafizikai tengely mentén haladó gondolkodásnak. Ebből kiindulva Hamvas a 

pillanatnak különösen nagy jelentőséget tulajdonított, és bár nála a fogalom használata koránt 

sem annyira kidolgozott és nélkülözhetetlen, mint dán elődjénél, de bölcselete egészében jelen 

volt. Talán a legfontosabb különbség Kierkegaard-hoz képest, hogy amíg Hamvasnál a 

válságból való kiút keresése messze a múltba, a hagyomány felé mutatott, addig a dán 

filozófus egyfajta – Veres Ildikó fogalomhasználatával élve – „magánkereszténységbe” 

menekült. Azonban mégsem szakadéknyi távolságról van szó, ha figyelembe vesszük, hogy a 

hamvasi hagyományon belül milyen kitüntetett szerep jutott a kereszténységnek. A hamvasi 

korpusznak három – a hyperion (vagy válság), a hagyomány és az összegzés – korszakát 

szokás elkülöníteni, amelyek Thiel Katalin véleménye szerint beállíthatóak egy egységes 

fejlődési folyamatba, ahol „a válsággal kapcsolatos útkeresés után a kinyilatkoztatás felől az 

                                                           
175 Lásd a fentebb már idézett HAMVAS 2004: 278-279. 
176 Különös pikantériája e soroknak, hogy Nagy András egy izgalmas gondolatkísérletben épp az „intellektuális 
becsületesség” – ha tetszik tisztesség – fogalma segítségével kapcsolta össze egymással Lukács két minden 
bizonnyal legtöbb vitát kiváltó írását, A lélek és a formákat valamint Az ész trónfosztását, és sikeresen érvelt 
amellett, hogy Kierkegaard-nak mindkettőben kiemelt szerep jutott, sőt a művek időbeli távolsága ellenére a dán 
gondolkodóról kialakított kép lényegileg változatlan maradt. (Nagy András: Egy élmény története. In: Az 
árnyjátékos. Budapest, L’Harmattan, 2011. 117-134.) 
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élet felé, illetve a hagyomány birtokbavétele felől az ››életrendi alkalmazás‹‹, azaz a 

realizálás felé ível” (THIEL 2002: 23). 

Hamvas nem volt túl jó véleménnyel a természettudományok előretöréséről, mindenhatóvá 

válásukat főként azért tartotta aggályosnak, mert képtelenek gondolta őket az élet 

legfontosabb problémáinak megoldására. Bár Thiel Katalin helyesen mutatott rá, hogy a 

„természettudományok kritikája persze nem a Hamvas-életmű legeredetibb részét képezik. 

Tudvalévő, hogy akkortájt kurrens téma volt a tudományok ilyen jellegű ideologikus bírálata” 

(THIEL 2002: 54), ugyanakkor érdekes lehet ez, mint kierkegaard-i aspektus, hiszen a dán 

gondolkodó életművének – éppen a Hamvas által A világválságban vizsgált Kritik der 

Gegenvart címűnek – is fontos eleme ez, amivel kapcsolatban nagyon is eredeti, szinte látnoki 

képességeket bizonyító mondatokat olvashatunk. 

 

Már első pillantásra látszik, hogy a kereszténységnek döntő szerepe volt mindkét életműben, 

kiemelten igaz ez életük utolsó alkotói periódusára, amikor Kierkegaard a Halálos betegség 

vagy A keresztény hit iskolája, Hamvas pedig a Scientia sacra második, kereszténységről 

szóló fejezetét írta. Úgy tűnik tehát, hogy megtaláltuk az egyik legfőbb kapcsot a két életmű 

között, de ennek feltárásához először számba kell vennünk a kereszténységhez való viszonyuk 

hasonlóságait és különbözőségeit. Kemény Katalin a Szellem és egzisztencia című kötethez 

írott utószavában a eltérésekre koncentrált: „Míg Kierkegaard az élettel szembeállítja a 

kereszténységet, s ennek értelmében az aktuális klérussal harcol, Hamvas Béla nagyon jól 

tudja, hogy a klérus éppúgy a megromlott lét tükre, mint a világi élet bármely területe. […] 

Míg a fiatal Kierkegaard abban az illúzióban él, hogy az életet fenékig ki lehet és ki kell 

meríteni (aminek később természetes visszája lesz az életöröm elvetése), addig Hamvas: 

››mindent birtokba venni‹‹, azaz az összes lehetőséget átvilágítani. […] Hamvas nem a világot 

és nem az életet veti el, hanem a valóságot burkoló fátylakat, az ő szavaival: a létrontást. A 

fokozatos stádium-átlépés helyett – metanoia. A Kierkegaard-i szorongás helyett tudatos 

leépítés s azzal párhuzamos integráció” (HAMVAS 1988: 157). A továbbiakban igyekszem 

majd kimutatni, hogy Kemény – főként a koppenhágai filozófussal kapcsolatos ítéleteiben –

többször is tévúton járt. 

A dán gondolkodó egyház- és valláskritikájának elemeit Gyenge Zoltán jól összefoglalta.177 

Fontos meglátása, hogy Kierkegaard szembefordulása az evilági kereszténységgel, amely 

                                                           
177 Gyenge Zoltán: Az egzisztencia évszázada: esszék és tanulmányok. Veszprém, 2001, 109-130; uő: 
Zarathustra és Viktor Eremita: esszék és tanulmányok. Veszprém, 2006, 90-103; uő: Kierkegaard élete és 
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évszázadok óta legfőbb erénynek kiáltotta ki az érzelmek elfojtását, egyfajta – jóbi, ábrahámi 

értelembe vett – szenvedély nevében történt178. A hit, a döntés, az ugrás kockázatának 

választása mind a külsőségek helyett a belső átélés irányába mutattak. Kiemelte azt is, hogy a 

híres „Corsar-affér” következtében Kierkegaard végképp elszigetelődött az emberektől, 

akikben a gyűlöletes, arctalan és lelketlen, félrevezethető tömeget látta, és ostorozta egyre 

kíméletlenebbül élete utolsó éveiben. Innen eredeztethető az a meggyőződése, hogy a hit 

emberek között nem közvetíthető, „hisz nem tud elképzelni semmi olyan dolgot 

értékelhetőnek és értékesnek, amelynek létrejöttéhez egy embernél több szükséges” 

(GYENGE 2001: 113). Kierkegaard egyház- és kereszténységkritikája című tanulmányában 

Bölcskey Gusztáv is ebben látta a dán filozófus álláspontjának lényegét: „Éppen ezért semmit 

sem tart olyan hazugnak és utálatosnak, minthogy mindenki kereszténynek tartja magát, holott 

valójában senki nem az” (BÖLCSKEY 1994: 318). A papságot „hivatalnokoknak” látta, akik 

éppen abban érdekeltek, hogy a kereszténység világvallássá, mindenki számára elérhetővé, 

„könnyűvé” váljon. Azonban abban az esetben „ha már mindenki kereszténnyé lett, a 

››kereszténység‹‹ szó értelmét veszti” – idézte a kierkegaard-i álláspont lényegét megragadó 

mondatot Gyenge Zoltán. Tehát jól látható a két bekezdéssel ezelőtti Kemény-idézet első 

mondatának tévedése, hiszen Kierkegaard nem csupán a klérus, az egyház ellen intézte 

támadását, hanem a hit lényegét érintő változásokat hirdetett – ahogy kortársa és ellenfele 

Martensen találóan megfogalmazta – „privátvallásával”. Minden azon áll vagy bukik, hogy az 

általa leírt ösvény járható-e, vallási stádiuma élhető-e bárki (más) számára is. A válasz csak 

abban az esetben lehet igen, ha elfogadjuk, hogy a dán gondolkodó nem az utat akarta 

megmutatni, csupán úton levésre bíztatott. Markáns véleményt fogalmazott meg Heiko Schulz 

a német Kierkegaard-recepcióról írott tanulmányában, amikor kiemelte, hogy a dán szerző 

írásaival nem tudott a kereszténység mélyére hatolni, csak Nietzsche volt az, aki radikális 

kritikájával képes volt megingatni magát az eszmét179. Minden bizonnyal Thiel Katalin és 

Gyenge Zoltán is egyet értene a fenti kijelentéssel, hiszen ők is jól látták, előbbi egyértelműen 

                                                                                                                                                                                     

filozófiája. Máriabesenyő-Gödöllő, 2007, 49-62. Kierkegaard hitfelfogásáról összefoglaló munka: Czakó István: 
Hit és egzisztencia. Budapest, 2001. 
178 Gyenge Zoltánnal egyetértésben azt is le kell szögeznünk, hogy a dán filozófus „nem ››antiracionalista‹‹ 
gondolatokkal száll szembe a hegeli konceptualizmussal, hanem csak azt mondja: az ésszerű tartománynak van 
egy határa, ahol azon túlmenve az ész már ››jogosulatlanná‹‹ válik.” (GYENGE 2001: 62) Itt jutunk el a hit vagy 
éppen a szerelem formájában megnyilvánuló szenvedély birodalmába.  
179 „Regrettably, though, Kierkegaard’s writings have failed to realize their own central propadeutical purpose of 
determining and introducing into the true nature of Christianity, and this, in particular, with regard to Nietzsche’s 
fatal influence on the common picture of Christianity: for the latter’s apparently radical critique of Christianity 
had in fact just beaten a caricature to death” (SCHULZ 2009: 329). – Sajnálatos módon azonban Kierkegaard 
írásai nem érték el céljukat, a kereszténység igazi természetének meghatározását és bemutatását, ezt talán inkább 
Nietzsche valósította meg, aki végzetes hatást gyakorolt kora kereszténységképére. Radikális kereszténység-
kritikájával nevetségessé tette ezt az eszmét. [fordítás tőlem F.Sz.]  
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utalt is rá, hogy – célját és eszközeit tekintve is – fontos különbség van Kierkegaard, 

Nietzsche és Hamvas Béla kereszténységkritikája között.  

Hamvas Béla munkásságának második felében gondolkodásának kitüntetett témájává a 

kereszténység vált. Vallás- és egyházkritikájában mindvégig érezhető, számos esetben tetten 

érhető Kierkegaard hatása. Az általa megkülönböztetett két forma, a „preegzisztens 

kereszténység” és a „történeti kereszténység” ellentétesek egymással. Előbbi az eredeti, 

evangéliumi, utóbbi a kereszténység intézményesült formája, amelyet hiteltelensége miatt 

éppen a korban tapasztalható bajok egyik forrásaként azonosított. Hiszen kiüresedett 

szokásaival, rítusaival a beavatottság illúzióját kelti, közben pedig inautentikus forma. 

Lehetségesnek tartotta a kereszténység helyreállítását, mégpedig a realizálással, amelynek 

több lényeges elemét megint kierkegaard-i gyökerűként ismert fel. A lehetőség fogalma 

mindkét gondolkodó esetében kulcsfontosságú, hiszen az ezáltal megvalósítható szabadság és 

az ezzel együtt jelentkező szorongás az ugrás, az autentikus lét elérésének útja. Thiel 

kiemelte, hogy a Hamvasnál mindig a cselekvésből kell kiindulni, hiszen ez által ismerhető fel 

a válságban levés, következhet el az ebből való kilábalásra irányuló elhatározás. Erre hozta 

Thiel – éppen az etikai perspektíva miatt némileg sántító – példaként a kierkegaard-i 

esztétikai stádiumból az etikaiba történő átmenetet, és az ehhez szükséges kétségbeesést. A 

válságot vállalni kell a maga teljességében, vallotta Hamvas. 

További közös elemnek tarthatjuk, hogy az autentikus emberi180 lét elérésének útja, a 

hagyomány átültetése a gyakorlatba folyamatos erőfeszítést követel. „Az életben nem érkezik 

el az a pillanat, amikor azt mondhatjuk, kész vagyok, igaz, teljes és egész vagyok, már nincs 

semmi dolgom az életben. Az alapállás helyreállítása naponként és pillanatonként feladat” 

(THIEL 2002: 60). Ugyanakkor nagyon fontos, hogy Kierkegaard-hoz hasonlóan Hamvas is 

azt vallotta, hogy a kereszténységnek nincs külső útja, csak belső, azaz lényege nem adható 

át, nem közvetíthető. Mindkettejüknél ez a „belső kereszténység”, melynek lényegi eleme az 

Istennel való szubjektív, Én-Te viszony, az ember igazi létmódja.  

 

Hamvas álláspontja szerint az európai bölcselet történetében csupán az egzisztencia- és 

életfilozófiák voltak képesek a hagyomány befogadására, és ezáltal a válság megoldására. 

Ezek középpontjában pedig szerinte az autenticitás fogalma áll, amelyet egyértelműen 

kierkegaard-i gyökerűként ismert fel. A dán gondolkodó tehát közvetlenül is hatott, 

ugyanakkor a közvetett – például heideggeri, jaspersi eredetű – impulzusok legalább ilyen 

                                                           
180 Ezzel szinonim fogalmakként használja Hamvas a következőket: normális ember, egészséges ember, szakrális 
szubjektum, transzparens egzisztencia. 
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fontosak. Ennek szép példája Hamvas Szellem és egzisztencia című esszéje, amely – már a 

címválasztásban is – Jaspers 1935-ös Vernunft und Existenz című, Kierkegaard-ról és 

Nietzschéről szóló előadásának hatását mutatja, és amelyben a német szerző a két gondolkodó 

újdonságát az egzisztencia- és életfilozófiákat megalapozó tevékenységükben látta.  

Thiel a Szellem és egzisztencia című írással kapcsolatban több problémát vagy talán inkább 

hiányosságot is említett, amelyek különösen érdekesek lehetnek számunkra, hiszen a ’30-as 

évek egész recepciójának felróhatóak lennének, ugyanakkor vizsgálódásunk szempontjából 

nem tartjuk őket relevánsnak. Az egyik ilyen az idős Schelling filozófiai hatásának figyelmen 

kívül hagyása181, a másik pedig az a felismerés, hogy a „koppenhágai Szókratész” nem a 

hegeli filozófiával, hanem sokkal inkább annak a dán hegelianizmus általi interpretációjával 

vitatkozott182.    

Kierkegaard egzisztencia-fogalma elemi hatással volt Hamvas gondolkodására: „A választás 

egzisztenciális tartalma, a pillanat értelmezése, jelentősége és az ember szintézis-jellege 

sajátosan hamvasi szókészlettel ugyan, de alapvetően meghatározó hatásként említhető” 

(THIEL 2002: 88). Az ember alapvetően paradox-jellege183 szintén tovább élő kierkegaard-i 

elem, amely a szabadság, a választás kényszerének problémájában öltött testet. A választás 

tehát Hamvasnál is kettős természetű, kettős irányultságú. Egyrészt a múltba forduló állandó 

önreflexió, másrészt a jövő felé orientálódó ugrás határozza meg, hiszen az ugrás, a pillanat 

irracionális, vagy legalábbis utólag lehet csak racionalizálni.  

Bár Thiel Katalin véleménye szerint ez a hamvasi esszé „inkább kultúrtörténeti érdekesség, 

Jaspers írásának töprengő, személyes interpretációja, mint filozófiatörténeti gyökerekre is 

kitekintő korrekt elemzés” (THIEL 2002: 74), témánk szempontjából mégis több tanulsággal 

szolgált. Egyértelműen mutatja, hogy jórészt Jaspershez köthető filozófusunk Nietzsche és 

Kierkegaard irányába történő elmozdulása. Ezt a véleményt némileg árnyalta Garaczi Imre, 

aki azt állította, hogy a válságtudat jellemzőiként használt félelem, aggodalom és veszélyérzet 

fogalmakkal Hamvas egyértelműen „Soren Kierkegaard és Friedrich Nietzsche 

egzisztenciálfilozófiai előzményeire utal” (GARACZI 2005: 54). „Hamvas írása ugyanakkor 

tanúsítja azt az átütő erejű hatást, amely figyelmét – épp a Jaspers előadás hatására is – az 

egzisztencia irányába, illetve a két filozófus újszerű stílusa és írói magatartása felé fordította” 

(THIEL 2002: 74). Érzésem szerint Thiel túl hangsúlyosnak gondolta ezt az orientálódást, 

                                                           
181 GYENGE 2007: 101-114. 
182 Lásd erről bővebben NAGY 2011: 55-91.  
183 Kierkegaard az embert ellentétes tengelyek metszéspontjában gondolta el: a véges-végtelen, időbeli-örök, 
szabadság-szükségszerűség azok a dimenziók, amelyekben meg kell találnia önmagát. Lásd KIERKEGAARD 
1993: 19. 
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hiszen a korhangulatnak, a válságfilozófiai tematikának és szerzőknek legalább ilyen fontos 

szerepe volt benne. Helyesen mutatott rá viszont arra a tényre, ami legkésőbb Gyenge Zoltán 

Az egzisztencia évszázada című könyve óta a hazai szakmai berkekben is konszenzusnak 

tekinthető184, hogy Nietzsche – gondolkodói alkatuk, problémáik és válaszaik megdöbbentő 

hasonlósága ellenére – nem találkozhatott Kierkegaard írásaival185. Karl Jaspers véleményével 

egyetértve Gyenge kiemelte, hogy „nem a filológia követhetőség, a diakronikus egymásra 

következés, hanem a rokon gondolkodás genezise az igazán fontos” (GYENGE 2001: 28). 

Dialogikus viszonyukat Hamvas is érezte, szívesen szembesítette és használta fel őket saját 

álláspontja kialakítása során.  

A két gondolkodóhoz köthető filozófiai fordulat lényege épp az élet és mű viszonyában érhető 

tetten legmarkánsabban: „A gondolkodó egzisztenciája, a gondolkodás, illetve az ennek 

nyomán megszülető művek ebben az új helyzetben nem választhatók el egymástól” (THIEL 

2002: 75). Míg Nietzsche esetében főképp a betegségtörténete lesz elhagyhatatlan háttere az 

életműnek, hiszen emiatt mondta őt Hamvas kortársa, Brandenstein Béla „érzelemlátónak” és 

„gondolatélőnek”, addig a dán filozófusnál a biográfia főbb eseményeinek ismerete nélkül 

válik érthetetlenné szövegeinek többsége. A magyar – ugyanakkor a nemzetközi – 

Kierkegaard-hatástörténet egyik sarkalatos pontjával és annak – Thiel által kétféleképpen, 

pozitívként valamint negatívként értékelt – következményeivel kerültünk itt szembe. Egyrészt 

a beszédmód, vagyis hogy a megközelítés módja az önreflexió, így „minden kérdés, minden 

probléma az egzisztencia mélyéig hatol, s a szubjektivitás által nyer megfogalmazást” 

(THIEL 2002: 75). Ez viszont kikerülhetetlenül együtt járt egy szellemi értelemben vett 

elszigeteltséggel, aminek következménye szenvedélyességig felfokozott, önigazoló öntudat 

volt, ami mindhárom gondolkodó esetében éles korkritikában és tömegkritikában öltött 

testet.186 „A tömeglét pedig nem csupán Nietzsche, de Kierkegaard számára is az egyik 

legvisszataszítóbb forma”- hangsúlyozta Gyenge Zoltán is (GYENGE 2001: 12). Hamvas 

például Marxszal és Engelsszel kapcsolatban így beszélt: „Mindegyikük azt hitte, hogy a 

tömegben angyalt ébreszt. Ma már látná, hogy nem az. És már látná, hogy a szörnyeteg 

felébredt” (HAMVAS 1988: 17). Az özönvíz pusztításához hasonlította a szerző a plebsnek 

ezt az újkori uralomra jutását: „az eddig alul elhelyezkedett tömeg a társadalom magasabb 

rétegébe tört. […] Nem az értelem van fent, hanem az ösztön, nem a fény, hanem a homály, 

                                                           
184 GYENGE 2001: 28. 
185 Tudta ezt már Karl Jaspers is, ahogy arról 1935-ös tanulmánya tanúskodik: JASPERS 1992: 350. 
186 Ezen összefüggések felismerése már Hamvasnál is megvan, azonban egyáltalán nem az ő leleménye, hiszen a 
Kierkegaard-képét döntően befolyásoló jaspersi tanulmányban, az Ész és egzisztenciában ez már teljes egészében 
megtalálható (JASPERS 1992: 359). 
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nem a paradiso, hanem az inferno, nem a magas, hanem az alacsony, nem a rend és a 

józanság, hanem a rendetlenség és a szenvedély” (HAMVAS 1988: 19). Gondolatainak 

hevességét minden bizonnyal Kierkegaard-nak a Kritik der Gegenwart-ban leírt sorai is 

ihlették. Ebben a művében a napi sajtóval hosszú hónapokig „élet-halál harcot” vívó dán 

filozófus az újságolvasókkal, a „Publikummal” kapcsolatban fogalmazott meg hasonlóan éles 

bírálatot, hiszen ezek a modern tömeg minden rossz tulajdonságával rendelkeztek.187  

 

Erre az alapállásra vezethető vissza az a sajátos stílus is, amelynek következtében egyrészt 

szerzőinknek bérelt helye van a filozófiai és az irodalmi kánon határvidékén, másrészt éppen 

ennek köszönhető egyedülálló vonzerejük, varázsuk. Beszédmódjuk egyik leglényegesebb 

eleme a „közvetett közlés”, a maszkirodalom különböző változatai. A kierkegaard-i inkognitó 

a szakirodalomban az egyik legtöbbet elemzett jelenség, amelynek egy hamvasi szempontból 

is tanulságos magyarázatát találhatjuk Gyenge Zoltánnál: „Kierkegaard nem a külvilág elől 

kíván rejtekezni, nem az igazi személyiséget akarja elfedni – sőt ellenkezőleg –, hanem több 

aspektusból kíván láttatni. Az inkognitó ekként maga a költői alternatíva. Költői alternatíva, 

mert a költészetben igenis adekvát az a kérdés, amely a történelemben elfogadhatatlan, 

történetietlen: a ››mi lett volna ha…‹‹ kérdése. Az inkognitó talán éppen ez a ››mi lett volna 

ha…‹‹, de temporális értelemben egyben a ››mi van ha ez nem így, hanem másként‹‹ kérdése 

ugyancsak benne foglaltatik” (GYENGE 2001: 83-84). A dán gondolkodó ezáltal annak 

lehetőségét teremtette meg, hogy a különböző álneveken, majd ezekkel végleg leszámolva, 

saját neve alatt egymásnak ellentmondó véleményeket, életfelfogásokat, életlehetőségeket 

képviseljen teljes hitelességgel. Az indirekt kommunikációnak ezt a jellemzőjét Czakó István 

így fogalmazta meg egy helyütt: „E közlésforma lényege, hogy a ››közvetlen közlés‹‹ (direkte 

Meddelse) objektív, egzisztenciálisan közömbös ismeretátadása helyett az olvasó saját 

egzisztenciájára, szubjektivitására irányul, és tudás helyett inkább valamiféle képesség 

közléseként fogható fel” (CZAKÓ 2003: 359).  

Bár Hamvas Béla nem ment olyan messzire a maszkok megalkotásában, mint dán elődje, 

ennek ellenére a polifonikus beszédmód adta lehetőségek kihasználásának szándéka nála is 

felismerhető. A jelenség végső magyarázatára törekvő Gyenge Zoltánnal minden kétséget 

kizáróan ő is egyetértene: „Az igazság kierkegaard-i jelentése tömören és nyilvánvalóan 

Hegelt parafrazálva a következő: az igazság a szubjektivitás és a szubjektivitás az igazság” 

(GYENGE 2001: 85). 

                                                           
187 Lásd ehhez KIERKEGAARD 1946: 42-52., valamint GARFF 2004: 346-348. 
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Nietzsche is használt álarcokat, elsősorban az Ecce homoval kapcsolatban szokás ilyesmiről 

beszélni. Thiel Katalin hosszan érvelt amellett, hogy Hamvas felismerte, és műveiben 

többféleképpen is kihasználta a maszkok mögé rejtőző gondolkodás által kínált lehetőségeket. 

Arlequin című esszéjének címszereplője a bohóc, aki speciális helyzetének köszönhetően 

kimondhatta, leleplezhette a világ álarcosságát, azonban paradox módon éppen őt nem lehet 

komolyan venni. „Az így létrejövő közös nevetés, amely a szarkazmus kettős értelmét rejti és 

sejteti, már újra Nietzschét idézi” (THIEL 2002: 75). A szerző itt látszólag egyáltalán nem 

vett tudomást a kierkegaard-i irónia jelenségéről, amely sokkal több magyarázó erővel bírt 

volna ebbe a helyzetben.188  

A jelenség Hamvas munkásságában a Karnevál című regényében bukkant fel legösszetettebb 

formájában, amelynek – nem véletlenül – leggyakoribb szavai közé tartozik a maszk, az álarc. 

Ez a már műfajilag is nehezen behatárolható, elképesztően sokrétű alkotás nevezhető tézis-, 

történelmi-, detektív-, nevelődési, család- vagy esszéregénynek, pikareszknek, vallomásnak, 

de talán Hamvas saját definíciója árul el legtöbbet: „sorskatalógus”. Ennek megfelelően 

témáiban is egy maszkabál forgatagának sodró változatosságát idézi: szereplők, 

személyiségek, álarcok sokasága kavarog a szemünk előtt szinte megfejthetetlen 

összevisszaságban.  

Gyenge Zoltán használta a külső és a belső inkognitó fogalmát Kierkegaard-ral kapcsolatban, 

előbbivel a könyvei szerzőségét álnevekkel elleplező gyakorlatot jelölte, míg az utóbbin a 

művekben magukban megjelenő inkognitót érti. Míg a külső szerinte inkább csak formális, 

„gyakorlatilag teljesen lényegtelen”, addig a belső „tartalmi, szorosan kötődik a megjelenő 

gondolathoz” (GYENGE 2006: 111). A fent említett Hamvas-művek maszkok mögé rejtőzött 

többszólamúsága mellett meg kell jegyeznünk, hogy a szerző élt a külső inkognitó eszközével 

is, hiszen a Kemény Katalinnal közösen írt Bevezetés a modern karakterológiába című 

tanulmánya például Pál Antal néven jelent meg 1941-ben.   

 

A stádiumok – főként a Vagy-vagy valamint a Félelem és reszketés alapján körvonalazható – 

kierkegaard-i elmélete a szakirodalomban önmagában is elég problematikus, ahogy arra már 

többször utaltunk. Minden okunk megvan rá, hogy a rendszerek nagy ellenségeként 

aposztrofált szerző esetében megkérdőjelezzünk egy ilyen elem lehetőségét. Emiatt túlzottan 

leegyszerűsítőnek hat Thiel Katalin összefoglaló szándékú kijelentése: „Stádiumelméletében 

az ember önmegvalósítási kísérletét vázolja egy úgynevezett kvalitatív, valójában implicit 

                                                           
188 Lásd ezzel kapcsolatban Kierkegaard disszertációját, valamint BARTHA 2001; GYENGE 2007: 119-143; 
SOÓS 2002: 17-72. 
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dialektika keretében” (THIEL 2002: 123). Bár a szerzőnek a kierkegaard-i jelenség mélyére 

nem sikerült hatolni, a hamvasi kapcsolódási pontok kiemelése miatt mégis vannak 

számunkra fontos észrevételei. 

Thiel véleménye szerint Hamvas az Unicornis című írásában fejtett ki valamiféle 

„stádiumelméletét”, amelyben az autenticitás felé vezető fejlődés lépcsőfokait vázolta föl. 

Fontos különbségnek mondta kettejük között, hogy Kierkegaard-nál nem beszélhetünk bejárt 

útról, sokkal inkább váltogatható, párhuzamos, önmagukban zárt életlehetőségekről, 

típusokról van szó. Ezzel szemben a hamvasi stádiumok egymásra épülnek, kezdve a 

(sors)démonoktól – például a hatalom vagy a tulajdon utáni vágytól – való megszabadulás 

szükségességének felismerésével. Ez annyiban feleltethető meg a kierkegaard-i esztétikai 

stádiumnak, hogy elvezet a kétségbeeséshez. A következő lépés a szembenézés, az 

önvizsgálat, amely megteremti a kétségbeesés lehetőségét. Ez még szintén a kierkegaard-i 

első stádium. A harmadik lépésben, az „aszketikus fokozatban” történik aztán a démonok 

kiűzése, emiatt már az etikai területére lépünk. A negyedik lépcsőfok az „üresség”, egy köztes 

állapot, ami az etikai és a rezignáció közé illeszthető be leginkább. „Az ötödik stádium 

viszont már ››a megnyílt semmi‹‹ stádiuma, amely a kierkegaard-i végtelen rezignáció 

állapotának megfelelője lehet” (THIEL 2002: 123). Nem más jelenik meg itt, mint a hit 

lovagja. Önerejéből az ember ezen nem juthat túl, elérkezünk tehát a vallási területére, a 

„végtelen rezignáció” által válik lehetővé az autentikus lét realizálása.  

Hamvas gondolkodásában tehát már az 1920-as évektől jelen volt a dán filozófus, hatása a 

művek szintjén legintenzívebben az 1930-as években és az 1940-es évek elején érvényesült, 

azonban – például a kereszténységgel kapcsolatos fejtegetésekben, bár itt inkább már csak 

indirekt módon – a szerző későbbi korszakaiban is kimutatható. Kierkegaard többféle módon, 

számos témával kapcsolatban, explicit és áttételesen – személyek, művek, gondolati 

hagyományok útján – is felbukkant Hamvasnál. Főként A világválság, A láthatatlan történet 

valamint a Szellem és egzisztencia című művek képezik a recepció csomópontjait, de ennél 

jóval nagyobb azon regények, tanulmányok, esszék vagy feljegyzések száma, ahol megbújik 

egy-egy rejtett utalás. Elsősorban a válság, a bűn, a vallás, a választás és az egzisztencia 

alapfogalmak mentén igyekeztünk felkutatni azokat a bizonyos kierkegaard-i lábnyomokat a 

hamvasi életműben.  
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11.  Koncz Sándor 
 

Koncz Sándor (1913-1983) református teológus, tanár, akadémikus, a századelő magyar 

nyelvű Kierkegaard-recepciójának több szempontból is kiemelkedő jelentőségű alakja volt189. 

Kierkegaard és a világháború utáni teológia című műve az 1930-as évek interpretációs 

hullámának betetőzője, az addigi eredmények szintézisét adó, nemzetközi mércével is 

mérhető teljesítménye volna, ha a világtörténelem nem szól közbe190. Hivatkozta a már létező 

magyar műveket, gyakran velük vitába szállva fejtette ki saját álláspontját. Be szeretném 

mutatni azt a szellemi kontextust, amelyben e munka megszülethetett, és amelybe szervesen 

belekapcsolódott. Igyekszem bizonyítani, hogy szerzője a többi kortárs Kierkegaard-

„kutatóval” polemikus viszonyban alakította ki saját értelmezéseit. Áttekintem azokat a 

témaköröket, kérdésfelvetéseket, interpretációs irányokat, amelyek Koncz művének 

újdonságát adták.   

Figyelembe véve a témához kapcsolódó alapvető szakirodalom szinte teljes hiányát, valamint 

Koncz Sándor könyvének ismeretlenségét, amin csak csekély mértékben volt képes 

változtatni a 2013 novemberében tartott konferencia, a mű szoros olvasatára törekedtem azzal 

a kitétellel, hogy a korabeli magyar Kierkegaard-recepció szempontjából nem releváns 

fejezetekkel pusztán jelzésértékűen foglalkozom, hiszen nem szabad elfelejtenünk, ahogyan 

arra egyik korabeli recenzens is felhívta a figyelmet (TROMBITÁS 1942: 49), hogy a könyv 

alapvetően teológiai kontextusba helyezve tárgyalta a dán filozófus örökségét.   

A címlapon mottóként egy dán nyelvű Kierkegaard-idézetet találunk, amely a könyv két 

lényeges vonására is utal: az imént említett teológiai kontextusra, hiszen a mű célja a 

„keresztyén” fogalom újraértelmezésében határozódott meg az első oldalakon. Figyelembe 

véve Koncz vallásos elkötelezettségét, ez teljesen érthető. Másrészt pedig a szerző 

tájékozódásának alaposságát ékesen bizonyítja, hogy a korban elérhető legteljesebb dán 

nyelvű források használatára törekedett, még ha be is vallja, hogy járatlan a dán nyelvben, így 

főként a német szövegekre kellett támaszkodnia. Ennek ellenére többször is találhatóak a 

műben eredeti, dán nyelvű idézetek. A már ekkorra is szinte áttekinthetetlenül gazdag európai 

recepcióba való betagozódás szándéka szintén jól érződik egyrészt a könyv végén található, a 

                                                           
189 Életének fontosabb eseményeit lásd KONCZ Sándor: Élettörténet „egyházi” humorban. 
http://www.napkut.hu/naput_2005/2005_01/021.htm (A letöltés ideje: 2014. 04. 09.) 
190 Erre a fontos tényre Nagy András többször is felhívta a figyelmet a Koncz Sándor és a dán elődje 
kapcsolatáról tartott előadásában:  
http://www.youtube.com/watch?v=7DZ2i3p9INg&list=PLbejjDOrLj84-zMSTaNlnChSeRs6tLIvf&index=13 
(Letöltés ideje: 2014. 08. 17.) 
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szakirodalmat számba vevő húszoldalnyi bibliográfiából, másrészt a könyv legfőbb 

eredményeit tartalmazó német és angol nyelvű összefoglalókból.  

Az előszóban vallott arról Koncz, hogy figyelme 1933-34-ben, bázeli tanulmányai idején 

fordult a dán gondolkodó felé. Először az volt a szándéka, hogy könyvét teljes egészében a 

filozófusnak szenteli, később azonban – tanára, a szintén jelentős Kierkegaard-interpretátor, 

Vasady Béla tanácsára – a témát kiszélesítette a korabeli teológiai irányzatok 

számbavételével, amelyek közös eleme, hogy a dán gondolkodó jelentős ösztönzést adott 

valamennyinek. Itt érdemes talán reflektálnunk arra a problémára, hogy a vizsgált mű 

mennyiben tekinthető a filozófiai recepció részének. A válaszban segítségünkre lehet Nagy 

András, aki helyesen mutatott rá arra, hogy könyvében Koncz „abba a kontextusba helyezte és 

értelmezte Kierkegaard hitre vonatkozó kérdéseit és feleleteit, amely az egyik legkorszerűbb – 

Karl Barthra épülő – dialektikus teológia kiindulópontját és szemléletét tartalmazta” (NAGY 

2011: 145). Ugyanakkor a folytatásban arra is felhívta a figyelmet, hogy a szerző „otthonosan 

mozgott a korszak meghatározó filozófiai életművei között is: Heidegger és Jaspers nem csak 

hivatkozások hátterében bukkan fel, hanem gondolataikkal, és hatásukkal is” (Uo.). Úgy 

gondolom tehát, hogy mind a filozófiai, mind pedig a filozófiatörténeti szempontok jelentős 

szerepet kell, hogy kapjanak a vizsgálatunk során. 

 

A mű a szerző célkitűzésének megfelelően a bevezető után jól érzékelhetően három fő részre 

tagolódik: először Kierkegaard személyiségén keresztül gondolkodásának jellemzőit 

igyekezett számba venni Koncz, majd egy filozófiatörténeti kontextus megteremtését 

követően az első világháború után jelentőssé váló teológiai irányzatok kierkegaard-i gyökereit 

igyekezett kimutatni. Végül az „exisztenciális dialektika” fogalmát középpontba helyezve 

magyarázta a kierkegaard-i életmű néhány alappillérét, de mindezt úgy, hogy kimutatta azok 

továbbélését, felhasználását a kor több jelentős teológusának, gondolkodójának 

munkásságában. 

Koncz művének egyik kiemelkedő értékét abban fedezhetjük föl, hogy helyesen látta meg a 

korabeli válság-problematika – Tavaszy Sándor vagy éppen Hamvas Béla által szintén 

felismert – jelentőségét a magyar Kierkegaard-befogadásban191. A könyv első részének célja 

az egész téma szellemi kontextusának megrajzolása: „A válság lényegében véve az emberi 

exisztencia korlátolt lehetőségének felfedezése és elismerése” (KONCZ 1938: 3). Koncz 

megkülönböztette a belső és a külső válság fogalmát. Előbbit mondta lényeginek, állandónak 

                                                           
191 A krízis-gondolat jelentőségét Vitéz Ferenc szintén hangsúlyozta a Koncz-könyvről írt tanulmányában, a 
téma egész jelentőségéről a kor szellemi viszonyai között azonban nem beszélt (VITÉZ 2013). 
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és kizárólagosnak, míg utóbbit csupán ennek egy konkrét korban való megjelenésének. E 

distancia megtétele koránt sem Koncz leleménye a magyar szellemi életben, hiszen hasonlóról 

beszéltek már a fent említett szerzők is, ahogy arról dolgozatunkban már részletesen szóltunk.  

Egyértelműen hamvasi eredetűnek tarthatjuk például azt a felismerést, miszerint „Kierkegaard 

a mai válság előre megélő magyarázója” (KONCZ 1938: 4). Érzékenysége, életének tövisei 

révén képes volt olyan felismerésekre, melyekre a világháború utáni európai szellem éhezett. 

A szerző ezek fényében saját vállalt feladatát úgy határozta meg, mint „a kierkegaardi 

válságproblémának a jelen kor teológiájában való nyomonkövetése” (KONCZ 1938: 4). 

Tudatosságát mutatja, hogy azt is látta: a megvalósítás előfeltétele a tágabb szellemi 

környezet felvázolása, amit Koncz három fő célt kitűzésével remélt megvalósítani: 1. 

Kierkegaard egyetemes szellemtörténeti helyének kijelölése 2. a Kierkegaard-reneszánsz, 

azaz a recepció addigi történetének áttekintése 3. a világháború utáni teológiai irányok rövid 

áttekintése. 

Az első feladat megoldását egy alapos, az ókortól saját koráig ívelő filozófiatörténeti 

áttekintés segítségével valósította meg a szerző, amely során végig határozottan halad a feltett 

kérdés („mi a lényeg?”) megválaszolása felé, elemzése nem válik öncélúvá, vagy ami még 

rosszabb, a saját – esetleg önmagában is problematikus – filozófiai műveltség fitogtatásává192. 

A megtalált gondolati ívet frappánsan így összegezte: „ha a gondolattal játszó görög az ember 

szépségének mámorosa s ha az erkölccsel küzdő középkor az élet vazallusa, úgy az újkor 

önmaga zsenialitásának szerelmese.” Majd néhány mondattal lejjebb így folytatta: „Az eszme 

sugárzóvá és mozgóvá teszi az embert, az érték komollyá és elszánttá, a látszat önmagától 

menekülővé és rohanóvá, nehogy ráeszméljen sivárságára. Az újkor legvégül odajut, hogy azt 

veszti el, amiért született: ››önmagát‹‹” (KONCZ 1938: 8). Megvan tehát a szakadék, 

amelynek áthidalását (vagy inkább átugrását, de talán még pontosabbak vagyunk, ha önmaga 

belevetéséről beszélünk) Kierkegaard legfőbb érdemének tartotta. Az ókori görög ontológia és 

a középkori teológia eredményeinek szintetizálásával a „lét valósága”-ként volt képes látni a 

szubjektum problémáját, amelynek alapos tárgyalása során a „Lét”, az „exisztencia”, 

„exisztálás” fogalmak használatáig jutott, amelyek már a legmodernebb filozófiai irányzatok 

felé tájékozódásról, ezek alapos ismeretéről tanúskodnak. Az „exisztencializmus” képviselői 

                                                           
192 Talán itt érdemes kiemelnünk, hogy Koncz mondanivalóját végig alaposan argumentálja, a lábjegyzetekben 
sorakoznak a kierkegaard-i szövegekre és az európai szakirodalom mérvadó műveire történő hivatkozások, 
amelyek segítik a további tájékozódást. Jó látni, hogy egy szerző végre nem mankónak, kapaszkodónak 
használta e műveket, nem csupán a szövegek referálására volt képes, hanem helyükre kerültek a gondolatok, 
többnyire kritikusan viszonyult a leírtakhoz, igyekezett polemizálni azokkal. Az elemzések alaposságának 
további bizonyítéka, hogy a kulcsfogalmak mellett zárójelben szinte minden esetben ott található a német és a 
dán megfelelőjük is.  
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közül Koncz itt főként Jaspers műveire hivatkozott explicit módon, de legalább ilyen 

kézzelfogható, még ha rejtett is, a heideggeri hatás. „A szubjektum exisztenciává 

személyesítésében Kierkegaard az exisztenciát, helyesebben mondva: az exisztencia 

exisztálását teszi korunk igazi kérdésévé. Nem az a fontos, hogy mit gondolok, hanem az, 

hogy mi vagyok. S ami vagyok, az is azzal együtt fontos, ahogyan193 vagyok”- foglalta össze a 

szerző az első kérdésre adott válaszát (KONCZ 1938: 11). Vagy ahogy valamivel lejjebb 

egyszerűen megfogalmazta: „Kierkegaard az ismerést a valóság értelmezése helyett a valóság 

élésévé teszi” (KONCZ 1938: 15). 

A fő problémává, az egyetlen feladattá, a „lét igazi értelmé”-vé így a „szubjektívvé levés” 

imperatívusza vált, amelynek komplex kifejtését kapjuk a következő oldalakon. Igaz ugyan, 

hogy csupán egyetlen problémára koncentrál a szerző, de még az 1930-as évek recepciójának 

egészét tekintve is figyelemre méltó ez a mély megértés. A „saját valóság”, a gond, a 

szenvedély, a vallás, a bensőség fogalmak mentén bomlik ki e két szó igazi jelentése. Ennek 

következményeként volt képes felismerni Koncz a sajátos kierkegaard-i kifejezésmód 

lényegét is, amelyet majd később többször, alaposabban is kifejt. Úgy fogalmazott, hogy: 

„Nála a gondolkodásnak nincs külön tartalma és módszere, külön tárgya és színezete, külön 

alapja és az alapra ráépülő külön rétege. Nála csak a valóságát átélő exisztencia önközléséről 

lehet beszélni” (KONCZ 1938: 17). Úgy látta, hogy a dán szerző éppen ezzel, az 

„exisztenciális realizmusnak” nevezett magatartással hozott újat a gondolkodás történetében, 

és indította el „azt az eszméltető forradalmat, aminek szele arcunkat csapdossa” (Uo.). 

Kierkegaard aktualitásának bizonyítása után lehetségessé, sőt szükségessé vált az európai 

recepció szisztematikus áttekintése, a Koncz által „Kierkegaard-reneszánsz”-nak nevezett 

jelenség bemutatása. A könyv átgondolt szerkezetét bizonyítja, hogy itt a szerző a korábban 

bevezetett, megalapozott fogalmakra építkezve haladt tovább. A világot – és az azt alkotó 

civilizációt, technikát, kultúrát, stb. – úgy írta le, mint ami „az exisztencia ellen tör”, 

amelynek állandó, egyetlen lehetséges létmódja az örökös válságban levés. Ez a fajta 

magtartás vált általánossá az exisztencializmus filozófiájában, amelyből szerinte többféle 

szellemi áramlat is kibomlott: „1. exisztenciális leíró pszichológia, 2. fenomenológia, 3. 

fundamentológia, 4. emocionális antropológia, 5. kritikus-etikai filozófia, 6. prófétai 

filozófia”194 (KONCZ 1938: 19). A következőkben Koncz ezek legfőbb képviselőinek 

                                                           
193 A fontosabb fogalmakat, összefoglaló részeket Koncz könyvében kurziválással emelte ki, amit az idézetekben 
megtartottuk.  
194 Emellett Koncz a korabeli filozófiai iskolák és irányzatok teljeskörű felsorolását is adta egy terjedelmes 
lábjegyzetben, amit annak ellenére jelentős teljesítményként kell értékelnünk, hogy benne Nietzschét például 
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munkásságáról kísérelt meg egy-egy rövid összefoglalót adni, ami koránt sem egyszerű 

feladat, mégis az alig oldalnyi terjedelmek ellenére, a főbb fogalmak és művek szerepeltetése 

alapos megértésről tanúskodik. Brentano, Husserl, Heidegger, Scheler, Grisebach és Jaspers 

gondolkodói portréját sikerült kevés vonallal is pontosan megrajzolnia. 

A ’30-as évek egész magyar Kierkegaard-recepciójának egyik sarokpontja volt a 

válsággondolat, amit jól bizonyít, hogy több korábbi interpretáció kulcsát ez adta. Koncz 

szintén érzékeny erre a problémára, hiszen felismerte, hogy a dán gondolkodó hatása korára 

egyrészt a lét-probléma felől értelmezhető, ahogy azt az eddigiekben kimutattuk, „másfelől a 

krízis gondolatában ábrázolódik ki”, amelynek teoretikusaiként Spenglert és Sprangert 

nevezte meg. Habár előbbi a kultúra, utóbbi pedig a tudományok válságáról beszélt, mégis 

közös vonásként ismerte fel bennük, hogy mindketten kierkegaard-i gyökerekkel 

rendelkeztek. Egy kapcsolódó lábjegyzet tanúsága szerint Koncz azt is látta, hogy a kultúra-

krízis másik fontos előrejelzője Nietzsche volt. Ezt a felismerést Tavaszy Sándor 

Kierkegaard-értelmezésében is megtaláljuk, és a hivatkozásokból tudható, hogy Koncz 

ismerte a fenti műve, így valószínűsíthető, hogy erre támaszkodott következtetései során. 

A korabeli európai recepcióról szóló részt a szerző egy fontos terület, az irodalmi hatás 

bemutatásával zárja, amelynek már puszta konstatálásával is megelőzte korát. Koncz úgy 

látta, hogy „[n]em általánossá hígulnak [Kierkegaard] eszméi, hanem egyetemessé mélyül és 

szélesül szellemi hagyatéka. Nem speciális tudományágak ölelik fel örökségét, hanem a ma 

mindenestől benne él ebben az örökségben” (KONCZ 1938: 27). Jó érzékkel válogatta össze a 

belőle részesedő korabeli alkotókat: Thomas Mann, Wassermann, Unamuno, Ortega, Papini, 

és az emigrációban a francia közvetítéssel megtermékenyülő orosz szellemi élet nagyjai 

Szolovjev, Dosztojevszkij, Tolsztoj, Berdjajev, Bulgakov, Sesztov, Merezskovszkij.  

Koncz tehát lényegében azonosította a recepció tematikus ágait, amikor a filozófiai, irodalmi 

és teológiai hatástörténetről egymástól elválasztva beszélt: „Az a válság, amit a filozófia 

létkérdéssé ateizál s amit az általános szellemtudomány kultúr-krizissé szekularizál, bontatlan 

egységben az ember egyetemes válságává a teológiai területen lesz” (KONCZ 1938: 28). 

Ugyanakkor azt is látta, hogy ezek egymással szoros összefüggésben, kölcsönhatásban 

léteznek. Mégis a három közül a teológiainak vélt vagy akart különleges jelentőséget 

tulajdonítani, szerinte ebben kulminált a dán gondolkodó hatása, ugyanakkor itt jelentkezett 

legkésőbb, csupán a világháború után. Ez utóbbi kijelentéseket némileg vitathatónak, a könyv 

                                                                                                                                                                                     

amellett, hogy a „naturális világösszszemlélet” képviselőihez sorolta, „Hitler és a nacionálsocializmus kisajátított 
filozófusaként” aposztrofálta (KONCZ 1938: 19).         
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koncepciójából következő, elnézhető túlzásnak tarthatjuk, hiszen a mű megírásának 

tulajdonképpeni apropóját ez szolgáltatta.  

Következő lépésként a „Kierkegaard-hatás” kritériumainak, valamint a lehetséges kutatói 

magatartásoknak a leírására tett kísérletet Koncz. Előbbiből kizáró oknak tekinti az „irodalmi 

foglalkozást”, utóbbi esetében pedig két típusról beszél: akik kutatóként viszonyulnak a 

témához, míg vannak olyanok is, akik beépítik saját rendszerükbe a kierkegaard-i 

gondolatokat. Érzékelteti a csoportok létjogosultságát, hogy ezt a distanciát mi magunk is 

megtettük már a recepció elméleti kérdéseinek vizsgálatakor dolgozatunk bevezetőjében.  

Még izgalmasabb talán az ezt követő fejtegetés, amelyben Koncz azt javasolta, hogy a 

kutatása határait ne „szisztémákban”, hanem „nevekben”195 rögzítsük. Úgy látta ugyanis, 

hogy „a Kierkegaard-hatás nem bizonyos konfessziókban, rendszerekben vagy irányokban 

érvényesül, hanem a legellentétesebb konfessziók, rendszerek és irányok felett” (KONCZ 

1938: 34). Pontosan érzékelte, hogy bár nem lehet egyetlen konkrét teológiai irányhoz, 

iskolához, sőt felekezethez sem kötni a tárgyalásra kerülő szerzőket, a kierkegaard-i 

gondolatok egyetemessége mégis képes rá, hogy „szintézisre hozza” őket. Ennek alapján azt 

feltételezte, hogy a dán filozófus hatása „eszközi természetű”, amelyen azt értette, hogy 

különbségeik ellenére a vizsgált gondolkodók sokféleképpen használták a kierkegaard-i 

világnézet darabkáit, így a szerző e közös elemek kimutatását tűzte ki célul: „problémánk a 

világháború utáni teológiában azt a kierkegaardi örökséget öleli föl, mely az ember 

egyetemes válsága visszfényét annak megoldásában: a váltságban tükrözi” (KONCZ 1938: 

34). A dán gondolkodó hatását Koncz három szinten tartotta vizsgálhatónak. Az elsődleges 

impulzust mindig Kierkegaard személyisége jelenti, állapította meg helyesen a szerző, ezt 

követő szempontjaival azonban már egy szűkebb, a válság-fogalmat fókuszba helyező 

interpretációt tételezett. Másodikként a krízis elismerését, hamvasi szóhasználattal a tünetek 

leírását jelölte meg, harmadikként pedig a „gondolkodásának pozitív tartalma”-ként 

meghatározott megoldási kísérleteket tartotta fontosnak. Ennek megfelelően szervezte Koncz 

könyvének felépítését is, hiszen a fő részek témái megegyeznek e célkitűzésekkel, ahogy azt a 

későbbiekben látni fogjuk.  

Végül a kutatása eszköztárát, metodológiáját rögzítette Koncz: „Problémánk kidolgozásának 

módszere tehát az a szisztematikus módszer, mely Kierkegaard hatása alapján a különböző 

                                                           
195 Ezek a nevek, akiknél a kierkegaard-i hatás bemutatása a könyv egy későbbi fejezetének témája lesz, a 
következők: Paul Althaus, Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Martin Dibelius, Friedrich Gogarten, 
Karl Heim, Otto Piper, Eduard Thurneysen, Hans Emil Weber a protestáns teológiából; Karl Adam, Romano 
Guardini, Erich Przywara, Miguel Unamuno a római katolikus teológusok közül; Nicolai Berdjajev, Sergej 
Bulgakov, Leo Sesztov a görögkeleti ortodox teológiából.  
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rendszerekbe tartozó teológusokat bizonyos szintézisbe összefoglalja, az anyag szerkezeti 

belső elrendezésében azonban a köztük lévő mélyreható különbségekre is utal” (KONCZ 

1938: 37). Koncz úgy véli, e módszer alkalmazásával elkerülhetjük azt a csapdát, hogy 

mindenben és minden áron kierkegaard-i elemeket igyekezzünk kimutatni a tárgyalásra kerülő 

szerzőknél. Pontosan látta tehát a különbséget a között, hogy a gondolatokat, motívumokat, 

terminusokat igyekszünk előhalászni a vizsgált művekben búvárkodva, néha fuldokolva, vagy 

azokat tágabb kontextusba helyezve, a mélyebb összefüggéseket kutatva, kritikai módon 

tudjunk viszonyulni a választott témához. A módszer alkalmazásában a szerző biztosítva látta 

az utóbbit, vagyis hogy „Kierkegaard és a világháború utáni teológia között szisztematikus 

összehasonlítást, szintetikus és antitetikus párhuzamot keres, a világháború utáni teológia 

sajátos jellegének, hordozóik egyéniségének és rendszereik különbözőségének teljes 

megőrzésével” (KONCZ 1938: 37). 

Nagyon fontos tehát kiemelnünk, hogy Koncz tudatosan törekedett nem csak a hasonlóságok 

mechanikus, leegyszerűsítő összegyűjtésére, hanem az eltérések és azok okainak vizsgálatára 

is. Pontosan érzékelte, hogy nem lehet összemosni, a vizsgált gondolkodók különbözőségeit, 

még ha csábítónak tűnik is az a lehetőség, hogy csupán a közös, kierkegaard-i eredetű 

motívumokra koncentrálva beszéljünk róluk. Ennek alapján a ’30-as magyar recepció 

egészével kapcsolatosan is reflektálnunk kell hasonló problémára. Beigazolódni látszik az a 

korábbi hipotézisünk, miszerint a korszak befogadásának homogenitása csak látszat. Nem 

lehet egy kalap alá venni az itt tevékenykedő alkotókat, nem egyféle értelmezési-, filozófiai-, 

művészi hagyományban álló szerzőkkel van dolgunk, így a művek céljainak, 

használhatóságának és minőségének megítélése is széles skálán mozog. Azonban úgy tűnik, 

hogy különbségeik ellenére az eltérő „hátterű” interpretátorok mégis – egy-egy kérdés téma 

vagy műfaj mentén – egységes értelmezési hagyományokba tagozódnak.  

Bár a következő rész egyik lábjegyzetében találjuk (KONCZ 1938: 38), mégis itt érdemes 

beszélnünk arról a kísérletről, amelyben Koncz a Kierkegaard-kutatás irányait és kutatóit 

rendszerezte. A felosztás különös érdekessége, hogy magyar kortársait is szerepeltette benne, 

azaz nem csak tudott ezen művekről, de tudatosan igyekezett őket a nemzetközi recepció 

legnagyobbjaihoz mérni. Szeberényit Lajos Zsigmondot például – Hirsch és Schrempf 

mellette – a biografikus szemlélet jellemző példájaként említette. „Teológiai és filozófiai 

szemszögből szisztematikusan” Tavaszy Sándor és Széles László mellett Haecker, Bohlin, 

Diem, stb. tanulmányozták a dán gondolkodót. „Kizárólagosan filozófiai vagy költészeti 

szempontból”, amin minden bizonnyal az irodalmi-esszéisztikus stílus értendő, Brandenstein 
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Béla foglalkozott vele196. Koncz még két csoportosítási lehetőségről beszél, amelyeknek 

azonban már nem említett magyar vonatkozásait: a pszichológiai és az összehasonlító kutatás. 

A magunk részéről az előbbi esetében Brachfeld Olivér, míg az utóbbihoz Tavaszy Sándornak 

a Lét és valóság című művét tartjuk fontosnak megemlíteni.    

A „Kierkegaard személyisége” című második részben a szerző oly módon mutatta be a 

„koppenhágai Szókratész” életét, ahogy senki a kortárs hazai viszonyok között. Ez nem 

véletlen, hiszen világosan látta és igyekezett elkerülni az itt leselkedő mindkét veszélyt: 

„Menekülünk egyfelől az életrajzi részletekben való elveszéstől, másfelől meg elhárítjuk a 

biográfiát megvető általánosítás túlzását” (KONCZ 1938: 39). Koncz tehát tudatosan a 

középút megtalálására törekedett, ugyanakkor egy erős interpretációját adta a dán gondolkodó 

életének. Telitalálat például, ahogy az eseményeket, a kortárs gyakorlattól eltérően nem 

időrendben, hanem a tíz számozott fejezethez többé-kevésbé egyértelműen hozzárendelhető 

kulcsfogalmakra felfűzve kapjuk. A következő fogalmak, fogalompárok mentén haladunk 

tehát: 1. növekedés és építés 2. hiány 3. szenvedéstörténet 4. kritika 5. örvény 6. remény és 

jövő 7. kereszténység 8. szenvedés 9. áldozat 10. az egyén Isten előtt. 

Az életrajzi események sorra vételétől eltekintünk, hiszen ezek az eltérő tárgyalásmódot 

leszámítva megegyeznek a hasonló művekben foglaltakkal. Egyébként az életrajz tényeit 

Koncz adatszerűen egy lábjegyzetben halmozta fel, és inkább az ezekkel kapcsolatos – főként 

a kierkegaard-i naplókra támaszkodó – reflexióiból, interpretációiból áll a tíz fejezet. Érdekes 

megfigyelni, hogy minden igyekezete ellenére Koncz sem tudja teljes mértékben elkerülni a 

biografikus magyarázatok csapdáját. Megmosolyogtató például, ahogy a templomban éneklők 

uniformisában iskolába járatott Kierkegaard alakja tárul elénk, akit társai „kórus-fiú”-nak 

csúfoltak, az viszont nyilvánvalóan a szerző túlkapása, hogy ezzel már gyerekkorában 

megalapozódott dán gondolkodó közösség iránti gyűlölete. 

Koncz az életesemények részletezése közben is többször reflektál a korabeli magyar 

Kierkegaard-irodalom más műveire. Ilyen volt a kutatók fentebb bemutatott rendszerezése, és 

a biográfia hibáival kapcsolatos gondolatok is, hiszen ez életrajzi elemeknek tulajdonított 

túlzott magyarázó erő több kortárs mű esetében is felróható. Az „egyidejűség” fogalmának 

elemzése kapcsán például Vasady Bélának a Hit misztériuma című művére utalt, ahol a 

Regina-szerelem segítségével a dán filozófus idő-fogalmának bemutatására tett kísérletet 

értékelte197 (KONCZ 1938: 42).  

                                                           
196 Innen hiányzik Lukács György és Hamvas Béla neve, amely hiányt azonban – a fentebb már részletesen 
vázolt okok miatt – nem róhatjuk fel a szerzőnek. 
197 A kierkegaard-i időfelfogás bemutatása a könyv második fejezetének hatodik részében történik meg.  
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Hamvas Bélánál is megtalálható, de a közös jaspersi eredetre vezethetjük vissza azt a 

gondolatot, amely a mélységes magányból eredeztette Kierkegaard (túl)fejlett önkritikáját. 

Alátámasztani látszik mindezt az is, hogy a könyvében Koncz többször is utal a dán filozófus 

és Nietzsche (valamint Schopenhauer) szoros kapcsolatára, gondolati rokonságukra, amelynek 

részletes elemzését Ész és egzisztencia című művében szintén Jaspers198 tette meg. Ravasz 

László rövidke írásának Savonarolájával is találkozhatunk itt, mint a dán filozófus egyháza és 

népe általi kiátkozásának, majd rehabilitációjának példája.  

Ugyanakkor Koncz több esetben is képes hozzájárul valami plusszal, gyakran csak egy pontos 

összegzéssel vagy megfelelő hangsúlyeltolással, a már ismert elemekhez. Így például ő is a 

kierkegaard-i kritikai magtartás két fő irányaként jelenítette meg az arról a veszélyről való 

tudósítást, amely egyrészt „a kereszténységet a rettenetes elfínomodásban fenyegeti”, 

másrészt pedig egész Európa szellemi, erkölcsi, vallási krízisét jósolta, és az elkerülhetetlen 

bukást. A megoldási kísérletek fő hibáját is látta: „Hiába keresnek nagy embereket és 

gyártanak új fogalmakat, hiába akarják magukat a körforgásban biztosítani: nem használ 

semmit; a jelent nem lehet kiengesztelni a múlt bűneivel” (KONCZ 1938: 58). Pontosabban 

fogalmaz néhány mondattal lejjebb: „A kultúra csapás, mert az embereket jelentéktelenekké 

teszi, csak példányokat tökéletesít s az individuumot tönkre juttatja” (Uo.).  

Ezek mellett olyan fontos fogalmak is bemutatásra kerültek ebben a részben, mint az idő vagy 

az inkognitó, amelyeket Koncz a maguk komplexitásában látott, még ha elemzésüket nem is 

egy helyen, hanem több téma kapcsán találjuk. Leírta például a „Lezáró tudománytalan 

utóirat” által elválasztott két író korszakot, amelyek közül az elsőre voltak jellemzőek a 

pszeudonim művek. „Egész írói működését úgy szemléli, mint önnevelést és saját 

fejlődésének történetét, igazi elemének azonban az inkognitót nyilvánítja ki, ami miatt soha 

senki nem fogja megtalálni hányattatott iratai között azt, ami egész életét kitölti.”- világította 

meg a jelenség lényegét (KONCZ 1938: 48). 

 

A könyv második nagy fejezete a „Kierkegaard és a világháború utáni teológia kritikai 

magatartása” terjedelmes címet viseli, amelynek elsősorban a magyar recepció szempontjából 

jelentős elemeit igyekeztünk kiemelni. A filozófiai-filozófiatörténeti előzmények felvázolása 

során a középpontjában végig a kritika fogalma állt, hiszen kiindulási pont az a tétel, hogy 

„minden nagyobb gondolkodó kritikai alapon fejti ki elméletét” (KONCZ 1938: 67). Elsőként 

a kierkegaard-i stádiumok és a német idealizmus összevetését végezte el Koncz. Látszólag 

                                                           
198 Jaspers, Karl: Ész és egzisztencia. In: Dékány András (szerk.): Ész, élet, egzisztencia II-III. Szeged, 1992. 
343-430.   
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komoly ellentmondásba keveredett önmagával a szerző, hiszen elemzését azzal indította, hogy 

kimondta: a dán filozófus és a német kortársai által alkotott hagyomány között „semmiféle 

minőségi összefüggés nincs”. Amennyiben ez igaz lenne, a kettő összevetése lehetetlen lenne, 

erről azonban szó sincs. Koncznak igaza van, amikor ellentétüket a „konstrukció és teória” 

valamint a rendszerellenesség és a szenvedélyesség szembeállításával igyekezett leírni, így a 

fenti kijelentést inkább úgy kell értenünk, hogy a „kierkegaardi életstádiumok a német 

idealizmus kritikáját jelentik” (KONCZ 1938: 68), ennek alapos bizonyítását láthatjuk a 

következőkben.  

Koncz nem beszélt ugyan egyértelműen stádiumelméletről, a három életlehetőség 

összefüggése, egy a vallási irányába mutató fejlődési vonal felvázolása azonban az elemzés 

markáns részét adja. A fő cél ezek összevetése a német idealizmus egyes elemeivel, amelynek 

során Koncz nem csak általánosságban beszél az irányzatról, hanem Fichte, Schelling, Hegel, 

Schleiermacher tanainak is pontos értelmezését láthatjuk. Ráadásul a stádiumok bemutatása a 

magyar recepcióban minden eddigit felülmúló, mély megértést tükröző elemzéssel történik, 

amely mögött végig ott találjuk a kierkegaard-i művekre és a szakirodalomra való pontos és 

gazdag hivatkozást. A magam részéről ezt a harmadik szempontot tartom legjelentősebbnek, 

ez adja a könyv igazi nóvumát. Még az sem von le jelentősen az elemzés értékéből, hogy az 

egybevetéshez néha a német idealizmus elemeinek megkérdőjelezhető átstrukturálására, 

súlypontáthelyezésekre volt szükség, ami helyenként az összehasonlítást is ingataggá tette.  

A három közül talán az esztétikai életstádium rövid, ugyanakkor lényegretörő leírása sikerült 

a legjobban, hiszen megtaláljuk benne a kulcsfogalmakat, ráadásul ezek kapcsolódását is 

pontosan vázolta Koncz: a játéktól, az akarat-nélküliségen, erotikumon, ismétlésen, unalmon, 

irónián át az önmagunk fölötti kétségbeeséséig haladva. Az egyetlen nehézséget itt éppen a 

kívánt összevetés adja, hiszen a „kanti filozófiai örökség” utódai által teljesen elhanyagolt, és 

a romantikusok által kifejtett esztétikai oldalának, mint ellenpontnak a tételezése, számunkra 

nem eléggé meggyőző.  

A „német etikai idealizmust” a fichtei „identitásfilozófiából” tartotta kibonthatónak Koncz. 

Ezt a kierkegaard-i második stádium forrásaként mutatta be, ugyanakkor a dialektikus 

szemléletmód itt is megnyilvánult, hiszen egyben Fichte tanainak kritikáját is adta: „Fichte 

etikai idealizmusában a német idealizmus általános útját követi, mely az individuumtól az 

abszolutumig, az individualizmustól az univerzalizmusig vezet. Kierkegaard útja viszont az 

élet gyalogösvénye, lassú és kínos haladás azon a határmezsgyén, ahol az árva szubjektum áll. 

Ez a meztelen szubjektum, amelyiknek semmi etikai érdeme nincs, jelenti Kierkegaard etikai 

életstádiumát s egyben az etikai idealizmus kritikáját” (KONCZ 1938: 71). Ebben az esetben 
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jól látható, hogy sokkal inkább az összehasonlítás került előtérbe, az életstádium bemutatása 

másodlagossá vált. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy több hibát is vétett itt Koncz, 

amelyek közül talán a legszembetűnőbb, hogy az etikai stádiumról úgy beszél, mint „átmeneti 

szféra, mely az iróniától a humorig, az esztétikaitól a vallásosig terjed” (KONCZ 1938: 72). 

Tehát túlzottan a vallásira koncentrálva értelmezte az etikait, egyenesen annak 

„önállótlanságát” állítva. Helyesen ismerte fel azonban a fichtei rendszer legnagyobb 

hibájaként az Én monumentalizálását, amelyre kierkegaard-i válaszként az etika újbóli 

felfüggesztését, a vallási stádium Istennek alárendelődő exisztenciáját mutatta fel. 

A harmadik stádium elemzésére rányomta bélyegét a szerzőnek az a szintén vitatható 

kijelentése, miszerint: „A német idealizmus belső jellegénél fogva vallásos” (KONCZ 1938: 

73). A Kant által posztulált „isten” vagy Hegel „abszolút szelleme” sokkal inkább csak 

rendszerkövetelménynek tekinthető, mint a vallásosság, a hit bizonyítékának. Ráadásul Koncz 

itt Schleiermacher „vitális panteizmusát” szerette volna a dán gondolkodó vallásosságával, 

hitfelfogásával összevetni, ami eleve kudarcra ítélt vállalkozás.  

Mindezek ellenére a szerző végkövetkeztetése mégis elfogadható és tovább lendíti a 

gondolatmenetet: a stádiumokban Kierkegaard nem csak a romantika illúzióival, a 

moralizmussal és a vallás humanista idealizálásával számolt le, hanem az egész filozófiai 

gondolkodás kritikáját adta. Ezen elsősorban a rendszeralkotó filozófusok absztrakt, 

kategóriákat gyártó gondolkodásának és a kierkegaard-i konkrét, paradoxon, valóság, 

exisztencia terminusok mögött megbújó, magára hagyott szubjektum polémiáját értette. E 

fogalmak ütköztetésével tulajdonképpen a dán gondolkodó német idealizmussal szembeni 

kritikai magatartását filozófiájának lényegi elemeként ismerte fel, a fő összekötő elemként a 

világháború utáni teológia felé, amelynek szintén alapvető sajátossága a „kritikai 

radikalizmust”.  

A negyedik, a „Kierkegaard és a világháború utáni teológia pozitív összefüggése” címet 

viselő fejezettel vált újra igazán érdekessé számunkra a könyv. Az első alfejezet fő célja az 

„exisztenciális dialektika” meghatározása, amelynek során számos alapfogalom, szinte az 

egész kierkegaard-i gondolati építmény megelevenedik. Körültekintő, mély elemzéseket 

kaptunk, amelyekkel Koncz a dán filozófus szellemtörténeti helyét is igyekezett kijelölni.  

Érdemes ezen végighaladnunk, hogy lássuk, hogyan és miért következnek egymás után az 

elemzések, hova akar kilyukadni Koncz. „Az exisztálás az exisztencia közvetlen önközlése” 

(KONCZ 1938: 111), kaptuk meg a kiindulópontot, és ezzel egyértelműen a konkrétságba 

dobtuk ezt az exisztenciát, amely „mindig önmaga megvalósításának problémája előtt áll” 

(KONCZ 1938: 112). Azonban azt is rögtön világossá tette a szerző, hogy ez csak a 
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keresztyénség által lehetséges, ami abszurdumként jelenik meg, mivel a kierkegaard-i 

felfogásban a hit mindig botránkozás, az értelem és az etika határán túli paradoxon. Ember és 

Isten között így egyetlen viszony lehetséges, mégpedig az így felfogott hit. Ennek 

megfelelően a dialektika fogalma is átalakult Kierkegaard-nál, hiszen működtetői nem a 

logika és az értelem, hanem a hit. Láthatjuk tehát, hogy Koncz szépen kézen fogva halad a 

dán gondolkodóval a szűk, veszélyes ösvényen. Következő lépésekben a kierkegaard-i bűn-, 

idő- és hitfogalom részletes elemzését kaptuk. Utóbbi mélyére hatolunk, amikor a dán 

filozófus vallás elleni küzdelmeit199 egyetlen mondatba sűrítve kapjuk: „Az itt-lét halállal való 

harcában a polgári jólét és ragyogó intelligencia helyére az élet átértékelt értékei: a szenvedés 

és mártirium kerülnek” (KONCZ 1938: 123). A zászlón, amelyet Koncz a hegycsúcsra felérve 

ki akart tűzni, a hívő exisztencia lobog.   

A következő negyven oldalon a szerző, korábbi ígéretéhez híven, a kortárs teológia jeles 

képviselőinek kierkegaard-i kapcsolatait tekinti végig, amelynek bemutatásától már csak 

terjedelmi korlátok miatt is el kell tekintenünk. Témánk szempontjából érdekes lehetne ugyan 

egy-egy szerző Koncz általi interpretációja, hiszen ezek közül néhány, például a Barth-féle 

dielektikus teológia200, előkerült már a magyar recepcióban, ugyanakkor úgy gondolom, hogy 

elegendő itt annak jelzése, hogy a magyar Kierkegaard-recepció ezen részének összefoglalása, 

rendszerezése is megtörtént. Ismét a könyv átgondolt szerkezetét dicséri, hogy az imént 

felvázolt útvonal egyes állomásai, kereszteződései, zsákutcái nyílnak meg a szemünk előtt, 

hiszen az ott megalapozott fogalmak, gondolatok folyamatosan előkerültek, játékba jöttek az 

elemzések során.   

 

A könyv utolsó, ötödik fejezete a „Kierkegaard és a világháború utáni magyar református 

teológia” címet viseli. E rész egész kutatásunk szempontjából különös jelentőséggel bír, 

hiszen Koncz a magyar Kierkegaard-hatástörténet első összegzését, és az 1930-as évek 

interpretációs hullámát lezáró mű szerzőjeként, annak végső szintézisét is adta. A kép koránt 

sem teljes, hiszen Koncz tudatosan leszűkítette a vizsgálat körét a református teológusokra, 

                                                           
199 Itt érdemes felhívnunk a figyelmet arra a tényre, hogy Koncz – néhány elejtett megjegyzést leszámítva – 
egyáltalán nem beszélt Kierkegaard-nak a dán egyházzal vívott harcairól. Mégsem e „szennyfolt” sokszor 
szánalmas és eredménytelen takargatására tett újabb kísérletet láthatunk itt, mint mondjuk Szeberényi korábban 
bemutatott könyve esetében, ahol a szerzőnek a nagy igyekezetben Kierkegaard-t nem csak „megkeresztelnie” 
sikerült, de kerékbe törnie is. Le kell szögeznünk, hogy itt egészen másról van szó! Úgy gondolom, hogy Koncz 
nagyon elegánsan oldotta meg a problémát, amikor erről egyszerűen nem beszél. Elismerte a támadásokat, az 
egyházzal történt szakítást, de nagyon céltudatosan Kierkegaard munkásságának arra a részére koncentrált, 
amely a világháború utáni teológia szempontjából jelentőséggel bírt, ez pedig inkább a „pozitív” elemeket 
foglalta magába. Koncz könyvének ezen interpretációs hiátusáról egyébként Vitéz Ferenc is jobbnak látta 
hallgatni (VITÉZ 2013). 
200A könyv barth-i vonatkozásáról részletesen beszél Vitéz Ferenc (VITÉZ 2013: 328, 331).  
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így csupán Tavaszy Sándor, Vasady Béla, Mátyás Ernő
201 és Ravasz László Kierkegaard-

képének bemutatását olvashatjuk itt. Széles László, Szeberényi Lajos Zsigmond, Noszlopi 

László valamint Brandenstein Béla emiatt kívül kerültek a szerző látókörén, ugyanakkor nem 

szabad elfelejtenünk, hogy Koncz fentebb az ő művekre is többször hivatkozott, tehát ismerte, 

használta a bennük foglaltakat202.  

Tényszerűen, pontosan diagnosztizálta a hazai recepció helyzetét, amikor arról beszélt, hogy a 

Kierkegaard-ról szóló művek nagy része csak ismertető, összefoglaló, csupán néhány – 

jobbára a református teológiához sorolható – munkával kapcsolatban beszélhetünk valós 

hatásról. Utóbbiakkal kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy a dán gondolkodó 

befolyása csak közvetett módon, másodlagosan érvényesülhetett, hiszen amíg a „külföldi 

teológiában Kierkegaard a primér hivatkozási alap, nálunk pedig az ő helyére azok 

nyomulnak be, akik ott tőle indulnak el” (KONCZ 1938: 164). Emiatt Koncz úgy látta, hogy a 

hazai viszonyok között Kierkegaard hatásáról nem is beszélhetünk, csupán a tőle eredő 

elemeket lehet összegyűjteni.  

Újabb értékes része lehetett volna az a csoportosítás, amelynek segítségével a szerző 

rendszerezni igyekezett a hatástörténethez tartozó gondolkodókat. Sajnos azonban csak a négy 

imént kiemelt református teológus besorolását tette meg, és ezt is megkérdőjelezhető módon. 

Kierkegaard kétféle – „konkrét” és „elvonatkoztatott” – hatása közül az előbbire Tavaszy és 

Vasady munkásságát tartotta példának, hiszen ők „a dialektika teológiával párhuzamosan 

tanulmányozták magát Kierkegaardot is” (KONCZ 1938: 165), a második esetben viszont a 

dán filozófusra való hivatkozás nélkül is kimutatható kierkegaard-i gondolatok megléte a 

kritérium. Ennek képviselői szerinte Mátyás Ernő és Ravasz László lennének. Könnyen rendet 

tehetünk itt a dolgozatunk elején bevezetett Heiko Schulz-féle recepciótípusok 

alkalmazásával. Tavaszy 1930-as Kierkegaard személyisége és gondolkodása a receptív 

produkcióhoz, az 1933-as A lét és valóság viszont a produktív a recepcióhoz sorolható. 

Vasady A hit misztériuma című munkája az unproduktív recepció jellemző példája, ugyanide 

sorolhatjuk Mátyást, sőt Ravasz Lászlót is. Utóbbi esete összetettebb abból a szempontból, 

hogy míg az 1914-es írása az unproduktív csoportba tartozik, addig az 1930-as években 

keletkezett, Koncz által is említett művei viszont már egyértelműen a recepció nélküli 

produkció alaptípusába sorolhatóak203. 

                                                           
201 E szerző műveivel azok filozófiai vonatkozásainak hiánya miatt nem foglalkoztam.  
202 Tulajdonképpen csak Lukács, Hamvas és Brachfeld Olivér neve hiányzik teljesen a felsorolásból, akiken 
aztán tényleg nehéz lenne számon kérni bármiféle teológiai nézőpontot. 
203 Lásd ezzel kapcsolatban dolgozatom Ravasz Lászlóról írott alfejezetét. 
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Koncz másik hibájának tekinthetnénk, hogy tudatosan igyekezett a teológiai hatásokra 

szűkíteni a magyar recepciót. Éleslátását dicséri azonban, hogy sikerült árnyalnia a képet, 

képes volt más impulzusok felismerésére és leírására, még ha nem is mindig kellő súllyal. Az 

egzisztencializmus hatása szóba kerül Tavaszy, Vasady és Ravasz László „exisztenciális 

kereszténysége” kapcsán, de a válság-gondolat filozófiai felhasználási lehetőségeiről csupán 

Vasady esetében tudott, pedig ennek fontos szerepe volt Tavaszy Sándor Kierkegaard-

interpretációjában is, ráadásul itt a Heidegger és Jaspers irányába való tájékozódás 

következményeit szintén figyelmen kívül hagyta. Kortársairól adott elemzései ennek ellenére 

számos jó meglátást, értékes részletet tartalmaznak, és az összehasonlítás, figyelemfelkeltés 

szándéka mindenképpen különleges fontosságúvá teszi. 

Végezetül szót kell még ejtenünk arról a terjedelmes bibliográfiáról, amely a könyv utolsó 25 

oldalát teszi ki. Itt Koncz feltérképezte az egész témakör, és külön-külön az összes kiemelt 

gondolkodó megismeréséhez szükséges alapvető irodalmat. Nagy hangsúlyt fektetett a kor 

Kierkegaard-irodalmának összegyűjtésére, még ha ez többségében a német nyelvű műveket 

jelentette is. Szintén a könnyebb tájékozódást segíti a tárgy- és névmutató, a pontos 

tartalomjegyzék, a fejezetek és alfejezetek logikus rendje.   

Összegezve tehát azt mondhatjuk, hogy Koncz Sándor könyve méltó lezárása az 1930-as évek 

recepciós hullámának. Annak ellenére, hogy célkitűzése, amelyhez a szerző végig 

konzekvensen tartotta magát, a teológiai hatások felmérése volt, elvitathatatlan a filozófiai 

szempontok jelenléte. Különösen a könyv első felében érzékelhető ez markánsan, amikor 

Koncz a dán gondolkodó biográfiai eseményeit interpretálta, illetve az európai kultúra 

sodorvonalait számba véve annak szellemtörténeti helyét igyekezett megtalálni. Dolgozatunk 

szempontjából a könyv legérdekesebb részei mégis azok, ahol a hatástörténet problémái és a 

recepció magyar vonatkozásai kerültek előtérbe. 
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12.  Kitekintés – egyéb látens nyomok, ismeretlen szerző(sége)k  
 

Kutatásommal Vasady Bélát és a már ismert szerzők több olyan művét is sikerült hozzáadnom 

a hazai Kierkegaard-recepcióhoz, akik eddig szinte teljesen kívül rekedtek a vizsgálaton. 

Lehetségesnek tartom, hogy kerülnek még elő a jövőben további rövidebb szövegek a korszak 

szellemi életének elfeledett polcairól. Fel kell tennünk azonban azt a kérdést is, hogy lehet-e 

ilyen markáns határvonalat húzni, és csak a ’30-as évekre szűkíteni a kutatást? Hiszen több 

olyan lappangó mű is a látókörömbe került, amelyek nem a tárgyalt időszakban keletkeztek 

ugyan, mégis ennek egyenes ágú folytatásának tekinthetőek.  

Elsőként Lukács György azon műveit sorolnám ide, amelyek a keletkezési évüket tekintve 

túlnyúlnak a ’30-as éveken, de mindenképpen ebből vagy a még korábbi időszakból 

merítették élményanyagukat. A vonatkozó fejezetben ezek már tárgyalásra kerültek.   

Hanák Tibor nyomán Veres Ildikó említette azt a történetet, mely szerint 1943-ban 

Brandenstein Béla maga járt közbe egy tanítványa, Nádor György érdekében, hogy az a 

zsidótörvények ellenére megvédhesse Kierkegaard-ról írt disszertációját (VERES 2011: 198-

210). 

Szigeti József nevét pedig Heller Ágnes említette egy helyen204, mint azét az emberét, aki 

párttitkár volt, Lukács asszisztense az egyetemen, ugyanakkor egy Kierkegaard-tanulmány205 

szerzője, és – Heller bevallása szerint – azt is neki köszönhette, hogy a dán filozófusra 

irányította a figyelmét.    

A Magyar filozófia a XX. században című könyvben is találhatunk egy elejtett utalást Bartók 

György 1947-ben Kierkegaard egzisztencializmusáról elhangzott akadémiai székfoglalójára, 

amely azonban sajnos kéziratban maradt (HLP 2000: 89). 

Látható tehát, hogy a második világháború kitörésével sem tűnt el teljesen a dán filozófus 

alakja a magyar szellemi élet színpadáról, de egyértelműen árnyékba került, és az érdeklődés 

irányultsága – például a teológiai interpretáció lehetőségének eltűnése miatt – lényegi 

változáson ment át. Ennek az időszaknak a vizsgálatát azonban csak egy következő kutatás 

keretében tartom megvalósíthatónak. 

 

                                                           
204 Heller Ágnes: Bicikliző majom – Kőbányai János interjúregénye. (3., befejező rész) In: Kortárs. 1998. (42. 
évf.) 1. sz. http://epa.oszk.hu/00300/00381/00008/heller.htm (Letöltés ideje: 2014. 06. 19.) 
205 Szigeti József: Sören Kierkegaard – a profán exisztencializmus vallásos őse. In: uő: Útban a valóság felé. 
Tanulmányok. Budapest, Hungária, 1948. 38-136. 
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Összegzés 

 

A bevezetőben ígérteknek megfelelően a kutatás végső tanulságait oly módon kívánom 

levonni, hogy a legfontosabb kierkegaard-i kérdésekre, problémákra adott különféle válaszok 

egymás mellé illesztésével rendszerezem az eredményeket.  

Kezdjük azzal a jellemzővel, amelyet mindegyik korabeli interpretátor esetében 

megfigyelhettünk: az életrajzi elemek hangsúlyos szerepe a befogadásban, a biografikus 

szemléletmód. E téren a tárgyalt szerzők megítélése meglehetősen tág határok között mozog. 

Az egyik „szélsőérték” Koncz Sándor lehet, aki mindközül a legmodernebb szemlélettel 

viszonyult a problémához, hiszen sikerült könyve egészében nélkülözhetetlen helyet 

kialakítani a kierkegaard-i biográfiának.  

Több példát tudunk említeni arra, főként a „Kierkegaard-biográfusok” közé sorolt szerzők 

esetében, amikor az életrajz „agyonnyomta” az elemzést, amikor az események bemutatása 

öncélúvá vált. Szeberényi Lajos Zsigmondnál, akit a rossz értelemben vett „Kierkegaard-

biográfus” mintapéldájának tekintünk, komoly aránytalanságot láthattunk, hiszen könyvében 

időrendben haladva dolgozta fel a kierkegaard-i életeseményeket és műveket, de csak ritkán 

sikerült a kettő között fennálló kapcsolatok akár felszínes felderítése is. Brandenstein Béla 

ugyanezt a lineáris tárgyalásmódot választotta, szintén párhuzamosan tárgyalta az életrajz 

eseményeit a művekkel, de nála az utóbbi mégis túlsúlyba tudott kerülni, a helyes arány 

megtalálása felé billentve a tanulmány egészének mérlegét. 

E két végpont között szintén több variációs lehetőséget láttunk. A pszichologizáló hajlam 

Brandenstein esetében kevésbé hangsúlyos és zavaró, mint a freudi szemüvegen keresztül 

elemző Brachfeldnál és Noszlopinál, vagy a lehetséges lelki betegségeket fürkésző 

Szeberényinél. A lélektani fejtegetésekkel azonban minden esetben ingoványos talajra 

tévedtek az elemzők, hiszen az „élettények” magyarázata során következtetéseik vagy 

elfogadhatatlanul szubjektívvé váltak, vagy teljes egészében belesimultak az eddigre már 

kialakult értelmezési klisék közé. 

A hosszabb, könyvnyi tanulmányok közül Szélesnél és Koncznál láthattunk példát arra, hogy 

életet és filozófiát elválasztva igyekeztek bemutatni a dán gondolkodót, ami egyértelműen a 

német szakirodalom metodikájával való azonosulásnak köszönhető, ugyanakkor nem szabad 

elfelejtenünk azt sem, hogy ez egészen modern szemléletmódot tükröz. 
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Egy másik gyakran felbukkanó motívum a stílus, a beszédmód volt, amelynek fő elemeit a 

„Kierkegaard-betegség” tüneteiként is azonosítottuk206. Nem véletlen, hogy éppen Lukács és 

Hamvas voltak a leginkább „fertőzöttek”, hiszen esetükben az esszé-forma és az ehhez társuló 

beszédmód számos jellemzőjét kimutattuk, még ha csak munkásságuk meghatározott 

időszakára korlátozottan is. A protestáns teológusoknak – Tavaszytól Konczig – 

vallásfilozófiai érdeklődésük és még inkább Kierkegaard egyházkritikai gondolatai, többnyire 

elegendő védettséget biztosítottak a komoly és tartós megfertőződés ellen. Náluk inkább csak 

a jelenség leírását figyelhettük meg: hol a szókratészi alapállás modern követéséről, hol az 

olvasót állásfoglalásra késztető egzisztenciális súlyú kérdésfeltevésről, hol az indirekt közlés 

irodalmi-költői alkalmazásáról beszéltek. Brandenstein Béla korrekt-objektív tudományos 

hozzáállása képviselte a másik végpontot ebben az esetben, akinél a személyes érintettség 

nyomokban sem fedezhető fel.    

A kierkegaard-i inkognitó összetettsége miatt önmagában is nehezen vizsgálható, azt pedig 

különösen problematikus pontosan meghatározni, hogy a ’30-as interpretátorok ebből mennyit 

láttak, láthattak. Tagadhatatlan, hogy valamilyen formában mindegyikük konstatálta a 

kierkegaard-i pszeudonimitást. Voltak olyanok, mint például Szeberényi, akik csak 

érdekességként említették meg, de olyanok is akadtak, akik megsejtették ennek komplexitását, 

több vonatkozását bemutatták. Koncznál például megjelent az álláspontokat ütköztető, 

dialogizáló művek és álneves szerzőségek leírása. Hamvas pedig egészen kierkegaard-i 

módon teremtette meg regényei hőseit, a „maszkirodalom” többféle gyakorlati alkalmazását 

kísérelve meg. Vasadynál pedig mindebből egy furcsa értelmezési csavarral „krisztusi 

inkognitó” lett. 

A „stádiumelmélet” szintén felbukkant a legtöbb ’30-as szövegben, ugyanakkor e helyek 

összehasonlítása volt a legnehezebb feladat számomra, hiszen a jelenség megítélése ma is 

erősen vitatott. Általánosságban azt mondhatjuk, hogy a protestáns teológusok fejlődési 

folyamatként értelmezték a stádiumokat, ahol a végcél a vallásiba való eljutás. Az már 

egészen esetleges, hogy a másik két stádium leírása mennyire alaposan történt meg. E 

dialektikus gondolkodásmódnak a példái lehetnek Brachfeld, Szeberényi és Koncz, azonban 

míg az előbbi kettő csupán általánosságokban mozogva jellemezte a stádiumokat, addig 

utóbbi képes volt mindhárom „életlehetőséget” a maga mélységében látni és leírni. Széles 

                                                           
206 Pusztán érdekességként említem, hogy a ’30-as évek hazai Kierkegaard-recepciójának reprezentatív műveit 
alkotó szerzők többsége a húszas évei végén, harmincas évei elején járó fiatalember volt. Nem véletlenül 
érezhető e szövegeken, a dán filozófushoz való odafordulásban a fiatalos hév, a lelkesültség.   
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László pedig az „exisztenciakategóriák” fogalmán keresztül interpretálta maga számára a dán 

filozófus stádiumait, erősen továbbgondolva azokat. 

Ezzel szemben többen csak az egyik stádium leírására voltak képesek, ami gyakran 

eredményezett komoly tévedéseket, elfogadhatatlan értelmezéseket. Brandenstein és Noszlopi 

is a három közül csupán az esztétikai bemutatására koncentráltak, hiszen erre volt szükségük 

saját mondanivalójuk kifejtéséhez, a modern kor válságtüneteinek leírásához, illetve 

Kierkegaard „feneketlen immoralitásának” bizonyításához. Tavaszy Sándor viszont – hasonló 

okokból kifolyólag – egyáltalán nem beszélt a stádiumok elméletéről saját interpretációja 

során. 

Az egész magyar befogadás egyik sarokpontjának a válság-tematikát kell tartanunk. Több 

szerző esetében is az értelmezés kulcsát az adta a kezünkbe, ha felismertük, hogy ennek 

mentén olvasta a Kierkegaard-műveket. A téma meghatározó teoretikusa egyértelműen 

Hamvas Béla volt, aki a válságirodalom bibliográfiájának összeállításával kijelölte, 

megalkotta a dán filozófus szerepét a korban egyetemesen tapasztalható krízis előre 

jelzésében, ugyanakkor ebből kiindulva egy határozott kultúrkritikai álláspontot is kifejtett.  

A válsággondolat egész Európában a szellemi élet gyújtópontjába került az első világháború 

után. A hazai és a határainkon kívül rekedt magyar értelmiség a veszteségek következtében 

ezt különösen mélyen, „húsbavágóan” átérezte. Így lett a válságfilozófiából Tavaszynál 

először a spengleri kultúrkritika folytatása, majd pedig kisebbségfilozófia, végül az 1933-as A 

lét és valóság című művében – és Koncz Sándornál is – a heideggeri, és az egzisztencialista 

filozófia irányába lökő katalizátor. Több esetben, például Vasadynál, Koncznál, Ravasznál és 

Noszlopinál is, ez szolgált felvezetésül, hogy a – nagyrészt e korhangulat miatt divatossá vált 

– dán filozófus aktualitásával indokolják meg témaválasztásukat. Vasady ennél többet is tett, 

amikor egy kierkegaard-i alapokon építkező, modern hitfogalmat fejtett ki, amelynek lényege, 

hogy a válság tudatos átélése egyet jelent az Istenre való teljes ráhagyatkozással. 

A korszak magyar hatástörténetét adó szerzők esetében a krízis mellett a másik meghatározó 

tényező a kierkegaard-i egyház- és valláskritikával kapcsolatos állásfoglalás volt. Ez ismét 

olyan téma volt, amit – Lukácsot leszámítva – egyikük sem kerülhetett ki, és interpretálása 

meghatározta egész Kierkegaard-képüket. A protestáns teológusok esetében általánosnak 

mondható az az igyekezet, hogy a keresztény vallásba illesszék, „megkereszteljék” 

Kierkegaard életművét. Azonban esetükben is hatalmas különbségeket találtunk. Amíg 

például Koncz Sándor lényegét tekintve hiteles és alapos képet festett a dán gondolkodóról, 

addig Szeberényi egész munkálkodásának egyetlen célja az volt, hogy dogmatikailag 
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szalonképessé facsarja Kierkegaard életművét. Ebbe belefért az is, hogy számos műről 

egyáltalán nem ejtett szót, hogy téves hangsúlyeltolásokat, szándékos torzításokat 

alkalmazott.  

Vasady Béla könyvének célja a kierkegaard-i forrásokból táplálkozó modern teológiai 

irányzatok és hitfogalom bemutatása volt, amelynek során felhasználta a dán filozófus 

eszméit, de egyáltalán nem érdekelte az egyházhoz való kritikai hozzáállása. Tavaszy Sándor 

szintén egyetlen rövidke megjegyzéssel elintézettnek tekintette a témát. Brandenstein Béla 

ezzel szemben elismerte, és több szempontból is vizsgálta Kierkegaard vallásellenességét, 

igyekezett azt a „magánkereszténység” fogalmában megragadni.  

Kortársai közül Hamvas Bélának sikerült legkomplexebben és legmélyebben a kierkegaard-i 

valláskritika megértése. A teológiai kontextuson kívülről, egy más nézőpontból neki jobb 

rálátása volt a problémára. Egész életműve, gondolati építménye nélkülözhetetlen lépcsőfoka 

lett a dán filozófus eszméire is építő krizeológia, ahol a válságból az egyik lehetséges kivezető 

utat a helyreállított, a „preegzisztens kereszténységben” találta meg. Ugyancsak a mély 

megértést bizonyítja, hogy „belső kereszténységről” beszélt, amelynek lényegi eleme az 

Istennel való szubjektív viszony, valamiféle kierkegaard-i „magánkereszténység”, ami csak az 

egyén és nem a közösség számára érhető el. 

A ’30-as alkotók esetében, ha világosan kirajzolódó polémiáról nem is beszélhetünk, 

interpretációik során azonban szembeálló állásfoglalásokról igen. Utólag ezek 

összegyűjthetőek, ütköztethetőek egymással. Tehát a művek és szerzők között többféle hatás 

is felismerhető: témák, problémák, művek, félreért(elmez)ések kanonizálódtak abban az 

értelemben, hogy befogadási hagyomány szerveződött köréjük. Nem állítom, hogy itt tudatos, 

tervezett folyamatok lennének felismerhetőek, inkább csak – a legfontosabb, közösen használt 

szakirodalom miatt – a nemzetközi recepció irányaiba belesimulva, a kisebb ellenállás felé 

haladva szerzőink igyekeztek megoldásokat találni a kierkegaard-i problémákra.  

A hazai befogadás ilyen jellemzői közé tartozott, hogy – több szempontból is – a német 

filozófiai hagyományon átszűrve vizsgálták a dán gondolkodót. Legalapvetőbb, hogy a primér 

szövegek német fordításban voltak elérhetőek. Kiemelt szerepe volt a kierkegaard-i 

naplóknak, szerzőink ezt kivétel nélkül olvasták, hivatkozták, ami egyik oka lehetett a 

biografikus szemléletmód uralkodóvá válásának. A fiatal Lukács például szinte kizárólag erre 

támaszkodott paradigmatikus esszéje megírásakor. Másrészt a dán gondolkodó ezer szállal 

kötődött a német filozófiai hagyományba. Életműve a német idealizmus talajából sarjadt, 

azzal szemben definiálta önmagát, kritikai és az egyént előtérbe helyező alapállása miatt a 
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nietzschei gondolkodással rokon. Ugyanakkor a heideggeri, jaspersi, kassneri, vagy éppen 

adornói csatornákon haladva Kierkegaard a XX. századi német szellemi életbe is utat talált. 

A teológiai nézőpont és célkitűzések szintén közös jellemzőnek tekinthető a legtöbb recipiáló 

esetében, aminek következményeként a filozófiai kérdésfeltevés, célok, tárgyalásmód és 

metodológia valamelyest háttérbe szorult. Összességében azonban minden tárgyalt szerzőt és 

munkát egyértelműen a filozófiai recepció részének kell tekintenünk. Az életrajzi elemeknek 

tulajdonított túlzott magyarázó erő és a dán filozófus „megkeresztelésére” tett kísérletek 

szintén közös motívumok.  

Az 1930-as évek következményeinek, folytatásának felmérését a magyar szellemi életben, a 

Kierkegaard-recepcióban kétség kívül egy önálló kutatás keretei között lehetne elvégezni, az 

azonban így is világosan látszik, hogy utóéletének, hatásának feltérképezése messze, korunkig 

vezet. A fordítások hiánya a ’90-es évekig visszafogta a befogadást. A tájékozódás jellemző 

módon inkább másodlagos irodalom alapján, mint az eredeti művekben való elmélyedéssel 

történt. Meghatározó maradt az a „skatulya”, amelybe Lukács óta beszorult a dán 

gondolkodó: életfilozófiai, szépirodalmi, költői szövegeit csak nehezen integrálja a magyar 

filozófiai kánon, a szakma. Nagyon gyakran még ma is szívesebben beszélünk életének – 

unalomig ismételt – eseményeiről, mint műveiről. Ugyanakkor az is joggal róható fel a hazai 

befogadásnak, hogy önmagába zárult. Elkerülhetetlen, hogy számot vessünk a világméretűvé 

nőtt Kierkegaard-recepció legújabb eredményeivel és folyamataival; nekünk is körül kell 

néznünk, ha azt akarjuk, hogy bennünket lássanak. Úgy gondolom, hogy az 1930-as évek 

„interpretációs fellángolása” nagy, de elszalasztott lehetőség volt a magyar filozófia 

történetben. A több forrásból is táplálkozó, szerteágazó kísérletek ellenére a befogadás nem 

mélyült el. A számos ok közül legjelentősebbnek tartom, hogy a szerzők nem 

támaszkodhattak a magyarra fordított primér szövegekre, valamint a történelmi 

viszontagságok közepette nem sikerült érdeklődésüket továbbörökíteni a kutatók következő 

generációjának. Tehát gondolkodóink, különösen a ’30-as évek magyar hatástörténetét lezáró 

Koncz Sándor tudatosan törekedtek az európai Kierkegaard-recepció irányába történő 

nyitásra, de nem eléggé ahhoz, hogy lássák őket külföldről abban a korban, vagy itthonról 

egészen napjainkig. 
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Függelék207 

 

• Lukács György: A lélek és a formák. Kísérletek. (1910) 
 
Az esszéjelleg miatt nincsenek hivatkozások, de valószínűsíthető208, hogy Lukács főképp a 
kierkegaard-i naplók német fordításai és a következő másodlagos források alapján dolgozott: 
 

1. George Brandes: Kierkegaard en kritisk Fremstilling i Grundris. Kjöbenhaven, 1877. 
(1879-ben németül) 

2. Rudolf Kassner: Sören Kierkegaard Aphoristisch. (1906) 
 
 
• Tavaszy Sándor: Kierkegaard személyisége és gondolkodása. (1930) 
 
lábjegyzetekben: 

1. Hermann Diem: Philosophie und Christientum bei Sören Kierkegaard. Kaiser-Verlag, 
München, 1929. (Forsch. z. Geschichte und Lehre des Protestantismus, II. Reihe, Bd. 
I.) 

2. R. Falkenberg: Gesichte der neueren Philosophie. VII. Aufl. Leipzig, 1913. 
3. A. Genner: S. K. (S. Kierkegaard und K. Barth.) Verlag Strecker, Stuttgart, 1925. 
4. Arnold Gilg: S. K. Chaiser-Verlag. München, 1926.  
5. Theodor Haecker: Sören Kierkegaard. München, 1927. 
6. Harald Höffding: Sören K. als Philosoph. III. Aufl. Stuttgart, 1922. 
7. Kierkegaard: Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift. Jena, 1910. 
8. Kierkegaard: Am Fusse des Altars. Deutsche Übersetzung von Th. Haecker. München, 

Vorwort. 
9. Entweder-Oder. (dánból fordította: O. Gleiss, VI. kiadás), Dresden u. Leipzig, 1927. 
10. Kierkegaard: Philosophiesche Brocken. Jena, 1910. 
11. Stadien auf dem Lebensweg. (Diederichs Verlag) 
12. S. Kierkegaard: Die Tagebücher. In zvei Bänden ausgewählt und übersetzt von 

Theodor Haecker. Brenner-Verlag, Innsbruck, 1923. 
13. Sören Kierkegaards Familie und Privatleben, von S. K.-s Nichte, Fräulein K. Lund, 

Übersetzt von Julie von Reinecke. (Anhang in S. Kierkegaard: Ausgewählte 
Christliche Reden). Verlag Töpelmann, Giessen, 1909. 

14. S. Kierkegaard: Der Augenblick (egy gűjteményben 9 szám). Ford.: Chr. Schrempf. 
Verlegt bei E. Diederichs in Jena, 1909. 

 
felhasznált irodalom:  
„Kierkegaard művei megjelenésük rendjében a következők:” 
 

1. Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates (1841). übersetzt von W. 
Kütemeyer, Kaiser-Verlag, 1929. 

2. Entweder-Oder (1843). übers. v. O. Gleiss, Leipzig, 1927.  

                                                           
207 A tárgyalt művekben talált hivatkozásokat abban a formában szerepeltetem itt, ahogy eredetileg 
megtalálhatóak. Érdekesek lehetnek ugyanis az egyes műcímek különböző fordításai, illetve beszédes, hogy 
melyik szerző hivatkozott pontosan, melyik esetében csupán utalások alapján következtethethető és jelölhető 
meg a forrás. 
208 Lásd ezzel kapcsolatban GYENGE 2005: 36-38. 
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3. Frucht und Zittern. és Wiederholung. (ford: Chr. Schrempf) Diederichs-Verlag. 1923.  
4. Philosophiesche Brocken (1844). (ford: Chr. Schrempf) Diederichs-Verlag. 1925.  
5. Der Begriff der Angst (1844). Diederichs-Verlag.Jena, 1923.   
6. Stadien auf dem Lebensweg (1845). Diederichs.1922.  
7. Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift (1846). Diederichs. 1925. 
8. Die Krisis und eine Krisis im Leben einer Schauspielerin (1848). Übbersetst v. Th. 

Haecker, Innsbruck, 1922.  
9. Die Kfankheit zum Tode (1849). Jena, Diederichs, 1924. 
10.  Einübung im Christientum (1850). Jena, Diederichs, 1924.  
11.  Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller (1851). Jena, Diederichs. 

1922. 
 
„Ezeken kívül német fordításban megjelentek még a következők, amelyek, jórészükben, 
életében nem jelentek meg:” 

1. Religiöse Reden. Übers. v. Th. Haecker, München, 1922. 
2. Am Fusse des Altars. Übers. v. Th. Haecker, München, 1922.  
3. Der Pfal im Fleisch. Übers. v. Th. Haecker, Innsbruck, 1922.  
4. Die Reinheit des Herzens. Übers. v. K. Geismar, München, 1924.  
5. Agitatorische Schriften und Aufsätze 1851-55. Übers. v. Dorner u. Schrempf, Stuttgart, 
1896.  
6. Kritik der Gegenwart. Übers. v. Th. Haecker, Innsbruck, 1922.  
7. Der Begriff des Auserwählten, mit Nachwort von Haecker. 1917. 
8. Die Tagebücher, I-II. Bände, Übers. v. Th. Haecker, Brenner-Verlag, Innsbruck, 1923.  

 
 
• Vasady Béla: A hit misztériuma. (1931) 
 

1. Kierkegaard: Gesammelte Werke (H. Gottsched – Chr. Schrempf) 
2. Tavaszy Sándor: Kierkegaard személyisége és gondolkodása. 1930. 
3. Szeberényi Lajos Zsigmond fordításában: Önvizsgálat, ajánlva a kortársaknak és Isten 

változhatatlansága, 1929.   
4. W. Ruttenbeck: Sören Kierkegaard, der christliche Denker und sein Werke. 1929. 
5. Bohlin, Torsten: Sören Kierkegaards Leben und Wenden. 1925. 
6. Bohlin, Torsten: Sören Kierkegaard und das religiöse Denken der Gegenwart. 1923. 
7. Bohlin, Torsten: Kierkegaards Dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen 

Zusammenhange. 1927. 
8. Bohlin Torsten: Luther, Kierkegaard und die dialektische Theologie. 1926. 
9. Schrempf Chr.: Sören Kierkegaard. Eine Biograpie, Jena, 1927. 
10. Brunner, E.: Das Grundproblem der Philosophie bei Kant und Kierkegaard. 1924. 
11. Diem Hermann: Philosophie und Christentum bei Sören Kierkegaard. 1929. 
12. Geismar Eduard: Sören Kierkegaard. I-VI. 1926-tól. 
13. Künneth Walter: Die Lehre von der Sünde, dargestellt an dem Verhältnis dem Lehre 

Sören Kierkegaards zur neuesten Theologie. 1927. 
 
 
• Brachfeld Olivér: Sören Kierkegaard, a "szellem határőre". (1932) 
 

1. A kor kritikája. 
2. Enten-Eller (Vagy-vagy). 
3. A csábító naplója 
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4. Naplók 
5. Szeberényi Lajos Zs.: Isten változatlan. Békéscsaba, Protestáns kultúrkönyvtár 1-2. 

1928. 
6. Szeberényi Lajos Zs.: Önvizsgálat. Ajánlva a kortársaknak. Békéscsaba, Protestáns 

kultúrkönyvtár 1-2. 1929. 
7. Torsten Bohlin: K. u. das relig. Denken der Gegenwart. 1923. 
8. F. Helveg: Björnson og Ibsen i deres to seneste Vaerker. Kopenh. 1866. 
9. Dr. W. Möhring: Ibsen u. Kierkegaard. 1928. 
10. Erich Przywara S.J.: Das Geheimnis K’s. 1929. 
11. Oswald Schwarz: Medizinische Anthropologie. Leipzig, 1930. 
12. Dr. Tavaszy Sándor: K. személyisége és gondolkodása. Erd. Múzeum. 1930. 4-6. 
13. Vetter: Frömmigkeit als Leidenschaft. Leipzig, 1928.  
14. Künkel  
15. Brandes 
16. Kassner 
17. Adler 
18. Strindberg 
19. Monrad 
20. Unamuno 
21. Julien Benda 

 
 
• Noszlopi László: Kierkegaard a változó korszellem tükrében. (1932) 
 

1. Brandes, G: Kierkegaard. In: Ges.W. 3. Dresden, 1924. (1877) 
2. Kierkegaard: Entweder-Oder. Jena, 1911. 
3. Kierkegaard: Furcht und Zittern. 
4. Kierkegaard: Krankheit zum Tode. 
5. Kierkegaard: Über den Begriff der Ironie. München-Berlin, 1929. (ford. Schaeder) 
6. Przywara, E: Das Geheimnis Kierkegaards. München-Berlin, 1929. 
7. Vetter, A: Frömmigkeit als Leidenschaft. Leipzig, 1928.  

 
 
• Noszlopi László: A modern társadalom embere Kierkegaard szemléletében. (1933) 
 

1. Bohlin, Tohrsten: Kierkegaard. München, 1923. 
2. Kierkegaard: Begriff der Ironie. München-Berlin, 1929. 
3. Kierkegaard: Entweder-Oder. Jena, 1911. 
4. Kierkegaard: Gesammelte Werke. Jena, 1910. Bd. 10. 
5. Kierkegaard: Kritik der Gegenwart. Jena, 1916.  
6. Möhring, W: Ibsen und Kierkegaard. Leipzig, 1928. 

 
 
• Széles László: Kierkegaard gondolkozásának alapvonalai. (1933)  
 
        lábjegyzetben: 

1. Bohlin, Tohrsten: Luther, Kierkegaard und die dialaktische Theologie. 1926.  
2. Bohlin, Tohrsten: Kierkegaards Leben und Werden. Gütersloh, 1927.  
3. Bohlin, Tohrsten: Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem gesichtlichen 

Zusammenhange. Gütersloh, 1927. 
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4. Bohlin, Tohrsten: Sören Kierkegaard und das religiöse Denken der Gegewart. 
München, 1923.   

5. Brandes, G: Kierkegaard. In: Ges.W. 3. Dresden, 1924. (1877)    
6. Diem, Hermann: Philosophie und Christientum bei Sören Kierkegaard. München, 

1929. 
7. Geismar, Eduard: Sören Kierkegaard. 1929. 
8. Gilg,   
9. Haecker, Theodor: Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit. 

München, 1913. 
10. Höffding, Harald: Sören Kierkegaard als Philosoph. Stuttgart, 1922. 
11. Jaspers, K: Die geistige Situation der Zeit. Berlin, 1932.  
12. Przywara, E: Das Geheimnis Kierkegaards. München-Berlin, 1929. 
13. Balthasar, Hans Urs: Apokalypse der deutschen Seele. 1937.  
14. Jaspers, Karl: Vernunft und Existenz. 1935. 
15. Löwith, Karl: Kierkegaard und Nietzsche oder philosphische und theologische 

Überwindung des Nihilismus. 1933. 
16. Möhring, W: Ibsen und Kierkegaard. Leipzig, 1928. 

 
felhasznált irodalom: 
Gesammelte Werke. Hermann Gottsched-Christoph Schrempf. Jena. 

I-II. Entweder-Oder. 1922. 
       III. Furcht und Zittern. Die Wiederholung. 1923. 
       IV. Stadien auf dem Lebensweg. 1922. 
       V. Der Begriff der Angst. 1923. 
       VI., VII. Philosophische Brocken. Abschließende Unwissenschaftliche Nachschrift. 1925. 
       VIII. Die Krankheit zum Tode. 1924. 
       IX. Einübung im Christentum. 1924. 
       X. Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller. 1922. 
       XI. Zur Selbstprüfung der Gegenwart anbefohlen. 1923. 
       XII. Der Augenblick. 1909. 
      

1. Begriff der Ironie mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. ford. W. Kütemeyer, 
München, 1929. 

2. Der Begriff der Auserwählten. ford. Th. Haecker, Hellerau, 1917. 
3. Religiöse Reden. ford. Th. Haecker, München, 1922. 
4. Am Fuße des Altars. ford. Th. Haecker, München, 1922. 
5. Der Pfahl im Fleisch. ford. Th. Haecker, München, 1922. 
6. Die Tagebücher I-II. ford. Th. Haecker, Innsbruch, 1923. 
7. Die Reinheit des Herzens. ford. L. Geismar, München, 1924. 
8. Leben und Walten der Liebe. ford. A Dorner-Chr. Schrempf, Jena, 1924. 
9. Gottes bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. ford. E Hirsch, 1923. 
10. Religion der Tat. das Werk in Auswahl. ford. E.Geismar-R.Marx, Leipzig, 

 
 
• Tavaszy Sándor: A lét és valóság. Az exisztenciálizmus filozófiájának alapproblémái. 
(1933) – Kierkegaard egzisztenciális gondolkodása című fejezet (183-186.o.) 
 
lábjegyzetben:  

1. Kierkegaard, Sören: Abschliessende unwissenschaftliche Nachschrift zu den 
philosophischen Brocken. Jena, 1925. (ford: Chr. Schrempf) 
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2. Kierkegaard, Sören: Philosophise Brocken. Jena, 1925. (ford: Chr. Schrempf)  
3. Tankó Béla: A világnézet kérdése és más tanulmányok. Debrecen, 1932. 
4. Tavaszy Sándor: Kierkegaard személyisége és gondolkodása. Kolozsvár, 1930. 

 
felhasznált irodalom: 
 

1. Driesch, Hans: Metaphysik. Breslau, 1924. 
2. Heidegger, Martin: Kant und das Problem der Metaphysik. Bonn, 1929. 
3. Heidegger, Martin: Vom Wesen des Grundes. Halle, 1931. 
4. Heidegger, Martin: Was ist Metaphysik? Bonn, 1930. 
5. Jacoby, Günther: Allgemeine Ontologie der Wirklichkeit. Halle, 1925. 
6. Jaspers, Karl: Philosophie. 1932. 
7. Kynast, Reinhard: Logik und Erkenntnistheorie der Gegenwart. Berlin, 1930. 
8. Maier, Heinrich: Philosophie der Wirklichkeit. Tübingen, 1926. 
9. Scheler, Max: Philosophische Weltanschauung. Bonn, 1929.  

 
 
• Brandenstein Béla: Kierkegaard. (1934) 
 
lábjegyzetben:  

1. Noszlopi László: A modern társadalom embere Kierkegaard szemléletében. 1933. 
2. Noszlopi László: Kierkegaard a változó korszellem tükrében. 1932. 
3. Széles László: Kierkegaard. 1933. 
4. Tavaszy Sándor: Kierkegaard személyisége és gondolkodása. 1930. 
5. Bohlin, Tohrsten: Kierkegaard. München, 1923.   
6. Brandes, G: Kierkegaard. In: Ges.W. 3. Dresden, 1924. (1877)     
7. Geismar, Eduard: Sören Kierkegaard. 1929. 
8. Gils, A. 
9. Haecker, Theodor: Sören Kierkegaard und die Philosophie der Innerlichkeit. 

Innsbruck, 1913. 
10. Höffding, H. 
11. Monrad, O.P. 
12. Möhring, W: Ibsen und Kierkegaard. Leipzig, 1928. 
13. Przywara, E: Das Geheimnis Kierkegaards & München. Berlin, 1929. 
14. Ruttenbeck, W. 
15. Schrempf, Chr. 
16. Vetter, A: Frömmigkeit als Leidenschaft. Leipzig, 1928.  
17. Voigt, A. 
18. Weber, H.E. 

 
Kierkegaard művek, amelyeket tanulmányában ismertetett: 
(az általa jelzett megjelenési dátummal) 
 

1. A disszertáció 
2. A félelem fogalmáról (1844.06.17.) 
3. A pillanat (1855. 05-10.)(10 db. röpirat) 
4. A szeretet művei (1847) 
5. A szeretet élete és működése (1847) 
6. A válság és egy válság egy színésznő életében (1848.07.) 
7. Az igazság tanúja volt-e Mynster püspök? (1854.) 



 

184 

8. Az ismétlés (1843.10.16.)     
9. Bűnös? Nem bűnös? (1844) 
10. Félelem és reszketés (1843.10.16.) 
11. Filozófiai morzsák, egy kis filozófia is (1844.06.13.) 
12. Halálos betegség (1849.07.30.) 
13. Három építő beszéd (1843.10.16.) 
14. In Vino Veritas (1844) 
15. Írói működésem szempontjai (1849.) 
16. Írói működésemről 
17. Keresztény beszédek (1848.04.26.) 
18. Kereszténységbe való begyakorlás (1850.09.) 
19. Két építő beszéd (1843.05.16,) 
20. Különböző szellemű építő beszédek (1847.03.13.) 
21. Különféle gondolatok a házasságról ellenvetésekkel szemben (1844) 
22. Lezáró tudománytalan utóirat (1846.02.27.) 
23. Naplók 
24. Önvizsgálatra a jelennek ajánlva (1851.09.) 
25. Szakaszok az életúton (1844.04.30.) 
26. Vagy-vagy (1843.02.20.)  

 
 
• Szeberényi Lajos Zsigmond: Kierkegaard élete és munkái. (1937) 
 

3. Bang, J. P.: Om Kristendomens Vesen. Köbenhavn, 1906. 
4. Baumgarten: „Island und die Fraröen”. Freiburg, 1889. 
5. Bärthold A.: Sören Kierkegaard ein Verfasser Existens eigener Art. 
6. Bärthold A.: Die Bedeutung ästet. Schriftrn S. K.-s 1879. 
7. Bärthold A.: Zur theologischen Bedeutung S. K. 1880. 
8. Bärthold A.: Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte. Halle, 1876. 
9. Bohlin Torstenson: Sören Kierkegaard, Drag ur hans Levand och Personligheds 

Udvikling. Stockholm, 1912.   
10. Bohlin Torstenson: Sören Kierkegaard och Nutidens religiőse Tänkande. Stockholm, 

1919.   
11. Bohlin Torstenson: Kierkegaards dogmatiska Askadning. Stockholm, 1925.   
12. Bohlin Torstenson: Kierkegaards etiska Askadning. Stockholm, 1918.  
13. Brandenstein Béla: Kierkegaard. Franklin, 1934.  
14. Brandes G.: Kierkegaard en kritisk Fremstilling i Grundris. Kjöbenhaven, 1877. 
15. Brandt Fr.: Den unge Sören Kierkegaard. En raekke nye Bidrag. Köbenhavn, 1929.  
16. Brandt og Ellen Rammel: Sören Kierkegaard og Pengene. Köbenhavn, 1935.  
17. Geismar Eduard: Sören Kierkegaards Livsudvikling og Forfattervirksomhed. 

Köbenhavn, 1925-28.   
18. Gilg Arnold: Sören Kierkegaard. München, 1926. 
19. Heiberg P. A.: En Episode i Sören Kierkegaard Ungdomsliv. 
20. Hjalmar Helweg: Sören Kierkegaard. Köbenhavn, 1933. 
21. Höffding S. K.: Sören Kierkegaard som Filosof. Köbenhavn, 1892. 
22. Jensen, C.F. und Borgbjerg, F.: Sozialdemokratiets Aarhundred. Köbenhaven, 1909. 
23. Jensen Chr.: Sören Kierkegaards religiöse Udvikling. Aarhus, 1898. 
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24. Koch Carl: Sören Kierkegaard. Tre Foredrag. Köbenhavn, 1898. 
25. Koch Carl: Sören Kierkegaard og Emil Boesen. Breve og Indledning med en Tillaeg. 

Köbenhavn, 1901. 
26. Listov: Morten Luther opfattet af Sören Kierkegaard. Köbenhavn, 1883. 
27. Madsen: Den danske Teologi og Fremtiden. Köbenhavn, 1907. 
28. Monrad: Sören Kierkegaard. Sein Leben und seine Werke. Jena, 1909. 
29. Petersen: Sören Kierkegaards Kristendomforkindelse. Kristiania, 1887. 
30. Rosenberg P. A.: Sören Kierkegaard, hans Liv, hans Personlighed og hans 

Forfatterkab. Köbenhavn. 
31. Valdemar, Amundsen: Sören Kierkegaards Ungdom, hans Slegt og hans Religions 

Udvikling. Köbenhavn, 1912. 
32. Weltzer Carl: Peter og Sören Kierkegaard. Köbenhavn, 1936, I-II. k. 

 
 
• Hamvas Béla: Modern apokalipszis. (1935) 
 

1. Kierkegaard: Kritik der Zeit. 
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