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azonban a történetíró jövendölése is 
teljes súllyal jut érvényre. «Művei 
messze túlélik ennek a korszaknak 
történeti epizódját, akkor is hirdetni 
fogják nagyságát, amikor ez a nem-
zedék, amely a kritikának annyi mér-
ges nyilát lőtte rá, már régen elpor-
ladt.» — «A költő és a lélekbúvár» a 
modern, megértő pszichológia útjain 
jár, amely a lelki élet egységben való 
felfogására törekszik. Ez a fa j ta tu-
dományos pszichológia szoros össze-
függésben van a legkitűnőbb gyakor-
lati lélekismerők, a költők és írók ösz-
tönszerű beleélő képességével, akik-
nek az élő, konkrét lelket ábrázoló 
művészetükből igen értékes felismeré-
seket meríthet. — «A kezdet és a vég» 
Pauler Ákos szellemi fejlődését fia-
talkori naplójegyzetek alapján mu-
tatja be. Éppen az idézetekben köz-
vetlenül szemléltető módszer hozza 
közelebb hozzánk Pauler, a filozófus 
és az ember válhatatlan egységét. Mi-
lyen hálás feladat volna ezt az erőtel-
jes vonásokban odavetett vázlatot a 
teljes napló alapján szellemi hátteré-
vel együtt kiegészíteni ! 

Mindezekben s többi kisebb tanul-
mányaiban ez a nagy életközelség, a 
valósággal való szoros összefüggés, az 
elméleti és gyakorlati gondolkodás 
ritka egyensúlya s az egyetemes szem-
pontok teszik Kornis írásait a szó leg-
nemesebb értelmében vett igazi mo-
dern írásokká, amelyek nemcsak a 
szakemberek, hanem minden gondol-
kodó, intelligens ember számára köny-
nyen hozzáférhetők. Stílusának rend-
kívüli világossága, a kifejezés mindig 
szellemes és fordulatos könnyedsége, 
megelevenítő ereje írásainak esztéti-
kai-irodalmi szempontból is nagy ér-
téket kölcsönöznek. E mellett problé-
máinak világos felvetése, a lényegből 
kifej tet t gondolatmenetek következe-
tessége különösen elősegítik a komoly 
tudományosságnak legszélesebb kö-
rökben való népszerűsítését. 

Prahács Margit. 

Pauler Ákos Emlékkönyv. Buda-
pest, 1934 ; valamint még : Pauler 
Ákos Emlékszám az «Athenaeum» 
XIX. kötetében, 1933. 

Az emlékkönyv minden egyes ta-
nulmánya tanubizonyítéka annak a 
gazdag szellemi örökségnek, amelyet 
Pauler Ákos a filozófia valamennyi 
ágában a magyar gondolkodókra, 
elsősorban tanítványaira és híveire 
hagyott. Kevésbbé az iskolaszerű 
összetartozás, mint inkább egy nagy 
elme és egy nagy egyéniség szuggesz-
tív hatása ihleti ezeket a lapokat, 
amiket a Magyar Filozófiai Társaság 
elhúnyt nagy vezérének szentel. Ez 
alól a hatás alól — pro vagy contra — 
senkisem vonhatta ki magát, aki 
Pauler szellemi légkörébe került. Min-
denki megtalálhatta rendszerében az 
egyéniségéhez legközelebb álló, gon-
dolkodásra ihlető problémákat. Talán 
Pauler, az ember, túlságosan háttérbe 
is szorult a műve mögött, talán gon-
dolatainak értelmezésében az írók 
egyéni szempontjai i t t -ott erősebben 
érvényesültek a kelleténél, de mindez 
nem érintette a lényeget : e gondola-
tok rendkívüli elememozdító erejét. 

A bevezető tanulmányban Kornis 
Gyula fiatalkori naplójegyzetek alap-
ján hozza emberi közelségbe a filo-
zófus-hivatottságának teljes tudatára 
ébredő serdülő i f jút . Legmegragadób-
bak az idézetek, ahol az emberiség 
nagy problémáit egyéni, lelki szükség-
ből végigszenvedő, végigküzdő nagy 
kereső áll már előttünk, akinek téve-
dései is csak arra szolgáltak, hogy 
keresztül vergődve raj tuk, annál vilá-
gosabban ismerje fel az igazság út já t . 
Schütz Antal Pauler tanítását a keresz-
tény bölcselet követelményeinek 
szemszögéből vizsgálja. Brandenstein 
Béla tanulmánya teljes áttekintést 
nyu j t a pauleri filozófiáról. Moor 
Gyula igen érdekes tanulmányban mu-
t a t j a ki, hogy jogfilozófiájának egész 
problematikáját miként világítja á t 
Paulernek a filozófia mibenlétéről 
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vallott felfogása. Nagy József Platon 
ideatanának Pauler rendszerében való 
átalakulását igyekszik kimutatni. 
Pauler elvonatkozása a valóságtól — 
nála az igazságot látni annyi volt, 
mint a valóságot elítélni — az igazsá-
gok érvényes szféráját égi magasságba 
helyezi s így a platoni ideák közvetítő 
szerepe a való és ideális világ között 
elesik. E két világ fájdalmas külön-
állásából származik Pauler tragikus 
világszemlélete, amely a platoniz-
mustól teljesen idegen s amely Pauler-
nél annál áthidalhatatlanabb lesz, 
minél inkább látja korunkban a 
hazugságok uralmát. Kecskés Pál 
tüzetesen mutatja ki Pauler rendszeré-
ben az aristotelesi elvek érvényesü-
lését. Bencsik Béla igen érdekesen 
tárja fel a Pauler ideológiájában rejlő 
termékeny gondolatokat. Pauler 
rendszere nem a logikán épül fel, 
tehát nem panlogizmus, hanem a leg-
általánosabb filozófiai elveknek — 
az úgynevezett dologaxiomáknak — 
a filozófia egész területén való jogos 
alkalmazása. A dologelmélet a dolog 
viszonyainak, tulajdonságainak és 
fennállási módjainak elméletével 
együtt alkotja az ideológia tárgy-
körét. Az ideológia tehát prima filo-
zófia ; az idevonatkozó problémák 
jelentőségének felismerése Pauler el-
évülhetetlen érdeme. Schiller Pál 
Pauler pszichológiai megjegyzéseiben 
rejlő sokoldalú ösztönzésekre mutat 
rá. E sorok írója Pauler esztétikai 
problémáiból emeli ki azokat a főbb 
gondolatokat, amelyek nagy távlatot 
nyitnak meg az esztétikai értékelés 
kiépítésére. Mátrai László szép kis 
tanulmánya a történeti halhatatlan-
ság kérdését veti fel. Pauler etikájá-
nak, esztétikájának, metafizikájának 
rendszertani helyéből fejti ki a fele-
letet. A tet t fenntartja az embert, de 
az alkotás teszi halhatatlanná, emeli a 
metafizikai régiókba. Prohászka Lajos 
mélyenszántó tanulmánya Pauler tra-
gikus életérzéséről mindvégig leköti 

figyelmünket. Pauler az ember, jut itt 
közelebb hozzánk, akinek az antik 
mintaképet olyan erővel szem előtt 
tar tot t világképébe, mint a kaotikus, 
nyugtalan modern kor szellemének 
hideg fuvallata süvít bele a létezés 
tragikus felfogása. Ő is szembe nézett 
«a végtelen terek örök csendjével», 
ember, mégpedig modern ember volt 
ő is, aki csak hatalmas erőfeszítés 
árán tudta azt az ijesztő kérdőjelet 
feloldani, ami a halál pusztításában 
elénk mered. Pauler gondolkodásának 
típusa éppen ebben az irányban lehet 
leginkább útjelző számunkra. Az 
alkotás ethoszában találta fel Pauler 
azt, ami a tragikumnak a létből való 
kiiktatását lehetővé teszi. Az alkotás 
emel ki bennünket a mulandó lét fáj-
dalmas sodrából. Az alkotásban épí-
tette ki magának Pauler is azt a 
hidat, amelyet a lélek ver magának a 
lét örvénye felett a maradandóság 
felé. Végül megemlítjük még Kerényi 
Károlynak az orphikus lélekről írt 
tanulmányát és M. Techert Margit igen 
ügyes fordítását (Himnusz Porphy-
rios Plotinos életrajzának 22. fejeze-
téből), mint amelyek közvetve, a 
tárgy rokon szellemével hódolnak 
Pauler emlékének. P. M. 

Petrovics Elek emlékkönyv. — 
149 képpel, Budapest, 1934. 

A Szépművészeti Múzeum főigaz-
gatója, Petrovics Elek ebben a hó-
napban ünnepelte húsz éves igazgatói 
jubileumát. A nevezetes dátumot a 
vezetése alatt álló intézet volt és 
jelenlegi tisztviselői szép gesztussal 
ünnepelték meg ; hatalmas, dúsan 
illusztrált emlékkönyvet adtak ki a 
jubiláns tiszteletére. «Megéltem azo-
kat az éveket» — ez a Petrovics-
idézet a könyv mottója — «melyeket 
a művészet szolgálatában töltöttem 
el, a többit álmodtam.» Petrovics 
Elek pályája, az ideális múzeumigaz-
gató pályája e mondatban foglalható 
össze, sorsa eggyé vált az aréna-úti 




