
N A P K E L E T 

P A U L E R A K A T E D R Á N . 

PAULER ÁKOS filozófiájának eredeti s minden irányban kristálytiszta 
következetességgel kiérlelt rendszeréről írjanak és szóljanak az erre 
hivatottabbak. Mi nem ezt akarjuk méltatni. Jól tudjuk, hogy filo-

zófiája mintaszerű példája a személyfeletti szigorú tárgyi tudományosság-
nak, a hatalmas észtehetségnek, amellyel gondolatépületét az igazságok ön-
magukban fénylő rendszerére építette. De ha Pauler tanításának egyetlen 
apparátusa az ész lett volna, most erőtlenül hullana ki kezünkből az a toll, 
amellyel nem a nagy tudósnak, hanem a nagy lélekformálónak portréját akar-
juk felrajzolni. Márpedig mindazok lelkében, akik éveken át az ő páratlanul 
vonzó és közvetlen előadói egyéniségén keresztül ismerhették meg tanításait, 
az utóbbi írta be eltörölhetetlenül emlékét. Egy hideg absztrkt világkép kör-
vonalozásával, logikai világossággal és zártsággal még nem lehet lelkeket 
hódítani, ennek feltételeit máshol kell keresnünk. 

Pauler Ákos egész lélekkel filozofált. Önmagát valósította meg akkor, 
midőn hivatásául a filozofálást választotta. Nála tehát az ember elválaszt-
hatatlan volt a filozófustól. Minden szava önmagából, legszubjektívebb élmé-
nyéből fakadt. Előadásainak átlátszó világosságában, szubjektív melegségé-
ben, közvetlen elevenségében, ellenállhatatlan kellemében ott élt a lélek, 
mely bevilágított ismeretlen mélységekbe, a messzefekvőt, a nehezen érthe-
tőt is életközelségbe hozta. Előadásai ép úgy magukon viselték egy műalko-
tás harmonikus teljességét, jelegzetességét, mint az egész élete. Művész volt 
a szó legnemesebb értelmében, aki szemünk előtt, fülünk hallatára formálta 
csodálatosan egységes egésszé gondolatait. Már egész megjelenésében, a tel-
jesen befelé forduló, fegyelmezett, mély lelki életet élő embereket jellemző 
nyugodt, egyenletes járásában volt valami önmagában teljes, önmagában 
zárt, valami sajátos függetlenség az őt környező külvilággal szemben. Tetőtől-
talpig nagyúri magatartásában, minden gesztusában benne rejlett a forma 
tisztelete, azért a formáé, amely nem csupán felszedett, külső máz, hanem a 
benső lelki egyéniség esztétikumának természetes szimboluma. 

Tanítványaival szemben tanusított végtelen jóindulata, egyenletes, 
világos kérdezőmodora, a szellemi nivójukhoz való nyájas, jóságosan meg-
nyugtató s egy pillanatra sem sértő simulékonysága még a leggyengébbekből 
is ki tudta húzni teljesítő képességük maximumát. Mindegyik megérezte 
benne az igazságos, humánus embert, a magasabbrendű erkölcsi személyisé-
get, amely kivétel nélkül páratlan tekintélyt biztosított számára. Rendkívüli 
zárkozottsága nem kisebbítette hatását, mert katedráján ott állt előttünk az 
egész ember, aki túláradó, mélységes missziótudatában pazarul szórta gazdag 
szellemének és lelkének kincseit. Sohasem törekedett saját érvényesítésére ; 
puritánságánál, szerénységénél csak a nagysága volt nagyobb és mégis 
tódultak az előadására, mert a legközönyösebb, a legrészvétlenebb is meg-
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sejtette benne a nagy oktató vonzerejét. Nem óhajtott más elismerést, mint 
szavai nyomán hallgatói szemében, arcán visszatükröződő érdeklődést és 
megindulást. A legkisebb jegyzet nélkül, teljesen szabadon beszélve, hogy 
így mondjuk csevegve, ebbe az élő lélekbe kapcsolódott bele, ez formálta elő-
adását valóságos spontán lelki párbeszéddé, amely minden kérdésre, kételyre 
megadta a feleletet. 

Gondolatkörének minden területén különös erővel emelkedett ki szel-
lemének sajátos transzcendenciája. Talán azért élt a külvilággal szemben a 
lelki messzeség egy bizonyos nemében, hogy annál izzóbb érdeklődéssel for-
dulhasson az általa felismert örök értékek megvalósítása felé. Lelkének egész 
rajongó fanatizmusával hitte és szerette ezeket az értékeket. Minden írása, 
minden előadása, teljes emberi egyénisége, egész élete ezeket szolgálta. És 
ezáltal nevelte elsősorban tanítványait Pauler Ákos. Az élő példakép, az élő 
szemlélet hatását nem pótolja semmi. Látszólagos külső passzivitása dacára 
ez olyan erőt jelentett, amelybe belekapaszkodhatott a mai, ideálok nélkül 
vergődő, az igazi, erős, termékeny élet talaját mindinkább lába alól elvesztő, 
kereső, kapkodó, nyugtalan emberi lélek. 

De mik voltak azok a gondolatok, amelyekben Pauler Ákos a nagy 
léleknevelő, a nagy ember szólt az emberhez? Mik voltak azok a tanításai, 
amelyek legélesebb fényt vetnek az ő emberi egyéniségére? 

Ime az ő szavai: 
A lelki nagyság legmélyebb gyökere az a sóvárgás, melyet az ember a 

nagy totalitások után érez. Mert az, amit hit, remény, szeretetnek mondunk, 
csak különböző megnyilvánulásai az emberi természet legmélyén rejlő hatal-
mas sóvárgásnak. Hiszünk, remélünk és szeretünk, mert vágyódunk azután, 
amiben hiszünk, amit remélünk és szeretünk. Sóvárgásunk tárgya pedig a 
teljes, a tökéletes állapot, szemben az adott valóság befejezetlen, tökéletlen 
mivoltával. 

Pauler tanításának ez az örök tökéletesség után való világsóvárgás köl-
csönzött szinte Szent Ágostonéhoz hasonló szubjektív melegséget. Ebből 
fakadt filozófiájának egy más sajátos irracionális eleme : rendíthetetlen hite. 
A nagy, erős szellemek nélkülözhetetlen sajátsága a hit. Pauler sohasem 
mulasztotta el a hit elsőbbségének kiemelését a tudással és akarattal szem-
ben. Tudni, azt sem tudom mi lesz velem a következő pillanatban, csupán a 
hitem abban, hogy elérem célomat, segít a cselekvéshez. A tudást is a hit 
indítja meg. Az emberiség legelső miértje, legelső kérdése ebből fakad. Ha 
nem hiszek valamely ismereti tárgy tartalom gazdagságában, tudásvágyam is 
elenyészik. Oly tudomány vagy olyan ember, amiben vagy akiben nem hiszünk, 
elveszti előttünk értékét. Hit nélkül nincs élet. A tudás a mult, de a hit a 
jövő, életünk bázisa. A legracionálisztikusabb gondolatfolyamatot is az 
eredménybe vetett hit élteti. De hit nélkül nincs igazi szeretet sem. A sóvár-
gás egy a szeretettel, ebből fakad a hit, a jövőbe vetett remény és bizalom. 
A tudománytól függetlenül ezek vezetnek bennünket az érzékfeletti 
világba. 

Ez az érintkezés az érzékfeletti világgal Pauler filozófiájának minden 
területén szembe tűnik. 

Ezért lesz rendszerének kiindulópontja és záróköve az igazság fogalma, 
amely abszolút, a létezés felett áll s amelynek értékességét miniden érték-
itélet felteszi. A tudomány, a művészet, az erkölcs szorosan összefüggnek, 
mert mindhárom az igazság kultuszát tűzi ki célul. A tudomány fogalmakban, 
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a művészet szemléletben, az erkölcs cselekedetekben fejezi ki az igazságot. 
Ennyiben a tudomány, művészet, erkölcs nem egyéb mint a végtelenség és 
az örökkévalóság felé való törekvés egy-egy formája. 

Ezért keresi Pauler mindenben a változatlant, az egyetemest, az örökké-
való lényeget. Pszichológiájában rámutat arra, hogy az egyes fogalom nem 
szakítható el az egyetemestől. A fogalomban a tárgy lényegét akarom meg-
ismerni, tehát a változatlan maradandó vonásait emelem ki a szemléleti 
elemek rovására. 

Ezért volt valóságos élmény hallgatói számára Platonról tartott kollé-
giuma. K i tudta volna nálánál teljesebben magáévá tenni a plátoni eszmetan 
mélységeit, az örök ideális tartalmakat feltételező emberi megismerés taní-
tását? Az egyetemes megismerésében kilépek a mulandóságból és egy ideális 
érzékfeletti világba emelkedem. Az igazi tudás az egyetemességek megisme-
rése. De ki tudta volna nálánál élesebben meglátni a plátói erosznak nemcsak 
az észhez, hanem az egész emberhez szóló hatalmas mozgató erejét, azt a 
sajátos messzeségbe vágyást, amelyet az ember a Szép láttára az örök ideák, 
a tökéletesség világa után érez? 

Ezért állt oly közel hozzá Aristoteles, akinél az örök lényeg megisme-
rése és kibontakoztatása áll a filozofálás középpontjában. A plátói sóvárgás 
itt az aristotelesi Istenség fogalmába olvad bele, amit utolérhetetlenül tudott 
Pauler interpretálni. Isten a világ mozgatója, de ő maga mozdulatlan marad, 
mert különben nem volna változatlan. Ez csak egyféleképen lehetséges. 
Ha valakit szeretünk ez vágyat ébreszt maga iránt, megindít bennünket maga 
felé, míg ő maga mozdulatlan marad. Ennek a lelki mozdításnak megindítója 
az Isten. Akkor midőn arra törekszünk, hogy lényegünket kibontakoztassuk, 
Ő utána vágyódunk. Az Isten iránti szeretet mozgatja a világot. 

Ezért vonzódott mindazokhoz a nagy bölcselőkhöz, akik azt tanították, 
hogy lelkünk nemcsak relatív, mulandó tapasztalatokkal, de magával az 
Abszolutummal jut közvetlen érintkezésbe az örök igazság és a végtelen sze-
retet élményében. 

Az abszolút elemeket keresi esztétikai tanításában is. Pauler teljesen 
átérzi a filozófia és művészet, valamint a filozófia és a költészet mélységes 
rokonságát. A lélek életében nem választható el a megismerés az érzelemtől 
s általában a törekvéstől. A lélek történetének bármely nyelven való elmon-
dása kell, hogy a mély megismerést is felölelje. A filozófus, aki a világ és az 
élet nagy titkaiba tekint bele, a költészetet és a művészetet is fel kell, hogy 
fedezze a maga rejtelmes szépségeiben. Pauler a nagy filozófusokban lappangó 
művészlélekkel vitt fényes öntudatot a művészetek élvezetébe. 

Liszt Ferencről írt tanulmánya a zeneesztétika legmélyebb alapjait 
fedte fel. 

Minden emberi tevékenységre az elégedetlenség hajt. Minden emberi 
alkotás kiegészítése akar lenni a tökéletlen valóságnak. A művész midőn a 
maga fokozott érzékenységében arra törekszik, hogy a dolgokat tökéletes 
mivoltukban, azaz a karakterisztikum hangsúlyozásával ábrázolja, új vilá-
got alkot, mert a valósággal nincs megelégedve. A művészi tevékenység tehát 
a tökéletesség után való sóvárgás megnyilvánulása. Nagy művész az, aki e 
nagy világsóvárgást alkotásaiban oly módon tudja kifejezni, hogy azok szem-
léletéből a mi magunk vágyódásai is öntudatosabbakká válnak. A nagy 
művész felgyujtja a világot, mert magával ragad minden emberi vágyat és 
sóvárgást, mely mindannyiunkban él és kifejezésre törekszik. 
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Különösen megragadó a maga nemes egyszerűségében Pauler tanítása 
a tragikumról : 

Tragikus, ha egy nemes emberélet nem bír azzal a tartammal, amellyel 
értéke szerint bírnia kellene. Ezért minden tisztességes jóra törekvő emberi 
élet tragikus. Egész életében becsülettel dolgozik, hű az eszményeihez, ezzel 
szemben az élet a test szenvedéseiben és halálában gátat szab törekvései elé. 
Ez annál tragikusabb, minél gyorsabb léptekkel halad valaki a jó megvalósí-
tása felé. A reformátorok máról holnapra akarják megváltoztatni a világot, 
mivel ez nem sikerül, áldozatai lesznek az életök rövidsége és értéke között 
fennálló aránytalanságnak. 

Ethikájában nyilvánult meg legközvetlenebbül Pauler Ákos egyéni nagy-
sága. Egy egész életre való értéket adott annak, aki itt tárt szívekkel fogadta 
be tanításait: 

Az a legértékesebb élet, amelyik az igazságot szolgálja. A hazugság 
azért a legerkölcstelenebb, mert az erkölcsiség alapfeltételeit tagadja meg. 
Ezért mondja Szent Ágoston: Minden bűn hazugság. Az igazi tudósok, mű-
vészek mind nagy moralitású emberek. Az erkölcsi élet hanyatlásával a kul-
túra is hanyatlik, mert az igazság önzetlen szeretete csak nagy moralitásból 
fakadhat. 

Tény, hogy a kultúra, melyben az igazság megvalósítása végbemegy, 
nem növeli, sőt csökkenti az emberi boldogságot. A jelennek élő, problémát-
lan, primitív lélek sokkal elégedettebb, mint a tépelödő, problémáktól nyug-
talanított kultúrált ember. De ezzel szemben a művelt ember legszembe-
szökőbb ismertetőjegye az önuralom, mely hosszú iskolázás, fegyelmezés 
eredménye. A kultúra nem tesz boldogabbá, de erősebbé. Fegyelmezettségre, 
bátorságra, önlegyőzésre, s amely nélkül nincs élet: az egyéniség igényeinek 
megszorítására képesít. Az igazi műveltség etikai kiműveltséget jelent. Nem 
az a művelt ember, akinek nagy tudása van és aki ezeket a felszedett, de 
soha élményszerűen magáévá nem tett ismereteket csak külső előnyök és 
sikerek érdekében használja fel, hanem az, akinél a tudás a gondolkodás fino-
modottságával és kritikájával, a látókör szélességével, az érzelem mélységével, 
szóval a lelki élet általános differenciációjával párosul. A magasabbrendű 
szellemiség sohasem gőgös, hanem szerény és alázatos, mert jól ismeri tudásá-
nak határait. 

Nincs olyan élet, amely etikai szempontból értéktelen volna, mert az 
élet mindaddig értékes, amíg alkalmat nyujt a kötelesség teljesítésére. Vajjon 
melyik ember mondhatja el : én minden kötelességemet teljesítettem, tehát 
nyugodtan meghalhatok. Bármilyen emberfelettiek legyenek testi vagy lelki 
szenvedései kötelessége élni, mert példát nyujthat arra, hogyan kell béke-
tűrést és önfegyelmet gyakorolni. 

Tanítás nevelés nélkül nemcsak fél, hanem káros munka. Az erkölcsi 
nevelésben legfontosabb az utánzás momentuma. Ezért óriási felelőséget 
visel mindenki, aki gyermekekkel vagy fiatal fogékony lelkekkel érintkezik. 

E pár kiragadott, de legjellemzőbb gondolataiban előttünk áll Pauler 
Ákos az ember. Nem ismerte a megalkuvást. Amit egyszer igaznak ismert fel 
és hirdetett, azt teljes lélekkel tette magáévá, mintahogy teljes lélekkel for-
dult el mindattól, amit helytelenített. Reformátor volt a szó legnemesebb 
értelmében, aki rendkívüli szellemi aktivitásával és erkölcsi személyiségének 
teljes súlyával törekedett az őt környező külvilág nemesítésére. Olthatatlan 
sóvárgása az örök tökéletesség után imár kielégítést nyert. Életének gazdag-
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sága és mélysége csakis abban a tökéletesen idealisztikus világszemléletben 
hangozhatott ki, amely horgonyát az érzékfeletti ideálok hitébe vetette. 
Ezáltal emelkedett Pauler Ákos azok közé a nagy filozófusok közé, akik a 
küzködő, vergődő emberi lélek megujúlásának örök forrásai. 

Prahács Margit. 

Buday György : Fametszet Arany János 
«Veres Rébék» c. balladájához. 


