
utolsó éveiben - egy-egy szikár képpel, leesupaszi
tott szó val fejezett ki világnyi rendüléseket .. Beney
nél, ha szigorúformában is, hömpölyög, már-már el
sodor a látomás-folyam. S ha Pilinszkyt emlitjűk .
nem hagyhatjuk ki József Attilát. Ha Beney Man
delstarnot mond, hozzá kell tennünk Blokot és Ah
matovát. Ha Simone Weiire gondol, mellé kívánko
zik Kierkegaard, Heidegger, Mounier neve. A látó
határ tágabb, mint hinnénk: a szo szoros értelmében
a Fildtől az égig ér.

FILOZÓFIA

Bevezetés a filozófiába

A filozófia lényege, alapproblémái és ágai Cl mu
könyv három szerző (Turay Alfréd, Nyírí Tamás
és Bolberítz Pál) közös müve.* A szerzők, be
vallásuk szerint, J. K. Mader Der Philosoph(Wien
Heidelberg, 1966) cimü munkáját használták ve
zérfonalként. A Római Katolikus Hittudományí
Akadémia levelezö tagozatos hallgatóinak szánták
kézikönyvnek, de ajánlják minden érdeklődőnek.

Hasonló jellegű és igényű művet csak Schűtz

Antal jelentetett meg 1927-ben, illetve átdolgozott
kiadásban l940-ben A bölcselet elemei címmel. Ha
összehasonlítjuk a két kiadást, nyomban kitűnik.

hogya teológiai oktatásban milyen fontos helyet
foglal el a filozófia. Föltárul az is, hogya keresz
tény gondolkodásban milyen szerepe lehet a filozó
fiának. Schütz Antall927-ben még egyértelműen a
megújhodott neotomista bölcseletet nyújtja. Vere
tes, tömör stílusa és problémamentesnek tűnő gon
dolatvilága Aquínói Szent Tamás tanitását adja
vissza, könyve skolasztikus hagyományon nyugvó
összefoglaló, spekulatív bevezetés a filozófiába. Az
1940-es kiadás nagy eseménye volt a magyar sko
lasztikus bölcseletnek. A szerző ekkor már arra
vállalkozott lényegileg átdolgozott művében, hogy
a hagyományos skolasztikát egybevesse a modern
filozófia kérdésfelvetéseivel és vajúdásaival (pl.
Hartrnann, ontológia, értékelrnélet, karakteroló
gia stb.), megteremtve közöttük a történeti folyto
nosságot. Feloldotta a zárt, fegyelmezett skolaszti
kus gondolkodás szerkezetét és rendszerét. Törek
vése azonban befejezetlen kísérlet maradt.

A filozofia lényege, alapproblémái és ágai is böl
cseleti bevezetésre törekszik, de új és döntő kisérlet
ebben a műfajban. A szerzők komplex feladatra
vállalkoztak, amikor olyan külföldi író művét dol
gozták át, aki egészen modern szemléletű intro-

• Szent István Társulat kiadása, 1981

Az égig, melynek fényei "csak tükrök közt szétzi
lált fellegek", hold-reflexek egy másik tofenéken.
De megláthatjuk-e az igazi fény t, válaszol-e nekünk
az angyal, kimondható-e valaha is az a bizonyos má
sodik szó? A kérdésre Beney Zsuzsa - talán már kö
vetkező verskotetében, talán egy olyan mives esszé
ben, amilyet az Ódá-ról írt _.fel~lni fog. '

BÁLINT B. ANDRÁS

dukciót irt. A könyv nem skolasztikus problémá
kat, rendszert ismertet, nem a skolasztika szellemi
konfrontációját végzi el a modern bölcselettel,
vagy egyáltalán az európai bölcselettel, hanem az
egyetemes európai és különösen a mái bölcselet
ben, annak lényegi problémáiban és eredményei
ben kíván közérthető eligazítással szolgálni,

Kitűzött célját először azzal igyekszik elérni,
hogy eredeti filozófiai szövegrészleteket közöl a
kötet baloldalán, a jobb oldalon pedig megkísérli
azok rövid magyarázatát. Sőt arra készteti az olva
sót, hogy maga is hozzájáruljon a szövegekben rej
lő gondolati kincsek feltárásához. És ezáltal tl\ár
nemcsak a bölcseletbe, hanem a bölcselkedésbe ís
bevezetést nyújt.

A mű komolyan számol a filozófia mai, tényle
ges helyzetével, de úgy tájékozódik, hogy történeti
és szisztematikus szempontokat egyaránt tekintet
be vesz. Az eredeti szerző és a fordítók-átdolgozók
tudatában voltak annak, hogya mai, megváltozott
szellemű világban tfölcselettel már csak akkor le
hetséges foglalkozni, ha kellőképpen kiemelik .a
filozófia eddigi történetének reflexív értékelésén
alapuló történetiségét. Mivel a filozófiai gondolko
dás és gondolat történetisége reflexión és értelme
zésen alapul, azért itt nem egyszerűen bölcselettör
ténetről, vagy a bölcseletbe való történeti beveze
tésről van szó, hanem a filozófiába való lényegi,
tárgyi bevezetésről. Azt a kérdést szeretnék tisztáz
ni, hogy egyáltalán mi is a filozófia?

A filozófiai életbe való bevezetéskor számot kell
vetni a filozófia történeti, korszakos jelentésválto
zásaival, különösen a történeti kezdettel: a görög
bölcselettel. Ezzel tárul föl a filozófia alapkérdése,
a létkérdés. Ma már világosan látjuk a klasszikus
filozófia mérlegét. A keresztény bölcselkedés lé- \
nyegileg lendült előre, tovább és fölfelé, amikor
tisztázódott a teremtő Isten mivolta, Az eszmélő

dés útja az újkorban folytatódik az antropológiai
fordulat filozófiai földolgozásával. A lét mint alap,
a teremtő lsten és az ember mint új kiindulási alap
a mű támpontjai. Másodlagos és esetleges hozzá
adásnak tűnik a logikai és az etikai bevezetés.
Szervesen is beépíthető lett volna a szisztematikus
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keretbe, de talán itt a tanmenet külső szempontjai
érvényesültek. ,

A szerzők törekvését csak az tudja értékelni iga
zán, aki nem a.filozófián kívül foglal el merőben is
mertető, leíró álláspontot, hanem vállalja a filozó
fiai kérdésfeltevést és kidolgozást ; akí utat mer
vágni a filozófiai hagyomány rengetegében és sűrű

jében, sőt határozott irányt tud adni az egyetemes
emberi, szellemi erőfeszítésnek. A könyv jó példa
arra, hogy egy bizonyos feltétel és támpont kidol
gozásával, hogyan maradhatunk és mozoghatunk
a filozófián belü!. Természetesen lehetne más felté
teleket és támpontokat ís találni, és azok segítségé
vel kalauzolni az olvasót a bölcseletben. A filozó
fiába való bevezetést úgy végzi el a könyv, hogy
fölvillantja a tényleges filozófiai gondolkodás ele
meit, alapkérdéseít. Ú gy rnutatja be a lényegi gon
dolatokat, ahogyan azok valójában fölmerül tek a
nagy gondolkodókban, és egyszersmind fölmerül
hetnek .az olvasóban, egzisztenciálisan is érintve
őt. Tudatában van mind a jelenkori problémák
nak, mínd a történetileg irányított perspektivisztí
kus filozófiai folyamatoknak.

FILA BÉLA

•
Lukács György: Napló
A végső megoldhatatlanság képezi a naplóirás for
maproblémáját: a napló legbensőhb lényege szerint
kísérlet. hogy formát adjon a mindennapi életnek.
A naplóíró paradox vállalkozása: az életet élve pró
bálja megragadni és közölhető formába önteni azt a
helső, páratlan ritmusts amelyet a személyes élet
végső kőzölhetetlensége határoz meg. A naploire kí
vülről akarja meghatározni azt. amínek Ő maga is
része. saját életének végleges formáját egy külső

gyújtópont segitségével igyekszik feílobbantani. és
azt, ami páratlan, kimondhatatlan és megbonthatat
lan, a reflexiókkal terhes forma révén kisérti meg
érthetővé, lebonthatóvá tenni. A napló az egyedi éle
tet a naplóiró szándéka ellenére művé absztrahálhat
ja, metafizik át kölcsönöz neki, noha talán éppen az
élet egyedisége taszitja el magától a metafizikát.
A forma lebecsüli a megformáltat ; a metafizika fö
lénnyel viszonyul az egyedi élethez: ez teszi .- jobb
esetben - kinossá vagy viszolyogtatóvá a reflexió
kat, amelyek létünket értelmezni óhajtják. (A műfa

jok történelmi atlaszán a napló helye alighanem a
keresztény kultúrkörön belüljelölhetőki.

Lukács György most közreadott fiatalkori napló
jafekszik előttünk 1910-11-hől-Lendvai L. Ferenc

• Lukács György: Napló - Tagebuch (1910 II), Das Ge
richt (1913); Akadémiai Kiadó, 1981
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pontos és gondos rekonstrukciója eredményeként".
Nehéz ellenállni a csáhitásnak , hogy az első olvasást
követően ne olvassuk el még egyszer a feljegyzése
ket - visszafelé haladva. Ismerjük a küls(J keretet :
Lukács képtelen volt választani - élete nagy szerel
mét elszalasztotta, A gyötrődést és habozást a tra
gédia követte: Seidler Irma 1911 májusában.félre
sikerült házassága és Balázs Bélával kötött kapcso
lata után öngyilkos lett, majd ezt követően hamaro
san meghalt Lukács legközelebbi barátja, Popper
Leó is. Eddig a történet, amelyet az életben maradt
Lukács feljegyzései kerekitenek egésszé.

Visszafelé olvasva az az érzésünk, mintha a napló
a történtek után, és eleve műként iródott volna.
/910. május 4-én ezt olvassuk: "Nem az-e az egyet
len "becsidetes' útja az életnek: elhervadva hagyni a
dolgokat és teme III i azután a halottakat? De ki az
élő és ki a halott ?' Ugyanez év június l-én: ..Most
mindig úgy érzem: rajtam áll minden; ha én igazán
akarom ... " És 1911. február ll-én lrmáról: "ő

nem emelkedett ott. ahol énfellendúltem'', Irma má- .
jus 18-i halála után, május 24-én: ..Itt van a halálos
itélet az én existentiám felett. Nem Úhetek soha sen
kinek semmi . . . " - ám a halálos ítélet lényege pár
sorral lejjebb derül ki: "Most csak munka van
- ameddig birom". Popper Leó halála után, október
22-én, már németül, ezt olvashatjuk: ..Mint egy ve
zető és cél nélküli ordogi gép. úgy jár az agyam, tel
jes űrben és sötétséghen" . Ok tober 27-én: "Érdekes,
hogy tavasszal (1908-ban Olaszországban. F. F
L.). miután együtt voltam Leóval és Irmával, sokkal
magamra hagyatottabb voltam, mint most , és hogy
ők ketten elevenebb partnerek számomra most, mint
akkor (mik ént egyszer lrmával kapcsolatban meg is
jegyeztem: jelenléte nem veheti fel a versenyt távol
létével.}" November I7-én : "Nem becsűletesebb és
következetesebh-e mindennek véget vetni, semmint
hogy lassan belekényszeridni a kompromisszumok
ha?" És végül, december l i-én, a napló utolsó előtti

feljegyzéséhen : "Úgy tűnik, vége a válságnak. Isme
retelmélethe és [rivolitásba menekűltem. Attól tar
tok, menni fOK. " 'Életemet' és 'túlélőképessége

met' hanyatlásnak érzem: az öngyilkosság révén
lennék eleven, akkor lennék következetes, úgy ér
ném el lénvegem csúcsát. Így minden csupán szomo
rú megalkuvás és elmúlás."

Ismételjuk meg : mintha a történtek után, eleve
műként iródott volna e napló. És ettől igazán nyo
masztó, nem a benne leirtuktol. Mert afeljegyzések
szaporodásával eK.I-re bizonyosabbnak tűnik, hogy
nemcsak mi tekintjuk műnek a naplót, hanem maga

. Lukács is úgy szemlelte saját életét, mint ami eleve a
naplóirás számára teremtetett. Reflexiók, elméleti
megfontolások híján az életet káosznak látja, és a
refiexiákhoz, a világos és tiszta fogalmakhoz akkor
is ragaszkodik, ha - mégoly nyilvánvalóan is - ezzel
az életet pusztítja e! maga körül. A szerelmi törté-


