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Ars contemplativa
Laeti bibamus sobriam ebrietatem spiritus
Igyuk gyönyörrel a szellem józan mámorát

Ambrosius

A hagyománnyal összhangban a középkori glossza a filozófiát szemlélödö müvészet
ként határozza meg. E meghatározás eredetét és értelmét Jamblichos így magyarázza
Püthagorasz életéről írván: "Először ő nevezte magát filozófusnak. de ezt nem azért
tette, hogy új szót találjon ki, hanem hogy egy elnevezendő dolgot alkalmasan kifejez
zen. Azt mondta ugyanis, hogy az, ahogy az emberek belépnek az életbe, az ünnepi
gyülekezetbe érkezők tömegéhez hasonlít. Ott is tudniillik mindenfelől verődnek

össze a népek, ki-ki a saját céljáért érkezve. Van, aki pénzért jött ide, hogy haszonnal
adjon túl az áruján, a másik meg dicsőségért, hogy a teste erejét mutogassa. Van
azonban egy harmadik fajta is, a legszabadabb, amelyik a város, a kézmüvesek szép
portékája, no meg a nagyszeru tettek és szavak kedvéért jött, mindazoknak a dolgok
nak a látványáért, amelyeket az ünnepi gyülekezetben szoktak bemutatni. így gyűl

nek össze az életben is a különféle dolgokban forgolódó emberek. Egyesek vagyonra
és gyönyörre sóvárognak, másokat a hatalom és a vezérkedés vágya, a hírért való bo
lond versengés tart hatalmában. A legtisztább jelleműek viszont azok az emberek,
akiket a legszebb dolgok szemlélete ragad meg - s ezt az embert nevezte Püthagorasz
filozófusnak. azaz bölcsességszeretőnek. Mert szép dolog az ég teljességének szem
lélete s az eget befutó csillagoké. ha valaki átlátja a rendet, ahogy az Elsőtől és az
ésszel felfoghatótól ilyen. Püthagorasz szerint ugyanis mindezek harmóniába illesz
kednek és alkalmasan összerendeztetnek. A bölcsesség pedig valamiféle legígazíbb :
tudás, amely a legelső, szép, isteni, vegyítetlen, örökké egyforma és ugyanúgy visel
kedő dolgokkal foglalkozik. Minden más dolgot is az ezekből való részesedés alapján
mondunk szépnek. A filozófia pedig az efféle szemléletre irányuló törekvés, amely
nek szép stúdiumát Püthagorasz az emberek megjavítására alkotta meg."

Mára azonban annak, aki Püthagorasz, Szolón vagy a többi bölcsességszeretőnyo
mán erre a szabad, gondolkodó emberhez leginkább illő tevékenységre a fenti út
mutatás alapján adná a fejét, immár nemcsak trák szolgálólányok nevetésével (aki a
csillagok szemlélését a lábai elé kerülő gödrök figyelésével szemben előnyben része
sítő Thalészt kacagta ki), Kalliklészek kirohanásaival (aki - Platón Gorgiászában - a
filozófiát felnőtt és komoly emberhez nem méltó tevékenységnek tartotta, mivel él
hetetlenségre nevel), vagy a köz véleményétől gyanúsan különállóknak kijáró kon
cepciós politikai váddal kell számolnia (mint Szókratésznek), hanem olyan, magukat
filozófiainak tartó ellenvéleményekkel is, amelyek a filozófiának éppen ezt a megha
tározását utasítják el.

Az első ezek közül a "praxisfilozófia", amelynek tézisét így tanultuk: "A filozófusok
a világot csak kűlönbözöképpenértelmezték; hátra van a megváltoziatása", s amelynek
szokásos értelmezését a kurrens fordítás fejezi ki pontosan: " ... ; a feladat az, hogy
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megváltoztassuk." Hiszen a filozófust mindközönségesen a gondolkodónak szoktuk
tekinteni, s mi sem természetesebb, mint hogy ..a gyakorlatban kell az embernek
gondolkodása igazságát, vagyis valóságát és hatalmát, evilágiságát bebizonyítania. Az
olyan gondolkodás valóságáról vagy nem-valóságáról folytatott vita. amely el van
szigetelve agyakorlattól - tisztára skolasztikus kérdés."

Nos, amióta Faustus doktor elmélkedései végére és szép új korunk elejére odaírta.
hogy ..Kezdetben volt a tett. ... e tézist sokkal többen ismerik ej, mint ahányan vallják.
Mert nemcsak azok ismerik el, akik a hasznosság és eredményesség mindenre kiter
jesztett követelménye miatt már az Eukleidésztől is rézgarast érdemelőkkel egy hú
ron pendülve az általános tevékenységi láz előtt a praxisfilozófia fából vaskarikájával
hódolnak, hanem valójában mindazok, akik. bár rokonszenvezzenek a filozófia ha
gyományos eszméjével, filozófiainak ismerik el e tézist, lemondván a régiek módsze
ré ről, amely ezekkel a kérdésekkel kezdődik:Mi az állítás értelme? Igaz-e az állítás?

Mert vizsgáljuk csak meg az idézett tézist e két kérdés segítségével, kezdve azzal a
részével, hogy ..a feladat az, hogy megváltoztassuk" (mármint a világot).

Először is: Mit jelentsen ez a feladat? Hiszen a világot így ..totalitásában" egyként
alkotja a gazdasági csőd. a Püthagorasz-tétel, a Tejútrendszer, történelmünk zivataros
századai. a Gellérthegy, a nyári tölgyerdők hajnali lehelete ... - és hol álli unk meg a
felsorolással?

De ha rendelkeznénk is a teljes világ hiánytalan katalógusával, vajon a változtatás
egyszerre történjék vagy részletekben? S ha a világ egyszerre történő megváltozta
tása nem tűnik kivihetönek, vajon a részbeni több lehetőséggel kecsegtet-e? Hiszen
fogalmazzuk csak át a tézist a világ megváltoztatásának egy részfeladatára: ..a bioló
gusok az életet eddig csak különbözöképpen értelmezték. a feladat az. hogy megvál
toztassuk" ... ! Vagy mondjuk egy másik esetre: ..A fizikusok a gravitációt eddig csak
különbőzöképpenértelmezték. a feladat az, hogy megváltoztassuk" ...

Mármost ezekből a példákból látható. hogy a változtatás meglehetősen összetett
feladatnak tűnik. Amíg a gazdasági csőddel szemben esetleg lehetnek esélyeink. s
ugyan nem kis fáradsággal, de talán a Gellérthegyből is csinálhatunk Matterhornt,
vagy ahogy történelmünk viaszorrát is láttuk már tetszés szerint hajlítgatni, addig a
halandóságunk vagy a Püthagorasz-tétel megváltoztatására tett kísérleteinken aligha
olthatatlan kacagásra nem fakadnának a nemmúló örök istenek.

De miért kell egyáltalán a világot megváltoztatni? Mert rossz? Talán elromlott
benne valami? S az egész en bloc hibás, vagy csak valamely része? S egyáltalán:
honnét tudjuk. hogy tényleg rosszabb ez a világ, s nem esetleg már olyan - vagy
netalán még jobb is? -, mint amilyennek elvileg lennie kellene? Aztán: elő akarunk
állítani egy még soha nem létezett állapotot, vagy pedig helyre akarunk állítani egy
már létezett állapotot? Ha újat: ennek jogosságát, esetleges egyedüli jogosságát mi
igazolja? Ha régit: melyiket a múlt lehetséges állapotai közül és miért épp azt? S
végül a tézisből az sem derül ki, hogy vajon állandóan kell-e változtatni, vagy csak
bizonyos pillanatban és körűlmények között? (Gondoljunk csak a ..permanens for
radalom" elméletére.)

Aztán ha már mindenáron változtatni akarunk valamit a világon. vajon nem
volna-e szerényebb és illöbb inkább ott nekifognom, ahonnét ez a változtatni akarás
indul, s aki maga is része ennek a megváltoztatandó világnak, nevezetesen magam
mal? Nem mintha ez olyan egyszerű volna. Hiszen el tudom-e egyáltalán magamról
dönteni, hogy ..nem valami szörnyeteg vagyok-e, aki Typhonnál is bonyolódottabb és
tüzokádóbb, vagy pedig szelídebb és egyszerűbb lény, amely természettől valami
isteni és elvakultságtól mentes osztályrészhez jutott"? (Platón, Phaidrosz.)

Márpedig ezen az úton hamarost eljuthatnánk az ..Ismerd meg önmagad!" egy má
sik, elhanyagolt értelmezéséhez. amely a nagyszabású változtatni akarással szemben
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nem valamiféle homályos felszólítást rejt, hanem metszö és brutális rendreutasítást.
Igen, egy napot élő földi halandók vagyunk, akiknek, mint ezt aszilén Mídász király
nak odavágja. jobb meg sem születni, de ha már megszülettek, mielöbb meghalni ...

A kérdések nem triviálisak, így az onus probandi, a bizonyítás terhe a változtatni
akarókon van. Azaz, ha nem véletlenül állítják éppen ezt a tézist (és nem az ellenke
zőjét), akkor ezt nyilván valamiféle felismerés vagy gondolatmenet alapján teszik,
amiért is igaznak tartják. Márpedig valamit akkor tekintünk igaznak, ha az, amiröl azt
mondjuk, hogy úgy van. tényleg úgy is van, s akkor hamisnak. ha nem úgy van. A
világot akkor kell megváltoztatní, ha tényleg meg kell változtatni. Ehhez pedig a dol
gok. mindközönségesen a világ állásáról is tudnom kell valamit. a világot tehát értel
meznem kell.

Erre azt lehetne mondaní, hogy a világ értelmezésével nincs is baj. csakhogy a föl
ismert igazságot meg kell valósítani, mert csak ez bizonyítja a gondolat igazságát.
azaz életrevalóságát és hatalmát. Eltekintve attól, hogy ez a gondolat jól ismert érvek
hez kapcsolódik, nevezetesen. hogy az erősebbé az igazság (mert ha az a gondolat az
igaz. amely megvalósul. akkor ez nyilván függ a megvalósítók mindenkori hatalmi
helyzetétöl), ez a gondolat megint nem egészen világos. Mit jelentsen például a meg
valósítás igénye a filozófia olyan részeivel. müveivel szemben. mint Arisztotelész
Metafizikája, Plótinosz Enneászai, Ockham Summa totius logicaeja vagy Heidegger
Sein und Zeitje? S ha nem valósíthatók meg. attól kevésbé igazak?

A "megvalósítás" nem egyértelmű elvárás. A Püthagorasz-tétel megvalósítható-e,
vagy sem? A filozófiai okoskodással szemben gyakran mesélt anekdota. hogy Zénón
nak a mozgás lehetetlenségét bizonyító apóriája hallatán Diogenész fölpattant és
némán föl-alá kezdett sétálni. A történethez azonban a folytatás is hozzátartozik: az.
hogy az ekkor zajos tetszésnyilvánításra fakadó tanítványát ugyanilyen határozottság
gal vágta szájon. így hozva a magáról megfeledkezett ifjú tudomására. hogy egy logi
kai érv cáfolata csak hibájának kimutatása, azaz egy másik érv révén lehetséges. Az
elméleti tudományokban, sajnos. az érvelés a gondolat próbaköve. nem a gyakorlat.

Úgy tünik tehát. hogy ha a gondolkodással szemben a gyakorlat próbáját valami
féle általános követelményként támasztjuk. könnyen nevetségessé válhatunk. A filo
zófiát, amely hagyományosan a kat' exokhén gondolkodás. nem lehet a szakácsmes
terséggel vagy akár a mérnöki tudományokkal. a (bármilyen bonyolult) használati
eszközöket megvalósító mesterségekkel együtt elbírálni.

Ezzel tehát át is térhetünk a hagyomány második kérdésének megválaszolására. A
tézis sem nem igaz, sem nem hamis: ugyanis ilyen formájában legalább annyira értel
metlen, mint amennyire hangzatos. Ennek oka pedig két fontos csúsztatás: a tézis vi
lágról és filozófusokról beszél, miközben .filozófusokon" politikusokat és közgazdá
szokat, ha tetszik. társadalommal foglalkozó tudományokat. "világon" pedig társadal
mat és politikai berendezkedést ért. A "világ megváltoztatása" tehát egy társadalmi
berendezkedés átalakítását jelenti.

Ez azonban. a mindennapi politikában való sürgés-forgás. a filozófus természettel
nehezen fér össze, amit a külvilág sokkal jobban tud. mint a gyakorlatra felszólító
téziseket rossz filozófiája miatt lelkiismeret-furdalásában prédikáló akárhány filozó
fus. "Nem véletlen, hogy az emberek Anaxagorászt, Thálészt meg a hozzájuk hasonló
férfiakat bölcsnek tartják ugyan. de okosaknak nem, mert látják róluk. hogy a maguk
hasznát nem ismerik. és általában az a vélemény róluk. hogy nagyszeru. csodálatos.
nehezen felfogható és emberfeletti dolgokat tudnak ugyan, de ezek mind haszontala
nok, mert nem az emberi javakra irányulnak."

Szókratész bölcsessége természete szerint különbözik Alkibiádész okosságától. Ez
az okosság, amely a cselekvésre termett emberek sajátja. erénye és szükséglete, olyan
dolgokra irányul. amelyek másképp is lehetnek. Az itteni ismeretek leginkább a ta-
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pasztalatra és a valószínü vagy éppen szofisztikus érvekre épülnek. (Jól tudjuk, hogy
a politikai érvek és döntések a szigorú érvelés legenyhébb feltételeinek is csak vélet
lenül szoktak eleget tenni.) Bár az emberre vonatkozó tudományok közül valóban a
politika a legtökéletesebb, s a helyes politikai döntések, az igazságosság megvalósí
tása a legfontosabb a cselekedetek között - azt már legkevésbé sem állíthatjuk, hogy
az ember lenne a világon a legtökéletesebb. Azt mondja ugyanis a Filozófus, hogy
nyilvánvalóan a tudomány legtökéletesebb formájának tartjuk a bölcsességet. A
bölcsnek tehát nem csupán a kiinduló elvekből folyó tényeket kell ismemie, hanem
tudnia kell a legfőbb dolgok tekintetében is, hogy mi az igazság. A bölcsesség tehát
belátással párosult tudományos megismerés, a legbecsesebb dolgokra vonatkozó' tu
domány, amely mindent betetőz. Ha valaki az államtudományt vagy az okosságot tar
taná a legértékesebbnek, ez érthetetlen volna, hiszen a világon levő dolgok közül
nem éppen az ember a legtökéletesebb. [Ariszt. Nik. Eth. 1141a] (Ha csak a "civili
zált" emberiség által a 20. században elkövetett barbár gaztettekre gondolunk, talán
akkor sem ártana újra megvizsgálni azt a reneszánsz vívmányaként elkönyvelt fényes
"emberi méltóságot" meg a "bennünk levő erkölcsi törvényt" ... ) Platón is azt mond
ja, hogy egy embert sem tarthatunk többre az igazságnál. [Állam, 595c] Igaz ugyan,
hogy "az ember valamennyi élőlény közül a legkiválóbb, de van sok más, az ember
nél istenibb valóság is, például - hogy csak a legszembeszökőbbeket említsük - azok,
amelyekből a csillagos ég áll." [Ariszt. i. m. 1141b] Ami annyit jelent, hogy a világ
rendjét szernlélö filozófus nem tekinthet másképp a változó világhoz tartozó ember·
re, mint az örökkévalóság szernszögéböl. A Filozófus e józan önismeretének fényében
érhető tetten az újkor igazából ptolemaioszi fordulata: az antik filozófusok számára el
képzelhetetlen volt, hogy minden a változó dolgok világához tartozó Ember, a szemé
lyiség vagy az én körül forogjon a filozófiában.

A filozófusok tehát foglalkozásuknak megfelelően is más célra törnek és más mód
szerekkel, mint a gyakorlati vagy a gyönyörhajhász életet élők. Jogosan tekintik hát
érvénytelennek magukra a piacoló életre való felszólítást, éppúgy, mint egy sakkozó
a vízilabdaedző taktikai utasításait. Tevékenységüknek, a bizonyításokban, az első el
vekben, az igazságban való elmélyülésnek a jogosságát az támogatja, hogy "ami vala
mely lénynek természettől fogva a leglényegesebb tulajdonsága, az számára a legér
tékesebb és a leggyönyörűségesebb. Ez pedig az ember számára az ésszerű élet, hi
szen ez teszi leginkább emberré az embert. Ezért hát ez az élet a legboldogabb is."
[Ar. NE. 1141b.]

S a bölcsesség tanulmányozásának. ahogy azt Aquinói Szent Tamás megjegyzi,
éppen ezért az a kiváltsága, hogy munkájában előrehaladva egyre inkább megelég
szik önmagával. Amíg ugyanis a világi tevékenységekben az ember sokak segítségére
rászorul, a bölcsesség szemléletében annál eredményesebb valaki, minél inkább
egyedül marad önmagával. (Platón sem mondja másképp: a filozófia a léleknek ön
magával való beszélgetése.) Ezért hát, ha mégis megváltoztatna valamit a filozófia, az
csak a vele foglalkozó ember lehet.

Van persze a fenti megfontolásokkal szemben egy másik lehetőség is: ha a világ
értelmezése egyáltalán nem fontos, el is vethetjük ezeket a :,skolasztikus kérdéseket",
mint az utolsó csatájára készülő Macbeth: " ... Hej, doktor, vizsgáld az ország /
vizeletét, s kúráld ki a baját ... " (Szabó L. ford.) De ekkor jól kell tudnunk, hogy
ezzel immár teljesen a vészbanyák kénye-kedvére adtuk magunkat. Akik csak erre
vártak ...

A második ellenvéleményt az egymást filozófiailag mélységesen megvetőCarnap és
Heidegger furcsamód mégis egybeeső tanulmánycímével jellemezhetnénk: A metafi
zika felszámolása.
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Fentebb már említettük, hogy a filozófia hagyományosan a kozmosz rendjének, a leg
magasabb szükségszerűséggelmozgó örök dolgok ésszerűségének szemléletében hatá
rozta meg célját. Ezen isteni dolgok látványának a mámora volt az, amiért "Anaxago
rász is valakinek, aki effajta dolgokon töprengett, és megkérdezte tőle: miért választaná
az ember inkább azt, hogy megszülessék, mint hogy ne szülessék meg, így válaszolt:
Azért, hogy szemlélhesse az égboltot. és az egész világmindenség rendjét."

De nemcsak a görögök érezték meg az értelmes vizsgálódásban a halandók számá
ra megnyíló mámort. Claudiusz Ptolemaiosz epigrammáját még Tycho Brache és
Kepler is annak idején versenyben fordította:

"Jól tudom: egy napon élek s meghalok. Ám ha a szféták
ésszerű rendre futó csillagait figyelem
már elhagyta a lábam a földet s Zeusz maga mellet
isteneink italát, ambrosziát iszom én."

Anthol. IX. 577

A két csillagász a prágai udvarban a 17. század elején még nyilván tudta, hogy az
ember theorosz (amelyben mindig mindenki a theosz-t hallotta egészen a modem
nyelvtudományig), azaz az isteni színjáték, a világ rendjének és szépségének hivatalos
szemlélője - már legalábbis ha fizikus, matematikus vagy történetesen filozófus.
(Hiszen a csillagászat és a fizika is bölcsességek. amelyek a szernlélödö [theóréti
kus] tudományok közé tartoznak, de tudomány - hagyományosan - a filozófia -is, hi
szen a többi tudomány előfe!tevéseivelszigorú módszerrel foglalkozik.)

Amíg tehát ezt a rendet csak a hozzá méltó tudománnyal lehet vizsgálni, addig furcsa
mód ugyanez a tudomány a görögök számára nemcsak rendet tesz. de a meglévő díszes
rendet láttatva, átsejleni engedi az Egyetlent, aki panton epekeina (mindeneken túl van).
Valóban, Newton és kortársai számára is magától értetődő volt, hogy fizikájukat filozófiai
és teológiai következményeik szempontjából is megvizsgálják. Mára azonban például
Fred Hoyle es Steven Weinberg már nem versengenek egykori csillagász kollégájuk ep i
grammájának lefordításában, hanem nagylelkűenátengedik azt a filológusoknak.

Az újabb kor tudományainak ugyanis a filozófia már de facto nem királynője.Mód
szertanilag és eredményességben a fizikán túli tudomány (a metafizika) immár
messze a fizikán innen van. A szigorú matematikai háttérre épülö új tudományok a
régiekkel szemben beláthatatlan fölényben vannak. Az új technikák mérhetetlenül
többet tudnak. Erre a kihívásra a filozófia, amelyre kétségkívül igaz az az érdekes
tény, hogy nincsenek egymásra épülő "eredményei" (ahogy minden valamirevaló
tudományban az elődök időtálló tudása magától értetődően épül be az utódok tan
könyveibe), tulajdonképpen kétféle módon válaszolt. Az egyik válasz a kihívást eluta
sította, s a filozófia az esztétikába, költészetbe, etikába, esetleg fílozöfíatörténetbe,
illetve a történet- és társadalomtudomány területére vonult vissza, amivel a klasszi
kus filozófia díszkurzivitási, érvelési igényét gyakorlatilag feladta.

A másik válasz a tudományba való bevonulás volt. A megismételhető kísérletek
matematikai leírásával a tudományos paradigmát megalapító fizika objektív tudást
kínál, ami annyit jelent, hogy a tapasztalat szubjektumára való hivatkozást ki lehet
iktatni a világ leírásából. E paradigma eredményességén felbuzdulva a filozófia is
kiiktatta a nem objektív tudásformákhoz való kötődését, tevékenységi körét olyan
szűk és specializált témákra szorítva, mint a logika, a természetes nyelvek szemanti
kai analízíse, agy-tudat probléma, valószínűségielméletek etc. Az új filozófia az egyes
területek fogalmai pretudományos elemzésének vállalásával a tudományok szolgáló
leányának kulturálisan izolált helyzetébe húzódott vissza, s ezt a hagyományos filo
zófiának téves és fárasztó hiábavalóságok gyüjteményeként való diszkreditálásával
vélte igazolhatni. Például így Wittgenstein:
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"A legtöbb probléma és állítás, amelyet filozófiai - tárgyban írtak, nem hamis,
hanem értelmetlen. Éppen ezért ilyesféle kérdéseket egyáltalán nem tudunk meg
válaszolni, hanem csak az értelmetlenségüket tudjuk megállapítani." "Mi a szavakat
metafizikai használatukból mindennapi használatukra vezetjük vissza." (Unter
suchungen, 116.) .Mínden filozófia nyelvkritika." (Tractatus 4.0031)

Az effajta mottókra és a modern logikai apparátusra épülő analitikus filozófia az
tán megpróbálta az összes hagyományos filozófiai problémát is kikritizálni a világból.
Ockham borotváját arra is felhasználva, amire ő ezt sohasem szánta, tisztába tette a
nem fizikai (nem kézzelfogható) létezőket: ilyenek pedig nincsenek. Egyfajta dolgot
tekint létezőnek: az asztalt és társait. (Elemi részek is azért léteznek, mert meg
hosszabbított szemeinkkel látjuk öket.) Lassanként aztán a hagyományos filozófiát
müvelök is átvették az akadémiai tudományos nagyüzem nyomása alatt a pszeudo
tudományosság vaskos babonakollekcióját és a szigorúság látszatát keltő sajátosan
affektált zsargont - jóllehet a tudomány vas tagja az analitikus filozófusok kompeten
ciáján is messze túl van.

Végeredményben tehát az egyik oldalon az alkotó tudósok számára érdektelen fo
galmi analízist találunk csak magasan képzett beavatottak számára - a másikon pe
dig banalitásokat szigorúan tudományosra álcázva. (Például a "lehetséges világok"
zsargonjának bevonulása az irodalomtudományba.)

Közben a hagyomány egyre érthetetlenebb. Az, hogy a világ rendjében van valami
isteni, hogy valami tökéletes vagy hogy szép, jó. hogy valami igaz, sőt, maga a böl
csesség kifejezése is értelmetlen. Udvarias, korrekt, saját és mások jogait is (saját
érdekében) tisztelő, az ésszerű technikára épülő jóléti államok változatos áldásait
adófizető állampolgárként élvező (vagy remélő) embereknek mi többletet adhatnak
zivataros, fejletlen korokban - és korokra - kitalált elméletek?

Ebbe bele is lehetne nyugodni, ha nem ötlene fel Szókratész tanácsa, amikor arról
beszél, hogy a gondolatgyűlölet ugyanúgy keletkezik, mint az embergyűlölet: abból,
hogy mi hibásan ítéltük meg az embereket, s így teljesen természetesen csalatkozunk
is bennük, nem következik, hogy ők a hibásak. S ne legyünk gondolatgyülölök. mert
az eleve elveszi a lehetőséget. hogy bármire is rácsodálkozzunk. A rácsodálkozás
képességét pedig nemcsak nem szabad elveszítenünk, de ha nincs meg. föl kell éb
resztenünk és meg kell őriznünk. A legnagyobbak egyessége szerint ugyanis a csodál
kozás a filozófia kezdete és a filozófus legsajátabb tulajdonsága. [Platón, Theaitet.
155d. Ariszt. Meta. 982b12] Nem csak abban az értelemben, hogy a csodálkozás kez
deti pillanata majd átadja a helyét valami másnak, mondjuk a filozófiának, hanem,
amint erről Heidegger beszél, a filozófia ezt egész útja során megtartja. Meg is kell,
hogy tartsa, különben érvek puszta gyűjteményévé válik. A legnagyobbak pedig ab
ban a példamutatásban is egyeznek, hogy miképp lehet ezt a csodálkozást az alapos
érvelés során is megőrizni.

A rácsodálkozás viszont, mint ezt mindnyájan saját tapasztalatunkból tudjuk, az
elmélyült szernlélödés eredménye lehet csak, ami nem más, mint a "lélek szélcsend
je", ahogy ezt Platón és Epikúrosz olyan szépen mondják. Ahogy a platóni dialógu
sokban a kötetlen kalandozás, a Montaigne-t untató kitérők annak a jelei, hogy nem
vagyunk alárendeltjei beszélgetéseinknek, hanem éppen beszélgetéseink mintegy a
szolgáink. Kivárják, amíg befejezzük őket. Nem eredményre törekszünk. Továbbá a
vizsgálat közös, s mert közös, érvekre kell hogy épüljön, az ésszerű kifejtésre és
meggyőzésre, amelyek. ha történetesen hibásak, nekünk tudhatók csak be, nem a
megvizsgálandó dolgoknak. A beszélgetés ráadásul egyúttallélekvezetés is kell hogy
legyen. mert nem minden érthető racionálisan - ezért hát .szép szót" mondunk ott,
ahol az érvek még vagy már elégtelenek. A mítosz arra utalás. ami már természete
szerint nem argumentálható. A kimondhatón túli dolgokat csak sejtetni lehet. Ilyen a
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kezdet és a vég. De a kimondhatatlan kezdet és a kimondhatatlan vég között vannak
csodálatosan kimondható dolgok is. (Wittgenstein is hasonlót mond: "A filozófia a
kimondhatatlanra utal, mikor a kimondhatót teszi világossá. 4.115) Az ésszerűben

megőrzött kimondhatatlan, a kezdetre és a végre utaló csodálatra méltó diszkurziví
tás mutatja a filozófia múzsai eredetét. (Elvégre a Múzsák azért születtek, hogy éne
kükkel teljesítsék be Zeusz müvét.)

Ez a szemlélődés és a filozófia kapcsolata. Ezért nem mondhatjuk, hogy a filozófia
idegenül állna Philón therapeutái, a Ráchelt és Máriát vagy a taót követő szerzetesek,
az anachoréták és istenbölcselők, a jósok és a költők, a vívás és az íjászat művészetét
a Megvilágosodás Csarnokában tanító mesterek vagy a szemlélődés többi formája
között. Ahogy Arisztotelész is megvallja: "ahogy egyedülálló és magányos lettem,
mítoszszeretőbbéváltam."

De a rokonság ellenére a filozófia egy dologban feltétlenül különbözik minden más
szernlélödéstöl: ez pedig a diszkurzivitás, azaz a bárki által újra átgondolható érvelés.
A filozófia racionális szernlélödési technika. Ezért ars contemplativa. A többi szem
lélödés kimondva vagy kimondatlanul, de éppen a beszélgetés kioltására törekszik.
De ez egyben veszélyt is rejt a filozófia számára. Ha ugyanis igényt támaszt a disz
kurzivitásra, de ezt nem jól műveli, akkor nem tudja mivel legitimáini magát. A ki
mondhatatlant a kimondhatón át szemlélő diszkurzivitás görög útján csak a szigorú
vizsgálódást az elöfeltevéseken kezdő, múzsai eredetét mégis megtartó, nem a világot
megváltoztatni akaró, hanem a bölcsességet szeretöt, az őt rnüvelö embert megváltoz
tató filozófiának lehet reménye - és nemcsak karunk követelményei, hanem fő

ként a dolog természete miatt. És csak annak. Sajnos, hogy manapság ismét "nem
érdeme szerint foglalkoznak a filozófiával" ...

Hogy ez nem szél malomharc, arra vannak utalások. Például, hogy a modern logika
és fizika nem szükségképpen metafizikaellenes, hanem csak egyes interpretációiban.
Módszereinek finomodásával furcsa módon egyre türelmesebb a nagy diszkurzív lo
gikai-metafizikai rendszerek Platóntól Cajetánusig tartó hagyományával. S éppen ez
a kétezer éves hagyomány tartotta mindig is a vér szerinti rokonságot a többi kon
templációval. Tudta ugyanis, hogy az atyafiság nem tagadható le büntetlenül, még ak
kor sem, ha minden családban van viszály az örökségért.

Vagy meggondolhatjuk ezt is: ha Wittgensteinnek igaza van, és a filozófiának nem
előírnia kell egy nyelvet, hanem a létező nyelvet kell vizsgálnia és a hibáktól meg
tisztítania, akkor ez a nyelv vajon miért adott lehetőséget olyan triviális hibákra és
értelmetlen kérdésekre, amelyeknek nem akármilyen okos emberek tucatjai dőltek

be? Valójában tehát Wittgenstein sem fogadja el az adott nyelvet, hanem egy új, egy
normatív hétköznapi nyelvet akar kialakítani, amelyből egy filozófiai prekoncepció
nevében ki akarja magyarázni mindazt, ami metafizikai csapdakba csalna. Közben
pedig szenved attól, hogy ezt az új normatív nyelvet sem tudja világosra kimagya
rázni, mert mintha elkerülhetetlenül lenne metafizikával terhes. Hiszen Wittgenstein
maga mondja például: A misztikus az, hogy a világ van, nem pedig az, hogy miképp
van. [6. 44]), amire Leibniz után rajta kívül csak Heidegger mert rákérdezni ko
runkban. De Heidegger kérdése tovább is ment: hogy lehetséges az, hogy a kérdést
még föl tudjuk tenni, de értelmét már elveszítette? Ez a Seinsvergessenheit (a lét
elfelejtése), amit ő végzetszerűnek tart. A nyugati gondolkodás nihilizmusa, ha tragi
kus is a gondolkodó számára, elkerülhetetlen. Amiért és ahogyan ez történik, az a
Seinsgeschichte (a lét története). Ezért gondolja, hogy a nyugati metafizika felszámol
tatik. Az azonos címmel talán Carnap szomorú küldetését sugallja a lét történetében.

Ahogy azonban Arisztotelész érvel: kell filozofálni. Mert ha nem kell filozofálni, az
az érv, amivel ezt igazolom, maga is filozófiai érv lesz. Ezért filozófus Heidegger
és Wittgenstein, pedig a metafizika végéről gondolkodtak. Érdemes észrevenni, hogy
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amikor a pozitivista, logikus vagy fizikus képzettségü ember a közvetlen szakterüle
tén kívüli, általánosabb fejtegetésekbe bonyolódik, semmivel sem érvel másképp,
mint az általa annyit szidott hagyományos filozófia.

Aztán a közelmúlt új típusú technikai civilizációja által kialakított mesterséges
környezet egyre fenyegetőbb konfliktusa az élet természetes környezetével szintén
illúziótlanabb, józanabb, s ha tetszik, kiábrándultabb és bölcsebb gondolkodást kö
vetel. A bölcsesség a veszély tudatától, a veszítés reális lehetőségéből, az elkerülhe
tetlen korlátok felismeréséből táplálkozik. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Az
ember hatalmának korlátlanságából való kiábrándulás (figyeljük csak meg, hogy el
tünt a nemrég még hivatalos jelszó, hogy "az ember legyőzi a természetet ... ") lehe
tőséget nyújt egy új típusú gondolkodásnak, amely valójában a romok feletti gondol
kodó elmélyüléssel, Dürer szaturnuszi melankóliájával tart rokonságot. A végesen
tűnődve pedig újra a létre kérdezünk.

A szemlélődés azonban nem jelenthet lustaságot. Olympiában sem a nézőket

koszorúzzák meg. De a szellem küzdelmei Hektór, Caesar és Bouillon Gottfried har
caitól egyaránt különböznek:

"I will not cease from mental fight
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
On England's green and pleasant land.

"Lelki harcom nem szünik,
se kardom addig nem pihen
Jeruzsálem míg ott nem áll
A nyájas zöld angol gyepen.'

(w Blake, Jerusalem)

Megyjegyzések: Ahol nincs jelölve, a fordítás a szerzóé, A forrásokró!. JambIíchosz, Víta
Pythagoríca 12/58; Marx-Engels: Tézísek Feuerbachról, 11. tézís. A fordítás körüli vitát lásd:
Valóság, 1972/2.,4. számok (Sándor P., Eörsi L, Vörös Gy. cikkei), ill. Filozófiai Szemle 1976/3.
szám (Práger M. közleménye); Arisztotelész, Nikomakhoszi Etika.

Lapunk olvasói bizonyára észrevették, hogy a Vigilia 1986 nyarától igényesebb,
jobb minőségü papíron jelenik meg. Ezt az MTA-Soros Alapítvány támogatása
tette immár második esztendeje lehetövé, Ezt most a nyilvánosság előtt is
szeretnénk a Vigilia szerkesztősége és olvasói nevében megköszönni.
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