
LUKÁCS LÁSZLÓ Bölcs-e az "okos"?
Ismét dúlnak a viharok az iskolai oktatás körül. Mit tanítsanak,
hogyan és mikor? [elszóvá lett a felnőtt-oktatás, az életfogytig ta
nulás. Szédítő tempóban növekszik az ismeretek halmaza. A nö
vekvő tudás gyorsan technológiává alakul, a technika új és új ter
mékek gyártását indítja el: még a bennünket körülvevő tárgyak
használatát is alig győzzük meg- és újra-tanulni.

De vajon szaporodó tudásunk valóban okosabbá tesz-e ben
nünket? És elég-e az okosság a bölcsességhez? A "Mindentudás
Egyetemén" egyre alaposabban megismerhetjük a nagytermészet
és az emberi szervezet titkait. Választ kapunk-e azonban az élet
legfontosabb kérdéseire is: Miért élünk? Hogyan éljünk? Mi a
helyes élet titka?

Platón az élethez szükséges legfontosabb erénynek a bölcses
séget tartotta. Az ókori Keleten virágzott az úgynevezett bölcses
ségi irodalom. E több ezer éves kultúrákban keletkező írások a
helyes életvezetésre, az életbölcsességre tanítottak. A tárgyi világ
működését kevésbé ismerte az akkori ember. Nem annyira a je
lenségek csillogó felszínét vizsgálta, mint inkább a valóság mé
lyére kívánt hatolni: az igazságot kereste, amely a valóságban
megmutatkozik, s amely a boldogabb élet egyetlen iránytűje.

A mai élet a reklámok és a videoklippek zuhatagát önti ránk, de
ezek inkább elfedik eló1ünk a valóságot, nem tárják fel annak mé
lyeit. Pedig, ahogy Aquinói Szent Tamás mondja, "az igazság meg
ismerésében kiteljesedő értelemre" van szükségünk. Ez az igazság
segíthet abban, hogy eligazodjunk az életben, tudjuk "tenni a jót,
és kerülni a rosszat". Goethe szerint ; valamennyi törvényt és er
kölcsi szabályt egyedül az igazságra vezethetjük vissza".

"Boldog ember, aki megtalálta a bölcsességet." A Biblia böl
csességi könyvei egyenesen megszemélyesítik a bölcsességet, és
a világ, a rend Teremtőjéhez nyitnak távlatokat. "Mindent meg
ismertem, ami el volt rejtve s ami látható volt, mert a mindene
ket művészien alakító bölcsesség megtanított rá."

Amikor etikai nevelésről, annak lehetőségéről és fontosságáról
folyik a vita manapság, nem kellene-e visszatémünk az évezredek
által feltárt bölcsességhez, az ismeretek szerzése mellett a lelki-is
meret fejlesztéséhez, amely tökéletességre törő lényünk "iránymu
tatója" (Claudel). A bölcs ember "az igazsághoz szabja tetteit":
annak fényében, a lét rendjéhez igazodva hozza meg döntéseit,
szereti és akarja a jót, tudatosan és elszántan kerüli a rosszat.

Követni sem tudjuk már az ismeretek gyarapodását. Közben
azonban mintha a legfontosabb tudást felejtettük volna el: a tudás
mélyén rejlő bölcsességet, a valóságban felragyogó igazságot.
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