
RÖVID PÁRHUZAM PLÁTON ÉS ARISTOTELES 
KÖZÖTT. *)

Bátran állíthatjuk, hogy Platón és nagy tanítványa Aristo- 
teles jelzik összegét, fény- és tetőpontját a görög philosopliiának. 
Hogy e két bölcselő, ez a szó legnemesebb értelmében vett «par 
nobile fratrum* a görög bölcsészet terén, a philosophia mai 
álláspontjáról tekintve is magas helyet foglal el, ezt legjobban 
bizonyítja az a tény, hogy egyebet mellőzve Aristoteles formális 
logikája még mai napság is alapvető munkának tekinthető, s 
hogy oly jeles és tudós kutatók, mint Trendelenburg, Uebenceg és 
mások az Aristoteles megvetette alapon építették fel új philo- 
sophiai rendszeröket, Fouillée A lfréd2) jeles franczia bölcsész 
pedig, valamint Uphues Károly8) a philosophia új épületét a 
plátóni rendszer alapján kívánják felépíteni.

Hogy Aristoteles sokat, igen sokat köszönhetett Plátón 
tanításának és iratainak; azt Aristoteles saját munkáiból és 
Plátónra vonatkozó ítéleteiből világosan m eglátjuk: Aristoteles 
épúgy felhasználta Plátónt, mint összes előzőit és belőle az 
anyagra, tartalomra és a gondolat alakjára nézve kétségkívül több 
hasznot merített, mint bármely más előbbi philosopliusból. 
Nyilván gáncsolni való volna, ha ezt nem teszi, mivel philo- 
sophiai spekulatiója a philosophia egész birodalmát felölelte és 
nem czélozott kevesebbre, mint minden már rendelkezésére álló anyag 
segítségével az összes emberi tudásnak lehető legteljesebb architektoni-

V) Felolvastatott a budapesti philologiai társaság 1879. október 12-én 
tartott közgyűlésén. Ez értekezés különben csak egy fejezet szerzőnek 
„Platón élete és miivei“ czímű nagyobb munkájából.

*) „La philosophie de Platón“ (2 kötet, Paris 1869) czímü müvében. 
3) „Das XVesen des Dcnkens nach Plato“ (Landsberg a. W. 1881) 

czimű értekezésében.
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2 BÁSZEL AURÉL.

káját, rendszerét megállapítani. De e mellett mégis annyi nagy és 
saját szerű érdem jut a stagirai bölcsnek osztályrészül, m int, 
Plátónt kivéve, egy ókori bölcsnek sem. Legyen szabad e két nagy 
szellem egybehasonlítására nézve néhány eszmét koczkáztatnom, 
még. pedig olyan sorrendben, a mint ezek bennem felötlöttek, 
a nélkül, hogy ez által tárgyamat csak távolról is kimerítettnek 
gondolnám. Az összehasonlítás mindenesetre legalkalmasabb 
arra, hogy a két gondolkozó egész valója feltáruljon előttünk.

I. Ha azt kérdjük, váljon Plátón vagy Aristoteles teremtett-e 
több új gondolatot, több új philosophiai nézetet: akkor nem merem 
elhatározni, hogy melyiknek ju^ az elsőség a két nagy gondolkozó 
közül. Annyit bátran állíthatunk, hogy mindketten, Plátón és 
Aristoteles együttesen, sokkal inkább öregbítették az emberi 
tudás kincsét, mint az összes ókori bölcselők, kik őket megelőzték 
vagy követték.

De ha I I .  az egész philosophiai rendszer beosztását, elrende
zését, tüzetes feldolgozását és kiépítését vizsgáljuk (nem értem itt 
pusztán a müveikben jelenkező beosztást, mert e szempontból 
Plátónéi kevésbbé rendszeresek, hanem értem igen is azt, hogy 
hogyan kellett e rendszernek meglennie az ő agyukban, a mennyi
ben t. i. ezt hátramaradt irataikból még sejthetjük), ha a fogal
mak szabatosságára, összefüggésök és összeköttetésök szilárdságára 
tekintünk; ha továbbá a levont következtetések lánczolatát, velős 
tömörségét és a bizonyítékok szigorúságát és alaposságát kutatjuk: 
úgy Aristoteles mint systematikas gondolkodó jóval meghaladja és 
felülmúlja Plátónt, bár azt sem tagadhatni, hogy Plátónnak is 
nagy érdemei vannak a philosophiának rendszeresítése, a syste- 
matika megállapítása körül.

I I I .  Bármennyi érdeme van is Plátónnak a philosophiai 
nyelv és terminologia körül, a végleges megállapítás dicsősége tagad- 
hatatlanúl Aristotelest illeti meg.

IV . Ha továbbá a Plátón és Aristoteles irataiban található 
philosophiai igazságok és ismeretek összegét nézzük: úgy Ajisto- 
teles szellemi kincse kétségkívül nagyobb és ez oldalról Aristoteles 
müveinek becse is jóval felülmúlja Plátón iratait. De ezen nem is 
kell csodálkoznunk, mert először már a gondolattartalom mennyi
ségére is döntő befolyással volt a két bölcselkedőnek különböző 
módszere és tárgyalási módja. Az egyik analytice, a másik synthe- 
tice k u ta t; amaz a párbeszédes, emez a rendszeresen tárgyaló, érte-
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARI8TOTELES KÖZÖTT. 3
kezö, szigorúan systematikus előadást használja. S e két módszer 
és forma közül nyilván az utóbbi az, mely nagyobb gondolatbeli 
gazdagságot ölelhet fel, legalább a terjedelem, szempontjából. 
£  különbséget, mely a választott tárgyalás módjában és természe
tében rejlik, még feltűnőbbé teszik a plátóni és aristotelesi elő
adásmódnak a sajátságai: az utóbbi gyakran ritkítja párját a 
szófukar rövidségben, az előbbinek előadása pedig sokszor szó- 
nokias áradozássá («copia et amplitúdó dicendi»-vé) válik. Másod
szor már azért is nagyobbnak kell lennie az Aristoteles irataiban 
található ismeretek és igazságok összegének, mert ő a physikát, 
mathematikát, sőt a természet leírását és a természetrajzot is fel
vette philosophiájának körébe. Neki az volt a terve, hogy kora 
összes tudományos ismereteinek rendszeres encyclopaediáját meg
alkossa. Harmadszor Aristoteles volt az első ókori philosophus, 
kinek tekintélyes magánkönyvtára vo lt; ő volt tehát az első nagy 
tudományos literator, kinek alkalma volt, korának nemcsak összes 
philosophiai munkáit, hanem általában valamennyi írott emlékeit 
olvashatni. Az által, hogy a megelőző bölcselők eszméit rendsze
resen tárgyalta, továbbá hogy óriási természetrajzi, statistikai{ és 
egyéb adathalmaznak ju tott birtokába (a mit kedvező életkörül
ményei nagy mértékben előmozdítottak), müveinek sajátszerii 
históriai értéket is adhatott, mely a plátóni iratokban ily mérték
ben épen nem volt, de nem is lehetett meg.

V. Ha ellenben a két philosophus müvei értékének meg
határozásánál azt nézzük, hogy az azokban alkalmazott vizsgálati 
módszer az olvasónak mily szellemi erejéhez és tehetségéhez, 
mily szellemi korához van mérve: úgy kétségkívül a plátóni 
iratokban követett módszer az, mely a fiatal olvasónak még te l
jesen ki nem fejlett gondolkodó és ítélő képességét könnyebben 
kifejti, hamarább megérleli. Először Plátón irataiban az író az 
olvasó mellé áll, az olvasóval együtt gondolkodik s korántsem 
beszél vele valami mélységes bölcseségnek komoly arczkifejezésé- 
vel az elérendő czél biztos tudatában, hanem kezén fogva alig 
észrevehetőig vezeti az olvasót az elérendő czél felé. Másodszor 
e módszer a kutatás tárgyát sokkal több oldalról és sokkal alapo
sabban világítja meg, sokkal inkább kedvelteti meg az olvasóval; 
„az igazságot“, Bacon szép szavai szerint, „úgy oltja be az olvasó 
leikébe, mint a hogy az az író saját lelkében megvolt; nemcsak a 
kivágott, éllettelen fatörzset nyújtja neki, hanem az egész növényt

1*
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4 BÁSZEL AURÉL.

gyökerestől, a kevés rátapadt földdel együtt, úgy hogy az olvasó, ha 
gondosan érzi és ápolja e növényt, tőle az ismeretek legszebb gyü
mölcsét várhatja". — Harmadszor ez a plátóni módszer bennünk 
a kutatás vágyát ébreszti fel; nem csak gondolatokat, eszméket 
közöl velünk, hanem meg is tanít, hogyan gondolkozzunk ; nem csak 
ezt vagy azt az igazságot ismerteti meg velünk, hanem arra is 
képesít, hogy az igazságot másutt is megtalálhassuk a magunk 
erejéből.

Másrészről az az út, melyen Aristoteles vezet minket, nem 
olyan, mint a plátóni, mely kellemesen kigyódzó s csak lassan 
emelkedő kanyarulatokon visz felfelé, hanem rövidebb, de termé
szetesen meredekebb is és fáradságosabb úton ju tta t egyenesen a 
tudomány templomához. Aristotelesnek dísz nélkül szűkölködő 
írásmódja ritkán fordúl a szenvedélyekhez és képzelethez, sőt 
inkább oly határozott és tömött rövidséggel öleli fel az egészet, 
hogy minden kifejtett gondolatnál azt hiszsziik; hogy egy egész 
oldalt, egy egész fejezetet olvastunk el. Ez a methodus, ez az írás
mód, hogy úgy mondjuk, érettebb férfiak számára talán még 
vonzóbb mint a plátóni és még nagyobb mértékben alkalmas 
arra, hogy a gondolkozó képességet gyakoroltassa.

Aristoteles syllogismusa igenis hasznos akkor, ha a már 
felfedezett igazságot minden oldalról be kell bizonyítani és meg 
kell világítani; Plátón analysise és induktiója ellenben inkább 
alkalmas arra, hogy minket, biztos úton haladva, valamely isme
retlen igazság felfedezésére elvezessen. Aristoteles mély gondol
kozása, higgadt és rideg felfogású fő, Plátón ellenben nem kevésbbé 
pontos, szabatos, de e mellett egyszersmind vidámabb, elevenebb, 
élénkebb.*) Plátón compositióinak legnagyobb részében bizonyos

*) Aristoteles mindig a legfőbb logikai világosságra törekszik ; Plátón 
szintén sok helyütt törekszik arra, de nagyon is gyakran megelégszik az 
aesthetikai világossággal, mivelhogy gyakran legmélyebb eszméit egy nagy
szerűen festett képbe, allegóriába vagy egy mesterileg kiszőtt mythoszba 
burkolja. Ezen a Plátón által sok esetben elért aesthetikai világosságra 
már szellemi erőinek eredeti vegyüléke és proportiója, észbeli tehetségének 
sajátszerű szervezete is vezethette Őt. E mellett a philosophiai használatra 
még nem igen képes nyelv is gyakran önkénytelenül gátolhatta öt szabad 
mozgásában. S végűi nemzete fejlettségi fokának bölcs megismerése is 
irányadó lehetett Plátónra nézve. Mert váljon Plátón kora, mely eddig a 
hasznosat mindig a kellemesnek leple alatt szokta vult elfogadni az ékes s 
elbájoló költészet kezeiből, vagy testvérétől a rábeszélő s elragadó szónok
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 5

méltóság és erő uralkodik, mely az olvasót leköti és önkénytelenül 
magával ragadja; de ez a fönnség egész természetesen folyik 
abból a dologból, a mit Plátón épen tárgyal, és egyszerűen s 
könnyedén halad ; nincs beszédében, tárgyalásában semmi dagály, 
áradozás vagy phrasis. A legtöbb írónál, kik müveikben a fónn- 
ségest akarják érvényesíteni, csakhamar látjuk, mily fáradságukba 
és munkájukba kerül ez. Mendelssohn Mózes, Plátón kongeniális 
szellemi rokona és a németek között Plátón legszerencsésebb 
utánzója, egy Abbthoz intézett levelében a következő szép szavak
kal fejezi ki ugyauezt a gondolatot: «Plátón Shaftesbury stílusá
nak minden szépségét utánozhatatlan kifejezésben könnyűséggel 
egyesíti. Prózája még ott is, a hol költőivé válik, oly gyengéden, 
oly csendes fennséggel folyik tovább, hogy a dologhoz nem értő 
ember azt hihetné, hogy a kifejezés semmi fáradságba sem került 
neki. Valahányszor csak Plátónt olvastam, mindannyiszor restel- 
tem, hogy a tollat kezembe vettem ; annyit legalább is írtam már 
életemben, hogy mostanság a természet fátyolán keresztül fel
ismerhessem a művészet munkás kezét. Érzem, mennyi munkájába 
kerülhetett Plátónnak, hogy nemes és magas röptü gondolatainak 
megadja azt a gyengéd finomságot, azt a kerekdedséget, mely egy
magában híres íróvá teve Fontenellet. Mi hanyag emberek úgy 
teszünk, mint a gyermekágyas asszonyok («Sechswöchnerinnen»). 
Ezek megelégszenek azzal, hogy sziilésök sikerült; aztán behuny
ják szeműket s nem törődnek az újonnan szült gyermek tisztoga
tásával. Mi kiczirkalmazzuk és kikerekítjük a körmondatot, de 
nem értünk ama titokhoz, hogy kelljen az utolsó mesteri vonással 
letörölni arczárói a művészet verejtékét.(i

VI. Plátón tehát nem szigorú értelemben vett philosophiai 
értekezéseket, hanem drámai formába öltöztetett bölcsészeti tartalmú, 
darabokat akart írni. E sajátszerü kutatásmódhoz csatlakozik az 
eleven, zamatos előadás jeles tulajdonsága, mely egy felette sze
rencsés phantásiától és mind azon tehetségektől függ, melyek 
a nagy költőt alkotják. E tekintetben Aristoteles ismét jóval 
elmarad Plátón mögött, ki e tekintetben egyedül áll minden idő

lattól, váljon az ilyen természetű és irányú kor — mondjuk — nem ve
tette volna-e meg az írásban nyújtott bölcsészeti oktatást, hogy ha a 
rajongó képzelet ékessége nem díszíti, hogy ha a fennkölt ihlettség lendü
lete azt néha ama két kedvelt művészet régióiba nem emeli?
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ben, mivel benne oly energiával és oly bensőleg egyesültek és 
szerencsésen vegyültek a bölcselőnek és költőnek tehetségei, mint 
senki másban.

V II. A plátóni philosophiának és gondolkozásmódnak külö
nösen jellemző oldala az ideálisra törekvő irány. Ez az oka, hogy 
Plátón sokkal inkább emeli a lelket a magasabb régiókba, sokkal 
hathatósabban utalja legmagasabb czéljaira, mint bármely más 
ókori vagy újkori bölcsészeti rendszer. A valódi tiszta kedély nem 
az új platonikusokat jellemző ábrándozásokkal, extasissal telik el 
Plátón olvasásánál, hanem igenis eltelik az igazságért, az erkölcsi 
jóért való jótevő lelkesedéssel, — az alakban, harmóniában, szó
ban és tettekben nyilatkozó igazi szép iránt való szeretettel; 
eltelik továbbá legmélyebb hódolattal a legtökéletesebb lény 
iránt, végre eltelik a halhatatlanság és a legtökéletesebb jó utáni 
folytonos törekvés forró vágyával, — mely mindannyi felsorolt 
vágy és érzelem együttesen Plátón szerint a tiszta ember kedé
lyében a legnagyobb boldogsággal párosúlt legfőbb erkölcsös
séget szüli.

Aristoteles nem volt ily mértékben mint Plátón ideális ter
mészetű; hidegebb, jobban fontolgató ítélő tehetsége volt, melyet 
kelleténél merész phantasia soha sem vezetett tévútra. 0  szelle
mének egész szervezete folytán nem is bírta mesterének a szép 
és jóért lángoló ihlettségét; ö inkább úgy áll előttünk, mint a 
hogy őt Raphael festi «Athéni iskoláját-bán, a h o l: Aristoteles 
éles, mindent átható, mindenen uralkodó és mindent felölelő 
tekintetét a földre szegzi, jeléül annak, hogy az ember és az egész 
természet összes földi viszonyaival együtt lábainál fekszik, míg 
Plátón bölcs ihlettségében és egetverő lelkesedésében az ég felé 
irányozza tekintetét, vagy a hogy Goethe J) Raphael képére czé- 
lozva mindkettőnek lényegét oly szépen és helyesen fejezte ki, 
midőn azt mondta: * Plátón olyféle viszonyban áll a világhoz, 
mint egy üdvözült lélek, kinek örömére szolgál, ha egy ideig 
köztünk lakozhatik; de e mellett nem annyira az a szándéka, 
hogy a világot megismerje, mert hisz azt úgy is ismeri már és 
feltételezi, hanem inkább, hogy azt, a mit magával hozott s mire 
a világnak szüksége van, az emberekkel barátságosan közölje;

6  BÁSZEL AURÉL.

x) Goethe: „ Geschichte dér Farbenlehre“ 2. rész : „ Ueberliefertes 
39. kötet, 65. lap.
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 7
Plátón a mélyre hat, de inkább azért, hogy azt az ő lényével 
betöltse, Bem hogy annak titkait kifürkészsze. Ő magasra emel* 
kedik, mert visszavágjak eredete helyére. Minden a mit mond, 
egy örök egészre, szépre, jóra és igazra vonatkozik, mely után a 
vágyat minden kebelben felkölteni s felserkenteni igyekszik. 
A mit e földi tudásból egyenként sajátjává te tt? az elolvad, elpáro
log módszerében, előadásában.® Goethének Aristotelesre vonatkozó 
különben kevésbbé vonzó Ítélete következőleg hangzik: «Aristo
teles oly állást foglal el a világgal szemben akár egy építőmester. 
Minthogy ezen a földön él, működnie és teremtenie is itt kell. 
Kérdezősködik a talaj felől, de csak addig, míg alapot talál. 
A mi ez alatt van a föld középpontjáig, az iránt ő teljesen közö
nyös. Roppant nagy alapkört rak épülete számára; mindenünnen 
anyagot hord össze, rendezgeti, egymásra rakja, s ily szabályos 
alakban pyramis módjára emelkedik a magasba, míg Plátón 
obeliszkhez, sőt karcsú tüzoszlophoz hasonlóan tör az ég felé». 
S valóban mily nagyszerű, mily jellemző intuitív conceptióval 
állítja elénk «Athéni iskolá»-jában Plátónt és Aristotelest Ra
phael/ Plátón, a nemes ősz, jobbjával az égre utal, az igazság 
ama birodalmára, mely a földön túl van, mely itt teljesen el nem 
érhető. Bal kezében «Timaeos#át tartja, a világalkotásról és te r
mészetről szóló mélyelméjü iratát. Aristoteles ellenben, az erő
teljes férfiú, jobbját kinyújtja és ezzel a valónak talajára utal, 
melyben a szilárd ismeretet keresi. Bal kezében az „ Ethika“ 
(a m int Raphael a könyvet czímezte), amaz irat, mely a legma- 
gasztosabb gondolatokat tartalmazza, melyeket valaha az emberi 
életről és az emberi erényekről írtak. Plátónt és Aristotelest tehát 
jellemzően és geniális módon ép abban a pillanatban állítja elénk 
a művész, a mikor ellenkező világnézetüknek alapgondolatát egymás
sal szemben megállapítják.

Ha a Plátónt és Ari&totelest megelőző philosophusok a világ
nak és emberi életnek csak egyes, habár lényeges oldalait fogták 
fel mint teljes, kimerítő egészet; ha ők a mennyiséget és har
móniát, az alak törvényét, a mindenség mozgásait vagy az 
emberek életében és öntudatában jelentkező jót tették vizsgálatuk 
tárgyává: úgy ezekkel szemben azért magaslanak ki oly annyira 
Plátón és Aristoteles, mert ők az ismeretnek egyes szétszórt 
elemeit terjedelmes egységgé kötik össze és a gondolatoknak 
öntudatos, szerves egészét teremtik meg, egy szávai bölcsészeti
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8 BÁSZEL AURÉL

rendszert alkotnak. Csakhogy különböző értelemben, különböző 
felfogással alkották meg ezt az egészet (mint ezt Raphael is 
kifejezi festményében): Plátón ideálisan, mintegy a valót meg- 
szellemítve, Aristoteles reálisan, rendszerét szigorúan a valóhoz 
kötve 'es azon felemelve.

Fejtsük ki most már közelebbről Plátón idealizmusát és 
Aristoteles reálismumt. Általánosan elismert és számtalanszor 
hangoztatott tény az, hogy Plátón világnézetének kiváló jellem
vonása : az ideális. Plátón volt az első, ki az idea szót megterem
tette, s mi ezt mai napság is eredeti értelmében használjuk, 
mikor t. i. arról az ideáról beszélünk, mely a művész szellemé
ben megszülemlik és a megalkotott müvet áthatja, és a nézők 
vagy hallgatók lelkében újra megszületik és sokszorozódik. 
„Idea*1 annyi mint alak. Plátón tehát a múlékony dolgokban a 
maradandó szellemi alakot (tartalmat) kereste mint örökké val/>t, 
mely a múlékonyt megelőzte és miből a múlékony származott. 
A teremtő végczélja arra irányúi, hogy ezen örök alakot létesítse, 
életre hozza, — mely örök alakot a tárgyak saját irányuk szerint 
követik is, mely örök alakot elérni is igyekeznek, de még sem 
érhetnek el teljesen bonyolódott, nehézkes és elválaszthatatlanúl 
hozzájok tapodó anyaguk miatt. Az ész — úgymond Plátón — a 
teremtőnek ezen végczélját, az örökkévalót mint istenit ismeri fel a 
tárgyakban, a világban, minthogy az ész egykor maga szemlélte 
ezen örök istenit,■ ezen örök ideát a maga teljes tisztaságában, elvá
lasztva minden anyagi salaktól. De ily visszaemlékezés csak a 
tiszta léleknek jut osztályrészül, mert csak a tiszta szemlélheti a 
tisztát. Pláton a fogalmakat az alaknak, az ideának szépségébe 
öltözteti, és ha ö mint agg ember, ki a költő szavai szerint még 
sírja küszöbén is reményt táplál, vidám tekintettel utal az ég 
felé: úgy ő a szellemet szoros, elválaszthatlan közösségbe hozza 
ez örök alakokkal, az isteni ősképpel. Ha Sokrates a jót az em
berek életében s öntudatában kereste, úgy Plátón ezt mindenütt 
keresi: az emberek életében, a természetben, a világegyetemben 
egyaránt. Mert a jó annyi, mint az isteni, a legfőbb, örökkévaló 
alak. Minden többi alak, melynek a tárgyak múlandó képmásai, 
a jóból származott. Plátón az ő „Timaeos“-iban, melyet a művész 
igen jellemzően kezébe adott, azt írja : «Az, ki a mindenséget 
elrendezte, jó volt, és a jóhoz semminemű irigység nem fé rt; s
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mivel minden irigység nélkül való volt, úgy azt akarta, hogy a 
világ a lehető leghasonlóbb legyen hozzá». Ha az istenek a 
görögök hite szerint megbüntették Prometheust, mert tüzet hozott 
az égből az embereknek és ezáltal őket okosakká te tte ; — ha 
még Herodotos is, ki egy életkorral előzte meg Plátónt, nyiltan 
bevallja, hogy minden isteni lény irigy, a mint ezt például Poly- 
kratesről szóló elbeszélésében kifejezi: úgy Plátón ahhoz a nagy 
és szabad gondolathoz emelkedik fel, hogy isten az ő lényét nem 
tartogatja a maga számára, hanem irigység nélkül közli a világgal 
és nyilatkoztatja ki abban. Midőn Pál apostol az athéneieknek a 
keresztyénséget hirdeti, így szól hozzájuk («Apost. cseleked. 17., 
27. és köv.): «Az Isten bizony nem messze vagyon mindenikünk- 
töl, mert ő általa élünk, mozgunk és vagyunk, miképen a ti bölcs 
jwétáitok közül is mondották némelyek: «mert az Istennek nem-, 
zetei is vagyunk» (mi az ő neméből valók vagyunk)*. Az utóbbiak 
nyilván egy görög költőnek szavai. De váljon honnan merítette 
ezt ez a későbbi költő, kire Pál apostol kivatkozik ? Ki hirdette 
először az isteni eredetet oly világosan és fennhangon, mely sze
rin t t. i. az isteni ész és az emberi szellem ugyanazon étellel táp
lálkozik, ugyanazon forrásból ól, t. i. az örök idea szemléléséből ? 
Nem más, mint Plátón, ki a magasra utal.

„Lépjetek be((, így szólt egy alkalommal Herakleitos a hozzá 
jövő követekhez, kik a tiíz helyénél ülve találták ő t; ((lépjetek be, 
mert itt is istenek lakoznak». Aristoteles ezt a régi mondást: 
«mert itt is istenek lakoznak » nem csak a tiíz elemére vonatkoztatja, 
hanem más alkalmazásban azt követeli, hogy az egész termé
szetet, egyáltalában a dolgok lényegét, kezdetét és végokát kutas
suk, és azt véli, hogy a ki bennök az okot és czélt felfedezte, 
látja bennök az istenit is. Ennek megfelelően (Raphael képén) 
kinyújtja hatalmas karját és a valóra, a realisra utal, melyben az 
ismeret segítségével erősen meg akarja vetni lábát. Aristoteles 
megmérhetlen szellem. Nincs olyan nagy vagy kis dolog, mit ő 
meg ne figyelt, meg ne állapított volna. Nem is igen akad más 
szellem, a ki úgy mint ő, nemcsak az egyesnek megmérhetetlen 
t fim egét, hanem az e tömeget uralkodó általános eszmét folytonos 
megfigyelése tárgyává tette volna. Aristoteles megteremtette a 
Logikát és megírta benne következtető gondolkozásunk örök
érvényű törvényeit; — a mozgásban, térben és időben felkereste a 
természet végső alapokait s meghatározta ezeket Physikájában; —

PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARIST0TEL1 S KÖZÖTT. í)
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10 BÁSZEL AURÉL.

megállapította a természetrajzt, és mai napság is különös megtisz
teltetésnek veszi e tudomány, ha Aristoteles felfedezéseit újból fel
fedezheti ; — kutatta a lélek fogalmát és csodálatra méltó Psycho- 
logiájában kinyilatkoztatta annak fejlődését; — Rhetorikájában és 
Poétikájában még a szónoklatot és költészetet is mélyre ható 
vizsgálata tárgyává tette és örökbecsű törvényeket alkotott azok 
szám ára; — Ethikájában mély értelemmel nyomozta az emberi 
élet végczélját és boldogságát, és erkölcsi physiognomiákban min
den időre kiszabta az erények lényegét; — leírta a legkülönbö
zőbb államformákat és tapasztalatok utján érlelődött tekintettel 
szerkesztette Politikáját, melyben a valót (a valóságban létező 
görŐ4 államformák útvesztőjét) benne lakozó saját eszméje szerint 
tekinti és itéli m eg; — vé^til belebocsátkozik a végső okoknak, 
magának az isteni észnek rejtett mélységeibe és nem nyugszik, 
míg Metaphysikájában mindent napfényre nem hoz, a mi az em
beri gondolkozás számára hozzáférhető. Ennyit és még többet ölel 
fel Aristoteles.

A mint Plátón a világot a művész szemével vizsgálja, úgy 
iratainak külső alakjában is a művészi, költői szellem nyilatkozik, 
és még a legnehezebb tanokat is a költői mythos szent varázsába 
és dicsfényébe burkolja. Aristoteles ellenben a próza embere, a - 
mint csakis a meztelen valót kutatja. Az alakító művészet kelleme 
helyett nála erősebb vizsgálódási képességet, élesebb tagolást és 
nyomozást találunk. Ha Plátón a fennforgó tudományos kérdést 
élénk párbeszédek művészi keretébe vonja és Sokratesben egy élő 
philosophust állít elénk, kit egész szeretettel és teljes odaadással 
majd minden párbeszédének központjává tesz : viszont Aristote- 
lesnél a személyiség sehol sem lép előtérbe ; a kutatás csak magá
val a tárgygyal foglalkozik, és párbeszédek helyett szerves disci- 
plinákban nyújtja a tudományt. Míg Plátón a fogalmat a képző 
szemléletben, az idea szép alakjában lépteti fel, addig Aristoteles 
a fogalmat csak gondolja, csak a gondolat segítségével állítja elénk; 
és a hol Plátón a symmetriában és harmóniában nyilatkozó szép 
arányt dicsőíti, ott Aristoteles egy lépéssel tovább megy, és az 
életet átalakító és átható czélban fedezi fel a szervesség nagy esz
méjét, melynek még ma sem bírtunk végére járni.

De ha ilynemű ellentétek mutatkoznak is Plátón és Aristo
teles között, a harcz még sem élet-halálharcz. Már az ó-korban, 
de különösen az olasz renaissance korszakában (nevezetesen
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 11
Raphael idejében Í6) nagy buzgalommal törekedtek a tudósok 
arra, hogy a plátóni és aristotelesi philosophiát egymással ki
egyenlítsék és kibékítsék. És váljon csakugyan annyira el van- 
nak-e egymástól szakadva az ég, hová Plátón tekint, meg a föld , 
melyre biztos kézzel utal Aristoteles, hogy ezeket nem karolhatná 
át egy eszme, egy egész ? Tekintsünk Raphael képére, a két alak 
nyugodt magatartására, — és úgy hiszszük, hogy az igazság bir
tokában van közülök mindegyik, hogy van egy eszme, van egy 
gondolat, melyben mindketten találkoznak. Plátón ideája Aristo
teles világa nélkül olyan volna, mint az igazság valóság nélkül; 
még olyan maradandó sem volna, mint a múlékony szivárvány, 
mely elragadó színekkel lebeg a föld fele tt; mert a valóságot 
nélkülöző igazság senki szeme előtt nem jelenhetnék meg, nem 
nyerhetne létet, életet. Ezzel szemben Aristoteles (reális)  világa 
Plátón ideája híjával ismét csak igazság nélkül szűkölködő valóság 
volna, kietlen erőknek elbizakodott játéka, rudis indigestaqué 
moles, melyet az eszme nem világít meg, sivár és gondolatban 
szegény. Azért már Plátón és Aristoteles is úgy haladnak, hogy 
kiki a maga irányát (emez a reálist, amaz az ideálist) nem követi 
kizárólagosan. Hiszen Plátónnál a világ az örök ideának képe, és 
Aristotelesnél egy alkotó jogalom alapja minden dolognak. Mind
ketten önmaguktól egy közös czél felé haladnak, melyben talál
koznak. S nevezetesen Aristoteles, mint Plátón tanítványa, a köz
tük fennálló nagy ellentét közepette és annak daczára is, a plá
tóni szellemnek épen leglényegesebb, java részét vette fe l magába.

Felsorolásunk, még egyszer ismételjük, nem akar teljes 
lenni. Láttuk, hogy minő különbségek tüntethetők fel Plátón és 
Aristoteles sajátszerű egyéniségében. Láttuk, hogy Plátón drámai, 
költői jelleme és viszont Aristotelesnek szigorúan philosophiai, 
csak a gondolatra irányzott törekvése; másrészt pedig Plátón 
ideális és Aristoteles reális jellege szemben állanak egymással. 
Ezen jelzett különbségek okai annak, hogy míg Aristoteles philo- 
sophiája abban az időben, mikor a szép iránt való érzék szuny- 
nyadt, kivált abban az alakban, a hogy azt a scholasticismus 
eltörpítette és lenyesegette, századokon keresztül uralkodott az 
akadémiai tantermekben, a szerzetesek czeüáiban és még később is a 
tudósok szobáiban: addig másrészről Plátón mindig, de kiváltkép
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12 BÁSZEL AURÉL.

a renaissance korában, a művészetek és tudományok újjászületé
sének idejében is kedvencz írója volt a költőknek, szellemes nőknek 
és mindazon férfiaknak, kik gyöngédebb és melegebb érzést, élénkebb 
képzelő tehetséget kötöttek Össze philosophiai hajlammal. Az első 
keresztyén századok legnevesebb egyházatyái, nevezetesen Cle- 
mens Alexandrinus, Origines és Augustinus philosophiai irá
nyukra nézve platonikusok. Érteni akarják azt, a mit hisznek, és 
ez igyekezetükben segítségökre van Plátón. A középkorban előbb 
az araboknál, azután a keresztyén iskolákban túlsúlyra vergődik 
Aristoteles. Ama philosophusok, kik az immár befejezett kölni 
dómot alapították és épülni látták, mint Nagy Albert, Aquinói 
Tamás, kiknek scholastikus rendszereik az egyház mind megannyi 
oszlopa volt, egész életükben azon buzgólkodtak, hogy a középkor 
tudományába Aristoteles világát és értelmét oltsák belé. A XI I I .  szá
zad óta majdnem egészen más az emberiség ábrázatja; a XIX.  
század szabad szellemben megkezdett és folytatott bölcsészeti 
munkálatai már nem hasonlítanak távolról sem a XIII. század 
szigorú scholastikus dolgozataihoz. De Aristoteles és Plátón 
mégi 8 túlélték a nemzedékeket. Melanchthon mint reformátor 
szemben a katholikus egyház scholastikusaival Aristoteles szelle
mében irta meg bölcsészeti tankönyveit. Plátón és Aristoteles még 
mai napság is nem kis mértékben uralkodnak az eszmék, gondo
latok világában. A franczia, angol és német tudósok még most is 
ezen két bölcsész felújításán fáradoznak. A németeknél századunk 
elején a Plátónért való lelkesedés volt a túlnyomó és Aristotelest 
majdnem elfeledték volt. Jacobi határozottan Plátón pártjára 
állott. Schleiermacher egészen otthonos volt Plátónban és finom 
érzékkel elevenítette fel még mai nap is mintaszerű fordításában 
és az egyes plátóni párbeszédekhez való velős bevezetéseiben, 
így a francziáknál Cousin, az angoloknál Jowett. — Hegel inkább 
Aristoteles felé hajlott és Hegel hatása következtében több 
Aristotelesre vonatkozó munka látott napvilágot. Nálunk Hun- 
falvy Pálé az érdem, hogy Plátón némely müveit, Haberern Jo- 
natháné*) pedig, hogy Aristoteles főbb müveit magyarban bírjuk. 
De váljon hányán műveltjeink közöl (de még tudósaink közöl is) 
tanulmányozzák eredetiben vagy olvassák fordításban Plátón és

x) V. ö. Hunfalvy Pál, Emlékbeszéd Haberem Jonathán felett, 
Budapest 1881.
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PÁRHUZAM PLÁTÓN ÉS ARISTOTELES KÖZÖTT. 13
Aristoteles műveit? S mai napság, a mikor a philosophiai törek
vések a legellenségesebb szélsőségekig vannak szélylyel zilálva, 
a philosophnsok Plátónban és Aristotelesben keressék a közös 
kiindulást és megnyugvást, a mint ezt tényleg keresték az ango
loknál; Grote, Geddes ; a francziáknál: Fouillée, Ravaisson ; a né
meteknél : Trendelenburg, XJeberweg, Bonitz, Éneken és mások.

Aristoteles kutatási módja, irálya és előadása, a mint láttuk, 
nagyban különbözik a Plátónétól. Kiemeltük Plátón ideális gon- 
dtílatmenetét és világnézetét. Ez utóbbi körülmény ép azokat az 
éreket teszi alkalmasakká a Plátónnál való tartós foglalkozásra, 
melyekben az ifjú lassanként férfiúvá érik, — melyekben az érni 
kezdő ész számára az a fődolog, hogy gondolkozni tanuljon, nem 
pedig, hogy gondolatokat teremtsen, — melyekben nem azt tekintik, 
hogy mit és mennyit tanult és tud valaki, hanem hogy hogyan 
tanulta meg azt. a mit tu d ,— s mely években végre az üde és m int
egy az élet hajnalát élő érzelem többé vissza nem térő virágzása 
korát éli. Ekkor van az, hogy a phantasia még meg nem bénult 
szárnyain repdes ; — ez az a kor, mely az ember életének fény
pontja ; — ez azon kor, mely legalkalmasabb arra, hogy a töké
letesség, fönnség és szépség ideáit magunkban és minden más 
nemes lélekben felköltsük és megelevenítsük, hogy idegen eszmény
képeken lelkesülve saját ideálokat alkossunk.

Hasonló haszonnal fogja majd azután a görög szellem tisz
telője kizárólagosan Aristoteles beható tanulmányozására szentel
hetni a férfias életkor későbbi éveit, mikor a gondolkozó erő éret
tebb, mikor kevésben követelünk sokat, és a mikor könnyebben 
nélkülözzük a beszéd külső díszét.

De már oly sokáig időztem a sajátszerti psychologiai előnyök 
megbeszélésénél, melyeket az ókori bölcsészeinek ezen két hősé
vel való foglalkozás nyújt, hogy csak röviden utalhatok arra, 
minő előnyös dolog az egy szakba tartozó írókat oly egymásután- 
bán olvasni, a melyben ők magok írtak. Ha az ily olvasásnál min
den későbbi író a már olvasott író segítségével érthetőbbé válik: 
úgy ezt kiválóan Aristotelesnél tapasztalhatjuk, kit műveinek 
számtalan helyén meg se érthetnénk tanítója iratainak alapos 
ismerete nélkül, melyekre oly gyakran hivatkozik, majd nyíltan, 
majd meg hallgatagon.

Plátón és Aristoteles személyében nem a múlt áll előttünk, 
hanem a történelem állandó jelene. Plátón és Aristoteles két fönn-
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séges képviselője mind annak, a mi tisztán emberi és szellemi. 
A görög ókorban a szellem eredetileg, természetszerűen fejlődött: 
látjuk ezt az egész görög irodalom fokozatos és természetszerű fej
lődéséből. Ebből magyarázható az a tünemény, hogy e kor alakjai 
nem oly tarkák és mesterkéltek, mint a modern életéi, hanem 
világosak és egyszerűek; nem csiszoltak és változékonyak, nem 
mozgékonyak, hanem nyugodtak és mintegy plastikailag kidom- 
borodók. S ily éltető szellem ragad el bennünket, ha Plátón és 
Aristoteles lábaihoz telepedünk, ha irataikba elmélyedünk, ha 
tanaikat hallgatjuk.

A költészetben, szobrászatban és építészetben örökbecsüek 
maradnak a görögök alkotásai. A mi pedig philosophiájukat illeti, 
gondolkozásmódunk, ha elavúlttá, szárazzá, elaszóttá vált, azt a 
görög philosophusokkal, nevezetesen Plátón és Aristotélessel való 
foglalkozás újra felüdíti, új életre serkenti. Mert a görög ókor szá
munkra nem sötét, holt s rideg őskor, hanem szellemünk ifjúsága.

D r. B á s z e l  A u r él .

A NA KREONI  DALOK.

(6) Felelet.

Faggatnak a leányok: 
Anakreon, te vén vagy.
Tekints csak a tükörbe,
Lám a hajad kihullott,
S a homlokod kopasz már.
Én nem tudom valóban,
Van é hajam, kiliullott-é,
De azt tudom, hogy annál 
Inkább való a vénnek,
Hogy élje a világát,
Minél közelb a sírhoz.
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