TVERDOTA GYÖRGY

AZ IHLET TANA
(József Attila és Pauler Ákos)

József Attila Irodalom és szocializmus című szabadelőadásában művészetbölcselete alapelemeinek
megfogalmazására vállalkozott. Életművének kutatói már több ízben kísérletet tettek az értekezés
értelmezésére és értékelésére. Az eddigi interpretációk eredményei nem elégítettek ki Felfogásom a
költő írásáról lényeges pontokon eltér mindattól, amit ebben a tárgyban olvastam. Ezért az itt követ
kező tanulmányban megkísérlem rekonstruálni az Irodalom és szocializmusban kifejtett művészetböl
cseleti koncepciót.
Az eddigi értelmezések legfőbb hiányosságát abban látom, hogy nem tettek eleget két alapvető
tárgyi feltételnek. Egyrészt: nem tárták föl azt a szellemi befolyást, amelyet Croce intuíciós esztétikája
gyakorolt a húszas évek végének József Attilájára, Másrészt: nem vették számba azt a hatást, amelyet
Pauler Ákos filozófiája tett az Irodalom és szocializmus szerzőjének gondolkodására. Az első előfelté
telnek József Attila és Benedetto Crocé című tanulmányomban igyekeztem eleget tenni.' Jelen tanul
mány első részét pedig az általam megjelölt második eszmetörténeti előfeltétel teljesítésének szente
lem.
Pauler filozófiája, azáltal, hogy főszerepet kap egy a József Attila bölcseleti eszmeIkedését elemző
tanulmányban, szokatlan összefüggésbe kerül. A konzervatív filozófus öröksége, abban a formában,
ahogyan ma rendelkezésünkre áll, alkalmatlan e szerep betöltésére. Pauler az olvasók nagy többsége
szemében obskúrus személyiségnek számít. Obskúrus abban az értelemben, hogy alig ismert alakja a
magyar filozófia történetének; s obskúrus a szó másik értelmében is: a felszabadulás utáni értékelések a
Horthy-korszak kétes hírű, gyanús szellemei közé sorolták őt. Mielőtt tehát a szorosan vett feladat
elvégzéséhez hozzálátnánk, el kell oszlatnunk a filozófus alakja körül terjengő homályt, le kell fújnunk
a port gondolati örökségéről, be kell avatnunk az olvasót egy filozófiatörténeti kérdésbe: a Paulerproblémába.

Pauler logikai idealizmusa
Bölcseletének ismertetésében2 abból indulunk ki, hogy a gondolkodó nagy jelentőséget tulajdoní
tott a következtetés egyik fajtájának: az olyan szillogizmusnak, amelynek esetében nem a premisszák
ból akarunk eljutni a konklúzióhoz, hanem fordítva: egy zárótételhez (egy igaznak tartott állításhoz)
keressük a megfelelő premisszákat. Ilyen esetekben a tapasztalati adottságokra vonatkozó ítéletekből
mintegy visszakövetkeztetünk azokra a tételekre, illetőleg elvekre, amelyek érvényét ezek az adott
ságok fölteszik. Pauler azért tulajdonít nagy fontosságot e visszakövetkeztetési eljárásnak, mert
'ItK 1980. 561-580.
Az ismertetés forrása Pauler három könyve: a Bevezetés a filozófiába, Bp. 192l-es kiadása, az
Aristoteles c. kismonográfia (Bp. 1922), a Logika. Az igazság elméletének alapvonalai (Bp. 1925) c.
könyv. Az ismertetés egyes mondatai szó szerinti idézetek, mások nyelvileg is hozzávetőleg pontos
tartalmi ismertetések az eredeti szövegekből, de a leírás számos ilyen apró mozaikkockából tevődik
össze. Az idézés körülményessé tette volna az előadást, fölöslegesen szaporította volna a jegyzetek
számát, ezért lemondtunk róla.
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szerinte ezen alapul a tudományos gondolkodás egyik sajátos módszere, amely legalábbis egyenrangú a
másik két alapvető metódussal, az indukcióval és a dedukcióval. Amíg a valóságtudományok uralkodó
módszere az indukció, a matematika pedig deduktív módon épül fel, e harmadik módszert, amelyet
redukciónak nevez, a filozófiai kutatás sajátos eljárásának tekintette. Valamely állítás vagy tagadás
érvényének logikai feltételére való következtetés csak elsó' lépése ennek az eljárásnak. A szillogizmus
felállítása azáltal emelkedik a módszer rangjára, hogy a visszakövetkeztetést nem hagyjuk abba, hanem
a megállapított feltételek további feltételeire következtetünk, s e reduktív úton az egyes tapasztalati
mozzanatokból egyre egyetemesebb belátásokhoz jutunk.
Meddig folytathatjuk az adottságoktól, egyediségektől visszafelé történő' módszeres hátrálást?
Meddig folytathatjuk a redukciót - teszi föl a kérdést Pauler, s ezen a ponton jut nagy jelentőségű
szerephez filozófiájában egy elv, amelynek felfedezését Arisztotelésznek tulajdonítja s amelyet a vég
telen regresszus lehetetlensége princípiumának nevez. Ennek értelmében bármely igaznak tartott ki
jelentés előfeltételeinek kutatásában végül meg kell állnunk egy ponton, el kell jutnunk egy olyan té
telhez, amely a regresszív bizonyítású sor tagjaira nézve az abszolút alap jelentőségével bír. Ilyen elvek
hiányában Arisztotelész és Pauler szerint kutatásunk bármilyen téren a feltételek keresésével a végte
lenbe veszne, ami egyértelmű a bizonyítás teljes lehetetlenségével. A redukció határa a megismerés ha
tára, s a végtelen regresszus lehetetlensége folytán e határt minden téren elérjük.
Mit talál Pauler, amikor reduktív módszerével a tapasztalati világból visszahátrál egészen eddig a
határig? Megtalálja a legáltalánosabb alanyt és állítmányokat, a legáltalánosabb tételek alkotórészeit.
A legegyetemesebb alany a „dolog", a „valami" fogalma, amelynek minden egyéb, a testek, a gondo
latok, értékek, viszonyok, események, lehetőségek stb. egyaránt alája vannak rendelve. A legegyetemesebb, minden dologra vonatkoztatható állítmányok pedig: az „azonosság", az „összefüggés" és az
„osztályozás" fogalmai. A legegyetemesebb tételeket úgy kaphatjuk meg, hogy a „dolog" fogalmát az
említett három állítmánnyal kiegészítjük: 1. minden dolog csak önmagával azonos; 2. minden dolog
összefügg minden más dologgal; 3. minden dolog valamely osztály tagja. E három tétel, amelyeket
Pauler logikai alapelveknek nevez, kiemelkedő szerepet játszik filozófiájában.
Mindenekelőtt az jellemzi őket, hogy nincs náluknál végsőbb alapelv, amellyel megalapozhatnánk
őket. Nem bizonyíthatjuk be érvényességüket, mivel, mint Pauler Arisztotelészt idézve írja: a kezdetek
nem bizonyíthatók. De nem is cáfolhatjuk őket, mert minden cáfolatuk már érvényükre épít, s így
Önellentmondáshoz vezet. E három alaptétel bizonyítás nélkül, közvetlenül önmagában bizonyos,
evidens. Másrészt az a körülmény biztosít számukra különleges helyet, hogy attól függetlenül fennáll
nak, gondoljuk-e őket avagy sem, de nem is tárgyilag léteznek. Nincs egzisztenciájuk. Szubszisztenciájuk érvényességükben van. Végül tudnunk kell róluk, hogy az igazságok közé tartoznak. Mindaz
jellemző rájuk, amit Pauler az igazságokról általában megállapít: minden létező azáltal létezik, hogy a
létezést jelentő tétel igaz. Az igazság a létezés priusza, előfeltétele, és minden csak annyiban létezik,
amennyiben részesedik az igazságok ideavilágában. A logikai alapelvek azonban az igazságok között is
különleges helyet foglalnak el: az igazságok struktúrájának legmélyebb rétegét jelentik. Mivel a legegye
temesebb igazságok, ezért minden más igazság előfeltételéül is szolgálnak.
Ily módon tehát minden tárgy alá van vetve az azonosság, Összefüggés és osztályozás elvének. Ami
nekik nem felel meg, az abszolút illogikus, önellentmondó, s így nem is létezhet. A három logikai
alapelv, vagy más szóval: a három dologaxióma tehát minden dolog végső előfeltételei. Ezt a gondo
latot Pauler a korrelativitás elvében, a három logikai alapelv közös korolláriumában úgy fejezi ki, hogy
minden dologhoz mint feltételezetthez (relatívumhoz) valami feltétlen (abszolútum) tartozik, azaz
nincs relativum abszolútum nélkül.
Pauler útja, reduktív nyomozása tehát a három logikai alapelv megfogalmazásához vezetett, s vele
együtt mi is eljutottunk filozófiai világképének centrumába. Minden gondolati útja beléjük torkollik és
minden fejtegetése belőlük indul ki. Egyes méltatói filozófiáját a maga egészében a logikai alapprincí
piumok tudományának tekintik. Rendszerét Pauler valóban az igazságról mint a létezés és gondol
kodás előfeltételéről, s azon belül a legegyetemesebb igazságokról, a logikai alapelvekről szóló
tanításra, azaz a tiszta logikára alapozta. Több irányban kialakult filozófiai gondolatai a logikai alap
elvek rendszermagva körül kristályosulva épültek - egyik híve szerint „monumentális" - bölcseleti
rendszerré.3 Tiszta logikai megalapozású rendszerét logikai idealizmusnak nevezhetjük.
3

Pauler Ákos emlékkönyv. (Bp. 1934.) Báró BRANDENSTEIN Béla, Pauler Ákos emlékezete. 38.
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A tiszta logika nemcsak azért tekinthető a pauleri tanítás magvának, mert benne fogalmazódnak
meg a logikai alapelvek, illetve a reduktív módszer, hanem azért is, mert felépítése mintául szolgál az
egész rendszer szerkezete számára. Az egyes filozófiai diszciplínákat: például a metafizikát, az esztéti
kát vagy az etikát egyaránt végsó', elemi, az adott filozófiai szférán belül már tovább nem bizonyítható
mozzanatokból kiindulva fejti ki a gondolkodó, a „filozofálni annyi, mint az adott relatívumhoz a
megfelelő' abszolútumot keresni" elve alapján. Ez elemi mozzanatokat a logikában alapelveknek, az
etikában és esztétikában alapértékeknek, a metafizikában ó'stényeknek, az ideológiában elemi adott
ságoknak nevezi.
Ezek voltak Pauler Ákos filozófiájának alaptételei. József Attila művészetbölcseletének megértése
érdekében szükséges volt, hogy megismerkedjünk velük; a pauleri rendszer egyes szféráinak sajátos
kérdéseire azonban nem kell kitérnünk. Ugyanezt a szempontot kell érvényesítenünk a továbbiakban,
amikor megkeressük a magyar gondolkodó filozófiatörténeti helyét. Pauler filozófiája s azon belül
logikai idealizmusa pályájának más-más szakaszain más-más arcát mutatja. Minket itt csak az az arc
érdekel, amelyet József Attüa láthatott. Az életmű egészének filozófiatörténeti szempontú értékelése a
szaktudomány feladata.

Az arisztoteliánus Pauler
Pauler életének egyik főműve, amelyben tízévi előmunkálatok eredményeképpen kiérlelt formában
fogalmazta meg logikai idealizmusának tételeit, az 1920-ban megjelent Bevezetés a filozófiába című
könyv volt. Ettől kezdve vált Pauler jelentős tényezővé a magyar szellemi életben.* Milyen filozófiai
irány követőjének mutatkozott a Bevezetés szerzője? ö maga így vallott erről: a logizma „a plátói
ideával sok tekintetben megegyezik .. ." Platónnak igaza van abban, hogy „az igazságok rendszere . . .
előfeltétele a létező világnak. . . . Semmi kifogásunk sincs tehát az ellen, ha álláspontunkat ,platonismus'-nak minősítik, sőt magunk is hangsúlyozzuk e történeti kapcsolatot."* Ezt az önvallomást
számos helyen igazolják a Pauler filozófiáját ismertető kortársak: „filozófiai világképének őse a platóni
idealizmus . . . Az idea-elméletben látja azt az alapot, amelyen állva a világ megismerése egyáltalában
lehetséges."6 Ugyanígy jelöli ki a helyét a marxista igényű kritika is: „Az osztályozhatóság logikai
alapelvvé tételével Pauler Platón eszmetanának óhajt precíz, tudományos, logikailag megalapozott for
mát adni."7 A szerző, a kortársak és az utókor egyetértő „platonista" minősítését megcáfolni nem
lehet, de árnyalni, pontosítani kell. Mindenekelőtt rá kell mutatnunk, hogy a XIX. század derekán
fontos tudományos korszükségletek indokolták az antik gondolkodó tanításainak fölelevenítését, s a
platonizmus modern, logikai formát öltött. Pauler ehhez a kortendenciához kapcsolódott. A Bevezetés
középpontjában a platonista logika állt, s ezt a logikai filozófiai koncepciót második főművében, a
Logika. Az igazság elméletének alapvonalai (1925) című könyvében önállóan, részletesen kifejtette.8
A Platónhoz fordulás okaira részletesebben itt nem térhetünk ki, csak az egyik legfőbb, a tiszta
logika minden képviselőjénél közös, tudománytörténetileg fontos, s József Attila nézeteinek
értelmezése szempontjából is feltétlenül említést érdemlő indítékot, a pszichologizmus ellen folytatott
harcot emeljük ki. „A logika apriorisztikus felfogása - írja Madarászná Zsigmond Anna - a
XIX. század logikájának egyik uralkodó irányzatával, a pszichologizmussal való céltudatos harcban
keletkezett. A pszichologizmusban - elsősorban a fiziológia problémái és kérdésfeltevései alapján jelentkező idealista relativizmus és az igazságfogalom szkeptikus felbomlása mindvégig kiváltotta a
tiszta logika harcos szembefordulását a logika relativista és szubjektivista interpretációival.. . e vonat
kozásban . . . a tiszta logikának van pozitív mondanivalója."9 „Pauler is - folytathatjuk a gondolat
a i evezetés a filozófiába. A továbbiakban: Bevezetés.
5
Logika. Az igazság elméletének alapvonalai. (Bp. 1925.) 64., 65.
6
Pauler Ákos emlékkönyv. (Bp. 1934.) HALAS Y-NAGY József', Pauler platonizmusa. 84.
7
MADARÁSZNÉ ZSIGMOND Anna, A tiszta logika alapkérdései Pauler Ákos Logikája. (Bp.
1965.) 163. A továbbiakban: M. Zsigmond Anna, A tiszta logika alapkérdései,
8
Logika. Az igazság elméletének alapvonalai. A továbbiakban: Logika.
9
M. ZSIGMOND Anna, A tiszta logika alapkérdései 13.
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menetet a kortárs szavaival - ehhez az antipszichologisztikus bölcselethez csatlakozik és a pszichologista szellem minden nyomát a bölcselet egész területéről a legnagyobb következetességgel kiirtva, a
minden elgondolástól és létezéstől független, abszolút, örök, változatlan igazságot teszi bölcseletének
tengelyévé."1 °
Az első modern gondolkodó, aki a lelki és a tárgyi létezéstől függetlenül fennálló igazság nevében
fölvette a harcot a pszichologizmus ellen, Bolzano volt: „én a képzetről, a tételről és az igazságról an
sich beszélek, míg az eddigi összes logika tankönyvben , . .ezekről a tárgyakról csak úgy tárgyalnak,
mint egy gondolkodó lény lelkében levő (valóságos vagy lehetséges) jelenségekről, csak mint gondol
kodási módokról". „Ehhez a világos elhatároláshoz kapcsolódik a tiszta logikai kutatás a későbbiek
ben" - teszi hozzá Bolzano szavaihoz Madarászné Zsigmond Anna. 1 ' Valóban így van, Pauler is
Bolzanót tekintette ősének, a platóni örökség első fölelevenítőjének: „Bolzano mélyreható logikai
vizsgálódásaiban hatalmas lépéssel közeledik a logikai idealizmus amaz álláspontjának teljes kiépítésé
hez, melyet elméleti fejtegetéseinkben helyesnek ismertünk fel. Wissenschaftslehre című négykötetes
munkájában (megjelent 1837-ben) merül fel először teljes öntudatossággal az önmagában megálló, a
mindennemű gondoltságtól is független igazság fogalma, melyet bölcselőnk magánvaló igazságnak,
,Wahrheit an sich'-nek-nevez . . . Bolzano indítja meg valóban az igazság struktúrájának vizsgálatát, s
így benne kell a tiszta logika megalapítóját látnunk. Platón kívül nálánál még senki sem látta tisztáb
ban, hogy az igazságok összessége mozdulatlan rendszer . . . , mely mint a létezés abszolút priusza,
fennállásában, ontológjailag nem támasztható alá, s nem vonható le a való világ változásainak sodrába.
Ennyiben Bolzano a modern platonizmus megalapítója, mely egyedül nyújt kellőképpen differenciált
kiindulópontot a további logikai kutatás számára."12
„A tiszta logikai irányzat, amely a modern platonizmus egyik legpregnánsabb logikai megfogal
mazása, a XX. század elején HusserAel vált jelentős logikai iskolává,"1 3 A pszichologizmusnak Bolzano
által kezdeményezett platonista szellemű kritikáját Husserl vitte sikerre, s a magyar gondolkodó fejlő
désének - mint annyi más kortársáénak - minden bizonnyal ez a pszichologizmus fölött aratott
korszakalkotó győzelem adott új irányt: „a Bolzanóra visszanyúló Husserl 1900-ban kiadja/Logische
Untersuchungen' című művének első kötetét, amelyben a pszichologizmust, vagyis az ismeret érvényét
az elgondolásra alapító felfogást megsemmisítő bírálatnak veti alá. Ez a kritikai kötet nagy hatást
gyakorolt, sokkal nagyobbat, mint Husserl bármely pozitív irányú munkája: és hatása . . . Pauler
Ákosra is döntő jelentőségű volt."1 * Pauler elismerte Husserl nagy jelentőségét a bolzanói hagyomány
továbbfejlesztésében, s — ez nála a legnagyobb megbecsülés jele volt — annak fenomenológiájában a
platonizmus újraéledését üdvözölte: „Lehetetlen itt fel nem ismerni az így értett fenomenológia rokon
ságát Platón szempontjával, melyből az ideákat tekintette: ő is az eszmékben az időtlen (örökkévaló)
lényeget vizsgálta, nem pedig azt, hogy az miképpen tükröződik vissza a változó jelenségvilágban."1 s
Husserl fenomenológiájának ilyen meleg méltatása mögött azonban látnunk kell az átértelmezés
gesztusát is, amire azért volt szükség, mert Husserl nem volt következetesen platonikus: „A Logikai
vizsgálódások' egész megoldása . . . - s mint majd látni fogjuk, ez Husserl egész életművére érvényes —
mintegy állandó ingadozást' mutat egy egyértelműen platonikus megoldás és egy specifikus típusú
pszichologizmus között" - írja ezzel kapcsolatban Vajda Mihály s a husserli megoldást ,csupán' a
„platonizmussal való kacérkodásnak" minősíti.1 6 Pauler ezzel a félmegoldással nem volt kibékülve és
lényeges pontokon inkább Husserlt annak pszichologizmusa miatt bíráló, tanításait a fogalomrealiz
mus irányában továbbvivő, s „a sehol sem létező objektívek fennállásának mitikus tanát hirdető"
Meinong tárgyelméletéhez állt közelebb.17 „Husserl fenomenológiájától különösen az intuitív elem
10
Pauler Ákos emlékkönyv. (Bp. 1934.) SOMOGYI József, Az igazság eszméje Pauler bölcseleté
ben, 109.
1
' M. ZSIGMOND Anna, A tiszta logika alapkérdései, 62.
12
Bevezetés, 111-112., 113., 113-114.
13
M. ZSIGMOND Anna, A tiszta logika alapkérdései. 10.
14
Pauler Ákos emlékkönyv. (Bp. 1934.) Báró BRANDENSTEIN Béla, Pauler Ákos eklékezete. 30.
15
Bevezetés. 257.
1
'VAJDA Mihály, A mítosz és a ráció határán. (Bp. 1969.) 34., 36.
1
'VAJDA Mihály, i. m. 36.
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háttérbeszorulása különbözteti meg e vizsgálódást, mely igen termékenynek ígérkezik" - írja a tárgyelméletről.1 * Ez az oka annak, hogy Pauler vélekedése Husserlról nemritkán kritikává élesedik:
„(Brentano) logizmusának felújításában nagy érdeme van E. Husserl-nek..., Fejtegetései azonban
még nem vezetnek a tiszta logikának teljesen szabatos körülhatárolására, aminek egyik oka, hogy még
nem sikerült a tiszta logikát szabatosan elválasztania a fenomenológiától."19
Az eddig leírtakból kitűnik, hogy egyrészt Pauler József Attilához egy sajátos filozófiai tendencia, a
Bolzano, Brentano, Lotze, Husserl, Meinong által kidolgozott tiszta logikai irányzat eredményeit köz
vetítette, másrészt, ezen túlmenően, rendszerének volt egy eredeti, törekvését az említettekhez képest
egyénítő sajátossága, amelyet Madarászné így jellemez: „logikai mondanivalója önálló jelentőségű,
amennyiben a bolzanoi-husserli tiszta logikai iskola konzekvens platonista logikává való kifejlesztése
az ő nevéhez fűződik".2 ° - vagy ahogy egy kortárs megfogalmazta: „Pauler, miként előtte Bolzano,
Lotze és Husserl is, az igazság abszolút változatlanságát a platóni gondolat alapján iparkodik igazolni,
de platonizmusa még határozottabb és még következetesebb, mint nevezett elődeié."21
Aligha számít nagy dicsőségnek, ha valaki a XX. században platonizmusának következetességével
tűnik ki. Van azonban Pauler filozófiájának egy másik, meglepően keveset emlegetett sajátossága,
amely számunkra nagy fontosságú: a renaissance-szál kezdődő újkori filozófiai fejlődés hibáival, beteg
ségeivel szembefordulva, nem kizárólag Platón, hanem általában az antik, hellén bölcselet tiszta forrá
saiból kíván meríteni: „a mi bölcseletünk is alapjában görög phiiosophia, a mi tudományunk is végső
kategóriáiban görög tudomány. Mai művelődésünk mibenlétét és valódi természetét is tehát csak az
értheti meg alaposan, ki a nagy görög gondolkodókkal együtt élt" - figyelmeztet a görög alapokra egy
helyütt.2 2 A Bevezetésben pedig ezt a feladatot tűzi ki a jelenkor gondolkodói elé: „A filozófiai kuta
tás jövő sikere attól függ, mennyiben képes a görög gondolkodás által kezdeményezett problematikát
megérteni és továbbfejleszteni. Ezért ma talán igazabb, mint bármikor, hogy az igazi filozófiai művelt
ség s az eredményes bölcseleti kutatás alapfeltétele a nagy hellén gondolkodók szellemi kincseinek
alapos ismerete és megértése: csak ez hozhat afilozófiaigondolkodásba is folytatólagosságot s biztosít
hat neki szilárd, dilettantizmustól ment alapvetést."23
Vajon miben áll korunk beteg s az antikvitás egészséges gondolkodásának tartalmi ellentéte? „E
tekintetben — írja az abszolútumok fennállásának felismeréséről — a modern tudomány naivitásban s
logikai öntudatlanságban messze fölülmúlja a görög gondolkodást, mely már az eleai bölcseletben túl
haladta arelativismust s már Sokratesnél teljesen öntudatossá tette annak önellenmondó voltát."24
Logikájának zárómondataként pedig ezt olvashatjuk: ,A nagy görög gondolatok objectivismusára kell
visszatérnünk, hogy meggyógyítsuk a renaissance korának subjectivismusától még mindig beteg emberi
lelket." Pauler tehát a pszichologizmus, szubjektivizmus, relativizmus elleni gyógyírként ajánlja olva
sóinál« és hallgatóinak a hellén bölcselet objektivizmusát.2 s
Az a filozófus, akinek neve a Platóné mellett „a nagy hellén gondolkodók" közül Pauler írásaiban a
legnagyobb súllyal merül föl: Arisztotelész. Milyen szerep jut Arisztotelész örökségének a Platóné mel
lett? Az a tény, hogy Pauler tanítását platonizmusnak nevezik, azt sugallja, hogy ez a szerep csak
másodlagos lehet. A kortárs ezt a rangsort expressis verbis ki is mondja: „inkább Piaton, mint Aristo
teles . . . szellemi útvonalán helyezkedik el".2 6 A korábbi évek marxista kritikája — ellenkező érték
hangsúllyal - a megbecsültebb Arisztotelésszel szemben ugyancsak a kevésbé becsesnek tekintett
platóni örökség követőinek körébe utalja őt, a tiszta logika egyéb képviselőivel együtt: .Aristoteléstől
Platónhoz jutnak vissza."2 7
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Ismerünk azonban olyan álláspontot, a Kecskés Pálét, amely e közvélekedéssel szemben nem keve
sebbet állított, mint hogy Pauler „igazi mestere a görögök közül nem Platón, hanem Aristoteles volt'.
Kecskés igen nyomós érveket hoz föl állítása igazolására: „Nem tekinthető közömbös körülménynek írja - , hogy Pauler, akit a modern platonikusok csoportjába szeretünk sorozni, egyetlen terjedel
mesebb történeti művét nem Platonról, hanem Aristotelesről írta. Ez a ritka elmélyedéssel készült
monográfia kétségtelenné teszi, hogy a görög gondolkodás legtökéletesebb teljesítményének Pauler
Aristoteles művét tekintette." 28 Kecskés Pál teljes joggal hivatkozik ebben a tekintetben Pauler 1922ben megjelent Aristoteles -könyvére, amelyben a szerző a „Stagiritát" Platón elé helyezi: „Platón az
első gondolkodó, ki nagy összefüggésben pillantja meg a világra és az életre vonatkozó legmélyebb
igazságokat. De valóban csak .megpillantja', de nem igazolja tudományos rendszerességgel azokat. Ez
azt teszi, hogy intuitiokkal, mintegy ködön át látja meg az alapvető tételeket, de még nem képes
azokat fogalmi úton világosan kifejezni és egymáshoz viszonyítani. Ezért folyamodik a költői formá
hoz, ezért szól hozzánk képekben és hasonlatokban és dramatisálja a gondolkodást dialógusaiban, mert
csak így tudja hatalmas sejtelmeit kifejezni s velünk közölni" Ezt a fogalmi kifejezésmódot, világos
ságot Arisztotelészben találja meg, ezért írja le a könyv zárómondatában: ,fieá kell a jövőben is építe
nünk, ha szilárdat és maradandót akarunk alkotni."29 Pauler írásaiban számos olyan helyet találunk,
ahol Platónt és Arisztotelészt együtt említve az utóbbit legalább egy árnyalattal nagyobb melegséggel
méltatja: „a reductiv módszer már ott lappang Platón eszmetanában, s ha nem is teljesen öntudatos, de
következetes alkalmazása kimutatható Aristoteles vizsgálódásaiban is". 30
A Paul er tol vett idézetek igazolják Kecskés Pálnak azt a további állítását is, amely szerint „Platón
gondolataiban nem találta meg azt, amit kezdettől a bölcselkedés elengedhetetlen feltételének ismert
fel, a rendszer határozottan megvont kereteit... Oly szigorúan logikus elmét, mint Pauler, csak Aris
toteles formai és tartalmi tekintetben organikusan kiépített gondolatműve elégíthette ki. Az ő iskolájá
ban született meg Paulernek az eredeti tervet minden legkisebb részletig oly szigorú következetességgel
végigvezetett gondolatrendszere."3'
Ezek szerint tehát Pauler nem is platonikus, hanem arisztoteliánus lett volna? A helyes válaszhoz
az Aristoteles-könyvből vett alábbi idézet segít hozzá: ,Aristoteles úgy látja, hogy az ő metaphysikája
ellentétben áll Platón ideatanával. Azért foglal vele szemben állást, mert a plátói idea csak megkettőz
teti a valóságot,... Mindazonáltal az idea-elmélet, bár változott formában, de Aristoteles gondolatvilá
gában is továbbél. Itt a plátói idea mint ,.forma" jelenik meg . . ," 32 Pauler tehát nem állítja szembe
egymással Platónt és Arisztotelészt, noha nagyon jól ismeri a kétféle bölcselet híveinek egymással foly
tatott vitáit, ügy látja, hogy a modern bölcselet forrásainál Platón áll, akinek filozófiáját az első nagy
platonikus, Arisztotelész öntötte abba a formába, amelyhez az utókornak vissza lehet nyúlni. Végered
ményben ezt vallja Kecskés Pál is, amikor így fogalmaz: „ . . . a kantiánus megoldással Pauler végleg
szakít, amióta Platónt és Aristotelest választja vezetőiül".3 3 Ez a kettős hellén örökség mégsem homo
gén, hanem dinamikus egység, mint Raffaello képén karját az ég felé lendítő Platón és a maga elé
mutató Arisztotelész közötti „egyetértés": „Az aristotelesi és a platóni elemek összeegyeztetésére
törekvő szintézise kialakulásánál bizonyos fokig megelevenednek annak a küzdelemnek a vonásai,
amelyen a keresztény gondolkodás a középkor folyamán keresztülment,"34 Paulert tehát platonikus
gondolkodónak tartjuk, de platonizmusa arisztoteliánus színezetű volt. Ha bölcseletéből kivonnánk az
arisztotelészi elemet, kortársai által csodált rendszere összeomolna. A Logika pedig egyenesen rom
halmazzá változna.
De filozófiájának egy további lényegi vonását is leginkább arisztotelizmusa felől közelíthetjük meg.
A Metafizika megalkotója a végtelen regresszus lehetetlensége folytán eljutott az első, mozdulatlan
mozgatóhoz, aki úgy mozgatja a létezőket, ahogyan a szeretettek mozgatják azokat, akik őket szeretik.
31
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„Az aristotelesi istenség nincs; közvetlenebb érintkezésben a világgal, boldog önelégültségében önmaga
képezi gondolkodásának abszolút tárgyát. A keresztény gondolkodásnak mindig nemes törekvése volt,
hogy a maga teológiájával sok rokon vonást mutató aristotelesi Isten-fogalmat Istennek a világhoz köze
lebb hozásával kiegészítse. Ez a törekvés Pauler mélyen keresztény lelkében is él", -írja a magyar
gondolkodó egyik méltatója.3 s Valóban, részleges elfordulása a reneszánsszal kezdó'dó' filozófiai fejlő
dés bizonyos fejleményeitől nemcsak az ókori görög bölcselet kultuszát, hanem a középkori skolasz
tikához történt odafordulást is jelentett egyben: „Aristoteles... a XIII. század nagy scholastikus rend
szereiben: Albertus Magnus, Aquinoi Szent Tamás és Duns Scotus tamtasaiban teljesen összeforrott a
keresztény élet- és világfelfogással" - írja Aristoteles c. könyvében.3 6 Nem alaptalanul látja tehát úgy
egyik kortársa, hogy Pauler gondolkodásának „csupán a keretei hellének, de a lelke ízig-vérig keresz
tény".37 A Bolzanóval, Brentanóval kezdó'dó' logikai idealizmushoz történt kapcsolódása és az antik
hagyomány fölelevenítése valójában a filozófia és a vallásos hit egyeztetését célozta. Amit Madarászná
ebben a vonatkozásban Bolzanóról írt, őrá is pontosan ráillik: Bolzano „mint hivő katolikus és teo
lógus . . . erkölcsi és vallásos eszméiben elsősorban azt bizonyítja, hogy a katolikus vallás eszméi meg
felelnek az egészséges értelem követelményeinek . . . Munkáin következetesen végigvonul a törekvés a
tudomány és vallás racionalista alapon való összebékítésére . . . ezen idealista racionalizmus talaján
mindvégig híve volt az ésszerű katolicizmusnak , . ."3 8
Pauler keresztény racionalizmusának tudatosítása két szempontból különösen fontos. Egyrészt
azért, mert - mint majd látni fogjuk - ez a körülmény rendkívül éles fényt vet József Attila filozófiai
fejlődésére. Másrészt pedig azért, mert a filozófus törekvése a keresztény szellem és a filozófiai proble
matika mind harmonikusabb összeillesztésére, élete utolsó éveiben felborítja arisztotelizmus és plato
nizmus fentebb leírt dinamikus egyensúlyát: „a megoldásnak két lehetősége alakult ki: a platóni ele
mek elsőbbségét biztosító augustinizmus és az aristotelizmus primátusát érvényre juttató tomizmus.
Pauler . . . némi habozás után az augustinizmus álláspontját választotta."3 í (Utolsó metafizikai töre
déke etikai fejezetében) „Pauler platonizmusa . . . annyira erős, hogy Aristoteles ellen is fordul, akinek
ellenvetéseit az ideatan ellen részletesen megcáfolja, sőt Aristoteles elfogultságból fakadó eltorzításait
a platonikus tanra nézve' is hangoztatja."40 A platonizmus javára történő hangsúlyeltolódásnak
köszönhetően egyik méltatója megelégedéssel állapíthatta meg, hogy „Pauler rendszere, különösen leg
érettebb formájában,... Bevezetésének 3. kiadásában, maradék nélkül eleget tesz a keresztény böl
cselet követelménynek,'41 de fejlődésének ez a legkésőbbi, 30-as évekre eső szakasza számunkra
közelebbről éppúgy nem érdekes, mint az 1920 előtti éveké sem volt az. József Attila a húszas évek
érett arisztoteliánus Paulerjéhez kapcsolódott

Pauler fogadtatása
Pauler Ákos a két világháború közötti időszak hivatalos filozófiájának reprezentatív képviselője
volt. A kortársak, a korszak ideológusai éppolyan tisztelettel nyilatkoztak az 1933-ban elhunyt gon
dolkodóról, amilyen megbecsüléssel ma Magyarországon Lukács György örökségét méltatjuk. „A Beve
zetésben - írja Brandenstein Béla Pauler filozófiai főmű véről - Pauler gondolkodásának hőskora és e
kor hatalmas alkotása, Böhm Károlyé után a második nagy magyar bölcsészeti rendszer áll előttünk."
Schütz Antal szerint „a legnagyobb, legeredetibb és legtermékenyebb bölcselő, kit a magyar talaj eddig
termett". Moór Gyula méltatásában ezt olvassuk: „a magyar filozófiai gondolkodás számára nem
adatott eddig Pauler Ákosnál hatalmasabb rendszer alkotó elme". Végül Bencsik Béla sorait idézzük:
„Pauler .. . filozófiája lényegében egy másik lenyűgöző filozófiának a továbbfejlesztése, egyike azok35
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nak a csúcsoknak, amelyek . . . a platonizmus hullámhegyeinek magaslati pontjait alkotják." „A jelen
kor két másik jelentősebb tudományos filozófiai kísérlete, Meinong tárgyelmélete és Husserl fenome
nológiája, szintén helyes alapbelátásokat tartalmaz, mégis . . . Husserlnél.. . túlteng a fenomenológiai
módszer."42
A felszabadulás utáni marxista igényű filozófiatörténet-írás ezzel a Pauler-értékeléssel vette föl a
harcot. A kemény, fölényes bírálat célpontja egyrészt maga az életmű, a pauleri gondolati építmény
volt: Pauler Ákos filozófiájával lett „nálunk . . . a platonizmus nyílt és primitív formája a burzsoázia
apologetikájává"• „Az úgynevezett pauleri „hatalmas rendszer" a tradicionális platonizáló objektív idea
lizmusnak másolata csupán. Ha tehát a korábban nagyhatású Pauler Ákos mai hatását akarjuk leküz
deni, ezt akkor tehetjük meg hathatósan, ha e filozófia eredetijét is kritikai vizsgálódás tárgyává
tesszük . . . a pauleri filozófia egésze önmagában nem ér meg egy részletes kritikát... a pauleri filo
zófia önmagában nem alkalmas arra, hogy rajta keresztül . . . a platonizmus . . . kritikáját megadjuk".4 3
Az éles kritika másrészt annak a szerepnek szólt, amelyet Pauler írásaival és közéleti tevékenységével a
két világháború közötti korszak ideológiai-tudományos-kulturális életében magára vállalt: „Ennek a
,konszolidálf ellenforradalomnak volt egyik legpregnánsabb filozófiai képviselője Pauler Ákos (18761933), a budapesti egyetem professzora, akinek filozófiai fejlődésvonala elég világosan mutatja a
személyes érdeklődésnek az osztálya által vele szemben támasztott igényekkel való harmonizálását. írja Sándor Pál A filozófia történetében, majd így folytatja:... a pauleri teodicea . . .annak a társa
dalmi valóságnak a tükörképe, amely a kapitalizmus monopolista stádiumában is ragaszkodik feudális
előjogaihoz, hierarchikus rendű társadalmi struktúrájához, osztályai helyzetének mozgástalanságához,
merevségéhez, amelynek uralkodó osztálya úgy védekezik a változás, fejlődés ellen, hogy nemcsak ezt,
hanem minden tényleges valóságot tagad, illetve helyébe olyan valóságrendszert igyekszik konstruálni,
amely a tapasztalati adottságok feletti abszolút, érvényes, értékes .valóságot' testesíti meg, amelyben a
részeknek - osztályoknak - a viszonya egymáshoz örökkévaló és abszolút, megfellebbezhetetlen és
megváltoztathatatlan.' ,4 4
Az utóbbi évtizedben azonban egyre erősebb hangsúlyt kapott egy olyan Pauler-értékelés, amely
jelentősen túlhaladja az idézett felfogást. Annál inkább helyénvaló túlhaladásról beszélni, mert maga
Sándor Pál sem tartott ki korábbi véleménye mellett. Pálfordulásról a Pauler-kérdésben az ő esetében
persze nem lehet szó, hiszen a fentebb tőle idézett mondatok A magyar filozófia történetében válto
zatlanul leíródtak. Mégis, Sándor itt elismerte, hogy Pauler munkássága „a két világháború közötti
hivatalos Magyarország,.. elméleti csúcsteljesítményének számít", hogy a gondolkodó „a 20. század
első felének . . . egyetlen magyar filozófiai rendszeralkotója", nem tartja alaptalannak azokat a nézete
ket, amelyek kiemelik a tiszta logika magyar képviselőjének „önállóságát és eredetiségét" s leszögezi,
„hogy jelentős életműről van szó". Vitába száll M. Zsigmond Anna könyvével, noha - meg kell
jegyezni - nem derül ki e vita során, hogy az ő korábbi koncepciója teljességgel harmonizált e vitatott
állásponttal.45
A marxista igényű filozófiatörténet-írás álláspontjának módosulását ezért ebben a kérdésben sokkal
inkább Mátrai László szavaival szemléltethetjük: „bár. nem tartozott a maga korának elsővonalbeli filo
zófusai közé - írja egykori mesteréről - , elméleti pozíciója mégis nemzetközi mértékkel mérhető. Bár
a magyar filozófiát végzetes módon a némethez kötő köldökzsinórt elvágni nem tudta, eszmei szálak
sokkalta szorosabban fűzték a klasszikus német filozófiához, mint az akkori modernhez, az egyre
inkább irracionalistához . . . Pauler a korábbi, de inkább klasszikus német filozófiához Brentanóhoz,
Bolzanóhoz, Husserlhez kötődött, és a modernebb tévtanok ellen angol, francia, sőt antik ellenmérge
ket használt fel saját rendszerének kiépítéséhez, A .tiszta logika' Pauler-féle koncepciója közvetlen
folytatása a Bolzano-féle logikának, melynek objektív idealizmusában az objektivizmus volt a
XIX. század második felének haladó törekvése a különféle szubjektivista, irracionalista, egziszten
cialista, pszichologista törekvések (pl. a machizmus) ellenében,.. és bizonyos, hogy antipszicholo42
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gizmusa akkor európai színvonalon állott."** Mátrai László tehát idézett emlékezésében mind a két
világháború közötti, apologetikus felfogástól, mind Sándor Pál korábbi, hiperkritikus álláspontjától el
térően igyekszik úgy bírálni Pauler filozófiáját, hogy egyúttal nem vonja kétségbe gondolkodói rangját.
Ennek a korszerűbb igényű Pauler-értékelésnek legfó'bb hiányossága az, hogy - a korábbi álláspontok
hoz viszonyítva - túlzottan vázlatszerű, kifejtetlen. Tulajdonképpen most van kibontakozóban. Ebből
eredően nem hatolt még be a tudományos köztudatba sem.
A József Attila-kutatásban mindenesetre Pauler Ákosról az első és az utolsó szó egy olyan tudós
szájából hangzott eL aki a korábbi Sándor Pál-féle koncepcióval azonosította magát: Forgács Lászlóé
ból. Az aktuális feladat ezért, hogy elrugaszkodjunk ettől az állásponttól, érvényesítsük azokat az ered
ményeket, amelyeket a kibontakozóban lévő Pauler-kép tartalmaz. Forgács László - tudomásom
szerint - ez idáig az egyedüli kutató, aki világosan felismerte Pauler filozófiájának nyomait a költő
értekező prózájában. Anyagismereténél fogva minden esélye megvolt a József Attila - Pauler kapcsolat
feltárására. A prekoncepció szerint azonban, amelynek kereteiben a tényeket értelmezte, lehetetlen,
hogy egy olyan filozófiai rendszer, amely az „örökkévaló és abszolút, megfellebbezhetetlen és megvál
toztathatatlan" osztálytársadalom „égi mása", számottevő befolyást gyakoroljon egy költőre, akinek
életcélja az adott osztálytársadalom megdöntése. Ebből eredően aztán Forgács József Attila Paulerélményét puszta extremitásnak, megbocsátható, elhanyagolható gyöngeségnek fogta feL
Kétféleképpen igyekezett kisebbíteni a költőre gyakorolt befolyásának mértékét Egyrészt arra
hivatkozva, hogy József Attila elméleti igényessége folytán „a divatos, felkapott nézetektől állhatato
san keresi az utat az elmélet igazi forrásaihoz", Paulerban csak Husserl ismeretelméletének közvetítőjét
látta, József Attila szellemi orientációjában a magyar gondolkodónak nem tulajdonított önálló jelen
tőséget. Másrészt, úgy vélvén, hogy egy újplatonikus beállítottságú filozófussal való szellemi kapcsolat
elismerése árnyékot vethet József Attila világnézetére, bagatellizálta a saját maga által fölismert eszme
történeti összefüggéseket: „Alapállása dialektikus és történeti, s ez olyannyira szintetizáló érvényű,
hogy minden más irányba húzó törekvés csak mozzanatként bukkanhat fel benne. Pauler metafizikai
felfogásával ezért ellentétes irányú a terminológiájával sűrűn élő József Attila esztétikája."4 7
Ez utóbbi idézet jól szemlélteti Forgács álláspontjának - a mi szempontunkból - legalapvetőbb
hibáját Saját Pauler metafizikai felfogását elítélő álláspontját kritikátlanul azonosította József Attila
pozíciójával, s ezt elegendő oknak találta ahhoz, hogy elzárkózzék a költő és a filozófus írásaiban
szerinte is megtalálható „sűrű" „terminológiai" párhuzamok közelebbi szemügyrevételétől. Az újabb
Pauler-értékelés számunkra legbecsesebb mozzanatai épp azok, amelyek lehetővé teszik, hogy ezt a
hibát elkerüljük, amelyek fontos támpontokat adnak annak rekonstruálására, milyen lehetett Pauler
egykorú tudománytörténeti, művelődéstörténeti szerepe, hogyan viszonyult tanításaihoz az I. világ
háború után felnövekvő fiatal humán értelmiség, s főleg, hogy a marxista tájékozódású, vagy a későbbi
évtizedekben baloldali beállítottságúvá vált entellektüelek körében milyen kép alakult ki a korszak e
reprezentatív hazai gondolkodójáról
Mátrai László idézett emlékezésében kifejtette: ő és társai látták, hogy Pauler mögött ott volt az
Athenaeum c. folyóirat, a. Magyar Filozófiai Társaság, az Akadémia stb., s egyetemi tanár volt, a
„keresztény kurzushoz" képest mégis valamiféle szellemi különállást érzékeltek a részéről: „igaz, hogy
minden idealizmus vallásos affinitása miatt a ,keresztény kurzus' őt magáénak tekintette. Pauler azon
ban nem tekintette magáénak a kurzust, és. éppen innen erednek azok a pozitívumok is, melyek révén
Pauler a bölcsészkari .műhelynek' egyik legnagyobb hatású mestere lehetett, a szónak jó értelmében
is." Tisztelték benne a fiatalok az európai látókörű, színvonalas tudóst, szembeállítva őt a rendszer
középszerű, provinciális ideológusaival: „Igen hamar rájöttünk arra, hogy vannak jó és vannak rossz
professzorok: minden Pauler Ákosra esik egy Komis Gyula, Horváth Jánosra egy Császár Elemér...
Pauler Ákos tekintélye ugyancsak európaiságával függött össze, és. ugyancsak a logika erejébe vetett
hitből táplálkozott és. ezt a hitet is árasztotta." Hatásának további fontos összetevője Mátrai László
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szerint humanizmusa és racionalizmusa volt: „tudott hinni az értelem primátusában egy egyre inkább
esztelenné váló korban, és.mert hinni a humánumban, egy mindjobban elembertelenedő világban".48"
Bóka László pedig a filozófiájával szemben álló nézetek iránti türelmét emelte ki.
Azt, a konzervativizmusa által kihívott ellenkezésből és nagy tudásának kijáró tiszteletből
összeszövődő ambivalens érzést, amelyet baloldali beállítottságú hallgatói tápláltak a professzor iránt, s
amelyhez hasonlót érezhetett iránta József Attila is, Bóka László emlékezése érzékelteti talán a legpon
tosabban: „Nem voltam elvakult híve, de előadásain mindig elbűvölt... előadásában semmi szónokiasság nem volt. De mondatai hibátlan konstrukciója, előadásának világos, áttekinthető, következetes fel
építése, az. a komolyság, ahogy nézeteit előadta, következetes elfogultsága, mely tárgyias látszatű elő
adásának valami rejtett szenvedélyességét kölcsönzött, mindenkire mély hatást tett, aki hallgatta.
Később felismertük ugyan gondolatrendszerének brentanói, husserli ihletését, fenomenológiai mód
szerének korlátait s teológiai fundamentumát, rádöbbentünk, hogy rendszerének harmóniáját a problé
mák kizárásával éri el, hogy filozófiatörténeti felfogása milyen szöges ellentétben van a történeti való
sággal. De hatása alól nagyon nehéz volt kivonni magunkat. Én még emlékszem rá, hagy Rajk László
hányszor átkozódott órái után: A fene egye meg, úgy hallgattam, mint a mesét' Elbűvölve hallgat
tuk." 49
Mátrai László szerint, aki hasonló módon jellemzi előadásait s a hallgatókra tett hatását, Pauler (s
általában az akkori bölcsészkar) tudománytörténeti jelentőségének megítélése során nem lehet figyel
men kívül hagyni azt a pozitív hatást, amelyet a gondolkodó a baloldali egyetemi ifjúságra gyakorolt:
„(A jövő tudománytörténészének) meg kellene hallgatnia e karnak olyan hallgatóit is, mint József
Attila, Rajk László, Schöpflin Gyula vagy Szemerényi Oszvald - hogy csak néhány nevet említsek."5 c
Mátrai Kolozsvári Grandpierre Emil nevét is említhette volna, aki több helyen is, a fentebb idézettek
hez hasonló szellemben emlékezett meg Paulemek mind egyetemi előadásairól, mind pedig a Beveze
tésnek gondolkodására gyakorolt termékenyítő hatásáról is. 5 '
Az idézett emlékezésekből kitűnik tehát, hogy Pauler Ákos filozófiája a húszas-harmincas évek for
dulóján nemcsak a konzervatív beállítottságú fiatal entellektüelek köreiben volt népszerű. Létezett egy
baloldali Pauler-recepció is. A korábbi Sándor Pál-féle Pauler-értékelés nem az elsődleges, vagy legalább
is nem az egyedüli reagálás volt a baloldali értelmiségi, sőt a marxista-szocialista körökön belül sem.
József Attüa Pauler-élménye tehát nem egyéni extremitásának következménye volt. Élményében Bóka
Lászlóval, Hegedűs Gézával,52 Mátrai Lászlóval, Rajk Lászlóval, Schöpflin Gyulával, Kolozsvári
Grandpierre Emillel és másokkal osztozott.

József Attila és Pauler Ákos
A költő és a filozófus szellemi kapcsolatának vizsgálata során egy negatívumból kell kiindulnunk.
Ismereteink szerint József Attila soha nem írta le Pauler nevét, még csak vitába sem szállt vele, mint
ahogy Crocéval tette. A direkt utalás hiánya hatványozottan szükségessé teszi azoknak az adatoknak
felsorakoztatását, amelyek egyértelműen igazolják a Pauler-hatás tényét, tájékoztatnak jellegéről és
adalékokat nyújtanak a befolyás mértékének felbecsüléséhez, a további elemzés támpontjaiul szolgál
nak.
Párizsból történt hazatérése után a költő beiratkozott a budapesti egyetem bölcsészkarára. A
második szemeszterben, 1928 első felében fölvette indexébe Pauler „ókori philosophiai" kollégiumát
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(heti 2 óra) és „philosophiai szemináriumát" (heti 1 óra). A leckekönyvben megtaláljuk a professzor
aláírását.53 „Nem emlékszem rá, hogy valaha is láttam volna József Attilát ezeknek az előadásoknak
bármelyikén is: nyilván nem volt szorgalmas óralátogató." - írja Mátrai László.54 A felsorolt adatokat
úgy értelmezzük, hogy a költő és a bölcselő nem került egymással közeli kapcsolatba, de a fiatalember
érdeklődött a professzor nézetei iránt és hallotta őt előadni.
Ami a kontaktus szellemi vonatkozásait illeti, a kortársi visszaemlékezések arról tanúskodnak, hogy
József Attila a húszas évek végén tanulmányozta Pauler Írásait. „Jól emlékszem például arra a nyári
délelőttre 1930-ban - írja Komlós Aladár - , mikor együtt mentünk le az Erzsébet-híd melletti nyári
uszodába, és ott a deszkán fekve A Toll-ban megjelent Ady-revíziós cikkén gúnyolódtam vele, a Pauler
Ákosnál frissen olvasott fogalmak tudálékos használata miatt" 5 5 Elképzelhető, hogy a vita időpontját
illetően Komlós rosszul emlékezett. A két filozopter eszmecseréjére valószínűleg az Ady-vízió c. tanul
mány megjelenése (1929 augusztusában) adott alkalmat Németh Andor Az Istenek halnak, az Ember
él című Babits kötetet bíráló József Attiláról szólva emlékezett meg Pauler Ákos hatásáról (kereszt
nevét tévesen Gyulának írva): „Ebben az időben tanulmányozta Arisztotelészt és Pauler Gyulát, s nem
annyira esztétizál, mint filozofál. De filozófiája nem komoly."s< Németh Andor József Attila és kora
című könyvében a húszas évek végére vonatkozólag pontosan megjelöli barátja Pauler-élményének for
rását is: „Rengeteget olvas, filozófiai és esztétikai műveket, Pauler Ákos Bevezetés-ét a filozófiába,
Croce műveit, Max Webert és Bergsont s a Kalevalá-t Vikár Béla fordításában."5 7
Az a tény, hogy József Attila hallgatta a professzor előadásait, olvasta írásait, önmagában véve még
nem jelent sokat. A lényegi kérdés ez: hagyott-e mélyebb nyomot gondolkodásmódjában ez a
stúdium? Perdöntő bizonyítékul erre nézve csak olyan gondolati javak fogadhatók el, amelyeket a
sokfélét összeolvasó fiatalember nem kölcsönözhetett a kor filozófiai közkincséből, amelyeknek for
rása csak a magyar bölcselő műve lehetett Ilyen, „Pauler Ákosnál frissen olvasott fogalmat" ismer
hetett föl Komlós Aladár az Ady-víziónak ezt a mondatát olvasva: „Szintetikus autothetikus ítéleteket
pusztít össze."58 Az „autotetikus ítéletek" esetében olyan mozzanat átvételéről van ugyanis szó,
amelyben a kortársak Pauler rendszerének egyik eredeti vonását látták: „A két kanti ítéletfajtához a
harmadikat (ti. az analitikushoz és a szintetikushoz az autotetikusat - ÍGY) Pauler maga teszi hozzá
és úgy határozza meg, hogy benne az állítmány az alanyfogalom logikai előfeltétele."59 Tegyük hozzá:
a szintetikus ítéletekhez hasonlóan ismeretgyarapító, de tőlük eltérően tér- és időszemlélettől független
autotetikus ítéleteknek központi szerepe van Pauler egész filozófiájában. Ilyen ítéletek nélkül lehetet
len volna az empirikus adottságoktól a végső alapelvekig húzódó visszakövetkeztetések láncolata, a
reduktív módszer. Mindössze azt nem lehet pontosan megállapítani, az autotetikus ítéletekre vonat
kozó ismereteit József Attila a Bevezetés logikai fejezetéből vagy a Logikából nyerte.
Megtaláljuk József Attilánál a pauleri tiszta logika egy másik alapfogalmát is: „igen fontos meg
tudni - írja a költő az Esztétikai töredékekben - , miféle vonatkozásban áll egymással a szó meg a
logizma".** A kérdésfölvetés igen közeü párhuzamba állítható a Logika egyik figyelmeztetésével: A
logjzmát „meg kell különböztetnünk úgy a szótól, mellyel jelöljük, mint a tárgytól, amelyre vonatko
zik".* ' Akár véletlen a József Attila-i és a pauleri szövegrészlet közelsége, akár a Logika problémaföl
vetésének közvetlen átvételéről van szó, itt ismét egy sajátosan pauleri elem kölcsönzésének vagyunk
tanúi. Magát a fogalmat a költő a tiszta logika más képviselőitől is megtanulhatta volna, hiszen „Logizmá-nak nevezzük a tiszta logikai értelemben vett fogalmat, azaz valamely igaz tétel alkotórészét"*1
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Maga a terminus azonban, mint erre Madarászné figyelmeztet, Paulertó'l származik: „a Hoffmeister-féle
filozófiai szótár... Paulerről mint ennek (ti. a „logizma" terminusnak - TGY) megalapítójáról emlé
kezik meg".6 3
A példákat lehetne szaporítani, s meggyőződésem, hogy e nyomkeresés eredményeként a költő és a
filozófus közötti kapcsolódások egész rendszere bontakozna ki szemünk előtt. A kapcsolódások e
rendszerének feltárását a József Attila-kutatás fontos jövőbeli feladatának tekintjük.64 E feladat elvég
zése azonban szétfeszítené a jelen tanulmány kereteit és eltérítené figyelmünket kitűzött célunk meg
valósításától, József Attila művészetbölcseleti koncepciójának értelmezésétől.
Az Irodalom és szocializmus szerzőjének Pauler filozófiájához való viszonya az idézett példáktól
eltérő, azoknál némileg komplikáltabb képletet mutat, amennyiben a tanulmány szövegében többnyire
olyan pontokon bukkanunk a magyar filozófus gondolatainak nyomaira, amelyeken a költő vagy
hivatkozik Arisztotelészre, vagy vitába száll vele. A szöveg interpretációja előtt azért szemügyre kell
vennünk ezt a szellemi háromszöget.
Milyen forrásból származhattak József Attila Arisztotelészre vonatkozó ismeretei? Hivatkozásai
közül kiválasztottunk egyet, amelynek elemzése lehetőséget ad, hogy a kérdésre hozzávetőleg pontos
választ adjunk: „Végső alanyon pedig olyan dolgot ért Arisztotelész, amely logikai ítéleteinkben állítmányként nem szerepelhet. Pl. Szokrateszről bármit állíthatunk, de Szókratészt nem állíthatjuk
semmiről Ö a logikai ítéletalkotást vizsgálja és abból következtet - igen bátran, de nem helyesen - a
valóságra. Következtetése azonban még a formális logika szerint sem állja meg a helyét, mert Szókra
tész igenis szerepelhet állítmányként: ^Az az ember, akiről szó van, Szókratész.' Logikailag tehát hely
telen a kiindulás. Alapbölcseletileg meg különösen . . . Megjegyzem, hogy éppen a logika meg az alap
bölcselet viszonyának tisztázatlanságán bukik el minden polgári filozófia."6 5
József Attila itt a peripatetikus filozófiának kétségkívül fontos mozzanatát, az un. predikabilia-tant
érinti. Arisztotelész ismételten foglalkozik műveiben azzal a - közvetlenül logikai - kérdéssel, „mi az,
ami valamely alanyról állítható, mik a predikabüiák.. ., az állítmányképes dolgok, a lehetséges állítmányok? " Szerinte a legmagasabb rendű általánosságok, a kategóriák „mindenről állíthatók, de róluk
már nem állítható semmi, hiszen nincsenek még magasabb rendű általánosságok, amelyeknek még a
kategóriák is alárendelhetők volnának". S ami a mi szempontunkból fontosabb: az egyedi dolgokról
állíthatunk valamit, de e dolgokat semmiről nem állíthatjuk, mert az állítmány egyszerre egy dolognál
többre vonatkoztatható kell legyen.6 *
A költő írásaiban a „Stagiritának" cím szerint kizárólag Metafizikájára - vagy magyarított elneve
zéssel: alapbölcseletére - hivatkozik. Megtaláljuk-e ott az idézett és elemzett részlet forrását? Igen is,
meg nem is. A predikabilia-tant megtaláljuk, mert a görög bölcs a nem állítmányképes egyedi dolgokat
végső valóknak, azaz elsődleges szubsztanciáknak tekinti, tehát az állíthatóság logikai kérdése (általá
ban maga az igazságról szóló teória) a metafizika (az arisztotelészi valóságelmélet) problémáinak kellős
közepébe, a szubsztanciáról való tanításba vezet. A Metafizika „fenomenologikus" fejezeteinek egyiké
ben az önálló létezőről, a szubsztanciáról többek között ezt olvashatjuk: ,,Mindez pedig azért mondatik
.valóság'-nak, mert nem ezeket szokás állítani valami alapul szolgáló anyagról, hanem róluk állítunk
valami egyebet... a ,valóság', illetve ,lényeg' szó két értelemben használatos: először mint a végső
alap, amelyet már nem állítunk egy más dolog állítmányaként, s másodszor mint egy bizonyos megha
tározott egyed, mely önmagában külön is megáll."67 Továbbá Szókratész nevével is lépten-nyomon
találkozunk a Metafizikában, hiszen Kalliasszal és Koriszkosszal egyetemben ők hárman szolgálnak az
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önálló létező, az elsődleges szubsztancia példáiként. Nem találjuk viszont a műben a konkrét példát,
amellyel az Irodalom és szocializmusban a költő a végső valók állítmányképtelenségét Szókratész
nevén demonstrálja.
Persze, József Attila Arisztotelész más műveiben esetleg olvashatta ezt a példát. Az Organon, amely
a filozófus logikai írásait fogja egybe, részletes fejtegetéseket tartalmaz a predikabiliákról, pl. & Kate
góriák könyvében: „Legfőképpen, elsősorban és leginkább azt nevezzük szubsztanciának, ami nem
állítható egy bizonyos alanyról, . . . pl. egy bizonyos ember, vagy egy bizonyos ló .. ."6 8 Igaz ugyan,
hogy mindkét, igen nehezen olvasható és értelmezhető Arisztotelész-művet csak idegen nyelven olvas
hatta volna a költő, mert a Metafizika 1936-ban, az Organon (illetve annak első része) pedig 1961-ben
látott először napvilágot magyar fordításban, mégsem lenne értelme elvben kizárni annak lehetőségét,
hogy eredeti Arisztotelész-művekkel is megismerkedett.6 * A kérdés eldöntése még további vizsgálódást
igényel.
Mindenesetre, az a mű, amelyben az arisztotelészi predikabilia-tan ismertetését a Szókratész-példával együtt, ráadásul magyar nyelven megtalálhatta a költő, Pauler Aristoteles-könyve volt: „Aristoteles
az egyes substantiának a következő jellemző határozmányait sorolja fel. . . ami substantia, az csak
alanyként szerepelhet állításainkban: csak ő róla állíthatunk valamit, de őt magát más dologról nem
mondhatjuk eL Sokratesról sok mindent állíthatok,, pl. hogy öreg vagy fiatal, tudós vagy tudatlan - de
,Sokratest' mint állítmány t nem alkalmazhatom másra... Ebben látja Aristoteles a substantia „legjel
lemzőbb" sajátosságát, mely lényegileg azonos avval, . . . hogy... csak alanyként szerepelhet. Mert
„alany" ép az, ami hordozója különböző s esetleg egymásután ellentétes tulajdonságoknak i s . . . a
substantia végső alanya mindannak, ami rajta előfordul.. ." 70
A predikabilia-tant aztán épp e példa alapján igyekezett cáfolni a költő: „Szókratész igenis szerepel
het állítmányként: ,Az az ember, akiről szó van, Szókratész.' " A bírálat a költő részéről indokolt, de
az ellenvetés nem új, eredeti felismerése József Attilának. A következtetések logikája a XX. században
messze túlhalad az arisztotelészi szillogisztika keretein, amely „kizárólag az egyetemes és részleges
ítéletekből levonható következtetésekkel foglalkozik, az egyedi ítéleteket pedig teljesen mellőzi".71
így például Pauler is említ Logikáiéban egyes állítmányú ítéletet, amely József Attila ellenpéldájának
mintája lehetett: „Ezt az individualitással bíró tárgyaknál alkalmazzuk, melyeknél a tárgy tartalmát
nem lehet maradék nélkül más fogalmakban feloldani... .Petőfi az a magyar költő, ki a segesvári
csatában tűnt el' ".7 2
Ahhoz, hogy József Attilának az arisztotelészi predikabilia-tanra vonatkozó megállapításait értel
mezzük, nem szükséges, hogy kilépjünk Pauler Arisztotelésszel kapcsolatos megjegyzéseinek köréből.
De az analízist, amelyet egyetlen idézeten végeztünk el (s azon sem kimerítően), az Irodalom és szocia
lizmus bármely Arisztotelész-hivatkozásán megismételhetnénk, nagyjából ugyanez a kép tárulna elénk.
A szellemi háromszög megfejtése tehát egészen egyszerűen az, hogy a költő Arisztotelészre vonatkozó
ismereteit Paulernek a görög filozófusról írott könyvéből és más műveiből szerezte. Németh Andor
emlékezésének az a kitétele, hogy barátja Arisztotelészt és Paulert tanulmányozta, úgy is értelmezhető,
hogy a kettő egybeesett, azaz a költő a magyar gondolkodó Aristo teles-könyv ét olvasta. Aminthogy a
leckekönyv beírása tényszerűen is ezt a feltevést igazolja. Nem fér hozzá kétség, hogy a professzor
„görög philosophiáról" tartott, s a költő által hallgatott előadásainak egyik főhőse, mi több: pozitív
hőse a „Stagirita" volt.

* »ARISTOTELES, Organon. (Bp. 1979.) 20.
Itt kell megemlítenünk, hogy József Attila olvashatta magyar nyelven a Metafizika első könyvét
Simon József fordításában. Megjelent az Athenaeum 1916-os évfolyamában. Ez a könyv azonban nem
tartalmazza azt a problematikát, amivel az Irodalom és szocializmusban József Attila birkózik.
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József Attila tehát a Metafizika és az Organon „kócos" Arisztotelésze helyett egy Pauler által
„megfésült" Arisztotelészből indult ki. Nem magát a görög gondolkodót, hanem Pauler Arisztotelész
interpretációját értelmezte tovább - részben a magyar filozófustól származó szempontok szerint
Ezért tartottuk fontosnak hangsúlyozni a tanulmány bevezető részében Pauler arisztotelizmusának
tényét. Véleményünk szerint Ő volt az, aki a klasszikus görög filozófia, s azon belül a peripatetikus
bölcselet kultuszát fölnevelte a költőben. Lehet, hogy a pauleri filozófia épületének a platóni oldal a
főhomlokzata, de József Attila nem ezt a főhomlokzatot bámulta meg, hanem az arisztotelészi kapun
lépett be az épületbe. Látni fogjuk, az Irodalom és szocializmus gondolatmenetét nem érthetjük meg e
szellemi háromszög fennállásának folytonos figyelembevétele nélküL József Attila paulerizmusa nélkül
nem értelmezhető Arisztotelész-követése, arisztotelizmusának figyelmen kívül hagyása pedig a pauleri
befolyás megértése elé állítana akadályokat Aki helyesen olvassa az Irodalom és szocializmust, annak
számára Arisztotelész felbukkanó nevének vagy valamely nézetének hátterében mindig meg kell
jelennie a magyar filozófus alakjának is.
A tiszta logika ebei az Irodalom és szocializmusban
Az az eszmei tartalom, amely a három, alapvetően különböző szellemi egyéniséget, a görög filo
zófust, a Horthy-rendszer professzorát és a szocialista költőt összefűzte, s amely mindhármuk gondol
kodásában centrális szerepet játszott: „a végtelen regresszus lehetetlenségének elve" volt. Az alapelv
egyik eredeti, arisztotelészi megfogalmazása így hangzik: „A filozófiai iskolázottság hiánya..., ha
valaki nem tudja, hogy mikre kell és mikre nem kell bizonyítékot keresni: mert hiszen egyáltalában
lehetetlen mindent bizonyítani Ez ugyanis azt jelentené, hogy a végtelenbe mennénk vissza, s akkor
úgysem jöhetne létre bizonyítás."7 3 Ilyen és ehhez hasonló fejtegetésekkel a Metafizika számos pont
ján találkozunk, s a filozófus egy-egy probléma tárgyalása során következetesen érvényesíti a belőle
eredő konzekvenciákat
Pauler rendszerében - mint láttuk - kiemelkedő szerep jut ez arisztotelészi elvnek, olyannyira,
hogy a magyar filozófus kortárs méltatója ennek átvételében és továbbfejlesztésében jelölte meg rend
szerének egyik legfőbb eredeti vonását: „Mi az igazán új és eredeti Pauler bölcseletében? . . . az aristotelesi bölcselet éltető idegének (a regressus in infinitum lehetetlensége a logikai, metafizikai és etikai
területen) biztos kiboncolása és szerves továbbgondolása.... az ő bölcseletének is az a tengelye, amit
éppen ő oly mesteri kézzel az aristotelesi bölcselet alapidegének mutatott ki: a regressus in infinitum
lehetetlensége alapján az abszolútum mint a relativumnak föltétele."74 Az idézetben foglalt állítás a
gyakorlatban azt jelenti, hogy Pauler mindhárom könyvében lépten-nyomon hivatkozott erre az elvre
és soha nem mulasztotta el megemlíteni, hogy ezen a ponton Arisztotelész felfedezését kamatoztatja.
Ez tette alkalmassá őt a közvetítő szerep betöltésére az antik bölcselő és a szocialista költő között:
„De magában a korrelativitás elvében is rejlik egy további tétel - olvassuk pL a Bevezetésben - melyet
nagy jelentőségénél fogva már itt külön ki kell emelnünk, ti. az, hogy a feltételezett dologra nézve a
feltételek száma sohasem lehet végtelen. Ezt a .végtelen regresszus lehetetlensége' elvének fogjuk
nevezni; felfedezője Aristoteles. "7S
József Attila, amikor az Irodalom és szocializmusban félreérthetetlenül leszögezi kapcsolódását
ehhez a régi bölcseleti felismeréshez, voltaképpen Pauler megfogalmazását visszhangozza: „elméleti
tétel nyomában is elindulhatunk . . . Ez a tétel így hangzik: a feltételek száma nem lehet végtelen. E
tétel Arisztotelész nevéhez fűződik és mint a végtelen regresszus lehetetlenségének elve ismeretes. Ezt
az elvet én elfogadom."7*
Az elv elfogadása nem önmagában, hanem folytatása, azaz tulajdonképpen a belőle szükségképp
eredő további lépések miatt rendkívül lényeges. Az első lépés Pauler szerint a végtelen regresszus lehe
tetlensége elvének érvényesítése a logika területén, azaz a logikai alapelvek megfogalmazása: „A logiká73
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ban Aristotelesnek köszönjük annak a megállapítását, hogy minden logikai functio bizonyos végső,
már tovább nem igazolható logikai alapelvek érvényét teszi fel" - írja Aristoteles-könyvében.7 7
„Arisztotelésznek egész rendszere ezen az alapelven épül föl, így a logikában minden logikai funkció
bizonyos végső, már tovább nem igazolható alapelvek érvényét teszi föl" - ismétli meg a költő csak
nem szóról szóra a filozófus mondatát7 *
Arisztotelész a Metafizikában ilyen, tovább nem igazolható, de legbizonyosabb alapelvként az
ellentmondás elvét jelöli meg: „Nyilvánvaló tehát, hogy a szóban forgó elvnek valamennyi elv között a
legbizonyosabbnak kell lennie. S ezek után meg is mondjuk, hogy melyik az: lehetetlen, hogy egy és
ugyanaz az állítmány egy és ugyanazon alanyhoz egyszerre és ugyanazon vonatkozásban... hozzá is
tartózhassák, meg ne is. Ez a legbiztosabb alapelv, mert ez hordozza magán a fent megjelölt követel
ményt. Lehetetlen ugyanis, hogy valaki abban a véleményben legyen, hogy ugyanaz a dolog van is, meg
. « 7 9

nincs is.
Pauler a Bevezetésben is, és Aristoteles-könyvében is hűségesen közvetíti a S tagirita által megállapí
tott elvet, de saját rendszerébe csak kritikaüag továbbfejlesztett változatban építi be: „Az első' két
princípium: az azonosság és az ellentmondás elve egy közös alapvető tételben foglalható össze, mely
így hangzik: gründen dolog csak önmagával azonos'. Mert ha minden dolog önmagával azonos, akkor
nem azonos más dologgal s így jogosultak vagyunk az azonosság elvét oly módon kifejezni, hogy
minden dolog csak önmagával azonos. E princípiumot mi is az azonosság elvének (princípium idén titatis) nevezzük s a logikai alapelvek sorában elsőnek tartjuk."*0
Az eddig leírtak alapján nem csodálkozhatunk azon, hogy József Attila mindkét alkalommal,
amikor említi az Irodalom és szocializmusban az első számú logikai alapelvet, nem Arisztotelész nyom
dokain halad, hanem Paulert követve az azonosság elvének nevezi azt, és ő is úgy látja, hogy ez magába
foglalja az ellentmondás elvét: „álljunk meg az azonosság elvénél. .Minden dolog azonos önmagával'.
Figyeljük meg, hogy ez a végső logikai alapelv csak csupán logikai alapelv, vagyis csak annyit jelent,
hogy minden gondolati tárgyat annak kell elgondolnunk, ami. Ezért esik véle egybe a másik logikai
alapelv, az ellentmondás elve. Ti. csak akkor gondolkodunk helyesen, logikusan, ha egyik állításunk
nem mond ellent a másiknak." „Az. első üyen logikai alapelv az azonosság elve: minden dolog azonos
önmagával. Csak ennek a tételnek értelmében és föltételezésével tudunk gondolkodni."81
Az Irodalom és szocializmus idézett részleteiben József Attila a pauleri rendszernek legközvetle
nebbül Arisztotelészre visszavezethető mozzanatait emelte ki. De tévedés lenne azt hinni, hogy a tiszta
logika József Attila értekezésére gyakorolt hatása az ilyen hivatkozásokra korlátozódik. Pauler egyik
alaptételét, amely döntően befolyásolta a szabadelőadás gondolatmenetét: a korrelativitás elvét, a
költő nem említette - „csupán" alkalmazta: „minden dologhoz, mint feltételezetthez (relativumhoz),
valami feltétlen (absolutum) tartozik . . . nincs relativum absolutum nélkül... ez más szóval azt teszi,
hogy bármely relativum feltételeit nyomozva, végül is egy oly első tagra kell bukkannunk, melynek
már nincs további feltétele, azaz amely már nem relativum és épp ez első tagot nevezzük e vonatkozás
ban absolutumnak".82 Említenie nem kellett, hiszen ez az elv egyrészt benne rejlik mindhárom logikai
alapelvben, másrészt pedig a végtelen regresszus lehetetlensége más aspektusból ugyanezt a gondolatot
fogalmazza meg. Viszont az alaptételnek van egy olyan mozzanata, amelyet szükségképpen alkalmaz
nia kellett a logikai alapelvek jellemzése során. Ez pedig a logikának, az igazságok világának pohrizálása abszolútumra és relatívumokra, feltétlen és általuk feltételezett dolgokra, első tagokra és a belőlük
következő tagok hosszú sorára.
Fentebb láttuk, hogyan állított szembe József Attila Pauler nyomán „minden logikai funkciót"
„végső, már tovább nem igazolható alapelvekkel", relatívumokat abszolútumokkal. A költőnek ez a
rövid megjegyzése csak a jéghegy csúcsa, amely a korrelativitás-elv polarizáló szemléletmódjának és egy
vele összefüggő kutatási módszernek elsajátításáról árulkodik. E szemléletmód a maga extenzitásában
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bontakozik ki Paulernek azokban a fejtegetéseiben, amelyekben a logikai alapelvek helyét és rangját a
tételek, igazságok világában kijelöli. A számtalan, egymást variáló megfogalmazásból csak néhány fontosabbat emelünk ki: József Attila már tovább nem igazolható alapelvekről írt. Tegyük hozzá: ezek
Pauler szerint bizonyításra nem is szoruló evidenciák, szemben a bizonyítást igénylő kijelentésekkel;
autonóm tételek, szemben a heteronóm tételekkel. Az előbbiek egyetemes, az. utóbbiak részleges érvé
nyűek. Azok alapul szolgálók, ezek: levezetettek. Azok függetlenek, ezek függőek. Az alapelvek tehát
tartalmukban legismertebb, legvilágosabb és legszabatosabb igazságoknak minősülnek, míg minden más
igazság kevésbé ismert, homályosabb, bizonytalanabb náluk.
Alapelvek és tételek e polárisán szembeállított rendszerében találunk egy korrelativ fogalompárt,
amely az abszolútumok és relativumok megismerésének módjára vonatkozik, s amellyel az Irodalom és
szocializmusban játszott szerepénél fogva külön kell foglalkoznunk: „Emberi megismerésünk szem
pontjából ezek főjellemvonása az - írja az abszolútumokról Pauler - hogy közvetlenül ismerjük fel
őket, azaz a tudatunkban való felmerülésük azonos elismertetésükkel.", s ezt a gondolatot is Arisztote
lésznek tulajdonítja, mint aki „már tudatában volt annak, hogy azt, ami ősi, ami alapvető, ami már
levezethetetlen, azt csak közvetlenül: mai terminológiával kifejezve intuitio által ragadhatjuk meg".83
Pauler tehát az abszolútumok intuitív, szemlélet általi megismerését relativumok diszkurzív, fogalmak
segítségével történő megismerésével állította szembe.
Fentebb említettük, hogy a korrelativitás-elv polarizáló szemléletmódjával együtt a költő egy tudo
mányos módszert is elsajátított. E metódus nem más, mint a pauleri redukció, amelyet a filozófus
Lolájában így jellemzett: „A correlativitás tételének érvényével függ össze, hogy minden tudo
mány . . . a maga körében a relativumhoz, azaz a .függő' dolgokhoz absolutumot, azaz .független' dol
gokat keres. Vagyis minden tudomány az általa vizsgált dolgok sorozatának oly kiindulópontjait
keresi, melyek már tovább nem magyarázhatók, de amelyek érthetővé teszik a nyomukban fakadó
dolgok sorozatát."84 Ez az a módszer, amellyel József Attila az Irodalom és szocializmusban megal
kotta a maga művészetbölcseleti koncepcióját.
E módszer alkalmazása abban nyilvánult meg, hogy a költő a tiszta logika Arisztotelészre vissza
vezetett elveinek érvényét kiterjesztette a művészet területére. Hangsúlyozzuk: a művészet területére,
de nem az esztétikáéra. Művészetbölcseletét nem kívánta a görög filozófus esztétikai nézeteire építeni.
E nézetekről persze a költő nem a Poétikából szerzett tudomást, hanem - mint az alábbi összehasonlí
tás mutatja - Pauler Aristoteles-könyvéből: „A végtelen regre ssus lehetetlenségének elve határozza meg
az aristotelesi ethika alaptanításait is. Hasonlóképpen kapcsolódik e rendszerbe az aesthetika. Láttuk
ugyanis, hogy bölcselőnk tanítása szerint itt is kimutatható oly végső tárgy, amely szép már önmagánál
fogva, amelynek megjelenése tesz bármit is széppé/'**' Pauler ismertetése így került át az Irodalom és
szocializmusba.: „Az arisztotelészi esztétikának szintén ez az elv az alapja. Azt állítja hibásan ennek a
helyes elvnek az értelmében, hogy kell lennie egy végső tárgynak, amely már önmagánál fogva szép és
amelynek a megjelenése tesz bármit széppé."*6 József Attila elutasító gesztusa nem közvetlenül Arisz
totelésznek szólt. Az Irodalom és szocializmusban és más írásaiban is, magának a szépségnek a problé
máját zárta ki a művészetről való eszmélkedéseinek köréből és az esztétikától, amelynek a szépség köz
ponti kategóriája, elhatárolta magát. Ezzel az állásponttal, amelyre feltevésünk szerint bizonyos crocei
ösztönzések radikális végigvitele eredményeként jutott, itt nem szükséges részletesebben foglalkoz
nunk.87
Annál figyelemreméltóbb tény, hogy a tiszta logikai tapasztalatoknak a művészetre való átvitele
nem közvetlenül történt, A költő az igazságok legmélyebb rétege és a műalkotások közé beiktatta a
metafizikai szférát, ami József Attila-i értelemzésben magát a valóságot jelentette. Egy bizonyos pontig
ebben a műveletben is szorosan Arisztotelész-Pauler nyomában haladt: „Az, ami Aristo telest a logiká
ban naggyá teszi, ugyanaz okozta, hogy a rendszeres metaphysika megalapítójává is válhatott. Vala83
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mint az előbbi szempontból a végtelenségig való regressus lehetetlenségének felismerése által fedezte
fel a logikát mint rendszert, akkép itt is hasonló módon jár el,"8 8 - olvassuk a magyar gondolkodó
könyvében. József Attila pedig így lépett át a logikából a metafizika területére: „De a végtelen
regresszus lehetetlenségének elvén alkotja Arisztotelész Metafizikáját is."*? A bölcsészkar professzora
és a szocialista költó' még a következő lépést is együtt tette meg. Pauler: „A létezők legegyetemesebb
határozmányainak nyomozásában is az a belátás vezeti, hogy kell a létező világban is bizonyos végső
mozzanatokra bukkannunk, melyekből minden változás, minden keletkezés 'és elmúlás megérthető. E
mozzanatok a materia és forma, a potentia és aktus,. ...?' 90 József Attila: „Kimondja alapjában, hogy
a létező világban is kell legyenek olyan végső mozzanatok, amelyekből az egész megérthető. E mozza
natok szerinte és az én felfogásomnak megfelelően is a matéria és a forma; a matéria mint potencia és a
forma, mint aktus. " 9 ?
„Szerinte és az én felfogásomnak megfelelően is" - fejezte ki Pauler anonim segédletével Arisztote
lésszel való egyetértését a költő. Az egyetértés ezen a ponton megszűnt, de a fiatalember a magyar
gondolkodó segítségét a Stagiritaval folytatott vitájában is igénybe vette. A vitatott kérdést, amelyben
az Irodalom és szocializmus szerzője szembehelyezkedett az antik bölcselővel, Pauler idézett utolsó
mondatának befejező szavai tartalmazzák: „E mozzanatok a materia és forma,. ...melyek elemzése a
végső mozgató, Isten létezésére vezet" József Attila saját metafizikájában nem biztosított helyet isten
nek: „Arisztotelész azonban, mint mondtuk, eltér a helyes állásponttól és azt állítja, hogy a matéria
meg a forma feltételeznek egy végső mozgatót, amely nem más, mint az isten." •+ írja, majd alább így
folytatja: „A végtelen regresszus lehetetlenségének elve tehát nemcsak a logikában, hanem az alapböl
cseletben, a metafizikában is helyesen forgatható, azonban nem a theológia, hanem a dialektika értel
mében."92 Ez utóbbi idézet forrása az aristoíefes-monográfiában így hangzik: „a végtelen regressus
lehetetlenségének elvéből hajt ki az egész peripatetikus logika és metaphysika. Ez utóbbi betetőzése a
theológia, amely nem függeléke, de legbensőbb veleje Aristoteles metaphysikájának. " 9 3 Az istentől
megfosztott és dialektikusan felfogott metafizika abszolútumát a költő így határozta meg: „Mert a
létező világ végső mozzanata, amelyből minden megérthető, nem az isten, amellyel semmi sem érthető
meg, hanem a metériának meg a formának az egymásban valósága, a potenciának meg az aktusnak az
egymásban léte, vagyis a létező tevékenykedőnek a saját tevékenységével való dialektikus azonossága végső fokon a világegész."9*
Nem lenne tanulság nélkül való elemezni, hogyan viszonyul ez az interpretáció és kritika Ariszto
telész Metafizikájához, s az Irodalom és szocializmus ehhez az analízishez bőven szolgáltat anyagot, de
erről itt le kell mondanunk. Fontos viszont leszögeznünk, hogy az abszolútumhoz, a világegész fogal
mához és a relatívumhoz, e világegész mozzanataihoz a költő úgy jutott el, hogy az alapbölcselet terü
letén „forgatta" a végtelen regresszus lehetetlenségének elvét, azaz - pauleri értelemben vett - meta
fizikai redukciót hajtott végre.
Intuicionizmus és logizmus összeépítése az Irodalom és szocializmusban
Az így megkapott korrelativ fogalompár birtokában lépett át József Attila a metafizikából a művé
szetbölcselet területére. Ezzel a lépéssel azonban nem gondolatoktól üresen hagyott szellemi puszta
ságba hatolt be. Fontos eredmények és fölvetett problémák álltak már készen, megfogalmazva, amikor
a metafizikai redukció eredményei megszülettek. Művészetfilozófiai koncepciójának kifejtését az Iro
dalom és szocializmusban a költő azzal kezdte, hogy visszautalt ezekre a kész előfölte vesékre: Meg
állapítottuk, hogy a művészet nem szemlélet, mint Croce beszéli. De szemléleti, hiszen formában való,
88
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márpedig a forma szemléletileg folyó tevékenység."9 s A „megállapítottuk" múlt idejével József Attila
a szabadeló'adás egy korábban felolvasott részletére emlékeztette hallgatóit, ahol „Croce Benedetto
intuicionista esztétikájával" vitatkozott.*6 De az intuíció problémájának megtárgyalása nemcsak az
eló'adás menetében előzte meg a metafizikai redukciót, hanem abban az értelemben is korábbi volt,
hogy a József Attila-i művészetbölcselet genezisének elsó' szakasza az intuíció tanával történt meg
ismerkedés és szembenézés volt, s csak ezután következett a „világegész"-probléma megfogalmazása.
Hogy helyesen értsük a költő mfívészetbölcseleti eszmélkedése e két, időben egymásra következő
szakaszának, s az értekezés gondolatmenete két ízületének összefüggését, röviden meg kell említenünk
az UK 1980 5-6. számában megjelent József Attila és Benedetto Croce című tanulmányunk néhány
konklúzióját.9 7 Ezek a következők: József Attila művészetbölcseletének geneziséről attól az időpont
tól kezdve beszélhetünk, amikor a költő, a crocei esztétika alapján állva elfogadta „a művészet:
intuíció" tételét. Eredeti művészetfilozófiai álláspontjának kialakítása útján megtett első fontos lépése
azonban az volt, hogy - egyelőre az intuicionista esztétika keretei között maradva - lényeges ponto
kon szembefordult az Estetica szerzőjének egyes tételeivel és különbséget tett a közönséges és a
művészi intuíció között. Az utóbbi fogalmát intellektuális elemmel gazdagította, ihletnek keresztelte
át, és kizárólagosan neki tulajdonította a művészi tényt: az alkotó tevékenységet éppúgy, mint annak
eredményét, a műalkotást. A költő gondolkodásának középpontjába ettől kezdve az intuíció és az ihlet
megkülönböztetése, egymáshoz való viszonyának meghatározása, az ihletnek a szellemi tevékenységek
rendszerében való elhelyezése került. Ahhoz azonban, hogy ezt a maga elé állított feladatot megold
hassa, Croce általa ismert művei nem nyújtottak elegendő segítséget. A továbblépés érdekében másfajta
tudományos eredmények, másfajta filozófiák felé kellett tájékozódnia.
Nos, e nyitott kérdés megoldása az Irodalom és szocializmus megírása idején került napirendre, és a
másfajta filozófiák közül az ihlet tanának kifejtése során a költő elsősorban a pauleri („arisztotelészi")
bölcselet bizonyos eredményeire támaszkodott. Ennek a körülménynek állandófigyelembevételeazért
igen fontos, mert az eddigi magyarázatok nemegyszer a költőtől idegen szempontokat vittek a
szövegbe, mintegy lefordították azt más filozófusok nyelvére, s így többé-kevésbé eltorzították értel
mét. Az értekezésbe foglalt művészetbölcseleti koncepciót tehát a továbbiakban úgy értelmezzük,
hogy a költő tételeit .a crocei-pauleri kettős forrásra vezetjük vissza. Az ily módon interpretálandó
szövegrészlet terjedelmileg alig több másfél oldalnál a kritikai kiadás prózai kötetében.9 * Azért tekint
jük mégis a mű művészetbölcseleti koncepciójának, mert az addigi gondolatmenet nagyrészt ezt a fejte
getést készíti elő. Miután pedig megfogalmazta, a költő újra meg újra visszatér rá és más-más változat
ban többször újrafogalmazza. Aztán egyes mozzanatait részletesen kifejti, végül az egészet tágabb
összefüggésben alkalmazza.
A koncepció megfogalmazása során József Attilát az a kérdés foglalkoztatja: képes-e a költő egye
temes érvényű igazságokat kimondani a valóságról? Eljuthat-e a lírikus spekulációtól mentesen, tisztán
művészi eszközökkel az abszolútumhoz? Lehetséges-e abszolútum a szemlélet birodalmában? Válasza
természetesen: „igen", s ezt az igenlő választ fejti ki Croce és Pauler segítségével. A fejtegetés lényege
az ihlet és az intuíció fogalompár megfeleltetése a metafizikai redukció eredményeként megkapott
világegész és mozzanatai korrelativ fogalompárral, azaz az intuíció-ihlet szembeállításnak relatívum
- abszolútum korrelációként történő újraértelmezése, a művészet szellemiségének metafizikai (ma leg
inkább így mondanánk: ontológiai) megalapozása. Nem más tehát, amit József Attila tesz, mint hogy
crocei indíttatású intuicionizmusát a pauleri tiszta logika keretébe illeszti, a pauleri redukció mód
szerét alkalmazza, a végtelen regresszus lehetetlensége elvét „forgatja" a crocei intuíció világában. Ahol
Croce szerint minden: egy műalkotás, az ég színe, egy pohár víz „csak intuíció", oda az Irodalom és
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szocializmus szerzője, kezében a „világegész" és „mozzanatai" szellemi fegyverével belépve, a leg
nagyobb fokú megosztottságot: abszolútumok és relatívumok polaritását viszi be.
Igen fontos, hogy a koncepció első, látszólag paradox kijelentését: a művészet nem szemlélet, de
szemléleti - pontosan értelmezzük, mert itt határolódik körül a terület, amelyen a költő költészetfilozófiáját felépíteni szándékozik. A kijelentés két oldala valójában nem ellentmondásban, hanem
megengedő viszonyban van egymással: „A művészet ugyan nem szemlélet (más, több, mint szemlélet),
mégis szemléleti jellegű." S ha így értjük a tételt, akkor láthatóvá válik, hogy a művészet számára
kijelölt terület: az intuíció birodalma. Akijelentés első mozzanata: „A művészet nem szemlélet" pedig
„csak" azt érzékelteti, hogy amit itt a költő közvetlen adottságként talál, tehát az egyes intuíciókat,
nem fogja önmagukban költészetként elfogadni. Ha értelmezésünk helyes, akkor ezzel a fejtegetésben
a reduktív beállítottság jelenlétét ismertük fel, amely ugyan mindig az adottságokból indul el, de csak
azért, hogy tőlük a legtávolabbra, a legtágasabb egyetemességhez jusson el.
Ezután a reduktív alapállásból fokozatosan kibontakozik a reduktív módszer. A költő annak leszögezésével kezdi, hogy intuícióval egyetemességekhez, s a legegyetemesebbhez, a világegészhez nem jut
hatunk el, „a vüágegészet nem szemlélhetjük", létére csak értelmünk következtethet. Az eddigiekből
egy újabb alapvető tétel következik: Szemléletünk számára csak a világegész mozzanatai adottak — a
mozzanatok elnyelik szemléletünk elől az egészet." E kijelentés nem más, mint a „számára adottak"
kifejezés révén az intuíció megfeleltetése a metafizikai relatívumoknak, a világegész mozzanatainak,
azaz az intuíció relatívummá minősítése. A következő lépés annak bemutatása, hogy ha az intuíciók
világában maradnánk, belekerülnénk a végtelen regresszusba: „Szemléletünk átlép az egyik mozzanat
ról a másikra és így tovább. Tehát benne volna a végtelen regresszusban, ha nem volna, ami megállí
taná."
A feltételes mondatban egy burkolt kérdés, a művészetbölcseleti redukció alapkérdése rejlik:
„Mivel állíthatnánk meg az intuíciók e végtelen regresszusát? " A vüágegész, a valóság abszolútuma
nem akaszthatja meg e szakadatlan áramlást, mert - mint fentebb láttuk - nem szemlélhető, csak
értelemmel, közvetve ragadható meg. így körülíródik az, amit a költő keres: olyan valami, ami egy
szerre végső is, meg intuitív, azaz szemlélhető is: „kell lennie végső szemléleti mozzanatnak". Erre a
mozzanatra reduktív útja végén úgy „bukkan rá", mint Arisztotelész az első mozgatóra, Pauler a
logikai alapelvekre: „mi más volna ez a szükséges végső szemléleti, ha nem műalkotás? " A reduktív
wsszakövetkeztetés utolsó aktusát, a „rábukkanást", rácsodálkozást az idézett mondat látszólag bizarr,
hányaveti, valójában - a pauleri utasítások értelmében - igen pontosan helyénvaló „mi.mái volna ez"
kifejezése képvisel. S logikai sorrendben ezután következik a fejtegetés harmadik alapvető mozzanata:
a művészet megfeleltetése a világegésznek, a műalkotás művészetbölcseleti abszolútummá minősítése:
„a művészet nem más, mint a nem szemléleti végső világegész helyébe való teremtése egy végső szem
léleti egésznek".
A gondolatmenet azonban így még nem teljes. A műalkotás a metafizikai abszolútomnak csupán
tárgyi oldalról megfelelője, míg a szemléletet a költő „munkája közepette" vizsgálta, s a metafizikai
relatívumokkal,rájuk vonatkozó tevékenységként hozta összefüggésbe. A soron következő feladat tehát
a művészi cselekedetnek a világegészre való vonatkoztatása volt. Ezt a vonatkoztatást a fenti idézetben
mint „helyébe való teremtést" jelöli meg a költő.
Ennek a kifejezésnek pontos magyarázata fejtegetésünk egyik végcélja, a József Attila-i művészet
bölcselet értelmezésének egyik legfontosabb feladata. Megoldása érdekében célszerű felidéznünk
Pauler felfogását az abszolútumok és relatívumok megismerésének módjáról Említettük, hogy a filo
zófus szerint a bizonyíthatatlan, végső alapelveket, az abszolútumokat az intuíció egy nemével ragad
juk meg, míg a bizonyítható-bizonyítandó igazságokhoz, a relatívumokhoz diszkurzív úton jutunk eL
Az abszolútumokat birtokba vevő közvetlen ész-belátás azonban az intuíciónak valóban csak-„egy
neme". A másik intuitív szférát Pauler a relatívumok világában találja meg: „Aristoteles... két
csoportra osztja minden megismerésnek már elemi, tovább nem igazolható kiindulópontjait: ezek
ugyanis bizonyos logikai princípiumok és bizonyos adott tények összessége."99 „ . . . két ponton vesz
föl szükségképen közvetlen felismerést: egyrészt a legegyetemesebb alapelvek és törzsfogalmak, más-
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részt a legegyénibb mozzanatok tudatosítása terén". 100 Pauler a közönséges intuíciót a következő
képpen különbözteti meg az alapelvek intuitív megismerésétől: „Az előbbi fajta közvetlen felismerés
tényeket ismer fel, melyek logicitását teljesen talán sohasem látjuk át - míg az utóbbi közvetlen bizo
nyosság, azaz az evidencia igazságokat ismer fel, vagyis röviden: az előbbi létezésről, az utóbbi érvé
nyességről értesít."1 °'
Ha az Irodalom és szocializmus szerzője elfogadná a filozófus nézetét a metafizikai abszolútum
intuitív megismerhetőségéről, akkor a művészi cselekedetet a tényekről tudósító közönséges intuíciók
kal szemben evidenciát felismerő, egyetemes intuíciónak tekintené, tehát a művészi cselekedetben a le
képezési, ábrázolási, passzív mozzanatot hangsúlyozná. Láttuk azonban, hogy szerinte a végső világ
egész nem szemlélhető. Ebben a vonatkozásban, következésképp, nem osztja Pauler („Arisztotelész")
fentebb idézett felfogását. De a művészi cselekedet következtetés, közvetett felismerés sem lehet, mert
József Attila szerint a „spekuláció" idegen a művészettől. A művész tehát sehogy sem alkothat úgy
végső szemléleti egészet, hogy valamilyen módon leképezné a világegészet. A metafizikai és a művészet
bölcseleti abszolútum nem az ábrázolt - ábrázolás viszonyában áll egymással, az utóbbi az előbbinek
nem tükörképe. Azt mondhatnánk: a kettő párhuzamos, egyenrangú egymással, helyettesítheti egyik a
másikát, amennyiben a maga szférájának mindkettő abszolútuma.
Az a művészi cselekedet, amely a világegésszel egyenrangú, de azt nem másoló abszolútumot hoz
létre, nem lehet más, mint az előbbi helyébe az utóbbi teremtése, s mint ilyen, az akció oldaláról maga
is abszolútuma a művészetbölcseletnek: azaz ihlet. Ez a teremtő tevékenység megőrzi intuitív természe
tét, amennyiben a világegész nincs adva számára, azaz csak az intuíciók által leképezett közvetlen
adottságokkal, (illetve reflexív jellegüktől megfosztott, intuícióvá változtatott értelmi ismeretek
kel)1 ° 2 : valóságelemekkel, a világegész mozzanataival dolgozhat. Ám szemben a közönséges intuíciók
kal, amelyek tehetetlenül, folyton-folyvást egyik közvetlen adottságról a másikra lépkednek, az ihlet
megállítja a végtelen regresszust, kiválaszt bizonyos intuált valóságelemeket, s megrögzíti azokat. A
kiválasztás és megrögzítés: világteremtő mozdulatok, olyanok, mint a világosság elválasztása a sötét
ségtől az idők kezdetén. E mozdulatokkal ugyanis az alkotó a világot két részre: kiválasztott abszolútumokra és elhanyagolt relatívumokra osztja; egyes intuíciókat abszolút helyzetbe emel, míg az
intuíciók tömege továbbra is a műból kizárt relatívum marad. Tehát bizonyos relatívumokból, szemlé
leti adottságokból maga teremt abszolútumot, világegészet, amely ennélfogva szemlélhető is lesz. Ezért
az ihlet nemcsak anyagát, hanem tevékenységének eredményét tekintve is intuitív tevékenység.
A végső szemléleti egészet, mint a neve is mutatja, a befogadó intuícióval ismerheti meg, s a szem
lélet útján valamilyen egyetemes érvényűnek jut a birtokába. A kész műre, s a befogadói magatartásra
nézve tehát József Attila nem tagadja az egyetemes szemléletet, az abszolútum intuíció által történő
megismerését, amit az alkotói cselekvés ismertetése során a metafizikai abszolútum esetén tagadott: „A
műalkotás... a szemlélet számára alkot egészet, szemléleti végsőt a nem szemléleti, de valóságos világ
egész helyébe."1 ° 3 A művészet területének ebben a tartományában a költő érvényesnek tekinti egyes
és egyetemes intuíció fentebb idézett pauleri („arisztotelészi") szembeállítását Az ihlet azonban több,
nemcsak a közönséges intuíciónál, hanem a művészi abszolútum intuitív megismerésénél is, mert maga
teremti az abszolút tárgyat az egyetemes szemlélet számára.
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1 2
° József Attila a húszas évek végén született írásaiban számol a versbe került értelmi, intellektu
ális elemekkel. Ezek azonban a műalkotásban véleménye szerint elveszítik logikai szerkezetüket, meg
szűnnek ítéletek lenni. Az alkotó intuíciókká „pusztítja össze", illetve olvasztja össze őket. L. erről
részletesebben az It 1980. 3. számában (607-628.) és az Itk 1980. 5-6. számában (561-580.) meg
jelent cikkünket.
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Az Irodalom és szocializmus történeti helye
Természetes dolog, hogy alkotók által írott művészetbölcseleti rendszerek középpontjában az
alkotói tevékenységgel és annak termékével, a művel kapcsolatos nézetek állnak. Láttuk, így volt ez
József Attila esetében is. Azt is láttuk: e centrális kérdéseket a költő intuicionizmus és tiszta logika
szembesítésével és szintetizálásával válaszolta meg. A crocei és a pauleri befolyást persze e rendszer más
övezeteiben is megtalálhatjuk, sőt, az értekezés bizonyos pontjai csak akkor válhatnak igazán érthe
tővé, ha megvilágítjuk eszmetörténeti hátterüket. Minderre a jelen munka keretei között nem térhe
tünk ki. Befejezésül azonban végig kell gondolnunk azokat a következményeket, amelyekkel értel
mezésünkjár az értekezés történeti helyének kijelölése terén.
Arisztotelész neve, a végtelen regresszus lehetetlenségének elve, és körülötte - rendkívül tömören
- az egész elemzett művészetbölcseleti koncepció először az 1929-1930 fordulóján írott és 1930.
január elején megjelent Babits-pamfletben, Az istenek halnak, az.Ember él c. ún. „tárgyi kritikai tanul
mányban" fogalmazódott meg: „Az anyag végtelen, határtalan. És noha minden egyes dologban rábuk
kanunk a lélekre, a dolgok egyetemének lelke mégis elsikkad előlünk. Hiszen a dolgok egyetemét nem
szemlélhetjük közvetlenül, mint teszem azt, egy cseresznyefát, hanem legföljebb elmélkedhetünk róla.
A szellem így bele is veszne az anyag végtelenségébe, ha egyáltalán beletörődnék abba, hogy kívüle is
legyen valami, ami határtalan. E2 az elme számára őrület volna, a képzelet számára képtelenség, a lélek
számára - ne tessék mosolyogni - vüághiány. De éppen emiatt az ész addig serénykedett, mígnem
fölfedezte az arisztotelészi „végtelen regresszus lehetetlenségének" elvét. A képzelet addig csapongott
kép után a képtelenségben, míg meg nem teremtette a mithoszokat. A lélek pedig e legnagyobb szük
ség okából átlényegül ihletté, amely a szemlélhetetlen világegész helyébe szemlélhető műegészet alkot.
Műalkotáson kívül egészet soha nem szemlélünk. Az ihlet tehát a szellemnek az a minősítő ereje, amely
az anyagot végessé teszi. Ezek szerint a mű közvetlen egyetemesség, vagy szem előtt tartva, hogy belse
jében kimeríthetetlen, határolt végtelenségnek is mondhatjuk."1 0 4
A figyelmes olvasó az eddigi elemzések során megismert fogalmak egész sorát fedezheti föl az
idézett részletben. Különösen érzékletesen szemlélteti a költő a végtelen regresszust és a reduktív mód
szert. Az előbbit úgy írja le, mint beleveszést az anyag végtelenségébe, mint őrületet és mint képtelen
séget. A redukciót, a végtelen regresszus lehetetlensége elvének értelmében való cselekvést pedig úgy
magyarázza, hogy a szellem az őrületbe, a képtelenségbe nem nyugodhat bele, s ezért addig serény
kedik, csapong, mígnem határhoz: abszolútumhoz el nem érkezik. Az ihlet így a szemléleti végtelen
regresszus redukciójának, határolásának eredményeként alkotja meg a közvetlen egyetemességet, a
művet.
Nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy a tanulmány egyik méltán leghíresebb részlete, a „szallagúthasonlat" nem más, mint az elemzett és az imént fogalmi nyelven idézett művészetbölcseleti kon
cepció gyönyörű allegóriája. A költő ebben a példázatban a közvetlen egyetemesség befogadását írja le
rendkívül szemléletesen: A formaművész által kézen fogva vezetett utas, a befogadó, gyönyörködés, az
elébe táruló látvány (szemléleti adottságok) puszta szemlélete (intuíció) révén végül is szalagúton feljut
egy hegy csúcsára (abszolútum) és innen végül egyszerre szemlélheti az egész panorámát (egyetemes
szemlélet): „Hasonlattal élvén, formaművész kézen fog egy ismeretlen tájon, egy ismeretlen hegy lábá
nál. SzaUagúton vezet fölfelé, egyre szűkülő körökben. Az első lépésre is tájat látunk. E tájra azonban
a szallagúton fölfelé haladván észrevétlenül másik táj terül, hiszen közben északról keletnek, majd
pedig délnek és nyugatnak megyünk. De így visszajutunk újra északra. Ekkor már föntebb vagyunk, de
ugyanarra tágul szemünk, amire egy körrel lejjebb és mégis mást látunk. Most egyetlen pillantásra föl
fogjuk mindazt, amit előbb északról és részben északkeletről meg északnyugatról szemléltünk. Fönn az
ormon azután egyszerre nézhetünk a szelek minden iránya felé és ki-ki annyit lát, amennyi szeme van.
A csupaszem utas egyetlen metszetlen kör közepén találja magát, egyívű éghajlat alatt. Csak maga az
ösvény tűnt el a növényzet között. Hát ez a formaművészet."1 ° 5
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Ezek után úgy tetszik: a művészetbölcseleti koncepció a Babits-pamfletben lényegében készen van,
az Irodalom és szocializmusban a költő csupán megismétli, valamivel kevésbé utalásszerűén, oldottabban, kevésbé áttételesen újra kifejti azt. S bizonyos értelemben ez így is van. Van azonban a tárgyi
kritikai tanulmánynak egy rövid részlete, amely a két írás közötti alapvető különbségre világít rá: „a
műforma magának az emberi ihletnek tárgyiasult ereje, a valóság-alak pedig az isteni ihleté. Mármost
ha túlmegyünk a fölületes tetszésen és nem azt vizsgáljuk, hogy ocsmány-e az édesanyánk bele, fön
séges-e a téli vihar a Kárpátokban, hanem tökéletes-e, miféle forma ez, tehát mifajta szellem gyúrta itt
rettenthetetlenül az anyagot, - akkor valóságbölcseletet (metafizikát) csinálunk; és csinál naponta
mindenki, bármennyire is szitkozódjanak ellene a bambák, az elme öngyilkosai. A valóságot elemezvén
Istenhez jutunk, a műnél az ihlethez, az észen kívül az egyetlenhez, ami az állattal szemben emberré
tesz." 10 '
Érdemes ezzel az idézettel összevetnünk Paulernek Arisztotelész metafizikáját ismertető, fentebb,
az Irodalom és szocializmus szövegével már szembesített mondatát: „E mozzanatok a materia és
forma, a potentia és aktus, melyek elemzése a végső mozgató, Isten létezésére vezet." Az alapvető
különbség tehát a Babits-pamflet József Attilája és az Irodalom és szocializmus szerzője között az,
hogy míg az előbbi elfogadja Arisztotelésztől az első mozgatót, azaz Paulertől Isten létezését, addig az
utóbbi szerint ezen a ponton Arisztotelész - úgymond - „eltér a helyes állásponttól". A költő 1930
januárja és az 1931-es év eleje között mintegy leemelte istent trónusáról, a pauleriánus-arisztoteliánus
metafizikája csúcsáról, mivel „belőle, általa semmi sem érthető meg", és új abszolút uralkodóként
helyébe a „matériának meg a formának egymásban valóságát, a potenciának meg az aktusnak az egy
másban létét, vagyis a létező tevékenykedőnek a saját tevékenységével való dialektikus azonosságát végső fokon a világegészet" helyezte.
A két szövegrészlet, József Attilának a pauleri-arisztotelészi teológiához való e kettős viszonyulása
azt mutatja, hogy a költő 1930 folyamán vüágnézeti fordulaton ment át Szakított mesterei idealiz
musával s materialista vüágnézeti alapokra igyekezett helyezkedni. Megtagadta a transzcendens szféra
létezését, s immanens világmagyarázatra törekedett. Szabadulni kívánt a metafizika merevségeitől s
dialektikus szemléletmód kialakításán fáradozott. Harcosan szembehelyezkedett mindenféle polgári
osztályérdekkel s forradalmi szocialista szellemben ítélkezett a történelem dolgairól. Mindez mélyen
áthatotta a szocialista szabadelőadás szövegét
Hogyan befolyásolta ez a 180°-os fordulat a „tárgyi kritikai tanulmány" művészetbölcseleti kon
cepcióját? Ebben a tekintetben legcélszerűbb szemügyre venni, milyen változást hozott a József
Attila-i abszolútum: az ihlet sorsában a két írás között eltelt egy esztendő? A Babits-pamflet idézett
részletében az ihlet az ember és az isten formaadó tevékenységének közös neve. Azáltal, hogy az
anyagnak formát ad, az isteni ihlet a világot teremti, az emberi ihlet pedig a műformát hozza létre.
Istennel együtt az Irodalom és szocializmusból az analogizálásnak ez a lehetősége tűnt el. Változatlanul
megőrződött azonban a lényeg: a tehetetlen intuíciókkal szembeni hatalom: a művészi cselekedet ki
választ, megrögzít, végtelenné tágít, eltakar, mint telihold a napot napfogyatkozáskor, teljes valóságnyivá növel. Hatalma érvényesítése folytán az ihlet ugyan nem a teremtő abszolútummal, Istennel,
hanem az őt leváltó abszolútummal, a vüágegésszel válik egyenrangúvá, amikor helyébe végső szem
léleti egészet teremt. A. cselekedet az Irodalom és szocializmusban is megmarad abszolútnak, szabad
nak, fenségesnek, csak épp fényét nem a túlvilágtól kapja, hanem maga kénytelen fényleni vagy árnyé
kot vetni.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a világnézeti fordulat lényegében nem kezdte ki az 1929-1930 hatá
rán született művészetbölcseleti koncepciót. Az Irodalom és szocializmus szerzője a Babits-pamfletben
kifejtett „költészetbölcseleti formatan"-ra építette a korabeli szocialista ideológia által dialektikus és
történelmi materialistának tekintett tételeket, köréje fonta a marxista filozófia elsajátított szempont
jait. A szocialista szabadelőadásba foglalt „ihlettan" a crocei-pauleri ihletésű húszas évek végi gondo
latrendszer marxista igényű továbbfejlesztése eredményeként jött létre. Annak a kérdésnek a kibogo
zása, hogy ez a marxi filozófiai örökség hogyan szövődött össze az elemzett szellemi képződménnyel,
egy következő tanulmány tárgya lehet.
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György Tverdota
LA DOCTRINE DE L'INSPIRATION
(Attila József et Ákos Pauler)
Nous pouvons connaítre la Philosophie d'art d'Attila József műr de son études écrite au tournant
de 1930 et 1931, intitulée Littérature et socialisms Mais ce qui rend difficile la comprehension de sa
conception c'est la circonstance que son etude s'attache dans une trés gtande mesure ä des traditions
aujourd'hui peu connues de l'histoire des idées. Ses notions, les points de vue qui y figurent, rendent
nécessaire entre autre que nous mettions á découvert la liaison du poéte avec Akos Pauler, représentant hongrois de la tendance purement logique de Bolzano et Husserl, La premiere partié de la presente
etude vise précisément de s'acquitter de travail de découverte dans le domaine de l'historie des
idées. Le noyau idéologique de Littérature et socialisme est une conception de philosophie d'art que le
poéte a développée en amalgamant l'in tuition nisme de Croce et le logisme de Pauler. La seconde partié
de l'étude entreprend d'interpréter la conception esthétique d'Attila József, qui peut étre approchée
parallélement de deux directions et qui synthétise d'une maniére originale les deux tendances spiritu
elles opposees. A la fin, l'auteur designé la place de l'étude d'Attila József, á la base des resultats de ses
analyses, sur la voie de revolution intellectuelle du poéte.

3*

561

