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Száz éve született Pauler Ákos és Szabó Dezső

Pau1er Ákost lényegében elfelejtették. Annyira, hogy Mátrai László egyébként
rokonszenvező emlékezése is úgy tudja, hogy fiatalkori munkája, Az etikai meg
ismerés természete valamelyest szenzualísta lett volna. A Monarchía-kutatás új
hulláma sem hozta fölszínre filozófiájának összefüggéseit Brentanóva1 és Meínong
gal, hiába e bölcselők - s általában az osztrák-magyar századelő - világméretű

divatja. E1felejtődött az is, hogy Pauler munkái, még kései, csak halála után megje
lent eszmetana is, mennyíre a Vasárnapi Körnek, különösen Zalai Bélának és
Mannheim Károlynak az első világháború előtt. még a Szellem korszakában ki
fejtett eszméivel vannak rokonségban. Vonzalmát Arisztotelész és az érett skolasz
tika iránt afféle száraz 'és rideg profess-zori epigonizmusnak tartják. Való igaz,
Pauler Ákos konzervatív volt, zárkózott, hideg írástudó, aki értelmiségi hivatását
főpapi gőggel gyakorolta, tudósok és államférfiak voltak fölmenői. Pályáját a
neotomizmus egyik első európai orgánumában. a Temesvárott megjelent Bölcseleti
Folyóiratban kezdte. 1920-oon, még a fehér terror idején lett a Magyar Filozófiai
Társaság elnöke; azt megelőzően a forradalmak exponenseit kizárták, a vezető

ség zsidó származású tagjait pedig visszavonulásra szólították föl. Ugyanakkor
kegyelettel emlékeztek meg arról a Somló Bódogról. aki tiltakozott. amikor bal
oldali elvbarátaí, Kunfí és Lukács megsértették az egyetemi autonómiát és töb-

-bek között éppen őt, Somlót nevezték ki budapesti professzornak. Somló később

Kolozsvárott öngyilkos lett és vagyonát a Területvédő Ligára hagyta, s így föl
tehetően az egyetlen volt radikálisként érdemelhette ki Reményik Sándor verses
gyászbeszédét. Egyébként Somló posztumusz. töredékes filozófiai alapvetése ahhoz
a kritíkus platonizmushoz csatlakozik, amelynek Pauler Ákos volt a 'legfontosabb
magyar művelője, sőt már a világhírű Juristische Grundlehre értéktana sem áll
távol Pauler Lpgikájától. zalai elesett a háborúban, a közvetlenül nem veszélyez
tetett Fülep Lajos visszavonult Zengővárkonyba, Lukács, Mannheim, Kolnai Aurél.
Hauser emigrált - az újkantlanízmus és pozitivizmus magyaroszági ellenzéke
megszűnt, Es Pauler hiába volt Szekfű és Babits mellett a nagy katolikus triász
harmadik tagja, a Bethlen-Klebelsberg-féle neobarokk őt sem ismerte el igazi
tekintélynek. A filozófia természetes közönségét Magyarországon az elkötelezett
baloldal politikai eszméi foglalkoztatták. a mínden szempontbél csonka Magyar
ország hivatalos kultúráját nem érdekelték a fiozófiák és művelőík.

Az, hogy .a filozófia egyszeriben elillanhatottegy európai ország műveltségé-.

ből több okra vezethető vissza. Ha 1848-nál messzebb nem akarunk hátrálni a
történelemben, akkor főleg arra. hogya szabadságharc óta olyan intenzíven össz
pontosult mínden kulturális érték a politikai baloldalon, hogy a baloldal vagy a
liberalizmus mínden veresége egészen egyszerűen a kultúra vereségét jelentet
te. A tartalmilag konzervatív munkák szerzői többnyire hitehagyott, izgékony ra
díkálísok, akiknek soha nem sikerült a nyugodt, magabiztos legitimitás látszatával,
öntudatával, méltóságával Iölszerelkezrüük. A magyar tizenkilencedik század nagy
tekintélyei - 48 után - egytől egyig liberálisok: Eötvös, Szalay, Csengery, Tre
fort, "a magyar doktrinérek", a centralisták (vagy ahogyan Halász Gábor ne
vezte őket: a magyar viktoriánusok) mind szabadelvűek voltak, a világ 'Locke,
Thoreau és Jefferson mellett tisztelné, ha jobban ismerné őket. Az egyetlen iga
zi, tizenkilencedik századi konzervatív olyat tett, amit a francia restauráció leg
elszántabb ultramontánjai 'sem tettek volna szívesen. ráadásul ő nem a legitim
magyar királlyal szövetkezett, hanem a trónfosztott. magyar jogi szempnntból még
megkoronázatlan idegen hódítóval; s a nyílt, bár átgondolt szembeszállás 48 szel
lemével nem szerezhetett Kemény Zsigmondnak komoly tekintélyt. hiába volt a
kor talán legélesebb elméjű gondolkodója, akit a realitások tisztelete tett Magyaror
szágon magányos különccé, Az igazi zseni azonban a szélsőbaloldalon találtatott:
Erdélyi lTános tanulmányainak ídeológtakrttíkaí súlyát, a csak Adyéhoz és Karl
Krauséhoz fogható Kasszandra szemét semmilyen látszat nem csapta be: ez a
jobbágyivadék maga a magyar intellektuális hagyomány. Könyveinek csak né
hány régi rossz kiadása van. életműve ismeretlen, pedig ebben a családias kis
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országban két ismert ember él, aki közvetlen leszármazottja; biztosanpurltá-.
nok, mínt ősük. Csak gyűjt5munkáját folytatják, csak fölbecsülhetetlen értékű

leveleit adják ki; csöndben dolgoznak - és a nélkülözhetetlen Erdélyi János
hallgat. - Egyszóval konzervatív hagyomány nem volt, a hordozásra míntegy
kijelölt aulikus főurak egyben magyarellenesek voltak, ami kizárta öket a nem
zet kultúrájából. Ez a hiány nem tett jót nekünk.

1848-49 a magyar gondolkodás számára kötelezővé tette a pátoszt és a radi
kalizmust. A magyar történelemben nem akadtak nyugodt, valóban tekintélyes
konzervatívok akkor sem, ha a helyzet tényleg megkívánta volna. Aposztaták és
robbanékonyellenforradalmárok mindíg voltak. Gróf Bethlen és báró Klebels
berg valóban és őszintén konzervatív politikája nem talált hitelt érdemlő kon
zervatívokat. Az erre a szítuácíó által kiszemeltek gyanúsak voltak. Szekfű meg
sértette Rákóczi-könyvével a nemzeties előítéleteket. Szabó Dezső bevált volna
Marinetti szerepében, de ezt a' szerepkört senki nem kívánta véle betölteni, Nyu
gat-cikkeit, Tett-beköszöntőjét, a különítményesek túl fehér lelkesedését nem le
hetett neki megbocsátani. Babits pedig szoltdarításból, kvaIltásérzékből, emberi
finnyásságból - egyszóval: erkölcsi okokból - megmaradt a Nyugat, az ugyan
megszelidített, de továbbra is gyűlölt ősellenség élén. Prohászka Ottokárt elvég
re indexre tétette a pápa, az Irályá is túl expresszív. Valamennyien forradalmak
részesei voltak: tudományos, irodalmi, teológiai forradalmaké. A rendszer kény
telen volt beérni radikálisokkal - mint gróf Teleki Pál - és nímandokkal. A
valódi szellemi foradalrnak részeseire gyanakodott. A tisztes konzervatív hagyo
mány hiánya működésképtelenné tette az egyetlen, valóban konzervatívnak el
képzelt művelődéspolítíkát: a katedrákon, akadémiákban eluralkodott a mucsai
középszer, minden minőség a bal- és jobbszélre szorult, Szekfű Három nem
zedékét valamiképpen hitvallásának tekintette a hivatalos magyar királyi kon
zervativizmus; de azért eléggé óvatosan csinálták, okkal: a könyv a Széchenyi
-féle reformpolitika tisztességes - bár számomra nem nagyon rokonszenves 
végiggondelása. méghozzá a Monarehia világbírodalrní távlataiban gondolkodó fő

műve; ez pedig elég messze volt Csonka-Magyarország (engedtessék meg e komp
romittált kifejezés átértelmezése: ez vertikálisan is értendő) revíziós ordítozások
kal indokolt mozdulatlanságátől. Minden színvonalasabb konzervatív kísérlet a
széleken született meg - és gyakran azonnal, mint Németh Lászlónál. szocía
Ilsztíkus elképzelésekkel társult -, vagy pedig porba fulladt az egyetemek Anna
leseiben és Actáiban. Grünwald Bélának vagy Weis Istvánnak - hogy is mond
jam? . .. a nevek ne tévesszék meg a történelemmel csak rnost Ismerkedőket; a
látszat csalhat - csak szemlelete volt, programja nem.

Pauler közben tanított az egyetemen. Tanítványaiból jobb vagy rosszabb ka
tedrafilozófusok lettek, leckéiből inkább irodalmárok és pszichológusok okultak.
Magyar hagyományokhoz nem volt köze, még - a szokványos .áltítások ellenére
- Böhm Károly szintén jelentős, színtén elfelejtett rendszeréhez sem. A: projekció
fichtei hevességű tana és a nem pszíchologísta, de alanyt célzó értékelmélet
mélységesen idegen 'Volt tőle. Hagyománya szigorúan nemzetek fölötti volt: ka
tolikús és .-: ezen keresztül és ennek révén - görög. Az a filozófus, aki a
szubzísztenciát, a fönnállást helyezte a kategóriaépítmény csúcsára - hiszen az
is érvényes, ami nem létezik, például valamely elvont igazság, geometriai tétel
-, semmit sem kezdhetett a konzervativizmus legjelentékenvebb és modern vál
Iajával, amely az iszonomlát és koínoníát, az Isten színe előtt való egyenlőséget

és a megváltásra mínt ígéretre váró és mínt célra törekvő emberi közösséget a
különbözőség antikatolikus szellemével szeretné fölváltani. A nacionalista korszel
lemnek tett néhány "lip service", formális engedmény, mít sem számít, Pauler
Mos katolikus - tehát egyetemes - filozófus maradt (ami nem: föltétlenül he
lyes, hiszen ez az univerzalitás is számtalan ponton támadható), nem volt köze a
közkeletű mítoszokhoz, "csak" ahhoz a hithez, amit a statisztikai adatok szerínt
Magyarország lakosságának többsége vallott. Mint minden konzervatív, 5 is te
kintélyre támaszkodott: ez a tekintély azonban a spirituális elmélkedés, a szí
gorúan következetes gondolkodás tekintélye volt és nem fenyegette soha komo
Iyan a gondolkodás szabadságát. Pauler Akos mesterének, Brentanénak elmélete
a létről mint különféle dolgok közös nevéről, azaz homonímáról és a tudati aktusok
tárgyra-irányultságáról (íntencionalításáról) Arisztotelészre és a középkorí sko-
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-!asztikára támaszkodik, de a hagyományos képzetek olyan eltökélt kritikáját
tartalmazza, ami nemcsak Husserl győzedelmes metafízíkaí bízonvosságaínak, ha
nem Wittgenstein kifinomult tépelődéseinek ihletőjévé is teszi. Ez a kritikai cél
zat Pauler Akos műveiben sokkal bizonytalanabb, mint mesterénél, de különö
sen posztumusz töredékei jelentéselméleti vonatkozású részeiben a vallásos magá
baszállás szigorán iskolázott okfejtés megmutatja szabad lehetőségeit, És ebben
Pau!ler Brentano tanítványa, ez pedig magas rang földrészünkön.

A nyugodt, a klasszikus, a hűvös, a médszeres Magyarországon: kivétel. Szabö
Dezső pedig tipikus. Űt valamennyire mégis ismerik. Filoszok legalább bizo
nyosan olvasták Az elsodort falut s belelapoztak a Ludas Mátyás Füzetekbe.

_nyilván hallották a főműrólFülep Lajos ítéletét (míszerínt "tanítani való példája
annak, miként nem lehet Is ha nem lehet, nem kell] regényt írni"), amit csak a
folytatásávalegyütt írok alá (hogy ti. "aki nem hiszi, olvassa el", azaz ki kel
lene adni, le a tabukkal! stb.), De aláírom: és bevallom, nem értem Komlós
Aladárt, aki jelentős írónak tartja ezt az embert.

. De hát korántsem akarom taglalní Szabó Dezső untig szídott, puffadt rétori
kájAt, üres bombasztjait, lepedékes képzeteit. Nem erről van szó. Csak arról, hogy
miért és hogyan lett egy tehetséges és mérsékelten sikeres baloldaliból írástudat
lan és sikeres jobboldali? És rníért maradt még igen komoly embereknek is kút
feje a 30-as évekíg vagy akár egészen máig (ha ugyan jólolvastam Fábián Ernő

tanulmányát)? Az okokat minden oldalon magának Szabó Dezsőnek az érveivel
szokás magyarázni. A grasszáló tudatlanság azt szekta magának beképzelni, hogy
a századelő magyar baloldala nem törődött pro primo a nemzettel. pro secundo
az agrárkérdéssel. Akí nem sajnálja a fáradtságot, hogy bekukkantsen a Huszadik
Század évfolyamaiba, az csodálkozni fog: nem fogja érteni, hogy miként voltak
képesek elhinni az emberek ezt a hazugságot. Jászlék ugyanis gyakorlatilag nem
foglalkoztak mással, hiszen hitehagyott epigonjaikkal egyetemben ők is úgy lát
ták, hogy ez a lényeg. Persze: szemben a szociáldemokráoiával ; de érdekes módon
a népies nacionalizmus nem a szocíáldemokratákat vádolja - ez utóbbiakkal
valami furcsa elfojtás miatt szembekötősdit játszik a magyar történelmi tudat.
A nemzeti reform és az elvont emancipáció egyetlen jelentős elméleti vitáját
Jászi Oszkár és Szabó Ervin folytatta le - tontos dolgokat később is írtak erről,

de akkor a partnerek már rég nem figyeltek egymásra. A magyarázat az szo
kott lepni, hogy Szabó Dezső ezt a nem létező hiányt kompenzálta túl. Ennek
ugyan nincs. sok értelme, mégis létező kérdésre figyelmeztet.

A baloldali szocíológusok - Szende, Dániel, Ágoston, Braun és sokan, sokan
-mások - nem valaki vagy valami képviseletében végezték kutatásaíkat a nagy
birtok történetéről. a nemzetiségi falvakról stb. Az erkölcsi parancs, a tudomá
nyos lelkiismeret, a szociális részvét, a honpoltári öntudat - ahogy Thoreau ne
vezte: "a polgári engedetlenség iránti kötelesség" -,a politikai felelősségérzet

nem tekintélyre támaszkodik és magatartást folytat hagyományként. Nem hi
szem, hogy ez annyira a polgári osztályhoz és a POlgári korszakhoz kapcsolódnék.
mint vélik. Hiszen a civilkurázsí és a többi hiányát a csökött magyar polgárságrá
lőcsölik; a magyar polgárság valóban elég gyatrácska volt, de nem áll az, hogy
Magyarországon nem volt civilkurázsí. Példa van elég, tessék lapozgatní. A
nemzeti érzelmű radikalizmus, a nemzetközibb szociáldemokrácia pragmatízmusa,
az 1919-es kommunisták jövőbe vetett utopízmusa módszertaní, illetve hit-okokból
eltért ugyan a születő új konzervativizmustól, mert el kellett vetnie a hagyomá
nyos vagy hagyományosnak .Iöltüntetett autorítást, de egy akolba csak az antisze
mitizmus terelhétte őket. ~ új konzervatívízmust ki kellett találni: az autentikus.
hűbéri-legítímista-nagyűrf változat nem hallgathatott a vér szavára, az övé kü
Jönbea is kék volt. Ki kellett találni, méghozzá plebejus, pimasz, alantas módon:
hiszen a tekintély Eötvös és Deák volt, Tiszát pedig baleknak látta Szabó Dezső,

nem tragikus hősnek, mint Szekfű. Ezért - szép kis paradoxon - éppen az új
konzervativizmus fogja tévútnak minősítenl a magyar rnúltat, holott az másutt
vérmes anarchisták szokása, Ezért is kell a modern konzervativizmusnak a tör
ténelem nélküli régit, a parasztságot középpontba állítania, a még az ókori
Egyiptomból származó paraszteszményítés összes régi fogásával. Az Action Fran
caíse a Bourbonok Liliomos lobogójával indult el - de a magyar királyt a magyar
liberálisok találták ki 1867-ben!
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A konzervatív hagyomány - a nemes, tisztes, Haynau-barátságtól, mus?ka
vezetéstől be nm mocskolt hagyomány - nem léte tette brutálissá az 1919-20-as
jobboldali visszahatás kultúráját (ami akkor nagyjából Szabó Dezsővel volt egyen
lő) és terelte a faji gondolathoz, anélkül, hogy fasiszta jellegűvé tette volna;
noha persze a kor geopolitikusa, Teleki, nem (mondjuk) Edmund Burke-höz vagy
Joseph de Maístre-hez írt előszót, hanem Salazar könyvéhez - de nem is Darré
hoz vagy Rosenberghez. Ez a gondolat olyan nagyjainkat is befolyásolta, mínt
Németh László vagy Pap Károly (a Zsidó sebek és bűnök című elkeserítő vita
iratára gondolok), talán éppen azért, mert intellektuális -kötelességgé vált törté
nelmet teremteni. A magyar politikai képzelet tekintély és utópia között vergő

dött. A valóban nemes, elmélyült és átszellemült konzervativizmus (pl. a Stemma
-kör) szekta maradt, a "polgári" radikalizmus a Századunk és Csécsy Imre körül
azzá lett. A politikai képzelőerő kritikai válfaja - amely a gyakorlati észhez
tartozik - szétmorzsolódott,

Ez teszi' Szabó Dezső ídőszerűtíenségét élesen aktuálissá, .és Pauler Aac.os ak
tualitását bánatosan Időszerűtlenné,

KALÁSZ MÁRTON VERSEI

Két kis vers
(BETJ;:RNI)

Fölsírsz. akár a hangya,
nem hallani -

világ nem túlon-túl világos,
magas a boltja,
hol a meghittség, ott a szentély,
johászod
aprózna hűvösön felé -

IJatyud.kívül ·azajtón,
nYJlkára kötve,
mint a póráz, a megtett
s mással nem sürgető

út - -

(FOHASZ)

Nem érzem, mínt a madarak
tenger fölött ,a-fény esését 
más sűrűdés röptöm alatt
szem-szárnyaim partvonalad,
túlnanom,

el ne vétsé/c,

Ajánlás, éjszaka

Halott vagy; növő hajszálrepedés
gondolataimon -
beszivárog hozzám egy téli másvilág
testőrlő hidege.

Úgyelleng: mint huzat ágyam, előtt;
emlék hó köntöse
mélyülsz; átnézek rajtad, messze jól
/cerül-e csillagom?

A házba vissza

A házba vissza
öregen, szaladóruhában
belül. akár a tövisfa gyümölcse.
éj-maggal, feketén. -

Tűrelmesen

jöljutva a nagy 'mosdatáshoz,
fehér lét-végi inghez 
akár-
ha élnénk.

Elvonulás

Ha már nem leszek köztetek,
megláthatjátok /vis titkaimat.

Most szórom szét előttetek

- én nem, ti legalább
majd nyomukon visszataláljatok.

Ne féljetek; keserűek

vagyis nem emészti őket madár.
nehezek s földhöz tapadók,
nem hordja világgá könnyen a szél.

Sejtem, e földön már nem izzanak -

de a meleg hold fényét apró rögeUt,
a fagy fönti megállásának
kövesztett sugarát
éji járástokban, 1Jislákolásra

csak tükrözik.
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