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A mítosz

Asklépios mítosza
Az ókori görögség számára az egyik kultikus utat Asklépios jele
nítette meg, akit a görög orvosok kezdetben az ősatyjuknak tekin
tettek. Az antik hagyománya róla szóló történeteken keresztül raj
zolta meg az orvos archetípusát, az egyik jellegzetes emberi létfor
ma ősképét: ideáját. Alakjáról számos legenda szólt a K. e. 8. száza
dig, amikor a görög orvoslás még mitikus papi tevékenységnek
számított, ezért a gyógyítás feladatát Askl épíos, az orvoslás istené
nek papjai végezték. A róla szóló mítoszt a 20. század egyik jeles
vallástört én észe. Kerényi Károly részletesen elemezte.' Módszeré
nek lényege az a belátás, hogy egy kultikus emlék sohasem tárha
tó fel egyoldalúan tudományosan, mivel a történeti mag minden
esetben túlmutat önmagán. A kultikus emlék Kerényi szerint
olyan határterület, mely lehetővé teszi az ember számára az értel
mezést és a továbbgondolást, hogya tényeken túl a mítosz értelme
és jelentése gondolat-kísérlet formájában is feltáruljon számára, más
szóval, gondolat-képek segítségével hatoljon valamely kérdés gyö
keréhez. Asklépios mítosza az orvosi hivatás és a filozófiai tudás
találkozási pontjáról szól.

Asklépios temploma kultikus, szeni hely volt. Az itt foly6 teve'kenység a
gy6gyítást szolgálta . A szentély előcsarnokában az orvos-papa rávárako
z át figyelmesen meghallgatta, és továbbvezette egy helységbe, ahol a
templomi alvás liturgiai előkész ítése folyt, majd segédjével (novícius) át
vezette a szentély "legmélyére", ahol a "templomi alv6hely"-en "gy6gyí
tó álmot" (incubatio) bocsátottak a halandára. Mikor mindent elvégez
tek, elhagyták a helyiséget, és a beteg kivételével már senki sem tart ázko
doit a nagyteremben. Az orvos háttérbe húzódott, és a beteg számára el
kezdődött ama "éber álom", amelyben hagyták, hogy mindenkigy6gyulá
s ának "saját útját" járja . Alvás közben a beteg visszahúzódott embertár
sai/ól, és átadta magát a benne végbemenő eseményeknek. (. ..) Természe
tesen a templomi személyzetnek akkoriban is megvoltaz orvosi képzettsé
ge. Munkájukkal a többi embert, és önmagukat segítették a gyógyuláshoz
(a forráshoz) vezető úton. A templomi személyzet munkáját tevékenysé
gük közben is szemlélődő életforma jellemezte,az igazi aktivitás részükről

kuliikus értelemben történt. Az orvosnak fontos szerepe volt a .kuliikus
álomban", ami természetesen nem hasonlítható a megszokott esti álmok
hoz. A beteg ebben az értelemben ugyanis nem volt alv6 állapotban, ébe
ren és tudatosan élte meg az őt formál6, gyógyít6gondolat-képeket (ide á
kat). Az orvos-pap e folyamat hátterében maradt, de tudása hozzájárult a
"gyógyulás [ardulamhoz", mivelaz ideál, amellyel az emberi lényre rdoe-
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A mítosz
megközelítésének

lehetőségei

tült saját eredeti ősképe, az orvos ismerte. hhez Asklépiost hívták segít
ségül jelenlétében a beteg megpillanthatta az ideái, amelya legtermésze
tesebb módon formálta a maga képére. Megtisztította és átvilágította. A
beteget ezen az úton máraz ideával együtt jelenlévő isten vezette,az or
vosgyógyító eljárása csupán abban állt, hogye folyamat feltételeit megte
remtse. égezetül, ha minden feltétel teljesült, akkor a beteg gondolko
dásmódja átformálódott, és hatással volt egész létére meggyógyult...

Kerényi még Hippokratés híres követelményét és következtetését
idézi: "A filozófiai tudást a gyógyítás tanába és a gyógyítás ta
nát a filozófusok tudományába kell bevezetni. Mert az az orvos,
aki filozófiai tudással rendelkezik, hasonló az istenhez", majd
hozzáfűzi, hogy "a segíteni tudás belső tisztaság nélkül - és
persze a filozófus tudása is önmagában, a segítő tudás nélkül 
nem tenné az orvost istenhez hasonlóvá. Az isteni orvos (oo.)
Asklépios: a halandó orvosok őse és eszményképe, akinek most
már így értelmezhettük alakját."?

Valóság-e számunkra ez a történet? Ma az ember számára egy mí
tosz valóságaiapját csupán az igazolja, hogy egy öröklött hagyo
mány történeti rétegeiből ered. Ám ettől a történet világunktól
még távoli és idegen. Vajon nem éitjük-e félre a mítosz lényegét,
ha pusztán kitalált történetként hallgatjuk? A történeti-kritikai
gondolkodás megléte eleve feltételezi az említett hagyománytól
való eltávolodást, kritikai szemléletünk abból ered, hogy e hagyo
mány már nem közvetlenül jelenvaló számunkra. A mítosz csak
annak számára valóság, aki úgy hallgatja, ahogy eredetileg hall
gatták azok, akik e mitikus történések szerkezetében látták a vilá
got. Mi már nem így látjuk a világot, e hagyomány ezért nem ren
delkezik közvetlen meggyőző erővel. Ám, akkor lehetséges-e egy
általán megértés? Talán igen. Kerényi e történettel mitikus sétára
hív, ahol megértésre nem tudományos tudással juthatunk, hanem
filozófiai módon: ha feltesszük, hogya történet nem tényeket kő

zöl, hanem egy számunkra ismeretlen valóság immanens aspektu
sait, szerkezeti elemeit vázolja fel, amelyek a lényegét alkotják, és
a történet a látás ekkor érvényesülő optikáját mondja ki.

Az Asklépios-mítosz tudományos nézőpontból "metafizikai"
mese, melynek nincs realitása, ám hermeneutikai szempontból a
történetnek mégis van értelme, jelentése. A "kultikus" történetek
sajátossága, hogy nem tudományos, hanem hermeneutikai nyel
ven szólnak, az emberi lét legbenső szerkezetét próbálják felderí
teni; az emberben szunnyadó "metafizikait" akarják felébreszte
ni, mozgósítani; mint ilyenek, mindenekelőtt nem az emberi lét
logikai, hanem egzisztenciális szintjére vonatkoznak. A tudo
mány azt írja le, ami van, a mítosz ellenben azt mondja ki, ami
egzisztenciálisan lehetséges. Mivel a mítoszok a lehetségesről

szólnak, ezért nem csupán felidézik és megerősítik az általuk ki
mondott tapasztalatot. hanem a figyelmet az elbeszélt tapasztalás
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irányába is fordítják, ezzel mintegy előkészítik, .Jehetövé teszik"
hallgatójuk számára. Miközben artikulálnak egy tapasztalatot,
meg is tanítanak annak fogadására. Aki hallotta a mítoszt, képes
.Asklépiost", "az isteni orvost" a valóságban is megpillantani.
Persze a valódi tapasztalat sajátossága, hogy nem lehet mester
ségesen előidézni. A valóság nem jelezhető előre, mert nem
szükségszerű kauzális-logikus kibomlás eredménye, hanem egy
szeri esemény. A mítosz tehát nem szükségszerűség, hanem az
emberi lét lehetősége.

A pozitivista tudomány eszményképe a 19. században még az
olyan történész, aki a történtekből minden értelmezés nélkül ki
szűri, összegyűjti és bemutatja a puszta, objektív tényeket. Ma
azonban már tudjuk, hogy nincsenek "puszta tények", hiszen a
tényeket nemcsak objektív adatok határozzák meg, hanem az
ember személyes hozzáállása is. A tényekhez nincs közvetlen
hozzáférésünk, mert csak érzékeink közvetítésével "értesülünk"
és gondolkodásunk révén "tudunk" róluk. Érdeklődésünk vagy
érdektelenségünk meghatározza, hogy mit veszünk észre, mit
hagyunk figyelmen kívül, hogyan írjuk le az adatokat. A vizsgá
lati eljárás során nyert történeti adat nem semleges kutatás ered
ménye. Az úgynevezett "történeti tény" mindig sajátos ötvözete
annak, ami valóban történt, és ahogy az egyes ember értelmezi a tör
ténteket. Az adatok összegyűjtése, leírása, rendszerezése koránt
sem meríti ki a történész feladatát.

A tudomány és hermeneutika nyelve kétféle. A történettudo
mány a kijelentés logika nyelvén beszél: apofantikus logosz. Állítá
sairól empirikus úton igazolja, hogy igazak vagy hamisak. A té
nyek megléte az igazolás leghatékonyabb módja, ellenben azok
hiánya már maga a cáfolat. Eközben minden tényszerűen létező

elnyeri a realitás fogalmát, s ez a fogalom a tudományban a lehe
tőséggel szemben sajátos elsőbbséget élvez. Amikor mítoszt me
sélünk, a hermeneutikai logosz módján tesszük: olyan beszédet
mondunk, amely láttatni tudja a megértés, a valósághoz való viszony
egy lehetséges módját - bár nem feltétlenül van realitása. A miti
kus és vallási történetek se nem igazak, se nem hamisak, mivel
nem az ember számára tudottról és tudhatóról, hanem a hittről és
hihetőró1 szólnak. Nem a pusztán valóságosról, a realitásról adnak
hírt, hanem az ember lét-lehetőségeiről, létének egészéről és sor
sáról. Metafizikailag e kettő azonosítása, a lét-lehetőségnek mint
hittnek egy szintre hozása azzal, ami a mindennapokban rendel
kezésünkre áll, és amit mindannyian tudunk - voltaképpen a
lehetségesnek mint hittnek az elhomályosítása. A mítosz a gon
dolatoknak nem logikai, hanem "metafizikai" szintű kifejeződése.

Az Asklépios-mítosz olyan összefüggést villant föl, amely ér
telmezésre szorul. Természetesen a filozófiai hermeneutikának
nem feladata megmondani, hogyan értsük e történetet, de meg
mondhatja, hogya tartalmi értelmezés milyen lehetőségi feltéte-
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lek mentén mehet végbe. Az értelmezés nem a történetet magya
rázza, hanem arra mutathat rá, ami a történetben kérdéses: mi
az, amit a mítosz lát és láttat? Ebből jelzésszerűen csak: filozófia
"és" orvoslás viszonyát világítjuk meg történetileg.

"A filozófiai tudást a gyógyítás tanába és a gyógyítás tanát a
filozófusok tudományába kell bevezetni. Mert az az orvos, aki fi
lozófiai tudással rendelkezik, hasonló az istenhez" - Hippokratés
már idézett passzusán érdemes kissé elgondolkodnunk. Vajon mit
jelentett filozófia és orvoslás összetartozása az ókorban, amikor a
mitikus világkép még érvényes tapasztalati hátteret képezett? A
probléma természetesen: az "és". Nyilvánvaló, hogy ekét disz
ciplína nem azonos, a különbség mindenki számára kézenfekvő

volt már az ókorban is. De miben áll akkor a hasonlóságuk? A
két fogalom - az orvosi és filozófiai tradícióban - nem kizárja,
hanem feltételezi egymást. Mivel nem azonosak, az élet számos
példája szól amellett, hogy léteznek egymás nélkül is. A köztük
lévő kapcsolat nem szükségszerű, hanem lehetőséget fejez ki. A
hagyomány szerint nem alapjai egymásnak, de egyik a másik
nélkül nem teljes értékű. Vajon ott, ahol az életben nem jön létre
e két diszciplína közötti kapcsolat ahol az élet nem követi az
említett "és" logikáját, az efféle helyzetet hiányként tapasztal
juk-e, vagy inkább természetes számunkra? Valószínűleg terrné
szetes, mégis meg kell kérdeznünk, mit jelent filozófia és orvos
lás összetartozásában: a másikkal együtt, a -val, -uel; és fordítva,
mit jelent e viszonyban beálló törés: a kölcsönösség hiánya, a
másik - nélkü/. E kérdést orvostörténeti és filozófiatörténeti je
lentőségén keresztül világítjuk meg.

Orvostörténeti szempontból Hippokratés nevét érdemes meg
említeni, aki az évszázadok során az orvos emberi eszményképévé
növekedett, egyre inkább elhomályosítva a középpontban álló
Asklépios-mítoszt, Fellépéséhez köthető az európai orvoslás ki
bontakozásának első jelentős fordulata, melynek lényege, hogy
az addig jelenlévő misztifikált-mitologizált medicinát lassan el
vetették. Ennek helyében megkövetelték az emberi természet
megfigyelését, az értelem és logikus következtetés elsó'bbségét.

Hippokratész két mozzanatban látta orvoslás és filozófia
összetartozását. Egyfelől észrevette, hogy az orvosi gyakorlatnak
szüksége van elméleti tudásra: a gyakorlati tapasztalatok mellett a
filozófia jelentette a világra és az emberre vonatkozó teoretikus
megismerést, a jelenségek átfogó értelmi megragadásának mód
szerét. A "filozófiai tudást" Hippokratés azért hangsúlyozta,
mert meglátta a logikus okfejtésben rejlő pozitív lehetőségeket

az orvostudomány számára. Ugyanakkor felismerte, hogy az or
vosi praxis és a filozófia nem helyettesítik egymást. A "filozófiai
tudás" szükséges, mert e nélkül az orvosnak nincs elméleti hát
tere, de a filozófiai teoretizálás túlzott követelményével az orvos
eltávolodhat a tapasztalástól. Ennek jegyében a filozófiával kar-
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öltve alakult ki az antik medicina ama konstrukciója, ami ma az
orvoslás alapjaként szolgál. Másrészt Hippokratés számára a fi
lozófus igen magas magatartásbeli követelményt, etikai esz
ményképet testesített meg. A "filozófus orvosban" fellelhető ön
uralom, tapintat, megértés: olyan kiváló tulajdonságok, amelyek
egyben "isteni" attribútumok, az orvos művészetében mégsem
hat természetfeletti erő. Az etikai mozzanat azt fejezi ki, hogy az
orvosi gyakorlat nem merül ki az emberi szervezet funkcióké
pességének puszta helyreállításában, a gyógyítás több és más,
mint mérnöki precizitással elvégezhető mechanikai művelet.

Filozófiatörténeti szempontból filozófia és orvoslás összetarto
zásával az ókorban mindenekelőtt Platónnál találkozhatunk,
ahol az ebben rejlő lehetőséget a lélek gondozásának mozzanata, a
therapeia gyakorlata fejezi ki. Platón szerint a filozófus munkája
hasonlatos a szülést elősegítő bábaasszony (maieuiikosz) mun
kájához, de itt nem egy élőlény, hanem gondolatok, belátások, az
önismeret világra segítéséről van szó, A lélek belső útja, önmagá
val folytatott párbeszéde a filozófussal történő beszélgetés során
valósul meg. Az ilyen párbeszéd kezdeti célja, hogy kimutassa a
beszélgetőpartner nézetei mélyén rejlő belső ellentmondásosságot,
illetve az élete és gondolkodása közötti megegyezés, összhang hi
ányát. A filozófia ezen a módon képes az embert ráébreszteni,
hogy az előállt gondolati kiúttalanság: apária nyomán ismerje fel
saját tudatlanságát, majd újabb kérdésekre válaszolva lehetősége

nyíljék az emberi lét alapvető belátásainak elsajátítására. A filozó
fia lényege Platónnál a lélek gondozása, mely az említett kérdező

gondolkodásban valósul meg. Leginkább két személy között tör
ténik. Az ilyen gondolkodás nem puszta szemlélődés, mivel a
gondolkodás a lélekben történik, lélekformáló ténykedés. A gon
dolkodás cselekvés, amely révén az ember önmagával foglalkozik,
és önmagát nyeri el. Platón szerint nemcsak azért van szükség a
lélek gondozására, ápolására, hogy megismerjünk, hanem egyút
tal azért teszünk szert megismerésre és azért nyerünk belátáso
kat, mert gondozzuk a lelket. A lélek gondozása nem automati
kusan, hanem a lélekvezetés, a paideia folyamatában bontakozik
ki, ami Platónnál olyan eljárás volt, amelynek alapja és célja is
maga a filozófiai belátás és az élet számára e belátásban megnyí
ló többlet. A filozófusi munkában a legfontosabb, hogy a kérde
ző gondolkodásban a konkrét élethez kanyarodik vissza, és így
a lélek gondozása úgy jelenik meg, mint a lélek együttmozgása
a léttel, melyben a lélek maga határozza meg saját létét.

A lélek gondozásának mozzanata nemcsak az ókorban létezik,
hanem később a keresztény egyházi gyakorlatban is, ahol e fel
adat a papi szolgálat része. Jung fogalmazza meg, hogya lélek
(psziché) gondozása (therapeia) olyan területen mozog, ahol haj
dan papok és filozófusok tevékenykedtek, és amilyen jelentős

mértékben visszavonultak erről a területről, vagy amilyen
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3e. G. Jung: Lélek
gyógyászat (Ford.

Bodrog Miklós.) Európa,
Budapest, 1998, 113.

A horizontok
különbsége

mértékben a közönség elvitatta ez irányú képességüket, ott és
olyan mértékben jelent meg a lélek számára betöltetlen űr, amit
egyre gyakrabban a lélekgyógyászatnak kell betöltenie.' A lélek
gondozásának mozzanata leginkább ott tűnik el a papi és filozó
fiai gyakorlatból, ahol jelentősen eltávolodnak az élet valóságá
tól. Ahol a teológia és filozófia nem az élet számára és nem az
ember érdekében gondolkodik, hanem a puszta teoretizálás sík
ján tevékenykedik.

Az egyes korok önazonossága hátterében mindig fellelhető vala
milyen kulturális horizont, amelyben az ember önmagára és a világ
ra irányuló tapasztalata lehetővé válik. Valamely kor vagy sze
mély esetében kulturális tudatnak nevezem gondolkodásának azt a
formáját, amely minden tartalmi gondolkodását áthatja, és mint
ilyen, a világ, az egzisztencia egészére irányul. Amit a részletekről

tudunk, lehet praktikus, teoretikus és egyéb tudás, de nem azonos
a kulturális tudatunkkal. A kulturális tudat nem tartalmi ismerete
ink összessége, hanem horizont, mely meghatározza az egyes em
ber mindenkori tapasztalását, önértelmezését, gondolkodásának
egészét. Ez a horizont sohasem válik a tapasztalás közvetlen tár
gyává, mert nem tárgy, hanem tudatformáló perspektíva. Ettől

függ azonban, mit tartunk lehetségesnek, és mit nem; mi gondol
ható el számunkra, és mi nem. Mi értelmes, és mi nem. Ennek kö
vetkezménye az ókorban a vallás és a kultusz, s ennek eredménye
ként jött létre a tudomány és technika. A kulturális tudat tehát
minden korban tetten érhető az adott kor saját létére vonatkozó át
fogó tudásában és tudatában. Az egyes korok kulturális tudatának
különbségével magyarázható, miért tűnik lehetetlennek vagy ér
telmetlennek az, ami egy másik kor tudásának és gondolkodásá
nak keretei között, az ókorban természetes volt.

Asklépios templomában talán olyan vallási eseményről esik
szó, ahol a "tudás"-nak nincs testi-fizikai megjelenési formája, ha
nem: pneuma hexein. A mítosz, a vallási élet esemény-összefüggése
maga ez a "tudás". A "tudás" ebben az összefüggésben nem az
ember tulajdonsága, ismereteinek összessége, hanem az az ember,
aki az élet meghatározott jellegét elsajátította, és saját léteként
rendelkezik vele. A mítosz által megjelenített "tudásban" létezik.
E mitikus "tudás" vallási értelme talán abban állt, hogy tudták: a
halandó emberi létet mikor és hogyan kell átadni és rábízni az is
tenekre. Hiszen Asklépios útját járva az orvos nem kieszközölte a
gyógyulást, a pap nem megtérítette a hitetlent, a filozófus nem is
mereteket adott a tanulónak, hanem csak segítette kibontakozni
az emberi természetben rejlő végső lehetőségeket: a gyógyulást, a
megtérést, a valódi gondolkodást. Munkájukat valódi szakrális,
kultikus helyeken végezték: kórházban, templomban és az oktatás
különböző helyszínein, hiszen az orvos, a pap és a gondolkodó
léte a halandó ember mellett, e szolgálatban teljesedett ki.
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