
GÁSPÁR CSABA
LÁSZLÓ

Született 1956-ban Buda
pesten. Tanulmányait a
Hittudományi Akadémián
folytatta. A Miskolci Egye
tem Filozófiatörténet Tan
székének tanára. Leg
utóbbi írását 1997. 8. szá
munkban közöltük.

, Túl jón és rosszon,
No. 62.

Filozófia az iskolában
Arra a kérdésre, vajon szükséges-e a filozófia oktatása az iskolá
ban, nem lehet semleges álláspont alapján felelni, mert a filozófiá
val kapcsolatos bármiféle állásfoglalás, akár pozitív, akár negatív,
már maga is filozófia. Önértelmezése szerint ugyanis a bölcselet
nem valamely részleges, különleges ismeret- és tudástartomány,
amelynek iskolai oktatásra való kiválasztása e tartományon kívüli
és felette álló, "magasabb" - pedagógiai, oktatáspolitikai, tudo
mányos stb. - szempontok alapján történik, hanem a tudás és a
nevelés egészére, lényegének mibenlétére vonatkozó, mindent
megelőző és átfogó különleges döntés nyomán - ami már "filozó
fia". Ez persze helyesen (éppen nem szó szerint, hanem "helyesen
megfelelően") értendő. A szóban forgó döntést ugyanis nem a fi
lozófia hozza, hanem csak tudatosítja. Ezt a döntést valójában nem
hozza senki, hanem - bármilyen titokzatosan hangozzék is - ez
a döntés hoz és hordoz minket. Azért nevezzük döntésnek, mert
nem szükségképpeni, nem valami természeti folyamat, hanem lé
nyegileg és természete szerint szabad; mindazonáltal nem konkrét
személyek szabad döntése, mert a konkrét személyek már mindig
is e döntésnek a horizontjában mozognak, és legföljebb azt latol
gathatják szabadon, hogy elutasítják-e vagy sem, érvényesnek
vagy érvénytelennek tekintik-e: folytatják vagy másikat választa
nak, de az új választásának lehetőségét és alternatíváit is ez a va
lóságos, mert valóságot teremtő döntés rajzolja meg. Ez a titokza
tos, mindent megelőző "döntés" a kultúra.

Aki tehát azt a kérdést mérlegeli, vajon szükség van-e a neve
lés során a filozófiára, az a szóban forgó döntés mélységébe
ereszkedik alá, a kultúra alapvetésének mitikus mozdulatát ismét
li. Az alábbi gondolatmenet tehát a szó eredeti értelmében mí
tosz a kultúra mibenlétéről - filozófiai kifejtésben, a Krisztus
utáni harmadik évezred kezdetén.

Az alap-vetés, az alapok tisztázása a prominens értelemben
vett gondolkodás, hiszen az ember számára éppen az okozza a
legnagyobb gondot, hogy létezését nem határozzák meg eleve
adott és gond(olat)talanul követhető normák, minták, hanem azo
kat neki magának kell kigondolnia. Az emberi történelem a nor
mák, értékek, kultúrák és hagyományok szakadatlan alakulása,
változása. Ennek a szüntelen változásnak az az oka, hogy az em
ber folyamatosan gondban van létezésének miértjét és mikéntjét
illetően, avagy másképpen fogalmazva, Nietzsche kifejezésével,
"még meg nem állapodott állat"l, mégpedig lényegileg. Az em
ber nem biológiai lényként éli le biológiailag kódolt, eleve meg
határozott életciklusát magányosan, hordában vagy különböző
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populációban, hanem társas lényként egy maga alkotta szimboli
kus élettérben, a kultúrában létezik. Ez az ember .fajspecifikus"
életvilága, territóriuma. Valamely kultúra nem más, mint a léte
zés, az egzisztencia gondjának elgondolása, a hozzátartozó élet
mintákkal és -stratégiákkal egyetemben, beleértve az ember
anyagi létét kezelő technikákat, azaz a civilizáció gyakorlatát is.
A különböző emberi kultúrák megannyi változatai az emberi eg
zisztencia elgondolásának és kihordásának, az értelmesség lehetsé
ges opcióinak. A civilizáció a kultúra gond-viselő technikája, mely
nek alapja a kultúra gond-alkotó gondolkodása. Lényegi értelemben
csak az lehet civilizált, aki alapvetően kultúrált. Ha a magyaror
szági iskola civilizált embereket akar nevelni, akkor előbb - nem
idői, hanem a lényegek egymásra épülésének logikája szerint,
azaz lIa priori" - a kultúrába kell őket bevezetnie, ennek érde
kében pedig meg kell ismertetnie annak a kultúrának az alapve
tő gond-alkotásával és az ember alapvető gondjaira adott opcioná
lis-kulturális válaszaiva1, amelynek neve: Európa vagy Nyugat.

Nyilvánvaló, hogy az értelmesség mibenlétének meghatározá
sa - a gond-alkotás - más tevékenység, mint a gondozás és gon
doskodás: normaként rögzített és minták formájában felmutatott
lehetséges értelmesség megvalósítása valamely kultúra konkrét
közegében, a civilizációban. Az alapokat fürkésző, arra kérdező

és a kérdezesben lebontva újrateremtő gondolkodás más jellegű

intellektuális tevékenység, mint a szabályok körülményekhez
igazodó alkalmazása, az ismeretek elsajátítása és gyakorlati fel
használása; a miért titka és a mi végre gondja más, mint a hogyan
problémája. Ez utóbbi csupán folytatás, következmény: az ala
pokból kifejtett következtetés, a rögzített értékek követése. Az al
kalmazás már támaszkodik valamire. Ezzel szemben a gondolko
dás úgyszólván a semmibe nyúl, ezért "kénytelen" teremteni, hi
szen még a gondját is maga jelöli ki. Az európai opció szerint az
ember kérdező-gondolkodó lény, ezért képes a teremtésre. Az
embergyereket úgy taníthaljuk meg európai módon embemek len
ni, ha megtanítjuk (újra)teremteni, azaz megtanítjuk gond-alkotón
gondolkodni.

Az európai kultúra lényegi sajátossága, hogy a gondolkodás
ban elemi erővel kérdez, kutat, és ami egyszer már világosnak
mutatkozott, arra újfent rákérdez, hogy még világosabban gon
dolhassa. A világos gondolkodás és a tisztánlátás előföltétele az
európai dialektika tapasztalata szerint a minden világosságot
megkérdőjelező radikális kérdezés. E kultúra fenntartásának zá
loga az alapokra irányuló szüntelen reflexió. Mifelénk még azo
kat az alapokat sem kíméli a kérdezés, amelyekre más kultúrák
ban nem kérdezhetnek rá: Európában még a vallás is ki van téve
a kérdéseknek, sőt, a zsidó-keresztény hagyomány az egyik leg
főbb forrása a kérdező gondolkodásnak. A mi vallásunk, a be
szél(get)ő Isten ("theosz lalétosz") megvallása a legkevésbé sem
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tiltja a kérdezést, hanem irányt szab neki: Isten felé tereli. A bib
liai vallások embere a gond-viselést kéri Istentől, de gondjának,
azaz önmagának elgondolását saját magának tartja fenn, s éppen
ebben tapasztalja meg igazi, gondalkotásra teremtett szabad
ságát, mert úgy véli, csak ilyen szabad lény megteremtése "illik"
igazán egy transzcendens Istenhez. Az az ember tekintheti magát
európainak, aki ezt a hagyományt folytatja, mégpedig tudatosan.
Az iskola azáltal vezeti be a gyermeket az európai kultúrába,
hogy megtanítja gondolkodni az európai kultúra módján, azaz
rákérdezni ennek a kultúrának az alapjaira. Az alapokra pedig
az kérdez rá lényegileg, aki nem csupán elismétli a kérdést, mert
megtanulta, hanem magát a kérdést teszi fel: a gondolkodó kér
dezés, a gond-alkotás állapotába kerül. Ezért az iskolának arra
kell megtanítania kultúránk jövendő alkotóját - és eredendően

mindenki az! -, hogy miként kell belépni az alapokra irányuló
kérdezés állapotába, és kilépni belőle úgy, hogy az alapok kérdését
ideiglenesen megválaszolva továbbra is megőrizze a kérdező ala
pállást, a kritikát, s így bármikor kész és képes legyen visszatérni az
elemi kérdésekhez, azokat gondolkodva kezelni tudja akkor, ami
kor egzisztenciális gondokként mintegy belülről és személyesen
érintik. Ezek kíméletlen történések. Ezekre készülni kell.

Mindebből látszik, hogy sajátos tartásról és különleges rnoz
gásról van szó, amely ebben a formájában csak az európai kultú
rára jellemző. A kérdezésnek megvannak a titkai, fogásai, belső

normához igazodik, arányosság jellemzi és mértéktartás: a görög
esztétikai létérzékelés szellemi erényei ezek. Kérdezni tudni kell,
mert a rossz kérdés rombol és nem épít, a silány és ostoba kér
dés pedig nem gondot alkot, hanem gondot űz, s ezáltal hazu
dik. Hogy melyik kérdés jó és melyik rossz, melyik ösztönzi a
dinamikát - megőrizve a dinamikusan változó létező önazonos
ságát -, s melyik állítja le kérdező önmozgását - gyorsfogyasz
tásra szánt kész válaszokkal helyettesítve saját gond-alkotását -,
melyik veti vissza önmagára és melyik veti szél, melyik ajándé
kozza meg értelmes gondokkal és melyik csalja el tőle legneme
sebb gondolatait, arra vonatkozóan a kérdezés állapotában létező

európai kultúra kialakított egy sajátos kutató életformát és művé

szetet. A kérdezés egyszerre művészet és tudomány. Gondo(la
to)kat teremt, ezért művészet; megtanulható, ezért tudomány. Az
alkotó kérdezés művészetének tudománya a filozófia. Mélyebben
európai jellegzetességet, mint a filozófia, aligha lehetne találni. A filo
zófiai gondolkodás az európai szellem anyanyelve. Aki ezt a nyelvet
nem beszéli vagy nem érti legalább elemi fokon, mert nem is hallott
róla, az nem európai kommunikáció-alany hanem pusztán európai
"jelek" betanított használója. Érthet bármihez, lehet szakember, élhet
a nyugati világ akármelyik pontján, nem lesz európai, mert csak
használja, de nem teremti; építi, de nem alkotja. Bérese, nem pedig
gazdája.
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Az ember nem csupán folytat valamit, hanem mindig kezd is.
Minden egyes ember folytatja ugyan az emberiség addigi útját,
de ugyanakkor abszolút kezdet is, és abszolút módon kezd is: egy
szerre a civilizáció folytatója és a kultúra gyermeke. Az antikvitás
embere ilyen kezdő s ezáltal a kultúra embere. A ma embere job
bára folytat, a már épülőt bővíti: a civilizáció polgára. A kultúrára
alapvetően jellemző a kezdés: Szókratész, Platón, Arisztotelész a
nagy kezdők, a nyugati kultúra öntudatának első megfogalma
zói. A ma inkább "folytató-civilizáció". A kultúrát mint kezdetet a
civilizáció bontja ki folyamattá. Eközben, távolodván a kezdetek
től, megfeledkezik róluk, azokat biztonságban tudja - és azok
biztonságában tudja magát -, ezért a folytatásra összpontosít.
Pedig a kezdet, mivel nem birtokolható, soha nem is biztosí
tható, így a legkevésbé sem biztonságos. A biztonságra törekvő

ember a kezdetnek az autonómiájából és az emberrel szembeni
fölényéből következő emberi bizonytalanságot megtapasztalván
érthető módon igyekszik eltávolodni a kezdettől, s azon a vidé
ken letelepedni, amelyet, miként véli, jól ismer, hiszen ő maga
építette. Ez nem más, mint a titokzatos, kiismerhetetlen és végte
len pusztával szemben fekvő emberi teremtmény, a város, a civi
lizáció. Annak fenyegető tudatát, hogy a várost mindig is körül
veszi a pusztaság, és a város a pusztában áll, a városlakó polgár
a város folyamatos bővítésével tompítja, egészen addig, hogy lá
tóterét idővel már magának a városnak a határai töltik be, s azon
túl nem lát. "A polgár (akinek hazája a város) biztonsága a reali
tás fölötti uralmából származik, bizonytalansága pedig termé
szethíányából., A polgár a jövendő, de nem a tökéletes realitás
embere.,,2 Hogy városa, azaz civilizációja csak a kezdettel (a "ter
mészer-tel) való, az ember által nem uralható kommunikációval
tartható fenn, arról a civilizáció méreteiből fakadó káprázat foly
tán könnyen és szívesen elfelejtkezik. Ketten figyelmeztetik erre,
két kényelmetlen ember-fajta: a próféta és a filozófus.

A várost elhagyó próféta és a pusztába telepedő remete nem a
kultúrából vonul ki, hanem a civilizációból - mégpedig éppen
azért, hogy közelebb kerüljön a kezdetekhez. amelyekből a civili
záció táplálkozik, de amelyeket egyben el is fed.

A filozófus az örök kezdő. Minden folytatót, aki úgy véli, a
kezdetben elhelyezett alapok biztosak, bizonyosak és tartósak,
arra figyelmeztet, hogy ez nem igy van, illetve nem biztos. A fi
lozófus a kérdezés által idézi fel a kezdetet. A felidézés. a meg
idézés mint a kapcsolat lehetősége valamivel, ami csak így szólít
ható meg, mert nem áll az ember rendelkezésére: szakrális tevé
kenység. A filozófus szakrális közvetítő szolgálata a mindenkor
fennálló közösség javára: a kérdezés. Minél radikálisabb a kérdezés,
azaz minél közelebb hatol a radix-hoz, a gyökérhez, a kezdethez.
annál gazdagabb élet fakad belőle, nem a filozófus tevékenyke
dése nyomán, hanem a választ megfogalmazó jelen-emberiség
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munkája reven. A filozófus kérdez. A válaszokról tudja, hogy
azok valójában folytatások, mert a kérdés valamiként már eldön
ti a választ. A kultúra lelke a kérdezés, és a kérdések örök azo
nossága, az állandó kezdés történelmi identitása alkotja egy kul
túra önazonosságát. Nem a válaszok adják a kultúra sajátosságát,
hanem a kérdések. A válaszok és megoldások civilizációvá for
málják a kultúrát. A kultúra a civilizáció öntudata, a civilizáció a
kultúra önmegvalósítása. A mindenkori jelen civilizációja az ak
tív, eleven kulturális emlékezet formájában rendelkezik a jelen
nek belső tartást adó öntudattal. Ez a filozófia.

Ha a civilizáció elfelejti önmaga kultúráját, azaz kezdetét, azaz
kérdéseit, akkor öntudatlanná válik, az eszméletvesztés állapotá
ba kerül, és semmi nem akadályozza meg, hogy a puszta felől

érkező erők elsöpörjék. A várost nem az erős falak, hanem a
pusztaság titokzatos erővel folytatott kommunikáció teheti erős

sé, mert hajlékonnyá; a civilizációt nem a civilizációs teljesítmény
fokozása teheti élhetővé, hanem "szelleme", azaz kultúrája, és
"lelke", azaz vallása. A bűnözés t nem a rendőri apparátus foko
zása szoríthatja vissza, hanem egyes egyedül azok a titokzatos
erők, amelyekből lényege fakad mint a szóban forgó erők torzu
lása, ehhez pedig érteni kell ezeknek az erőknek a nyelvét: az ér
tékek, a moralitás, a transzcendens értelmesség nyelvét, vagyis
azt a tartományt, amelyet a filozófia és a vallás tesz "szóvá".

Csak a kezdeteknek van kultúrájuk, a folytatásoknak csak ci
vilizációjuk van. Aki civilizált, még nem feltétlenül kulturált is
egyben a kezdetek értelmében.

A filozófia az állandó kérdezés formájában újítja meg és tartja
érvényben az eredetet, s ezáltal a jelen számára lehetővé teszi
önmaga értékelését, eredményci-kudarcai elhelyezését az eredet
hez viszonyított történelmi úton. Enélkül az öneszmélő reflexió
nélkül a jelen civilizációja vakon sodródik egy olyan történelmi
röppályán, amelynek sem az eredetéről, sem a céljáról nem tud
semmit. A napi teendők roppant zuhataga persze súlyos erővel

vonja magára az ember minden érzékét és minden képességet.
Nem csupán újabb és újabb feladattal látja el, de dicséretben sem
fukarkodik, kényelmét is fokozza, gondozza és dédelgeti, növeli
önbizalmát. Ám ha az ember még saját tevékenykedésének
szemkápráztató sikerei, a technikai civilizáció lenyűgöző eredmé
nyei közepette is tanújelét adja egy olyan csillapíthatatlan sóvár
gásnak, amelyről tudván tudja, hogy soha nem fogja kielégíteni
semmiféle ember alkotta "szép új világ", s ennek jeleként külön
leges helyeket - liturgíkus, ünnepi tereket, szentélyeket - külö
nít el és tart fenn, addig a gondolkodás "metafizikai" sóvárgása
nak, végtelenbe törő nekifeszülésének is kell, hogy legyenek terei
és ünnepei - már az iskolában is. Amíg az emberek a transzcen
dencia korszakos elhomályosulásának idején is építenek templo
mokat azért, hogy kapcsolatban maradjanak a megnevezhetetlen
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s ezért sokféle néven megszólított Megszólítóval vagy legalábbis
a kapcsolat lehetőségét fenntartsák valamiféle szótlan bizalom
mal és reménykedéssel, kétely marcangolta "ateista" hittel, addig
a gondolkodás számára is kellenek kitüntetett helyek, az elvonu
lás, a meditáció terei, ahova visszavonulhat, ahol magát gondoz
hatja, ahol önmagával törődhet. Ha a katedrális a lélek szentélye,
akkor a filozófia a szellem temploma, ahol - Martin Heideggerrel
szólva - a gondolkodás jámborságát gyakorolják. Aki ezt, a tűz

őrző vesztákéhoz hasonló szolgálatot lebecsüli, annak semmi ér
zéke a szellem valóságához, a civilizáció alapjaihoz: az emlékez
vén kérdező és kérdezvén emlékező gondolkodáshoz.

A kezdetek éltető erejétől, a kezdetekre irányuló, civilizációt
fakasztó kérdezés lehetőségétől fosztja meg az embergyereket az,
aki elzárja előle a filozófiát. Ha az ember először és alapvetően

valamely kultúra embere, és csak ezután és ennek érvényében ci
vilizált állampolgár, akkor alapvető emberi jogaitól fosztja meg az
az oktatás, amely merőben civilizált lényt akar faragni belőle, ki
rekesztvén éppen abból a szellemi diskurzusból, amelynek foly
tatása a jelen civilizációja. Akit ugyanis nem tanítanak meg a
kultúra mint egzisztencia-teremtés nyelvére, az a fogyasztás aláve
tettje marad, némaságra kárhoztatott, vak, parancs-követő szolga
abban az emberi életben, amelyet legsajátabb otthonaként kellene
felfedeznie és újra teremtenie - ez pedig nem lehetséges a kez
detekkel folytatott párbeszéd nélkül. Akit megfosztanak az em
ber öneszméléseként megfogant filozófiai gondolkodásmódnak
és a belőle fakadó fogalmi készlet használatának az elemi ismere
tétől, attól azt a tudást tagadják meg, amelynek segítségével lege
lemibb emberi-polgári jogát gyakorolhatná: kritikával illethetné a
mindenkor fennállót. Hiszen a mindenkor fennálló t nem lehet
egy másik mindenkor fennállóval bírálni, hanem ahhoz elvi ala
pok kellenek; a civilizációt mint választ nem lehet egy másik ci
vilizációval mint válasszal bírálni, hanem ahhoz vissza kell he
lyezkedni azoknak az eredendő kérdéseknek a tartományába,
amelyekre adott válaszként épülnek a különböző civilizációk. A
válaszokat az érti és folytatja, pontosítja vagy cáfolja, helyesli
vagy elfogadja, aki a kérdést is ismeri és érti. A válasz nyelve 
a civilizáció - annak számára mond valamit, aki tudja, hogy mi
a kérdés, és azt is tudja, hogy ő maga megszólított. A létezők vi
lágában egyetlen lény tartja magáról, hogy megszólított: az em
ber. A civilizáció nem ismeri a megszólítást, csak "kihívások"-ról
tud; a kultúra az, ami meghív, mert megszólít.

A megszólítás révén pedig az ember emberségét dédelgeti föl
megtanítván a kérdezés - a filozófia - és a kérés - a vallás 
nyelvére, s ezáltal bízván az embert önmaga és az égiek gondjai
ba.
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