
Keresztény erények

MARÓTH MIKLÓS

A bölcsesség

Estote prudentes, sicut serpenies, hangzik a szentírási parancs. Legyetek bölcsek,
mint a kígyók. Mindez nem hangzott idegenül az ókori értékek szellemében
fölnevelt emberek fülének. A bölcsesség, görögül szophia, latinul prudentia az
ókorban mindig nagyra becsült érték volt és ezt a közösség által emberi értéknek
elismert tulajdonságot kanonizálték a filozófiai iskolák a harmadik sarkalatos
erényként.

A bölcsesség az eredeti elképzelések szerint olyasvalami volt, ami a mester
emberek tevékenységében nyilatkozott meg. Homérosz például beszél annak az
ácsnak a bölcsességéről, amelyik jól tud hajót készíteni, de bölcs volt Héphaisz
tosz is, a kovácsisten, mert csodálatos dolgokat tudott létrehozni. A bölcsesség
nek ez a jelentése élt még Platónnál is, aki Daidaloszt nevezte bölcsnek, mert
repülésre alkalmas szárnyakat tudott alkotni és ezzel kitűnt a többi ember közül,

A bölcsességnek ez a mesterségekben megnyilvánuló volta magyarázza azt a
valamivel absztraktabb jelentést, mely szerint mindenki bölcs, aki az élet prak
tikus dolgaiban jobban tájékozódik a többi embernél. Ennek jegyében áll ott a
görög filozófia elején a hét bölcs, akik közé a természetet kutató egyetlen Thalész
mellett olyan személy is tartozik, mint például a törvényhozó Szolón. A névsor
arra utal, hogy a bölcsesség elsőrendű kritériuma nem a elméleti dolgokban való
kiválóság, hanem a földi dolgokban, a mindennapi életben való eligazodás volt.

A szónak erre a jelentésére épít például Hérodotosz is, amikor a város ügye
inek az intézésében megnyilvánuló bölcsességről beszél, a szophid: a phronészisz
tevékenységéhez kötve. A phronészisz tulajdonképpen gondolkodás, tehát böl
csesség, nyilvánuljon meg akár az ács fizikai munkájában, akár a város vezetője

törvényalkotásában, nem képzelhetőel szellemi tevékenység nélkül.
Platón a Prótagorászban a ezophidi az amathidoal, a bölcsességet a tudatlanság

gal állítja szembe. Ez a szembeállítás azonban már túlmutat a föntiekben leírt
fölfogáson. Az eddigiek ugyanis a bölcsességet valamiféle természetes adottság
nak, képességnek állították be, az amathia szó pedig - mivel tanulatlanságot
jelent - a szembeállítás révén iskolázottság, pallérozottság jelentést sugall.

A sorozat első két, a mértékletességról és a bátorságról szóló részét 1990/6., 7. számunkban
közöltük.
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A bölcsesség és iskolázottság Platón Államában is együtt járnak. Az említett
mú negyedik könyvében tisztázzák a dialógus szereplői a bölcsesség fogalmát.
Itt az (eszményi) államról olvashatjuk azt, hogy "bölcs, mert hiszen - ugyebár
- jóe1határozásokra képes". A folytatásból azonban megtudjuk azt is, hogy "ez
a képesség: a jó elhatározás, nyilván valamiféle tudomány, mert hiszen az ember
nem tudatlansággal, hanem tudománnyal jut jó elhatározásra".

A továbbiakban a dialógus résztvevői azt a kérdést vizsgálják meg, hogy az
állam bölcsessége általában véve a tudásból származik-e, vagy pedig csak egy
bizonyos tudásból. A beszélgetés során a felek úgy látják, hogy az ácsmester tudása
alapján legföljebb az ácsmestert lehet bölcsnek nevezni. Ez a tudás, ez a (miként azt
föntebb láttuk: homéroszi értelemben vett) bölcsesség tehát csak egybizonyos cso
POt! esetében engedi meg azt, hogya csoport tagjait bölcsnek nevezzük.

Altalában véve az embereket, majd pedig ennek értelmében az államot, akkor
nevezzük bölcsnek, ha a tetteik alapjául szolgáló tudás maga a bölcsesség.

Ez a jelentésváltozás együtt járt a görög élet általános fejlődésével. Nagyjából
Platón korában és a valamivel azt megelőzőidőben jelentek meg a görög társa
dalomban a szakmák. Ezek megjelenése együtt járt aprótosz heuretész, az első

föltaláló személyéről szóló mondák megszületésével.
Ennek jegyében állították egyes helyeken, hogy az "első törvényhozó" Lűkur

gosz volt, ennek jegyében igyekeztek tisztázni, ki volt az első lant-játékos, és így
tovább. A szakmák, a szaktudás tisztelete elválaszthatatlan volt az első föltalá
lóra visszavezetett iskolai hagyománytól, a tanulástól.

A bölcsesség jelentése a most vázoltaktól függetlenül azonban egy másik
irányban is változott, és Platón ezen a helyen a szónak erre a másik irányban
megváltozott jelentésére utal. Püthagorász volt az a görög gondolkodó, aki a hét
görög bölcs fordulatban a "bölcs" szó használatát helytelennek találta, mert sze
rinte az emberek nem lehettek bölcsek. Szerinte a bölcsesség csakis az isteneket
jellemezhette, ennek következtében a "bölcsesség szeretete" (philoszophia) nem
jelenthet mást, mint valamiféle istenszeretetet.

Ha Platón nem is osztotta szószerint Püthagorász véleményét, abból mégis
sokat merített. O úgy látta, hogy a bölcsességnek csakis az isteni dolgok, azaz
a nem változó, örök ideák szemléletét nevezhetjük. Bölcs tehát általános érte
lemben véve akkor lehet valaki, és akkor lehet az állam is bölcs, ha helyes
döntései meghozatalakor ezeknek az isteni dolgoknak, az örök ideáknak az is
meretéból indul ki. Az ideák ismeretét nevezte Platón filozófiának, ebből követ
kezően szerinte a filozófia ismerete alapján lehet valakit bölcsnek nevezni. Ezért
látja szükségesnek, hogy a bölcs döntéseket hozó és bölcs tetteket végrehajtó
állam élén filozófusok álljanak.

Plat6nnál következésképp a fílozófiai ismeretek, a filozófia tudása, valamint
a bölcsesség együtt járnak. Az AlIam negyedik könyvében tehát, amikor a négy
sarkalatos erényt leírja, akkor ezek közé fölvéve a bölcsességet nem mond mást,
mint azt, hogy a filozófia ismerete, a mélyebb, nem kézzel fogható hanem rejtett
"isteni dolgok" tudása, illetve ennek a tudásnak személyiségünkbe való beépítése
olymódon, hogy ezek határozzák meg döntéseinket és cselekedeteinket, erény.

Arisztotelész, Platón tanítványa részben mesterével azonos módon értelmezi
a bölcsességet, részben attól eltérően. Azonosan, amennyiben ő is a rejtett dolgok
ismereteként határozza meg: különbözöen, mert nem hisz az ideák létében.

A Metaphysika első könyvének első fejezetében írja le az ismeretek megszer
zésének menetét. Eszerint a bennünk rejlő tudásvágy magyarázza azt, hogy
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érzékszerveink, legfőképpszemünk használata gyönyörűségetokoz számunkra.
Az érzékszerveink révén szerzett benyomásaink ugyanis elraktározódnak lel
künkben, majd az ott fölhalmozódó azonos benyomásokból létrejön bennünk
egy bizonyos ismeret: a tapasztalat.

Tapasztalata tehát mindenkinek van, és ez a mindenkiben meglevő tapasz
talat befolyásolja cselekedeteinket. Ennél magasabb rendű azonban a szakember
tudása. A szakember különféle tapasztalatait egyesítve ugyanis valamilyen UIÚ

verzális tudásra tesz szert. Az univerzális tudás azon kívül, hogy tudás, egy
szersmind magyarázatot is szolgáltat az egyes esetekre. Ha tehát általános (UIÚ
verzális) tudásra tettünk szert, akkor az okok ismeretét szereztük meg. Az okok
ismerete alapján nevezzük az embereket bölcsnek.

A gyakorlati, az egyes dolgokkal kapcsolatban tapasztalattal rendelkező em
bereket nem nevezzük bölcsnek, szemben azzal a szakemberrel (tekhnitész), aki
az okokat ismeri. Ezért bölcsebb a mérnök az építőmunkásnál. A mérnök ugyan
is tudja a választ a "miért" -re, míg az építőmunkás csak a "hogyant" -t ismeri.

Minden dolognak van azonban közelebbi és távolabbi, sok áttételen keresztül
ható oka. A legtávolabbi okokat, azaz a végső alapelveket ismerő ember érdemli
ki leginkább a "bölcs" melléknevet. A végső alapelveket, a végső okokat az "első

filozófia" (próté philoszophia), azaz a metafizika tárgyalja.
Arisztotelész tehát, miként Platón is, a filozófiát tartotta a szó legszorosabb

értelmében véve bölcsességnek, következésképpen a filozófiában járatos embert
nevezte a szó eredeti értelmében bölcsnek. Ezt a bölcsességet azonban nem az
ideák, hanem az okok ismereteként határozta meg. Azt, hogya filozófia nem az
ideák ismeretét jelentette nála, az is bizonyítja, hogya második filozófia (deutera
philoszophia) néven a fizikát szokta emlegetni, A fizika volt számára az a tudo
mány, amely a természeti jelenségeket általában, a természet világának a végső

okait tárgyalta. A metafizikán és a fizikán kívül a "bölcsességhez", azaz az el
méleti tudományokhoz számította még a matematikát és a logikát is. Követke
zésképp a bölcsesség szűkebb értelemben az ezekben a tudományokban való
jártasságot jelentette.

Ha ennek az álláspontnak a magyarázatát akarjuk megadni, akkor egyebek
közt a Nikomakhoszi etika hatodik könyvére utalhatunk. Arisztotelész ott a tudo
mányokat három csoportra osztja, ezek a teoretikus, praktikus és poiétikus tu
dományok. Az etika a teoretikus tudományok alá tartozó praktikus tudo
mányoknak a része. Ez másként azt jelenti, hogy az etika megértéséhez, az
etikában fölvetödőcmiért'-ek megválaszolásához szükség van a magasabb ren
dű elméleti tudományok ismeretére.

A metafizika, fizika, matematika és logika tanulmányozása tehát hozzásegít
bennünket az erkölcstan és más praktikus tudományok mélyebb megértéséhez,
hozzásegít bennünket a gyakorlati kérdésekben való jobb tájékozódáshoz.

Arisztotelész után a fejlődés két irányban haladt előre. Az egyik irányt a
hellenisztikus filozófiai iskolák, elsősorban a sztoikusok jelentették. A sztoikusok
szerint ugyanis minden erény valamilyen tudás volt. A bátorság például a fé
lelmes és nem félelmes dolgok ismeretén alapult. Eszerint tehát egy embemek
bölcsességre, azaz tudásra kellett szert tennie ahhoz, hogy ennek következtében
bátor lehessen. Ennek analógiájára kell elképzelni a többi erényt is.

Ez más szóval azt jelenti, hogy a legfőbb erény a bölcsesség. Ha az ember
tanulás révén bölccsé válik, azaz megszerzi a szükséges tudást, akkor egyszerre
megszerzi az összes erényt. Ha megfordítjuk mindezt, akkor eredményül azt
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kapjuk, hogya tudatlanság mindennemű erény hiányát vonja maga után. A
tudatlanság tehát bún.

Ugyanezt az alapgondolatot, csak éppen epikureista háttérrel, fejezi ki Hora
tius is az Epistulák 1, 18, l00-ban: virtutem doctrina parei, naturane donet.

A doctrina, tehát a tudás az, ami létrehozza egyesekben az erényt, avagy ter
mészettől fogva hajlanak a jóra? Ez a költő problémája, és nem ok nélkül. Mint
láttuk, a korabeli filozófusok az előző lehetőséget fogadták el, azt emelték a
hivatalos tanítás rangjára.

Volt azonban a sztoikusoknak egy másik jól kidolgozott, jellegzetes tanítása
is (és ez ugyancsak arisztotelészi gyökerekre nyúlik vissza). E szerint a négy
sarkalatos erény mindegyike alá további úgynevezett "alárendelt erények" tar
toznak. Ezek a bölcsesség esetében a lélekjelenlét (annak tudása, hogy az adott
pillanatban hirtelen mit kell tenni), a megkülönböztető képesség (a relatíve job
bat a rosszabbtól való megkülönböztetés képessége), a biztos ítélet (mínden dolog
ban a lényeg meglátása), megfontoltság (a dolgok és következményeik helyes mér
Iegelése), ügyesség (az a tudás, amivel akiutakat megtaláljuk), stb.

A bölcsesség erényével együtt az ember természetesen mindezeket az erénye
ket is egyszerre megszerzi, mivel a bölcs (azaz tanult) embert ezek a tulajdon
ságok jellemzik.

Az imént említett hellenisztikus iskolák tanítása mellett azonban élt egy másik
hagyomány is, nevezetesen az arisztotelészi és platóni hagyomány. Ezek erkölcsta
nának. hátterében mindenekelőtt lélektani nézeteik találhatók meg. Szorítkozzunk
azonban most eme irányzat legkiemelkedőbbképviselőjenézeteinek ismertetésére.

A platóni és arisztotelészi nézetek szolgáltak alapul Alexandrosz Aphrodisze
usz részletesebb és a sztoikus-epikureista hagyománytól eltérő, de még a plató
ni-arisztotelészi rendszertől is némileg elütő elméletének kidolgozásához.

Alexandrosz a legfőbb tudomány alapelveit, azaz a végső okok ismeretét a
Hold szféráját mozgató isteni értelembe, az Aktív Intellektusba helyezte. Az
emberi értelem az Aktív Intellektustól kapja a tudományok első elveit, ezekbóllogi
kus úton, szillogizmusokka! vezeti le a legfölső tudomány, a metafizika tantételeit.

A metafizika tételeiból vezethetjük le a fizika és a matematika tételeit, e tu
dományok egész rendszerét, és e tudományok levezetett tételei tartalmazzák az
alájuk rendelt praktikus tudományok legelső tételeinek, axiómáinak a magyará
zatát. A praktikus tudományok, így az etika alapigazságai, azaz axiómái tehát
valójában a teoretikus tudományokban megfogalmazott szillogizrnusok konk
lúziói. Az etika egész rendszere következésképp isteni tudással igazolható isme
retek halmaza.

Az erkölcstan eszerint elméletileg megalapozható, tanulással elsajátítható tu
dás. (Ez természetesen nem jelenti azt, hogy Alexandrosz szerint maga a puszta
tudás elegendő lenne az etikus életvitelhez. Ez csak azt jelenti, hogy az erkölcsös
élet elengedhetetlen előfeltételeannak az ismerete, hogy mi is az az erkölcs.) Igy
lesz a tanulással megszerezhető tudás, a bölcsesség erény.

A késői antikvitásban számos olyan erkölcstani traktátus keletkezett, amelyik
késöbb eredeti görög formájában elveszett, de megmaradt számunkra valami
lyen más nyelvre átdolgozott formájában.

Egy ilyen késői görög (erkölcstani?) traktátus szolgált alapul a perzsa királyok
udvarában élő, valószínűlegPerzsa származású, de szírül író Paulus Persának,
aki leírva a tudományok rendszerét a most röviden vázolt formájában, az er
kölcstant a tudományok hierarchiájának aljára helyezte.
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Ez a rövid munka volt a nyersanyag Miskavaihi, az iszlám legismertebb er
kölcsfilozófusa számára, amikor megírta Boldogságok rendszere című (magyar for
dításában: A boldogságról) rövid traktátusát.

E traktátus is azt mondja, rogy a morális értékeket leginkább úgy tudjuk elérni,
ha elóbb megismerjük azokat. Az ismeretek során azonban elóbb el kell sajátíta
nunk a logikát, metafizikát, fizikát, stb., mert az etika ezek alá rendelt tudomány.

A 973-ban meghalt keresztény filozófus, [ahja ibn Adí Az erkölcs nemesítése
című értekezésében Platón és Arisztotelész szellemében rámutat arra, hogy az
ember értelme révén különbözik~ állattól. Ertelmével gondolkozik, emlékezik,
megért, megkülönböztet és ítél. Ertelme segítségével ismeri meg és fel az eré
nyeket is. Ertelmével tudja a hibákat megkülönböztetni az erényektől, valamint
ezzel ismeri meg a tudományokat is.

Az értelem azonban nemcsak kifelé fordul. Az emberi intellektus ellenőrzi és
kormányozza a lélek alacsonyabb régióiban lakó érzéseket és szenvedélyeket is.

Különös erénye az emberi nemnek az értelem révén a tudományok megis
merése. A tudományok megismerése során halmozzuk föl magunkban azt a
bölcsességet, ami a bűnökkel és hibákkal szembeni ellenálláshoz szükséges. Az
értelem így teszi az embert türelmes, autonóm, jó cselekedetek végrehajtására
képes individuummá.

A bölcsesség azonban [ahja ibn Ádí szerint sem önmagában álló erény. Aho
gyan a sztoikusok valamint a pszeudo-arisztotelészi Erényekről és hibákról című
traktátus is tanította, a bölcsesség, mint sarkalatos erény alá további alárendelt
erények tartoztak. Ha valaki bölcs, akkor az barátságos, szerény, kegyes, jóin
dulatú és kiegyensúlyozott is.

A bölcsesség tehát fontos erény, mivel egyrészt ez vezet el minket általában
az erények felismeréséhez, a hibáknak az erényektől való megkülönböztetésé
hez, másrészt mint fő erény maga után von számos más, neki alárendelt erényt.

Jahja ibn Adí nézeteinek van egy sajátos vonása is mindazon túl, amit eddig
elmondtunk, és ami többé-kevésbé jellemző tanítása a platóni-arisztotelészi ha
gyománynak. Ez a sajátos vonás abban a tanításban áll, amellyel az ember in
tellektuális beállítottságának, bölcsességének mértékét összeköti a saját bűnei

hez, hibáihoz való viszonyával. Ha ugyanis az ember értelme, bölcsessége do
minál a többi lélekrész felett, akkor jó lesz az ember jelleme. Ha azonban fordí
tott a helyzet, akkor rossz lesz az illető jelleme. Ha az erőviszonyok kiegyenlí
tettek, akkor beszélhetünk átlagemberről.

Ezek után érthető az is, hogy Ibn abí al-Rabí a praktikus filozófia rendszerét
tárgyalva és ott az erkölcsökről beszélve miért emelte ki a bölcsességet. O
ugyanis a bölcsességet a szokásos sorrendtől eltéröen a négy sarkalatos erény
élére állította. A bölcsesség erényének meghatározásaként azt írta, hogy az a más
dolgokról van józan gondolkodásban, azok helyes megkülönböztetésében áll.
Ibn abí al-Rabí tehát a bölcsességet kiemelve azt mintegy a többi erényhez ve
zető utat állítja elénk.

Láthattuk, hogy Platón is, Arisztotelész is a sarkalatos erények sorában ki
emelt szerepet tulajdonít a bölcsességnek. Ennek ellenére talán mégis helyes arra
gyanakodnunk, hogya lélekrészek fe1sorolásához kötött kanonikus sorrenddel
szemben a bölcsesség első helyre való sorolása a hellenizmus filozófiai iskolái
nak hatása lehet a platóni-arisztotelészi hagyományon belül.

Platón ugyanis az államról beszélve a kézművesek erényének az önmérsék
letet, a katonákénak a bátorságot, az államot vezető filozófusokénak a bölcses-
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séget tartotta, és ha az állam mindegyik osztálya a saját erényével volt jellemez
hető, akkor jött létre az államban az igazságosság. A bölcsesség kiemelése Ibn
abí al-Rabi-nál ezt a hagyományos sorrendet módosítja, mégpedig sztoikus-epi
kureista elképzeléseknek megfelelő irányban.

Ha az eddig elmondottakat újra végignézzük. akkor nem fog meglepetésként
érni bennünket mindaz, amit Aquinói Szent Tamásnál olvashatunk. O a föntebb
látott lélektani elmélet alapján elóbb azt állítja, hogy az ember leginkább prak
tikus inte1lektusa (azaz lelke legfölső, csakis reá jellemző, az állatokban nem
megtalá1ható részének alsó fele) révén hasonlít Istenhez: sed homo magis assimi
latur Deo per intellectum practicum... (II. kötet, quaestio Ill, articulus Y.) Megvizs
gálva az állítással kapcsolatos nehézségeket, elveti a most idézett tanítást, és arra
az eredményre jut, hogy az ember boldogsága inkább az említett lélekrész fölső

része tevékenységének a következménye: beatitudo magis consistit in operatione
speculatioi intellectus, quam praetici.

Ezután Tamás sorra megvizsgálja azokat a kérdéseket, hogy a boldogság ezek
szerint a teoretikus tudományok, avagy az angyalok világának tanulmányozásában
áll-e, és a kérdéseket azonnal meg is válaszolja, mégpedig nemmel.

Nemleges válasza mögött ugyanis az a meggondolás húzódik meg, hogy az
ember mindaddig nem lehet tökéletesen boldog, amíg az értelem el nem jut a
legvégső ok (azaz az Isten) lényegének megértéséig. Az ember, illetve az emberi
lélek így éri el tökéletességét: a megismerésben egyesül Istennel, és voltaképpen
ez az ember igazi boldogsága. (Quaestio Ill, articulus VIII.)

Aquinói Szent Tamásnak ez a véleménye részben egybeesik az ókori filozó
fusok tanításával, részben különbözik attól. Egybeesik annyiban, hogy végső

soron ő is az emberi elme legméltóbb tárgyának a legvégső okot tartja, külön
bözik tőle annyiban, hogy ezt a legvégső okot nem,a mozdulatlan mozgatóval,
neD} az Eggyel, hanem az ezeknek megfelelő, az Oszövetségben Teremtőként.

az Ujszövetségben szenvedőKrisztusként szereplő Istennel azonosítja, és kiveszi
a teoretikus tudományok témái közül (Arisztotelésznél, az újplatónikusoknál a
legvégső ok a metafizika tárgykörébe tartozott), és egy új tudomány, a teológia
vizsgálódási körébe utalja. Igy lesz - az ókori pogány elképzelések módosítása
során - a teológia a legfőbb tudománnyá és így válik Isten ismerete a bölcses
ség legfontosabb összetevőjévé.

Miután tehát a tudás, a bölcsesség Istenre irányul elsősorban, összhangba
kerül a radonális erkölcstani tanítás a Szentírás szavaival: si quis ignorai, ignora
bitur Q. ad Cor. 14.). A tudatlanság elnyeri méltó büntetését, a tudatlanság tehát
bűn. A bűnben tehát mindig szerepe van a tudatlanságnak is: omne peccatum est
cum ignorantia. A filozófiai alapokon levont következtetés ismét csak megerősí

tést nyer az írásból vett idézettel: tévednek, akik rosszat tesznek (Errant, qui
operantur malum, Proverb. 14.).

Tamás is, miként pogány és muzulmán elődei, a tudást, a bölcsességet erény
nek tekintette, hiszen csakis az erényes élet vezethetett el a boldogsághoz, már
pedig a boldogsághoz vezető útról letévedne az ember a bölcsesség nélkül. A
tudatlanság ezzel szemben bún, hiszen bűnös cselekedeteket eredményez és
örök boldogtalanságra, az örök kárhozatra juttatja azt, akiből ez az erény hiány
zik.
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