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A nemet nyelvteriilet filoz6fiajfoan a 19. es a korai 20. szazad folyaman ket fo 
aram1atot kUlonboztethetiink meg: ei;yfelol az Eszak-Nemetorszagra jellemz6 idealizmust 
vagy transzcendentalizmust; masfelUl az Ausztriara es I>el-Nemetorszagra jellemzo realiz
must vagy oujektivizmust. Talan hasznos lesz, ha referatumomat nehany erre az - · 
ujabban egyre gyakrabban osztrdk filozofidnak 1 nevezett ..;.. aramlatril vonatkozo megjegy
zessel vezetem be. Termeszetesen tulzas volna azt allitani, hogy leteznek valamifele 
egyseges gondolatrendszer, amely a Monarchia hatarain beliilsziiletett valamennyi gondol
kod6t Bolzan6t6l es Wittgensteint6l GOdelig es Popperig egyesitene. Lehetseges azonban 
uizonyos tendenciakra ramutatni, amelyek ezekre a filoz6fusokr1t - eszaki kortarsaikkal 
ellentetben - kisebb vagy nagyobb mertekig ketsegkiviil jellemzoek. 

fgy az osztrak filoz6fusok mar emlitett ontol6giai realizmusaval kapcsolatban nem 
folOsleges arra ramutatnunk, hogy a kanti forradalom, egeszeben veve, nem kertilt 
elfogadasra a katolikus Ausztriaban. · Az olyan osztrakokat, mint Bolzano es Meinong, az 
ontol6giai pontossag - hiiseg ··· iranti torekvesilk tiinteti ki, keszsegiik arra, hogy 
gondolataink targyait, ugy ahogy azok jelentkeznek, elfogadjiik -- ahelyett, hogy az esz 
vagy a nyelv teremtmenyeikent elvetni kivannak azokat. 

Beszelhetiink a filoz6fia jellegzetesen osztrak stilusdroles m6dszerer6l: Ausztria filoz6· · 
fusai arra torekedtek, hogy a filoz6fiat mint racioniilis valla)kozast val6sitsak meg, 
modellkent gyakran a termeszettudomanyokra tekintve, s foltfut6en · vilagos es tt>mor 
nyelvet alkalmazva. Szamos o::.ztrak filoz6fusra jellemzo valamifele apriorisztikus m6dszer 
hasznalata (melynek alapjaul a szintetikus a priori igazsagokba vetett ama hit szolgalt, 
melyet talan Husserl korai tanitvanyainak inisaiban figyelhetiink meg legjobban). S 
folfedezhetjiik a metodol6giai individualizmus eroteljes vonulatat is, azt a beallitottsagot, 
mely a makro-jelensegeket azon individualis szellemi-lelki tapasztalatok vonatkoztatasi 
rendszereben kivanja megerteni, amelyek alapjukul szolgalnak, vagy veliik asszocialtak.2 

1 Lei. pl. R. Haller, Studien zur 6sterreichischen Philosophie, Amsterdam: Rodopi, 1979. Haszonnal 
tanulmanyoztam E. Morscher osztrak filoz6filir61 sz616 irasait is, kiilonosen ,,Von Bolzano zu 
Meinong: Zur Geschichte des logischen Realismus" c. dolgozatat, a R. Haller altal szerkesztett Jenseits 
vun Sein und Nichtsein c. kotetben (Graz: Akademische Druck- und Verlagsapstalt, 1972, 
69-102. o.), valamint ,,Brentano and His Place in Austrian Philosophy" c. dolgozatat, a R. Haller es 
R. M. Chisholm altal szerkesztett Die Philosophie Franz Brentanos c. kotetben (Amsterdam: Rodopi, 
1978, 1-10. o.). 

2 Lei. pl. F. A. von Hayek, The Counter-revolution of Science, Glencoe: Free Press, 1955, I. iesz, 
,,Scientism and the Study of Society." Az osztrak filoz6fia es az oszuak kozgazdasagtan - ut6bbinak 
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Vegiil ramutathatunk bizonyos jellegzetes problematipusokra, amelyekkel az osztrak 
filoz6fusok ldvaltkeppen foglalkoztak. Elsosorban megjegyezhetji.ik, hogy · az osztrakok, 
az angolszasz filoz6fusokkal egyiitt, kozponti szerepet tulajdonitanak a log:ka es a 
nyelvkritika problemainak. · · 

Hogy az eddigiek nem tekinthet6k tires jellemzesnek, kivilaglik abbot a tenybOl, hogy a 
fOlsorolt vonasok koziil egy sem, vagy csak nagyon keves, tiinik fOl a birodalmi Nemet
orszag vezetO filoz6fusainak munkaiban. A legnyilvanval6bb kivetelek - peldaul Stumpf, 
valamint a. korai fenomenol6gusok · - olyannyira Brentano es Husserl hatasa alatt alltak, 
hogy -~ jelen vizsgcil6dasunk szempontjab61 - val6sagos Wahlosterreichereknek, onkentes 
osztrakoknak tekinthetok. Am szinte paradoxonnak tiinhet, hogy ezek a vonasok a 19. es 
korai 20. szazad magyar filoz6fusaira sem jellemzoek. 3 Ezek a filoz6fusok, ugy. latszik, 
ihletert nem Ausztricihoz, hanem Nemetorszaghoz fordultak ,- es erdekes volna megvizs
galni azokat a tarsadalmi-politikai es vallasos tenyezoket, amelyek ezt a vonz6dast 
meghatarozzak. Egyetlen jelentos magyar filoz6fus van, Pauler Akos, aki itt kivetelt 
kepez. Pauler munkassaga alkotja a jelen referatum f6 targyat. 

Pauler eleinte nem az osztrak filoz6fiaert lelkesedett. Az 1890-es evekben, mint 
egyetemi hallgat6, Comte es. Spencer pozitivizmusa tette ni a legnagyobb hatast. Majd a · 
Rickert-iskola kantianizmusahoz · keriilt kozel, s Hermann Lotze irasait tanulmanyozta 
igen alaposan _, talan Lotze ervenyessegfiloz6fiaja volt az a csira, melybOl Pauler kesobbi 
dus. logika-filoz6fiai · platonizmusa kihajtott. 1902 koriil erte .. azutan Paulert . a valoban 
donto hatas; amikor Bolzano, Meinong es. Husserl irasait kezdte olvasni. Mikozben Pauler 
attalanos filoz6fiaja tulnyom6an kantianus maradt, logika-filoz6fiajaban mar elindult 
azori a gondolati uton, mely a tiszta logikanak mint kizarolag a kijelentesek ervenyessege 
kozotti viszonyokkal foglalkoz6 diszciplinanak felfogasahoz vezette, olyan f elfogashoz, 
mely szerint a tiszta logikanak az ego valamifele mentalis aktusaival semrni dolga sincs.4 

1906-os professzori kinevezese a pozsonyi jogakaderniara Pauler figyelmet egy ideig a 
logikar6l etikai es · jogfiloz6fiai problemakra iranyitotta, es csak 1912-tol, . amikor a 
kolozsvari egyetemre hivtak meg, keriilt a logika ismet erdeklodesenek kozeppontjaba. 
1915-re, arnikor Pauler budapesti katedrat kapott, mar teljessegeben kidolgozta jellegzete- . 
sen osztrak logika-filoz6fiajat - melybe Arisztotelesz gondolatait is tetemes mertekben 
beepitette. A kanti gondolatokat ebben a stadiumban - hivatalosan -· csak annyiban 
tartotta ertekesnek, amennyiben azok az arisztoteleszi hagyomanyt hordozzak; am Pauler 
es Wittgenstein· eszmeµiek irovid · osszehasonlitasa soran azt fogjuk latni, hogy bizonyos 
vilagosan folismerheto, ka,ntianus elemek Pauler filoz6fiai beallitottsagaban elete vegeig 
megmaradtak. Csak a tisztalogikar61 sz616 elmeleteben szabadul meg Pauler tokeletesen a 
kantianizmus szemleletm6djat61. . 

Hayek a legnagyobb elo kepviseloje - kapcsolatara, parhuzamaira vonatkoz6an Id. a- 8. Smith es W. 
Grassl Ii.Ital .szerkesztett Austrian Value Theory c. kotetet (MUnchen: Philosophia Verlag, megjelenes 
alatt). I 

3Kivetelt kepez a magyar Bolzano-iskola, melyhez pl. Enyvvari Jeno vagy a fiatal Fogarasi Bela 
tartozott. , 

4 Vo. a logikai pszichologizmus kritikajaval Husserl Logische Untersuchungen-janak ,,Prolego· 
mena"-jaban. A Logische Untersuchungen hatalmas befolyassal volt Paulerra, csakugy mint szamos 
kortarslira. 
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Az 1920-as evekre Paulert kortarsai a vezeto magyar filoz6fusnak ismertek el. Euben 
az idoszakban jelent rneg ket fo munkaja, melyeket nemet'iil is kiadtak: a Grund/age der 
Phi/osophie-t 1925-ben es a Logik-ot 1929-ben.5 Kiilonosen az ut6obi igen eros Bolzano
asszociaci6kat ebreszt. A logika targyanak Pauler a maganval6 igazsagok vagy Wahrheiten 
totalitasat tekinti, A maganval6 ontol6giai statusa kiilonbozik az anyagi vilag val6sagos 
targyai es esemenyei statusat61; az igazsagok letm6dja inkabb vnlami olyasmi; amit Pauler 
(Lotzet kovetve) Giiltigkeitnak vagy ervenyessegnek nevez. 

Ami ervenyesseget elvez, az idotlen, megvaltoztathatatlan es nem kepes arra, hogy mas 
dolgokban valtozast idezzen elo.6 A gondolkod6 szubjektumok mindenfajta mentalis 
aktusait61 filggetlen, es olyan vilagban is letezne, amelyben ilyen szubjektumok nem is 
volnanak. {gy Pauler Wahrheit:jai igen hasonlitanak Balzano Satz an sich-jaira, j6llehet 

· · mivel Pauler szamara a hamissagoknak nincsen ervenyessege, a Pauler-i ontol6giaban 
hamis maganva16 mondatok szamara nincsen. hely. Szinte ez az egyetlen jelentos kulonb
seg Pauler es Balzano logika-felfogasa kozott, es megjegyezhetjiik, hogy az igaznak 
hasonl6 elonyben reszesitese jellemez mu osztr8k realistakat is, olyanokat, mint Meinong 
6s Marty. . 

A hamis Pauler szamara nem az ervenyesseg idealis szferajaban helyezkedik el, hanem 
az emberi itelesek tenyleges birodalmaban. Minden. egyes tenylegesen vegrehajtott iteles 
kozelitest jelent a maganval6 igazsagok tartomanyanak egy vagy · tobb kijelentesehez:. a 
hamis iteleteket azjellernzi, hogy a kozelites foka maxirnalisan kicsiny. 

Pauler szamara -· csakugy, mint a Tracta.tus-ban Wittgenstein szamara - a Wahrheiten 
totabtasa rendszert alkot. A . tiszta logika f eladata az, hogy egyfelOl ezen rendszer 
strukturajat vizsgalja, masf elol pedig meghatarozza a rendszer es a vilag viszonyat. Mielott 
tovabbmennenk, idezziik figyelmiinkbe Wittgenstein felfogasat · errol az ut6bbi viszony
r61, az egyes igazsagok es a nekik megfelelo tenybeli helyzetek viszonyar6l. Wittgenstein 
mindenekelott kUlonbseget tesz elemi es logikailag osszetett kijelentesek kozott. Az elemi 
kijelenteieket elerni helyzetek kepenek fogja fol ab ban az ertelernben, hogy a helyzetben 
elofordul6 rninden egyes konstituens egyszerii targynak rnegfelel a vonatkoz6 (igaz) elemi 

· kijelentes valarnely konstituense. A konstituensek ket halmaza ugymond projekci6s 
viszonyban all egyrnassal, es a ,,lekepezesi viszony" (abbildende Beziehung) ezen tisztan 
strukturalis leiras;iban meriil ki Wittgensteinnak az elerni kijelentesek es helyzetek viszo. 
nyara vonatkoz6 vizsgal6dasa: 

A lekepezesi · visz.ony a kep elemeinek es a dolgoknak egymashoz rendelesebOl 
all.(2.1514) 

A problerna nem valik tisztabba akkor sem, amikor imnuir logikailag osszetett kijelen
' tesekrol is sz6 esik, hiszen Wittgenstein leirasa az ilyen kijelentesek es a vil.ag kozotti 
; viszonyr61 az elemi kijelentes es a dolog viszonyanak leirasat elOfeltetelezi, s ahhoz semini 
, ujat nem tesz. Wittgenstein semmilyen jelzest nern ad nekiink sem ~ egyszeru targyak 

5 Mindketto a de Gruyter kiadisaban, ahol 1936-ban egy emlekkonyv, GedenkschriJt {Ur Akos von 
Pauler is megjelent, Prohilszka L. szerkeszteseben. Az emlekktinyv nehany killtinosen erdekes tanul• 
manya: Nagy, J. H., ,,Der Platonismus Paulers", 107-116. o., Somogyi, J., ,,Die ldee der Wahrheit .in 
der Philosophie Paulers", 142-150. o., es Bt;ncsik, B., ,,Die ldeologie Paulers", 151~166. o. -
Paulertol nemetill megjelent meg az Aristote/es c. munka (Paderborn: Schonillgh, 1933.) 

6 Vo. Meinong Bestehen-fogalmaval. 
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termeszetet illetoen, sem pedig az elemi kijelentesek ezeknek megfelelo egyszen'.i alkot6-
reszeit illetoen. 7 . . 

Uyen vagy ehhez hasonl6 - a kijelentesek es tenybeli helyzetek viszonyara vonatkoz6 
__:_ kepelmeletek Bolzan6t6l a Logische Untersuchungen Hussedjaig egy sor osztrak filoz6-
fus irasaiban megtalalhat6k.' Az igazsag korrespondencia-elmeletehez val6 ragaszkodas · az 
osztrakokantikantianizmusanak eppenseggel egyik legfontosabb jellegzetessege. Wittgen
stein kepelmeletenek csaknem pontos masat talaljuk Pauler logikajaban is - olyan 
egybeeses ez, melyet csak az a koriilmeny tesz.erthetove, hogy az osztrlik gondolkodas 
oroksegeMI e ket filoz6fus egyarant reszesiilt (hiszen Wittgenstein peldaul Meinong 
eszmeit szfvta fel magaba tanara, Bertrand Russell kozvetitese'n keresztiil). Pauler azonban 
tovabb · meg'y Wittgensteinnel, amennyiben kiserletet tesz arra, hogy valamilyen pozitiv - · 
azaz nem pusztan strukturalis - leirasat adja a kerdeses viszonynak, A ,,log~zma" 
kifejezest vezeti be a kijelentesek vagy Wahrheiten altala elkepzelt vegso alkot6 elemeinek 
jelolesere. Pauler logizmaja: a logika diszciplinajanak atomja, egeszen has0nlatosan ahhoz, 
ahogyan a fom~ma. a fonol6gia elismert atomjava lett. A logizma, rttondja Pauler, a logikai 
tartalom elemi mozzanata, melybOI a Wahrheit folepill. Bolzano-hivok itt orommel 
fedezhetik fel a Bolzano-i maganval6 kepzet, Vorstel/ung an sich kozeli varhinsat. Az igaz 
kijelentest alkot6 logizmdk a vilag dolgaival specialis viszonyban allnak, ezt il viszonyt 
Pauler explicite takrozesi viszonynak mondja - ahol is a ,,dolog'' elegge· tag ertelemben 
szerepel ahhoz, hogy targyakra, tulajdonsagokra es viszonyokra, konkret kiilonosokre es 
iiltalanos letezokre egyarant vonatkozzon. 

ldaig ez csupa Wittgenstein. Hollep akkor Pauler tovabb a Tractatus•on? Mi erdem
legeset talalhatunk a lekepezes viszonyar61 adott leirasaban? Ezen kerdes megvalaszola· 
sahoz sziikseges nehany sz6t mondanunk a logika ama klasszikus elmeleterol, mellyel 
szemben Pauler, mint oelotte Bolzano is, fOllazadt, de amelybol mindketten ihletiiket 
meritettek. A klass:dkus elmelet ertelmeben a logika targyat az iteletektotalitasa kepezi, 
ahol is iteleteken nem egymashoz idotlen ideatis rendszerben kapcsol6d6 ideatis entitasok 
ertendok, hanem konkretan letezo mentalis - szellemi-lelki · - entitasok. Az. itelet. kon
stituenseit itt mint az· adott pillanatban az itelO szubjektum elmejeben meglevo eszmeket 
vagy fogalmakat kell folfognunk. Az itelet a gondolt fogalmak valamilyen sokasagat 
kapcsolja ossze. 8 Ahol marmost mondjuk Frege a logika. ezen klasszikus elmeletet • teljes 
egesz~ben elvetette - azzal ervelven, hogy a logikanak egyattalan semmi koze nines az 
emberek elmejeben lakoz6 es lebego kepzetekhez ~ ott Paulerengedekenyebb allaspontot 
foglal el. Elismeri mindenekelott,.h0gy sziikseg van olyan.diszciplinara, amely gondol,ko· 

1 Ami az elemi kijelentes .konstituenseire an, az an pszichol6giai korretatumallllk, a gondolatnak 
konstituenseire is: 

Nern tudom, hogy mik a gondolat konStituensei, de tudom, hogy kell lenniok ilyen, a 
nyelv szavainak megf elelo konstituenseknek. £s itt is, a gondolat konstituenseinek es a 
lekepezett. tenynek egymashoz val6 viszonya iirelevans: . pszicholdgfai vt:sgdlat tdrgya 
volna. (Level Russellhoz, ld. Letters to Russell, Keynes and Moore, Oxford: Blackwell, 
1974, 72.o.) 

8 Altahiban fogalomplirral, az alannyal es az allftmannyal van dolgunk .. Ez a ,,fogalmak kapcsol6da· 
sat" vall6 iteles-elmelet nyilvanval6an sulyos nehezsegekbe tltkozik, ha a negativ iteletrol kell szarnot 
adnia: VO. A. Reinach, ;,on the Theory of the Negative Judgment"(1911), angol valtozatban a B . 

. Smith altal szerkesztett Parts and Moments c. gyujtemenyben (MUnchen: Philosophia Verlag, megjele· 
nesalatt). 
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dasunk vonasait nem annyira pszichol6giai, mint sokkal inkabb logikai szempontb61 
vizsgalja. Csak ahhoz ragaszkodik, hogy ezt a diszciplinat alkalmazott logikanak tekint· 
silk; az alkalmazott · logika nem azonos az igazsligok idealis rendszerenek tulajdonsagait 
vizsgat6 tiszta logikaval, hanem eppenseggel elOfeltetelezi ezt. fgy Pauler fO vadja Ariszto· · 
telesszel es a klasszikus logikusokkal szemben pusztan az volt, hogy azok osszekevertek . 
az itelet alkalmazott tudomanyat az igazsag tiszta logikajaval, es hogy nem vettek eszre: 
az ut6bbi szilksegkeppeni elofeltetele az elobbinek. Pauler nem allitotta azt, hogy a 

. klasszikus logikusok tevedtek voma, amikor az iteletetbizonyos ertelemben fogalmak 
koqiplexumanak tekintettek; sot eppenseggel ez a· nezet kepezi logizma-elmeletenek, es 
~I a kijelentes es a teny kozotti'viszonyr61 sz616 · elmeletenek kiindul6pontjat. 

A. logikus - Pauler elkepzeleseben -- az egyedi, konkretan v:egrehajtott itelest kiiridu16· 
pontjaul veve, valamifele idealizaci6s folyamat sQnin erkezik el magahoz a megfelelo 
idealis igazsaghoz. Az ut6bbi mintegy az elobbi pre>toti~~~. melybOl a tartalom minden 
tokeletlensege, minden reszlegesseg es egyoldalusag hianyzik .. Hasonl6keppen, .a logizma 
nem mas, mint a konkretan letez0 fogalom idealizaCi6ja, es ha ~gy gondoljuk - s a 
kh szikus logikusok ketsegkiviil ugy gondoltak -, hogy ertjiik a fogalom es a dolog 
kozott. fonruU16 kapcsolatot (itt Brentano es Husserl irttencionalitas·elmelete erdernleges 
szerephez jutna), akkor ezen megertes a logizma lSs a dolog kozotti viszony felfogasat is 
megalapozza, illetve lehetove teszL . . . 

Paulernaka logikµmr61 sz616 ontol6giajat leginkabb talan az eszmek plat6ni elmelete 
finomitott .vattozatanak foghatjuk fol. A logizma nem m~s. mint plat6ni eszme, mely 
azonban megfosztatott a csillagos egekben elvezett fUggetlen leteiesetol, s a maganva16 
igazsagok rendszerehez kotodik, mint olyan atom, melybOl ez a rendszer folepiilt. Ahol 
Plat6n szinte kizar6lag az ideak es a vilag kozotti vertiklilis viszonyokkal f oglalkozik, 
Pauler maguknak az ideaknak kolcsanos, horizontalis viszonyaira helyezi a . fo hangsulyt .. 
Ahol Plat6n Wesensforschung-ot uz, azaz meghatarozott ideak vagy lenyegek vizsgalataba 
bocsatkozik, Paulert a logizmak rendszerenek (logikai) sttll.kturaja, az ideak kozotti 
viszonyok es kapcsolatok erdeklik. A vilag targyaival orokerveny(ien meghatarozott 
kapcsolatban all6 logizmak idealis, orok rendszere iranti ezen elkotelezettseg mutatja, 
hogy milyen messzire kerillt. Pauler ama pozitivizmus iranti korai elkotelezettsegetOl, 
mely pontosan az ilyen rendszer tagadasaban allt. Jelzi tovabba eltavolodasat - legalabbis 
a logika filoz6fiajaban - mindenfajta kantianizmust61, mely a logika es a vilag kapcsolatat 
a ,,die gesetzgebende Rolle der Vemunft "·t61, az esz torvenyad6 szerepet61 fiiggonek lat
ja .. Pauler szamara, .mint ahogyan mas osztrak logikai .realistak szamara is, azidea vagy 
Iogizma letezese elofOltetele a megismero szubjektum elmejeben kialakul6 fogalomle~eze· 
senek. A fogalom megragadasa mar magaban is az idea tokeletlen megragadlisat jelenti ..,.. s 
ebb.en az ertelemben a2 altalanos megragadasa ugyanugy resze a mindennapi tapasztalat
nak, mint a killonos meRragadlisa. 
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