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A filozófia
kompetenciájának

korlátozódása

Lehetnek-e "barátok"
a metafizika és a
szkeptikus filozófia?
Kissé szokatlan talán a címben szereplő kérdés, melyet Odo
Marquard magyar fordításban is megjelent tanulmányai! tétetnek
fel az olvasóval. Marquard felfogásában a szkeptikus filozófia és a
metafizika ellenfelek. Ha a metafizika - Arisztotelész meghatáro
zását követve - "az első elvek és okok elméleti tudománya",2akkor az
(első vagy végső) elveket elbúcsúztató szkeptikus-végesség filo
zófia magát az első elvekkel foglalkozó elméleti tudományt, az
így értett metafizikát is el kell, hogy búcsúztassa . Úgy tűnik,

hogy az első elveket kutat ó tudomány kitessékeltetik a filozófia
házából, s aki a főbejáratot távozás céljából kinyitja neki és ille
delmesen, de nem minden megelégedettség nélkül elköszön tőle,

az a szkeptikus filozófia. Mindazonáltal nem ilyen egyszerű a ko
reográfia .

Először is, nem két rossz testvér, a metafizika és a szkeptikus
filozófia hirtelen hajba kapása előzte meg a váratlannak tűnő aj
tónyitást. Marquard úgy látja a filozófia történetet, mint a filozó
fia - s itt az abszolút igényekkel fellépő, hagyományos metafi
zikárói van szó - kompetencia korlátozódásának történetét. A
filozófiát olyan kihívások érték története során, melyek rendre
korlátozták eredeti illetékességi igényeit. A kereszténységgel
való találkozás nyomán elvesztette üdvkompetenciáját. Az újkori
természettudományok és a rájuk épülő technika átvették techno
lógiai, hasznavehető tudást szolgáltató kompetenciáját. A politi
kai tudományok és gyakorlat pedig elvitatta politikai illetékessé
gét, azt, hogy képes és eléggé hatékony eszköz az emberek
közötti igazságos boldogság megteremtéséhez. Kompetencia-sz ű

külése során újabb és újabb változatokban mások szolgálója lett:
ancilla theologiae, scientiae et emancipationis. Úgy tűnik, hogy in
kább életbölcsességi, mintsem tudományos illetékessége marad .
Itt sem rendelkezik azonban kompetencia-monopóliummal, hi
szen a többi szellemtudomány is éppen ezen a területen illeté
kes. A filozófia tartósan megmaradó illetékességi területei a filo
zófiatörténet, a logika (matematikával szimbiózisban) és a
szaktudományok filozófiai alapvetése (szimbiózisban a szaktu-
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dományokkal). E röviden vázolt folyamat - Marquard szerint
- úgy is olvasható, mint a filozófia fokozatos tehermentesítése.

Pontosítani kell tehát a koreográfiát, ha szerzőnk olvasatában
szemléljük a metafizika távozását. A kezdetben üdv, technológiai
és politikai kompetenciával rendelkező, az első elveket kutató fi
lozófia fokozatosan szorul ki saját házából: kitessékelői között
vannak a kereszténység, a szaktudományok és a politika. A
szkeptikus filozófia csak a búcsúbeszédet mondja és az ajtót
nyitja ki a már távozásra felszólított házigazda előtt. Mindazo
náltal még ez sem élethű, pontosabban, nem a teljes marquardi
megfogalmazása a metafizika és a szkeptikus filozófia kapcsola
tának. A házból éppen kilépni készülő, távozásra kényszerített
metafizika a búcsúztató szkeptikus filozófiától még kap egy ud
varias ajánlatot: maradhat, sőt, kívánatos a maradása, csak tegye
rendbe magát és fogadja el új szerepét.

A metafizika maradhat, csak tegye szalonképessé magát a
szkeptikus filozófia ízlése szerint. Marquard - igaz, hogy nem
sokat, a metafizikát búcsúztató beszédének terjedelméhez képest
pedig aránytalanul keveset, de mégiscsak - beszél néhány ta
nulmányában arról, hogya szkeptikus filozófia milyen szerepet,
sőt pótolhatatlan szerepet oszt a metafizikára. E szereposztásnak
megfelelően a metafizika elsődleges feladata a nagy, igazában
véglegesen megoldhatatlan kérdéseknek a megőrzése és ismételt
feltevése. A metafizikusnak szabad, sőt fel is kell tennie e kérdé
seket - melyek híján embertelenné válna az életünk -, de csak
a végleges megoldásról való lemondás gesztusával. A szkeptikus
szemében a metafizikusok éppen azért szimpatikusak, mert az
embertelen nem-kérdezés és az emberfölötti végleges megoldá
sok útvesztői közőtt utat keresve "fáradságosan és alaposan megta
nulták, hogyan lehet a problémákkal meg nem birkózni".3 A metafizi
kai kérdésekkel való birkózás tehát Marquard szemében két
szempontból is nagyon emberi: egyfelől emberhez méltó, másfe
lől az emberi végességet leleplező. Szerzőnk a metafizika efféle
pártolásával határozottan elhatárolja magát a újpozitivista meta
fizika-kritikától, mely kétségbe vonja a metafizikai kijelentések
és kérdések szemantikai értelmét.

A szkeptikus filozófia azonban még ennél is tágabb játékteret
engedélyez, sőt tart kívánatosnak a metafizika számára. A meta
fizikának nemcsak a végső kérdéseket van joga feltenni, de vála
szolnia is szabad. Mindenekelőtt azért, mert maguk a kérdések
sokszor csak a válaszok formájában őrződnek meg. Itt is hasonló
szkeptikus szabálynak kell érvényesülnie, mint a kérdésfeltevés
esetében: mind a válaszadástól való tartózkodás, mind az egyet
len (végső) válaszadás kerülendő. A helyes út: legjobb, ha több
választ is ad az ember. Ehhez pedig legalkalmasabb eszköz ép
pen a metafizika történetének megismerése. Nem eleve kell el
utasítani a metafizikai válaszok lehetőségét, hanem a szkeptikus
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szembeállítás eszközével kell megosztani hatalmukat, hogy az
eredeti kérdés nyitva maradjon.

A szkeptikus filozófia szemében egyenesen kívánatos a metafizi
ka, mint az egész iránt fogékony filozófia. Az "egész" Marquard
nál nemcsak a metafizikai kérdésekben és válaszokban implikált
egészet (emberi élet, világ, valóság totalitása stb.) jelenti, hanem
a filozófiai gondolkodásból mellőzött, kirekesztett témák iránti
fogékonyságot és ezek bevonását a filozófiai reflexióba.

Ez tehát az a marquardi, szkeptikus szereposztás, melynek
címzettje a metafizika. Ha a metafizika magára veszi ezt a szere
pet, akkor jó barát maradhat, ha nem, akkor fölösleges (vö. soro
zatos kompetenciavesztés), kivitelezhetetlen (vö. abszolút igazo
lások lehetetlensége) és egyenes káros (vö. történelemfilozófiák
túllihegett tribunalizációja) filozófiának bizonyul és persona non
grata gyanánt távoznia kell.

Vajon hogyan érzi magát a metafizika a szkeptikus filozófia
által neki kiosztott szerepben? Úgy vélem, hogy egyfelől számá
ra nem teljesen idegen szerepról van szó, s részben készséggel
elfogadhatja a korlátozó figyelmeztetéseket. Másfelől azonban
kérdéseivel és belátásaival maga is korlátozó igénnyel lép fel a
már amúgy is mérsékelt szkepticizmussal szemben.

A szkeptikus szereposztásban a metafizika illetékességi köré
ben marad a megoldhatatlan végső kérdések feltételének és a
többes számban álló megválaszolásoknak a lehetősége. A metafi
zika erre az ajánlatra, nézetem szerint, nyugodtan válaszolhatja,
hogy ez bizony nem is kevés, csak tessék komolyan is venni.
Nem kevés, hisz hosszú története során az alapelvek filozófiája
mindig is tanúsított több-kevesebb önkorlátozást. Saját határai
nak meghúzását illetően egymástól lényeges pontokban is eltérő,

legitim módon különböző véleményeket engedett meg, melyeket
sokszor nemcsak egyes szerzők, hanem egy-egy egész filozófiai
iskola vagy tradíció képviselt. A metafizika ma sem léphet fel a
mindentudás és mindenhatóság egyébként nevetséges igényével.
Nem állíthatja azt, hogy abszolút tudás birtokosaként minden
nagy kérdésre végső, kimerítő és cáfolhatatlan válasza lenne. Ha
mégis ilyen követeléssel rukkolna elő, akkor szüksége van a
szkeptikus filozófiára, mely szerénységre inti.

A végső kérdések feltételének és a válaszok adásának joga
nem is kevés, feltéve, ha komolyan vehetjük ezt az ajánlatot. A
metafizika nem a merő udvariasság vagy nagyvonalúság gesztu
saként értékeli ezt az illetékességadást, hanem arra figyelmeztet
heti a kételkedő filozófiát, hogy éppen a saját elveihez való kö
vetkezetes ragaszkodásból fakad ez a gesztus, a végső kérdések
megengedése. A szkepszis ugyanis dogmatikusnak ítéli azt az
eljárást, mely a végtelenbe futó bizonyítás láncolatában egy (bi
zonyító) kijelentésnél önkényesen megáll, s azt mondja, hogy
"egyszerűen és bizonyítás nélkül kell megegyezni ennek jelvételében".4
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Az emberi végesség

Ehhez hasonló dogmatikus magatartást tanúsítana az a szkepti
kus, aki a kérdezés sorában nem engedne tovább haladni,
mondván, elégedjünk meg a hétköznapi és "hasznos" kérdések
kel, s hagyjuk azokat, melyekre tökéletes emberi válasz úgy sem
adható. Csak vegye is komolyan ajánlatát a szkeptikus filozófia!
Úgy tűnik, hogy Marquard sem egészen következetes önmagá
hoz, mert alkalmasint mintha - a kártékony hatásra hivatkozva
- tiltaná azt, hogy bizonyos végső kérdés föltétessék, nevezete
sen a "Miért van egyáltalán valami, miért nincs inkább semmi?"
kérdése.'

A marquardi szkeptikus filozófia azzal indokolja a megoldha
tatlan kérdések feltételére vonatkozó, a metafizikához címzett
ajánlatát, hogy "vannak olyan emberi problémák, melyekre áll, hogy
embertelen volna, vagyis életművészeti baklövés, nem rendelkezni ve
IÜk... ,,6 Mit is jelent ez? - kérdezheti a metafizika. Érthetjük ezt
úgy, hogy ha híján vagyunk a végső kérdéseknek, akkor az em
berségünkhöz, emberi mivoltunkhoz, az emberihez mint emberi
hez tartozó valaminek vagyunk híján? Ha ez így van, ha a vég
ső, számunkra megoldhatatlan kérdések hozzánk magunkhoz,
mint emberekhez tartoznak hozzánk, melyeket csak embersé
günkön esett csorbulás árán veszíthetünk el, akkor nem kelle
ne-e ezt az elemet is legalább olyan súllyal belefoglalni az ember
"definíciójába", mint azt, hogy halállal mérten létező, véges
lény? Ugyanez a kérdés merül fel, mint látni fogjuk, az ember
végessége és szabadsága kapcsán.

Úgy tűnik, hogy nemcsak a szkeptikus filozófia jelent be kor
látozási szándékot a metafizikával szemben, hanem a metafizika
is a kétely bölcseletével szemben. Jóllehet a marquardi szkepszis
mint végességfilozófia több fronton is önmérséklő módon elhatá
rolódik az akadémikus totális és a módszeres radikális kételytől

(az újpozitivizmus és a kritikai racionalizmus szkeptikus maga
tartásától is), s ezzel meghatványozza ellenálló erejét a kritikák
kal szemben, a metafizika mégis további önkorlátozásra intheti.

Marquard elvbúcsúztató szkepszisének három implikátuma
van: 1) az ember túl korán és biztosan meghal; 2) a túl rövid
élet és a végtelennek elgondolt bizonyítási eljárás aránytalansága
megállapításának határfeltételea dedukciós (és a nem teljes in
dukciós) bizonyítás; 3) ésszerűtlen az emberileg lehetetlent meg
kísérelni. Mindhárom implikátumhoz fúzünk némi kritikai kér
dést, illetve észrevételt.

1) Senki sem vonja kétségbe, hogy Marquard megállapítása
igaz, az ember túl korán és biztosan meghal. Ő maga sem ta
gadja, hogy voltaképpen egy empirikus megállapítást tesz, az
eddigi eseteket ismerve 100 százalékos az emberi halandóság. A
"biztosan" szónak az alapja tehát nála egy (részleges) indukciós
igazolás, mely nem zárja ki azt az eshetőséget, hogy a jővőben

előforduljon az, hogy valaki ne haljon meg. Szerzőnk végesség
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fogalma erre az empirikusan, részlegesen igazolt halandóság
ténymegállapításra támaszkodik s így "gyenge" végesség fogal
mat használ. A metafizika felteheti a kérdést: vajon az emberi
végességről pusztán azért vagyunk-e meggyőződve, és ténylege
sen azért vagyunk-e végesek, mert nagy valószínűséggel egyszer
"biztosan" meghalunk? Csak azért vagyunk képtelenek minden
végső kérdésre abszolút választ adni, mert nem áll rendelkezé
sünkre végtelen hosszú idő? A metafizika ezen a ponton a vé
gességnek egy erősebb fogalmát tartja szükségesnek, mely nem
zárja ki a marquardi "gyenge" jelentést, de elégtelennek tartja
azt. Ha tetszik, ebből a szempontból a metafizika radikálisabban
veszi az ember végességét, mint a magát végességfilozófiának
nevező szkepszis. Egyébként szerzőnk is utal egy helyütt arra,
hogya metafizikai és az időhöz mért (egzisztenciális) végesség
fogalom összeegyeztethetők, illetve az általa használt sorsszerű

esetlegesség valamelyest megközelíti a metafizikai végesség fo
galmat, ha nem is azonosítható mindenestül vele?

2) Voltaképpen ezen a hallgatólagos implikátumon nyugszik
Marquard következtetése, hogy tudniillik az ember számára le
hetetlen abszolút elvhez eljutás, minden kétséget kizáró igazolá
sa egy igaz kijelentésnek. Ez találó is (a regressum in infinitum
alapján) a dedukciós és az indukciós bizonyításokra. Szerzőnk

azonban nem vet számot azzal, hogy létezik más típusú, neveze
tesen indirekt igazolás, amikor is egy kijelentés igazságát azzal
bizonyítjuk, hogy kifejezett tagadásának önellentmondásosságát
mutatjuk meg (performatív, transzcendentális ellentmondás, vagy
contradictio in actu). Ebben az esetben nem kell a végtelenbe
mennünk valaminek a belátásához, s amit belátunk, az cáfolha
tatlanul igaz (pl. az ellentmondás elve, az ember öntudatos mi
volta, életértelemre utaltsága, szabadsága, igazságra utaltsága
stb.). Ilyen értelemben a metafizika határozottan és joggal állít
hatja, hogy vannak az ember számára megismerhető abszolút el
vek, amelyek érvénye alól nem vonhatja ki magát, s amelyekbe
kikerülhetetlenül beleütközve végső tényekbe ütközik. Ez azon
ban korántsem azonos azzal a kijelentéssel, hogy az ember ab
szolút, azaz kimerítő, teljes és minden szempontot átlátó tudás
sal rendelkezhetne.

3) A harmadik implikátum az emberileg lehetetlen megkísér
lését tiltja az ésszerűség nevében. Másképpen, arra szólít fel,
hogy cselekedjünk végességünk határai között. A kérdés már
csak az, hogy hol húzhatók meg a végesség határai. Marquard
számára végességünk határait jelzik: az idóbeli lehatároltság, a
halál, megismerő képességünk, szabad döntéseink történelmi és
fizikai létünk természeti kondíciói. A metafizika tovább radika
lizálja az emberi végességet, amikor azt állítja, hogy emberi cse
lekvésünknek vannak abszolút elvei, olyan végső, cáfolhatatlan
kijelentés formájában megfogalmazható tények, melyekbe beleüt-
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közünk, ha tagadni próbáljuk őket. Mivel éppen ezeknek a vég
ső tényeknek, mint abszolút elveknek a tagadása lehetetlen, az
az ésszerű és az emberi végességnek megfelelő magatartás, ame
lyik számol ezekkel, tudatosan ezekhez alkalmazkodva hozza
meg döntéseit és értelmezi a valóságot (például kikerülhetetle
nül minden cselekvésemben a feltétlen igazságra vagyok utalva
[abszolút elv, tény], tehát ésszerűen amellett optálok, hogy van
feltétlen igazság [értelmezés], és a megismert igazságot erkölcsi
leg feltétlenül kötelezőnek tartom a döntéseimnél), A metafizika
figyelmeztetheti a szkeptikus filozófiát arra, hogy leszűkített,

elégtelen végesség fogalma miatt az a veszély fenyegeti, hogy
egy eleve félreértett, csak félig megértett s ily módon részben
önkényesen körülhatárolt végességbe zárkózik. A metafizika el
lenben azzal, hogy egyszerre számol az emberi végességnek az
abszolút elvek formájában kifejezhető végső tények általi megha
tározottságával és a szkepticizmus állította sorsszerű esetleges
séggel, megnyitja az emberi végességet az emberi végesség szá
mára önmagában valóban lehetetlen, elérhetetlen felé.

Marquard a szkeptikus filozófiát a hatalommegosztás gyakor
lásának tekinti, melynek értelmében az egyéni szabadság védel
me érdekében meg kell osztani a vallási, filozófiai, politikai
meggyőződések és értelmezések hatalmát, hogy egyikük se vál
hasson egyeduralkodóvá az életünkben. A metafizika korlátozott
értelemben készségesen elismerheti és elfogadhatja az ebben a
meghatározásban rejlő programot. Ha a politikai ideológiák,
programok, pártok, hatalmak uralmi igényeinek megosztásáról
van szó, akkor igenelheti a szkeptikus filozófia elvét. Ha a filo
zófiai, vallási, személyes meggyőződések és érvelések sokféle
ségének a létjogosultságáról van szó, akkor ugyancsak nincs ok
az elfogadás megtagadására. A metafizika, véleményem szerint,
abban az esetben kénytelen nemet mondani erre a programra,
ha a szkeptikus filozófia azt egyetemesen akarja alkalmazni min
den téren. A metafizikát a következő meggondolások vezethetik.

1) Az egyetemes kiterjesztés igénye a hatalommegosztás elvét
kvázi abszolút elv rangjára emelné, ami azonban szöges ellent
mondásban áll az abszolút elveket búcsúztató szkepszis önmeg
határozásával. A szkeptikusnak tehát választania kell: vagy kö
vetkezetes szkepszis vagy egyetemes, abszolút hatalommegosz
tási program.

2) Ha mégis önmagát megtagadva a második lehetőség mel
lett döntene a most már nem szkeptikus, hanem abszolút (elv
szerű) filozófiát művelő, akkor is bajba kerülne. Ha minden
meggyőződésre,elvre stb. ki akarja terjeszteni a hatalommegosz
tás programját, akkor következetesen önmagára is alkalmaznia
kell, azaz nem szabad engednie, hogyegyeduralkodjék saját ma
gán. Ebben az esetben pedig semmi sem indokolja, hogy tovább
ra is elvként, s főként nem, hogy egyetemes elvként maradjon
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érvényben. Azaz: ha abszolút elv rangjára kívánna emelkedni,
rögtön meg is szűnne abszolút elv lenni.

3) A két belső ellentmondás felmutatása mellett a metafizika
ismét hivatkozhatna arra, hogy mivel kimutathatóan vannak ab
szolút elvek formájában megfogalmazható végső tények, éssze
rűtlenség lenne ezekkel ugyanúgy bánni, mint a csak több-keve
sebb valószínűséggel igazolható állításokkal. Másképpen: az
ember nem tarthat egyenlő távolságot minden kijelentéssel és ér
veléssel szemben, mert ténylegesen különböző súlyú kijelentések
és érvek vannak. A hatalommegosztás célozta abszolút egyen
súly éppen hogy nem létezik és ésszerűtlen lenne erre törekedni.

4) További kérdés lehet, hogy hol is húzhatók meg mindeze
ket figyelembe véve a hatalommegosztás-program megvalósítá
sának határai. Nem látszik könnyen megválaszolható kérdésnek.
A metafizika inkább arra tud utalni, hogy hol, mely területen
biztosan nem alkalmazható. Ilyenek pl. a szerétet-kapcsolatok és
az erkölcsi törvénynek történő engedelmeskedés. A szeretet bel
ső dinamikáját éppen az alkotja, hogy hagyom magam abszolúte
igénybe venni. A lelkiismeretben megszólaló erkölcsi felszólítás
ugyancsak feltétlen engedelmességre hív. Ha a szeretet vagy az
erkölcsi törvény feltétlen igényét bármivel próbálnám kiegyensú
lyozni (érdekek, hasznosság stb.), akkor maga a szeretet és er
kölcsös cselekedet válik lehetetlenné.

S) A hatalommegosztás voltaképpeni célja a szkeptikus filozó
fia szerint az egyén szabadsága. Azért kell szembeállítani a véle
ményeket, argumentumokat, hatalmakat, hogy egymást mintegy
semlegesítve előálljon az a tökéletes egyensúlyi helyzet, ami
lehetővé teszi, hogy az egyes ember szabadon távozhasson. A
metafizika számára nyilvánvaló, hogy itt ismét erős fogalomleszű

kítéssel van dolgunk, amit sajnos nem ellensúlyoz semmi Mar
quard filozófiájában. Talán a politikai szabadság egy dimenzióját
képes kifejezni ez a szabadságeszmény, de nem a szabadság vol
taképpeni értelmét. A metafizika, jóllehet tisztában van sza
badságunk sokféle kondicionáltságával, azt állítja, hogy az em
ber viszonyulni tud és állásfoglalásra képes előzetes meghatáro
zottságaival szemben. Sok minden meghatározza az egyént, de
meghatározottságaihoz viszonyulni tudván önmagát is meghatá
rozni képes. Ha a szabadság kimerülne abban, hogy nem enge
dek "idegen hatalmakat" abszolút uralomra jutní magamon, ezzel
még nem határoztam meg én magamat. A folytonos elmenekülés
még nem önmeghatározás. A metafizika látásmódjában a sza
badság belső dinamikájának megfelelően a végérvényes önmeg
határozásra törekvés képessége. Ez a metafizikai szabadságfelfo
gás alkalmas a szeretet és az erkölcsi cselekvés mint szabad
aktusok értelmezésére. A hatalommegosztásból fakadó és arra
redukálódó, a puszta meghatározni nem hagyás vagy elmenekü
lés szkeptikus szabadsága a metafizika gyanúja szerint ki van
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téve annak a veszélynek, hogy saját önmeghatározása elöl is el
akar menekülni, a magát mástól véglegesen meg nem határozni
engedés önmagát véglegesen meghatározni nem akarássá lesz.
Ezzel pedig a szabadság értelme mint a végleges önmeghatáro
zás látszik meghiúsulni.

***
Lehetnek-e "barátok" a metafizika és a szkeptikus filozófia?
Avagy lehetnek-e barátok az ellenfelek? Marquard válasza: igen,
feltéve, ha a metafizika engedi magát korlátozni a szkeptikus filo
zófia részéről. A metafizika oldaláról is megkíséreltünk egy számí
tásba jöhető választ adni s ez így szólt: igen, lehetséges a barátság,
ha a szkeptikus filozófia engedi magát korlátozni a metafizika fe
lől. A feltételes és negatív formulázású válaszok pozitív megfogal
mazásban így hangoznak: a metafizikának alkalmasint szüksége
lehet (ha híján van az önkorlátozásnak) a szkeptikus filozófia ba
ráti figyelmeztetésére; a szkeptikus filozófia nem nélkülözheti a
metafizika jóindulatú intését.

Ha Marquard szkeptikus filozófiája úgy határozza meg a her
meneutikát és vele önmagát mint replika az emberi végességre,
akkor a metafizika azt a definíciót adhatná magának, hogy
replika az ember végtelenre utalt végességére. Ha a szkeptikus
filozófia azt tartja feladatának, hogy megtanít megbékélni a vé
gességgel, akkor a metafizika abban lehet tanítómester, hogy a
véges embert megnyitja a számára kikerülhetetlenül adott, de
végessége okán önmaga erejéből elérhetetlen végtelenre.

A szkeptikus és a metafizikus filozófia is válaszként értelmez
heti önmagát. De hát hogyan is szól az a kérdés, amire válaszolni
kívánnak? Két különböző kérdésről van szó? Vagy végső soron
ugyanarról a kérdésről, az emberről, csak az egyik kevesebbet a
másik többet észlel a kérdéses "faktumból", s ezért az egyik kér
dése és válasza töredékesebb, a másiké teljesebb, de egyiké sem
a teljes?

Marquard tanulmányait olvasva az a benyomásunk, hogy hi
hetetlen élességgel érzékeli és írja le az ember végességét, mely
azonban oly mértékben kerül figyelme középpontjába, hogy
majdnem teljesen szem elől veszti az aktusaiban kikerülhetetle
nül a végső tényekre, abszolút elvekre utalt véges embert, s csak
egy-egy felvillanás erejéig tud megjelenni nála az emberi jelen
ség csorbítatlan egésze. E nézőpont-beszűkülés vezet oda, hogy
egyes fenoméneket csak felületesen tud értelmezni, alkalmasint
.belső ellentmondásba keveredik, vagy éppen nem tud kellően

megindokolni valamit, például hogy miért is lenne embertelen, ha
a metafizika nem emlékeztetne a végső kérdésekre. Mindazon
által, a végesség filozófiájaként nem zárja ki eleve az ember szá
mára lehetetlennek vélt, emberfelettinek titulált, nem emberi (iste-
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ni?) megoldás lehetőségét az ember nagy kérdéseire. Ha elfogadja
a metafizika barátilag kritikus k érdéseit és megjegyzéseit, akkor
nagyobb az esélye, hogy kifejezetten megnyíljon a nem emberi
megoldás felé. Ezért a fenti megfogalmazás: "a szkeptikus filozó
fia nem nélkülözheti a metafizika j6indulatú intését".

A metafizikai tradíci6 véleményem szerint jobban, teljesebben
érzékeli az emberi jelenséget, ezért az a kérdés, amelyre vála
szol, átfog6bb és maga a metafizikai felelet is teljesebb. Ha az
emberi lét p6lusos szerkezetének, véges, de kikerülhetetlenül
végtelenre utalt létének észleléséből indul a kérdés, illetve ha ez
maga teszi kérdésessé az embert önmaga számára, akkor az em
beri jelenség több dimenzi6ja értelmezhető, és mélyebben. A
metafizika számára az lehet kísértés, hogy e "sikeressége" okán
elbizakodottan és az emberi végességet szem elől tévesztve abszo
lút tudás igényével lépjen fel. Ekkor már nem megnyit a nem
emberi megoldás felé, hanem éppen elzár előle. Mindez nem

. szükségképpen következik be, de a lehetősége nem kizárt és a fi
loz6fiatörténet példákkal is szolgálhat. Ezért a megfogalmazás:
"a metafizikának alkalmasint szüksége lehet (ha híján van az ön
korlátozásnak) a szkeptikus filoz6fia baráti figyelmeztetésére". J6
lenne, ha mindkét filoz6fiai hagyomány az őszinte barátság
megtisztelő jelének venné, ha a másik barátilag figyelmezteti .
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