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Perecz Lász ló

TÚL AZ ISKO LAFILOZÓ FIÁN*
A Pauer–Kármán-vitáról

Az írás egy XIX. szá zad vé gi fi  lo zó fi  ai vi tát re ka pi tu lál és ana li zál. A vi ta sze rep lôi a kor szak szel le-
mi éle té nek fon tos alak jai: Pauer Im re és Kár mán Mór. A vi ta anya gát há rom, 1892-ben meg je lent 
vi ta irat ké pe zi: Kár mán – Pla giosip pus ál né ven írott – Pauert meg tá ma dó bro sú rá ja, az Egy tu dós 
koryphaeus; Pauer er re írott vá la sza, a Vá lasz Pla giosip pus nak; il let ve Kár mán – is mét ál né ven 
köz zé tett – vi szont vá la sza, A tu dós Koryphaeus vá la szá nak igaz sá got szol gál tat Pla giosip pus. 

A ha mar szé les nyil vá nos ság hoz ju tó, a na pi lap ok ba is be szi vár gó és kul tu rá lis-po li ti kai bot rán  nyá 
da ga dó vi tá nak há rom szint jét igyek szünk el kü lö ní te ni: a sze mé lyes, a konk rét tu do má nyos és az 
abszt rakt tu do mány-mód szer ta ni szin tet. A sze mé lyes vi tá ban, úgy tû nik, Kár mán a ko ra be li böl cse-
le ti élet mind több in téz mé nyes po zí ci ó ját meg szer zô, ám igen sze rény ké pes sé gû és lé nye gé ben 
sem mi lyen önál ló tel je sít ményt nem nyúj tó Pauert lát ja jó nak meg tá mad ni. A konk rét tu do má nyos 
vi ta tár gya egy plá gi um-ügy: hogy köny ve i ben Pauer – kü lön fé le né met szer zôk mû ve i nek af fé le 
nyers for dí tá sát ad va – va ló ban ide gen szel le mi ter mé ke ket sa já tí tott-e el? A két szint hát te ré ben 
sej lik föl a har ma dik, az abszt rakt tu do mány-mód szer ta ni szin t: hogy tud ni il lik mik a tu do má nyos-
ság ká non jai, il let ve mi te kint he tô a tu do má nyos ság ki elé gí tô kri té ri u ma i nak? Írá sunk a vi tá nak 
ezt a har ma dik szint jét tart ja szem elôt t. A vi tá zó fe lek ál lás pont ját az is ko la fi  lo zó fi  ai és az is ko la-
fi  lo zó fi  án tú li – a böl cse le tet szci en tifi kál ni és mo der ni zál ni igyek vô – fi  lo zó fi a föl fo gás vi tá ja ként 
pró bál ja ér tel mez ni: e sze rint míg Pauer – az ide gen szer zôk refl  ek tá lat lan és önál lót lan át vé te lé vel 

– a ha gyo má nyos is ko la fi  lo zó fi a ál lás pont ját oszt ja, ad dig Kár mán – a refl  ek tált és adap tív re cep ció 
mel lett ér vel ve – az is ko la fi  lo zó fi  án tú li fi  lo zó fi a föl fo gást kép vi sel. 

Írá sunk há rom gon do lat me net re ta go ló dik. Elô ször rö vi den be mu tat juk a vi ta részt ve vô it, Kár-
mán Mór pe da gó gust és Pauer Im re fi  lo zó fust. Utá na ös  sze fog lal juk a vi ta em lí tett há rom szint jét: 
a sze mé lyes, a tu do má nyos és a tu do mány-mód szer ta ni szin tet. Vé gül, is mét rö vi den, a vi ta tu do-
mány-mód szer ta ni szint jét az is ko la fi  lo zó fi  ai és az is ko la fi  lo zó fi  án tú li böl cse le ti dis kur zus ös  sze-
csa pá sa ként in terp re tál juk. 

KÁR MÁN ÉS PAUER

A vi tá zók kö zül Kár mán a te kin té lye sebb és az is mer tebb, Pauer a fi  a ta labb, a szé le sebb kor tár si köz-
vé le mény szá má ra ke vés bé hí res, ám a ko ra be li fi  lo zó fi  ai in téz mény rend szer ben job ban po zí ci o nált.

Kár mán Mór (1843–1915) pe da gó gus és mû ve lô dés po li ti kus, a ma gyar köz ok ta tás du a liz mus-
ko ra be li új já szer ve zô je és mo der ni zá ló ja. Leg fon to sabb mun ká ja, 1879-ben be ve ze tett tan ter ve 
mint egy fél év szá zad ra meg szab ja a ma gyar kö zép is ko la tan anya gát, ezen ke resz tül pe dig a mû-
velt ség ko ra be li ká non ját. Bé csi fi  lo zó fi  ai és fi  lo ló gi ai ta nul má nyok után a pes ti egye te men dok to rál, 
majd Lip csé ben pe da gó gi át hall gat. Ha za tér ve a pes ti egye tem nek 1872-tôl ma gán ta ná ra, 1909-tôl 

*Az írás elô adás ként hang zott el a Ma gyar Köz tár sa ság Po zso nyi Kul tu rá lis In té ze te, a Come nius Egye tem BTK Ma-
gyar Nyelv és Iro da lom Tan szé ke és a Szlo vák Tu do má nyos Aka dé mia Fi lo zó fi  ai In té ze te ál tal szer ve zett, „Is ko lai 
fi  lo zó fi a Ma gyar or szá gon a XVI–XIX. szá zad ban” cí mû kon fe ren ci án 2002. ok tó ber 17-én Po zsony ban.
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nyil vá nos ren des ta ná ra: a ne ve lés tan, a lé lek tan és az eti ka pro fes  szo ra. Te vé keny sé gé ben el vá-
laszt ha tat la nul ös  sze fo nó dik az el mé le ti pe da gó gi ai ku ta tás és a gya kor la ti pe da gó gu si mû kö dés. 
Mint el mé le ti pe da gó gus a kor sze rû ne ve lés tu do mány meg ho no sí tó ja: pe da gó gia tör té ne ti, ös-
 sze ha son lí tó pe da gó gi ai és di dak ti kai mun kái a mo dern pe da gó gia ha zai in téz mé nye sí té sé nek 
meg ha tá ro zó tel je sít mé nyei. Mint gya kor ló pe da gó gus a pol gá ri ok ta tá si rend szer meg te rem tô je: 
a ta nár kép zô in té zet és a gya kor ló gim ná zi um meg ala pí tá sá val, a kö zép is ko lai tan terv ki dol go zá sá-
val és tan köny ve i vel dön tô sze re pet ját szik a mo dern köz ok ta tás ki épí té sé ben. Li be rá lis po zi ti vis ta 
mû velt sé gé nek hát te ré ben a he ge li tör té net fi  lo zó fi a, elô te ré ben a herbar ti pe da gó gia áll. A he ge li 
tör té net fi  lo zó fi a a fej lô dés gon do lat nak a po zi ti vis tá nál ös  sze tet tebb föl fo gá sát nyújt ja szá má ra, a 
herbar ti pe da gó gi á nak pe dig mo der ni zált-de mok ra ti zált – az ere de ti herbar ti mód szer ri deg sé gét 
és for ma liz mu sát meg ha la dó – vál to za tát kép vi se li. 

Pauer Im re (1845–1930) a kor szak szer fö lött ak tív és meg ha tá ro zó in téz mé nyes po zí ci ó it bir tok ló 
fi  lo zó fu sa, a po zi ti viz mus re cep ci ó já nak szor gal mas, ám ke vés sé ere de ti mun ká sa. Élet út ja lát vá-
nyos si ker tör té net, élet mû ve egy kö ze pes ké pes sé gû em ber rend kí vü li szor gal má ról ta nús ko dik. 
Elôbb ha zai, majd kül föl di/né met egye te mi ta nul má nyok után pi a ris ta pap ta nár lesz; gim ná zi u mi 
és jog aka dé mi ai mû kö dé se után 1886-tól a bu da pes ti egye tem rend kí vü li, 1889-tôl ren des ta ná ra; 
1874-tôl az Aka dé mia le ve le zô tag ja, 1889-tôl II. osz tá lyá nak tit ká ra, 1890-tôl ren des tag ja. A kan-
tiánus be fo lyá so kat mu ta tó in du lás után ha mar meg ta lál ja vá lasz tott irány za tát: a po zi ti viz must, 
és sa ját föl ada tát: az ide gen – el sô sor ban né met – po zi ti vis ta szer zôk mun ká i nak ha zai recip iálását. 
A hat va nas évek má so dik fe le és a nyolc va nas évek vé ge kö zött fi  gye lem re mél tó ter mé keny ség gel 
ont ja ma gá ból a dol go za to kat, a két és fél év ti zed alatt tu cat nyi önál ló kö tet tel je lent ke zik. A meg je-
le nô mû vek te ma ti ka i lag rend kí vül szé les ská lát ölel nek föl: a fi  lo zó fi a tör té net tôl a pe da gó gi án és 
a lo gi kán át az eti ká ig ter jed nek. A leg fon to sabb kö zü lük az 1870–1872-es el sô meg je le né se után 
több ki adást is meg érô, há rom kö te tes, pszi cho ló gi á ból, lo gi ká ból és me ta fi  zi ká ból ál ló böl cse le ti 
pro pe deu tika, il let ve vol ta kép pe ni fô mû ve, a Gorove-díj jal ju tal ma zott, 1890-es eti ka. Az elôb bi 
va ló já ban Wundt mû ve i bôl ké szí tett, rö vi dí tett és szer kesz tett for dí tás, az utób bi egy szi go rú me cha-
ni kus de ter mi nis ta kon cep ci ót val ló, Wundt lé lek ta na és Scho pen ha u er er kölcs böl cse le te alap ján 
ös  sze ál lí tott kom pi lá ció.

A SZE MÉ LYES KE DÉS TÔL A TU DO MÁNY MÓD SZER TA NIG

A Pauer–Kármán-vitának, is mé tel jük, ana li ti ku san há rom szint je kü lö nít he tô el. Az el sô sze mé lyes el len-
té tet fe jez ki. A te kin té lyes pe da gó gi ai író föl há bo rí tó nak tart ja, hogy egy, szak mai tel je sít mé nyét te kint ve 
igen csak meg kér dô je lez he tô szín vo na lú fi  lo zó fi a ta nár meg ha tá ro zó egye te mi és aka dé mi ai po zí ci ó kat 
sze rez meg ma gá nak: a pes ti egye tem fi  lo zó fi a tan szék ének pro fes  szo ra, az Aka dé mia má so dik osz tá lyá-
nak tit ká ra és az in du ló aka dé mi ai fi  lo zó fi  ai fo lyó irat, az Athenaeum szer kesz tô je lesz. A meg tá ma dott 
fi  lo zó fus meg üt köz ve fo gad ja a tá ma dást, és in dig ná ló dott han gon az el le ne szö vet ke zett rossz in du la tú 
erôk ös  sze es kü vé sét em le ge ti. A má so dik szin tet a plá gi um ügy ké pe zi. Fô mû ve i ben a fi  lo zó fus – ál lít ja 
a pe da gó gus – nem sa ját ku ta tá sa i nak ered mé nye it fog lal ta ös  sze: né met mun kák af fé le nyers for dí tá sát 
ad va, vol ta kép pen ide gen szel le mi ter mé ke ket sa já tí tott el. 

A sze mé lyes vi tá ban Kár mán és Pauer ál lás pont ja egy aránt vi lá gos. Kár mánt ép pen Pauer szem-
be szö kô en gyors in téz mé nyes kar ri er je in dít ja ar ra, hogy föl szó lal jon el le ne. Ôt vol ta kép pen nem 
is Pauer sze mé lye ér dek li: ma ga az in téz mény rend szer, amely gyors kar ri er jét le he tô vé te szi. Az 
aka dé mi kus pro fes  szor elô re ju tá sát, le het mon da ni, af fé le szimp tó má nak te kin ti, s ve le kap cso lat-
ban vol ta képp a fi  lo zó fi  ai élet ano má li á i ra kí ván ja föl hív ni a fi  gyel met. Al kal ma sint ezért vá laszt 
ál ne vet, el sô bro sú rá já nak al cím ében pe dig ezért for dul a „tu dós kö rök höz”, az „Aka dé mi á hoz” és 
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az „egye tem hez”. Mint mun ká já nak el sô so ra i ban fo gal maz: „Ér zem, hogy kel let len mun kát vég zek, 
de re mé lem, nem lesz vég kép hasz ta lan. Tu do má nyos ál la po ta ink is me re té hez já ru lok hoz zá egy 
jel lem zô adat tal. Igy ma gá ban vé ve is elég ér de kes a tény, mely re tu dós vi lá gunk fi  gyel mét fel hí vom, 
de azt hi szem, kap cso la ta i nál fog va, an  nyi ra ta nul sá gos is, hogy a kik nem ze ti mû ve lô dé sünk kö rül 
fe le lô sek, kö te les ség bôl sem mel lôz he tik te kin tet be vé tel ét.” Kö vet kez te té sé ben pe dig, ha son ló-
kép pen, az eset ál ta lá nos ta nul sá ga it igyek szik le von ni. „Két ség kí vül ál ta lá nos egy kór ság ra vall, 
hogy ily ne mû mun kás ság gal, mint ami nô nek a nyo má ban jár tunk, tu do má nyos kö re ink ben ran got 
és tisz te le tet szerezhet ni… Ma gam a sa ját sá gos tény fel de rí té sé vel, csu pán fel kel te ni akar tam a 
köz fi  gyel met tu dós mû velt sé günk saj nos állapotjára, me lyet ta gad ni nem le het, de a mit az il le té kes 
kö rök alig ha mél tat nak je len tô sé ge sze rint.” Vi szont vá la szá ban, ugyan így, az ál ta la „föl de rí tett” 

„tény ál lás sal” kap cso la tos „vég ze tes kö zöm bös sé get”, a „tu do má nyos élet” „szé gye nét” kár hoz-
tat ja. Pauer vi szont, ter mé sze te sen, nem ké pes el te kin te ni az el le ne in dí tott tá ma dás sze mé lyes 
jel le gé tôl. A vi ta irat ok ban nem a ko ra be li tu do má nyos-fi  lo zó fi  ai élet ana lí zi sét és kri ti ká ját ve szi 
ész re: köz vet le nül sa ját in téz mé nyes po zí ci ói el le ni tá ma dást lát. A tá ma dás mö gött pe dig el len-
sé ges erô ket gya nít: „sö tét szel le mû ki sebb kört”, a „leg pisz ko sabb esz kö zök hasz ná la tá tól sem 
ide gen ke dô ér dek-cso por to kat”, för tel mes „ban di taczéget” em le get. „Mert ugyan mi hát az én 
bû nöm, a me lyért most Pla giosip pus a föld szí né rôl sze ret ne le sö pör ni? Sem mi egyéb, mint hogy 
szál ka va gyok sok iri gyem és el len sé gem sze mé ben, a kik nek mind egyi ke vagy ar ra szá mít, hogy 
eset leg ô ül a he lyem be, vagy bos  szú ját vé li raj tam tölt het ni Is ten tud ja mi fé le mel lôz te té sé ért 
vagy bu ká sá ért!” 

A vi ta konk rét tu do má nyos szint jé nek a plá gi um ügy áll a kö zép pont já ban. Kár mán az aka dé mi-
kus pro fes  szor két mû vét fog ja val la tó ra: böl cse le ti pro pe deu tikájá nak el sô, pszi cho ló gi ai kö te tét, 
il let ve eti kai mo nog rá fi  á ját. A két mû, em lí tet tük, va ló ban a két fô mû: az elôb bi, szá mos ki adást 
meg ért mun ka ként, szer zô jé nek a fi  lo zó fi a ok ta tá sá ban ki ví vott rang ját ala poz za meg, az utób bi, 
aka dé mi ai pá lya díj nyer tes kö tet ként, a leg ma ga sabb tu do má nyos el is me rést hoz za meg szá má ra. 
Nos, Kár mán mind két mû rôl meg sem mi sí tô bí rá la tot mond: mind a pszi cho ló gia-tan köny vet, mind az 
eti kai mo nog rá fi  át alap ve tô en ide gen szel le mi ter mé kek jog ta lan el sa já tí tá sá nak bû né ben ma rasz tal-
ja el. A pszi cho ló gia-tan könyv, ma gya ráz za, nem „a tu do mány mai ál lás pont ján nyert ered mé nyek” 
ös  sze fog la lá sá val szol gál, ahogy Pauer ál lít ja. Nem: va ló já ban af fé le „me rény let” in kább „ta ná ra ink 
jó hi sze mû sé ge és ta nu ló nak ép el mé je el len”. Vol ta képp nem egyéb, mint Wundt pszi chofi zioló giai 
mun ká já nak meg kur tí tott – és sa ját név alatt köz zé tett – nyers for dí tá sa, szá mos, gon dat lan ság ból 
és/ vagy hoz zá nem ér tés bôl szár ma zó „sü let len ség gel” és „szem be öt lô ba dar ság gal” tar kít va. „Ha 
kez dôk szá má ra tan köny vet akarsz ír ni” – jel lem zi iro ni ku san Kár mán a tan könyv szer zô mód sze rét 

–, „kapd elô az épen ke zed ügyé be esô, leg újab ban meg je lent né met tu do má nyos mun kát; ké szíts 
be lô le jól-rosszúl, úgy amint az éret len de ák szok ta ten ni a vizs gá lat elôt t, szó sze rin ti ki vo na tot, 
min den ma gya rá za tot, bô vebb fej te ge tést mel lôz ve; azu tán for dítsd le, úgy a hogy, jól-rosszúl 
ma gyar ra! A vak ma gyar ta nár vi lág mint újdon sûlt böl cses sé get be ve szi, ke ser ve sen bár, mint a 
ba bo nás be teg ku ruzs ló já nak pi ru lá it.” Ál lí tá sá nak iga zo lá sa ként a kri ti kus tíz he lyen ve ti ös  sze a 
tan könyv szö ve gét az ere de ti vel, pont ról pont ra ki mu tat va a plá gi um té nyét. Az eti kai mo nog rá fi  át, 
ugyan így, alap ve tô hi bák ban és hi á nyos sá gok ban ma rasz tal ja el. Aka dé mi ai pá lya mun ka ként a mél-
ta tá sá ban meg fo gal ma zott egyet len erényt sem mu tat ja föl: sem „szak iro dal mi”, sem „tör té ne ti 
tá jé ko zott ság nak”, sem „önál ló fej te ge tés nek” nem mu tat ja nyo mát. „Szak iro dal mi tá jé ko zott sá gát” 
is, „tör té ne ti tá jé ko zott sá gát” is egy- e gy mû bôl nye ri, „önál ló fej te ge té sét” pe dig Scho pen ha u er 
eti ká já nak pla gi zá lá sa je len ti. „Azt csak ma ga sem hi het te, hogy az ô el já rá sá val, tu dós mun kás sá-
gá nak mód já val, a mint meg vi lá gí tot tam, Ma gyar or szá gon min den ki egy for mán sym pa thizál na. Ám, 
ki tud ja? Még meg ér het jük, hogy tu dós aka dé mi kus tár sai sem mikép sem üt köz nek meg raj ta, sôt 
ter mé sze tes nek fog ják ta lál ni; hisz ki plag ium ut ján már egye te mi tan szé ket nyert, mi ért ne te gyen 
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szert ugyan azon mó don az aka dé mi ai tit kár ság ra is?” Pauer vá la sza el is me ri a tan könyv ide gen 
ere de tét – mond ván: Wundt lé lek ta ná nak rö vi dí tett-szer kesz tett for dí tá sa volt csu pán a cél ja –, a 
mo no grá fi a ese té ben el len ben ta gad ja a vá dat.

IN NEN ÉS TÚL AZ IS KO LA FI LO ZÓ FI ÁN 

A vi ta szá munk ra most kü lö nö sen ér de kes har ma dik szint je: az abszt rakt-tu do mány mód szer ta ni 
szint a konk rét-tu do má nyos szint mö gül sej lik föl. Mint a né zet cse ré bôl ki tû nik, Kár mán és Pauer 
egy más tól el té rô tu do mány fo gal mat hasz nál: mást és mást gon dol nak a tu do má nyos ság ká non ja i-
ról, mást és mást te kin te nek a tu do má nyos ság ki elé gí tô kri té ri u ma i nak. Ami Kár mán szá má ra nem 
mi nô sül tu do má nyos el já rás nak – sôt, az önál ló tu do má nyos tel je sít mény meg csú fo lá sá nak tû nik 
föl –, az Pauer szá má ra ép pen ség gel szo lid és sajátkép peni tu do má nyos tel je sít ményt ered mé nye zô 
mun kál ko dás. Kár mán sze rint „va ló di mes ter re vall az az ügyes ség”, amel  lyel a lé lek ta ni tan könyv 
ös  sze ál lí tó ja ként, „a ma gyar tu dós a né met mun ká nak kü lön bö zô lap ja i ról, majd elôl majd há tul 
ös  sze bön gé szett té te le i bôl, fel s ki for gat va az ere de ti nek so rát, még is ösz  sze füg gô elô adást al kot.” 
Mind ez, te szi hoz zá, úgy tû nik, a fi  lo zó fus nak „nem el sô kí sér le te, ha nem hos  szas gya kor la ton ala-
pul ez el já rá sa”. Vá lasz ként Pauer el árul ja: mun ká ja va ló ban tu da to san kö ve tett és ha tá ro zot tan 
föl vál lalt el já rá son ala pul. „Az nem kö vet el plá gi u mot, a ki nyíl tan meg mond ja szán dé kát, nem 
mist i fi kál, nem tart szá mot sem mi ere de ti ség re: ha nem egy sok kal ne he zebb, hasz no sabb és tisz-
tes sé ge sebb mun kát vé gez az zal, hogy egy kilenczven ív re ter je dô nagy mun ká ból, nagy szor ga lom 
és ta nul mány árán nyol cz ív nyi ké zi köny vet csi nál és hogy le he tô leg egé szen hí ven ad ja vis  sza az 
ered ményt, a mely re ju tott, in kább le mond az ere de ti ség di csô sé gé rôl, és ezt elô sza vá ban ôszin tén 
meg is mond ja – sem mint min den fé le stí lus be li fon dor la tok kal port akar na hin te ni ol va sói sze mé be.” 
E te vé keny ség gel, úgy mond, „töb bet hasz nál tam philoz. iro dal munk fej lô dé sé nek, mint ha egész 
se re gé vel lép tem vol na fel az e tan könyv meg je le né sé ig ki zá ró lag di va tos, ért he tet len nél-ért he-
tet le nebb, de ta lán ép pen azért nagy tu do má nyú és ere de ti fej te ge té sek nek.” Vi szont vá la szá ban 
Kár mán ha tá ro zot tan tu da to sít ja az el len té tet. „Az én el mém az ily el já rás ban nem csak vét ket lát 
az igaz ság el len, ha nem né pünk szel le mi fej lô dé se leg na gyobb aka dá lyá nak tart ja. Bi zo nyá ra alig 
kép zel he tô éle sebb el len tét, mint ez ál lás pon tom és a tu dós aka dé mi kus fel fo gá sa közt, a ki tu do-
má nyos iro dal munk fej lô dé se szem pont já ból ha mar já ban üd vö sebb dol got nem is kiván hat, mint 
hogy com pendi um-c sinálása mód ját men nél töb ben kö ves sék.” A „vi ta” azért nem jut hat te hát 
nyug vó pont ra, mert a vi tá zó fe lek nem egy nyel ven be szél nek: Kár mán tu do mány fo gal ma fe lôl a 
Pauer-féle tu do mány fo ga lom presz ci en tikus jel le gû nek mi nô sül.

A vi ta úgy is ér tel mez he tô, mint az is ko la fi  lo zó fi  ai és az is ko la fi  lo zó fi  án tú li fi  lo zó fi a föl fo gás ös-
 sze üt kö zé se. Esze rint míg Pauer az is ko la fi  lo zó fi  án „in ne ni”, ad dig Kár mán az is ko la fi  lo zó fi  án „tú li” 
ál lás pon tot fog lal el a po lé mi á ban. 

Az is ko la fi  lo zó fi a, mint ha gyo má nyá nak leg je len tô sebb kor tár si ku ta tó já tól tud juk, a kanti „in 
sensu scholas ti co” fi  lo zó fi a alap ján ra gad ha tó meg. Az is ko lai fi  lo zó fi a esze rint is me re tek meg fe le lô 
kész le te és ezek rend sze res ös  sze füg gé se. Föl fo gá sá ban a fi  lo zó fi a nem ön ma gá ra irá nyul – nem 
sa ját bel sô föl- és ki épí té sé vel fog lal ko zik te hát –, ha nem a (közép)isko lai ok ta tás egé szét szol gál ja; 
az élô, vál to zó és a kul tú ra egé szé hez kap cso ló dó fi  lo zó fi  á val szem ben min dig va la mi lyen le zárt 
rend szer hez nyú lik vis  sza; ha tá ro zot tan ek lek ti kus jel le gû; alap vo ná sa az is ko lai meg osz lás nak 
meg fe le lô fe le ke ze ti jel leg. 

Az elem zett vi tá ban, iro ni kus mó don, a tu dós aka dé mi kus Pauer az is ko la fi  lo zó fi a ál lás pont ját 
oszt ja, a pe da gó gus Kár mán el len ben az is ko la fi  lo zó fi  án tú li fi  lo zó fi a föl fo gást igyek szik ér vé nye sí te ni. 
Mint Pauer vi ta ira tá ból ki de rül: ô tu dós ként is ta nár ma rad. Sa ját la gos fel ada tá nak nem va la mi fé le 
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önál ló ku ta tá sok foly ta tá sát és ere de ti tel je sít mény lét re ho zá sát te kin ti, ha nem az ide gen po zi ti vis ta 
szer zôk köz vet len, refl  ek tá lat lan és szol ga mód önál lót lan át ül te té sé ben lát ja. Mind egy, az is me ret 
hon nan va ló: köz vet le nül, ér de mi refl  e xió és adap tá ció nél kül, le zárt is me ret ként kell be hoz nunk és 
el sa já tí ta nunk. Bro sú rá i nak ta nú sá ga sze rint vi szont Kár mán, ép pen el len ke zô leg, a köz ve tí tett sé get, 
a refl  e xi ót és az önál ló át for má lást te kin ti a tu do má nyos fi  lo zó fi a leg dön tôbb kri té ri u má nak. Lotze 
for dí tó ja ként és kö zép is ko lai tan anyag gá eme lô je ként ma ga sem ide gen ke dik az ide gen esz mék 
be fo ga dá sá tól, for dí tói és ta ná ri mû kö dé sét azon ban ha tá ro zot tan el vá laszt ja a par excel lence 
tu do má nyos mun ká tól. Tu do má nyos mun ka, vall ja, nem le het sé ges a be fo ga dott né ze tek al ko tó 
adap tá ci ó ja nél kül, tu do má nyos tel je sít mény pe dig nem le het sé ges önál ló ku ta tás nél kül.

Me sél jük el be fe je zés ként: Pauer, ter mé sze te sen, Kár mán szé les nyil vá nos ság hoz ju tó tá ma dá sa és 
meg gyô zô ér vei el le né re is meg ôr zi po zí ci ó it. Az aka dé mi ai fi  lo zó fi  ai fo lyó irat szer kesz té sét csak 1914-
ben hagy ja ab ba, aka dé mi ai és egye te mi poszt ja i ról pe dig csak 1916-os nyug díj ba vo nu lá sá val mond le: 
af fé le élô mû em lék ma rad te hát egy olyan kor szak ban is, amely bôl im már sem mit sem ké pes meg ér te ni. 
Mind ez, te gyük hoz zá, nem a vi tá zó kat, ha nem a kor szak böl cse le ti in téz mény rend sze rét mi nô sí ti. 

JEGY ZE TEK HE LYETT

A vi ta ér de mi leg föl dol go zat lan; Med veczky- mono grá fi ájában Hell Ju dit a kor szak fi  lo zó fi  ai kö zé le té-
ben el mér ge se dô sze mé lyes el len té tek jel leg ze tes pél dá ja ként utal rá (Hell 1995, 194), Athenaeum-
 mono grá fi ám ban ma gam a fo lyó irat el sô szer kesz tô jé nek, Pauernek a jel lem zé se so rán em lí tem 
föl (Perecz 1998, 33–36). 

Kár mán Mór tel je sít mé nyé nek mél ta tá sa so rán fô ként Falu di Szi lárd dol go za tá ra (Faludi 1969) tá masz-
ko dom. Ko ra be li rend kí vü li ha tá sát meg gyô zô en do ku men tál ja a tisz te le té re ös  sze ál lí tott ta nul mány kö-
tet (Volf–Waldapfel 1897). El mé le ti mun kái kö zül a leg fon to sab bak az ös  sze ha son lí tó ok ta tás el mé le ti 
és ok ta tás tör té ne ti mo nog rá fi  á it köz re bo csá tó Köz ok ta tás ügyi ta nul má nyok (Kár mán 1911), a ki sebb 
pe da gó gi ai írá sa it új ra köz lô Paed a gogiai dol go za tai rend sze res ös  sze ál lí tás ban (Kár mán 1909), il let ve 
az elô adá sai és hát ra ha gyott írá sai alap ján posz tu musz ös  sze ál lí tott Ethiká ja (Kár mán 1921). 

Pauer Im re mun kás sá gá nak ös  sze fog la ló ér té ke lé sé hez, mint a leg fris sebb föl dol go zás ra, a hu sza-
dik szá zad ha zai fi  lo zó fi a tör té ne tét egé szé ben át te kin tô ké zi könyv el sô kö te té nek Pauer- portréjára 
uta lok (Hell–Lendvai–Perecz 2000, 35–37). A kan tian iz mus és a po zi ti viz mus kö zöt ti vál tás Pauer 
pá lyá ján, fi  gye lem re mél tó mó don, már igen ko rán, va la mi kor a hat va nas és het ve nes évek for du ló ján 
be kö vet ke zik. Jel lem zô eb bôl a szem pont ból két ko rai mun ká já nak ös  sze ha son lí tá sa. El sô na gyobb 
mû ve, két kö te tes fi  lo zó fi a tör té ne te (Pauer 1868–1869) még tel je sen a Schwe gler-féle böl cse let tör té-
net alap ján nyújt ös  sze fog la lást. Az an tik vi tást, a kö zép kort és a re ne szán szot is mer te tô el sô kö tet 
után a má so dik kö tet há rom fe je zet re ta go ló dik: a Kant elôt ti fi  lo zó fi  át (Descartes -tól Leib ni zig és 
Wolf fi g), a Kan tot és ko rát, il let ve a Kant utá ni fi  lo zó fi  át (Fichtétôl Benekéig) be mu ta tó fe je ze tek re. A 
fi  lo zó fi a „je len ál la po tát” át te kin tô zá ró fe je zet be szél a he ge li a niz mus ról, az on to ló gi ai ide a liz mus ról, 
Schleier ma cher rôl, Herbartról, a ma te ri a liz mus ról és a szen zu a liz mus ról – egy ál ta lán nem is me ri 
azon ban a po zi ti viz must. A rá né hány év re ke let ke zett új ko ri fi  lo zó fi a tör té ne ti mû ve (Pauer 1872) már 
egé szen más ké pet mu tat. A min ta itt Ueber weg ös  sze fog la ló ja, a mo dern áram la tok kö zül há rom 
ré sze sül bô vebb tár gya lás ban: a mo dern ma te ri a liz mus, a dar wi niz mus és a po zi ti viz mus. Ez utób bit 
Comte Cours de philoso phie pos i tive-já nak és Mill Sys tem of Log icjá nak is mer te té se mu tat ja be. A 
be mu ta tás fo ko za to san lel ke sen egyet ér tô ál lás fog la lás sá vá lik: böl cse le ti prog ram nyi lat ko zat ként 
is föl fog ha tó mon da tok idé zik a po zi ti viz mus alap gon do la ta it, a tu do má nyok egy ség be fog la lá sá nak 
és a me ta fi  zi kai lát szat is me re tek ki zá rá sá nak té te lét. „Ku tas sunk a szer ve sen po zi tív tu do má nyok 
meg lé vô nézpon t jai sze rint, ipar kod junk eme nézpon tokat ana lóg szé le sí te ni – de sem mit ne ve-
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gyünk fel ön ké nyi leg s ôriz ked jünk más, mint ezen mó don és úton is me re te ket és tu dást sze rez ni.” 
(284.) Em lí tett fô mû vei kö zül böl cse le ti pro pe deu tiká ja a Be ve ze tés a philosophi ai tu do má nyok ba 
(Pauer 1870–1872), eti ká ja Az ethikai deter min is mus el mé le te (Pauer 1890). 

A vi ta „sze mé lyes ös  sze te vô jé nek” re ka pi tu lá lá sa so rán elôbb az Egy tu dós koryphaeus (Kár mán 
1892a) 3. és 51. ol da lá ról, majd A tu dós Koryphaeus vá la szá nak igaz sá got szol gál ta tó vi ta irat (Pauer 
1892) 5. és 50. ol da lá ról, vé gül a Vá lasz Pla giosip pus nak (Kár mán 1892b) 1., 15. és 7. ol da lá ról idé-
zek. Kár mán plá gi um vád ját is mer te tô idé ze te im az Egy tu dós koryphaeus 7. és 45. ol da lá ról va lók. 
A „tu do mány-mód szer ta ni vi tát” re konst ru á ló idé ze te im rend re a kö vet ke zô he lyek rôl szár maz nak: 
Egy tu dós koryphaeus, 11. ol dal, Vá lasz Pla giosip pus nak, 8–9., il let ve 7. ol dal, A tu dós Koryphaeus 
vá la szá nak igaz sá got szol gál tat, 8–9. ol dal. 

Meg em lí ten dô, hogy a Pauer-féle tan könyv el len már ko ráb ban is meg fo gal ma zód nak plá gi-
um vá dak. Nem ki sebb sze mé lyi ség, mint Böhm Kár oly ne ve zi el sô meg je le né se ide jén a paueri 
pszi cho ló gi át „egé szen önál lót lan ki vo nat nak” (Böhm 1882, 395), a paueri lo gi kát pe dig „min den 
te kin tet ben önál lót lan excerp tum nak”, amely nek el já rás mód ja „a ma gyar philosophi ai iro da lom 
niveau ját nem fog ja emel ni” (Böhm 1883, 330). 

Az is ko la fi  lo zó fi a meg ha tá ro zá sá hoz Mé szá ros And rás nak a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia 
Fi lo zó fi  ai Ku ta tó in té ze te „Re cep ció és kre a ti vi tás” cí mû pro jekt je szá má ra ké szí tett, még kéz ira tos 
ta nul má nyát hasz ná lom (Mé szá ros 2002). 

Pauer ko ra be li re cep ci ó já nak meg ha tá ro zó mo tí vu ma egyéb ként a ta ná ri mû kö dés. „Rit ka sze-
ren csés elô adó ta nár, ki nek szi lárd is me re tei vi lá gos, meg nye rô elô adás sal pá ro sul va a leg jobb 
ha tás sal van nak el sô egye te münk hall ga tó i ra” – mond ja ró la pél dá ul a ko ra be li le xi kon cikk: Pal las 
Nagy Le xi ko na XIII. kö tet (Bu da pest: Pal las, 1896), 860. ol dal. 

A Pauer ál tal föl hasz nált Wundt-mû a Grundzüge der phys i ol o gis chen Psy cholo gie (Leipzig, 
1874), a Scho pen ha u er-mû pe dig a Die bei den Grund prob leme der Ethik (Frank furt, 1841). Kár mán 
Lotze- fordítása: Lotze Her man n: A philosophi ai tu do má nyok alap vo na lai, I. Lo gi ka, II. Psy cholo gia. 
Bu da pest: Athenaeum, 1884–1887. 
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Böhm Kár oly 1882. Pauer Im re: Be ve ze tés a philosophi-
ai tu do má nyok ba I. Ta pasz ta la ti lé lek tan. Ma gyar 
Philosophi ai Szem le, 5. sz.

Böhm Kár oly 1883. Pauer Im re: Be ve ze tés a philosophi-
ai tu do má nyok ba II. Lo gi ka vagy gon dol ko dás tan. 
Ma gyar Philosophi ai Szem le, 3. sz.

Falu di Szi lárd 1969. Kár mán Mór. In Kár mán Mór: Vá lo ga tott 
pe da gó gi ai mû vei. Bu da pest: Tan könyv ki adó. 5–60.

Hell Ju dit 1995. Med veczky Fri gyes. Bu da pest: Aka-
dé mi ai.

Hell Ju dit–Lend vai L. Fe renc–Perecz Lász ló 2000. Ma-
gyar fi  lo zó fi a a XX. szá zad ban. El sô rész. Bu da pest: 
Áron.

Kár mán Mór 1892a. Egy tu dós koryphaeus. Élet után 
is mer te ti és tu dós kö re ink nek, aka dé mi ánk nak, 
egye tem nek fi  gyel mé be ajánl ja Pla giosip pus. Bu-
da pest: Ré vai Leo.

Kár mán Mór 1892b. A tu dós Koryphaeus vá la szá nak 
igaz sá got szol gál tat Pla giosip pus. Bu da pest: Ré-
vai Leo.

Kár mán Mór 1906–1911. Köz ok ta tás ügyi ta nul má nyok. 
I–II. Bu da pest: Frank lin Tár su lat.

Kár mán Mór 1909. Kár mán Mór paed a gogiai dol go-
za tai rend sze res ös  sze ál lí tás ban. I–II. Bu da pest: 
Eggen berg er.

Kár mán Mór 1921. Ethi ka. Bu da pest: Genius.
Mé szá ros And rás 2002. Is ko lai fi  lo zó fi a Fel sô-Ma gyar-

or szá gon. Kéz irat.
Pauer Im re 1868–1869. A philosophia tör té nel me. I–II. 

Pest: Eggen berg er.
Pauer Im re 1870–1872. Be ve ze tés a philosophi ai tu do-

má nyok ba. I–III. Pest: Eggen berg er.
Pauer Im re 1872. Váz la tok az új ko ri philosophia kö ré-

bôl. Pest: Aign er.
Pauer Im re 1890. Az ethikai deter min is mus el mé le te. 

Bu da pest: Frank lin.
Pauer Im re 1892. Vá lasz Pla giosip pus nak. Bu da pest: 

Hornyán szky.
Perecz Lász ló 1998. A po zi ti viz mus tól a szel lem tör té ne tig. 

Athenaeum, 1892–1947. Bu da pest: Osiris.
Volf Györ gy–Wal dapfel Já nos (sz erk.) 1897. Em lék könyv 

Kár mán Mór hu szon öt éves ta ná ri mun kás sá gá nak 
ün ne pé re. Bu da pest: Eggen berg er.


