
tökéletesebbé tételéhez, ami valójában végtelení-
tett, befejezhetetlen feladat. A híres Velazquez-
képről szóló írás erre a legösszefogottabb példa,
nemcsak amiatt, mert a korábban felvetett mód-
szereket és szempontokat sűrítetten alkalmazza,
hanem mert újra ’hozzányúl’ a számtalanszor,
Michel Foucault révén pedig szinte lezártként te-
kintett Udvarhölgyek-értelmezéshez is, bizo-
nyítva, hogy még a jó interpretációkat is ki lehet
egészíteni, és hogy valóban igazságértéke van
annak az állításnak, hogy a jó művek velejárója a
folyamatos jelentésbővülés.

A könyvet vonzóvá teszi szépen megtervezett
megjelenése, jó minőségű reprodukciói és a kü-
lönböző képek egymás mellé helyezésének egy-
mást és a szöveget erősítő technikája. Mégsem árt,
ha némi művészettörténeti előismerettel, de leg-
alábbis erős művészet iránti érdeklődéssel veszi
kezébe az olvasó Daniel Arasse Festménytalányok
című, különböző diszciplináris és egyéb határo-
kat sértő, ugyanakkor azokat áthidaló művét,
hogy olvasása közben valóban élvezettel láthassa
mindazt, amit nélküle csupán csak nézne, de nem
látna. Legalábbis ilyen élesen biztosan nem. (Ford.
Seláf Levente; Typotex, Budapest, 2010)

MÁTHÉ ANDREA

PIERRE HADOT:
A LÉLEK ISKOLÁJA
Lelkigyakorlatok és ókori filozófia

A Kairosz Kiadó jóvoltából immár magyarul is
hozzáférhető Pierre Hadot-nak az antik filozófia
értelmezését jelentős mértékben meghatározó kö-
tete. Nem túlzás az állítás, hogy a bölcselet és élet-
forma összefüggésének újbóli felvetését és akadé-
miai szintű tárgyalását Hadot-nak köszönhetjük.
Michel Foucault munkássága és a filozófiai praxis
kortárs irányzatának a megértése szempontjából
elengedhetetlen a francia filozófus munkásága
(vö. Sárkány Péter: Filozófiai lélekgondozás. Fenome-
nológia — egzisztenciaanalitikus logoterápia — filozó-
fiai praxis. Jel Kiadó, Bu da pest, 2008).

A kötet egyik legfontosabb állítása, hogy az
életformaként felfogott bölcselet nagyrészt a ke-
reszténység megjelenésével kerül háttérbe, mivel
a keresztény teológia számára a görög filozófia
fogalmisága jelentett elsősorban értéket, ugyanis
a konkrét életformát tekintve a kereszténységnek,
a kinyilatkoztatás révén, egyértelmű útmutatása
volt. Ezért a filozófiának a „teológia szolgálóleá-
nyaként” elsősorban a teológiai igazságok kibon-
tásának rendszeres (racionális) feladatát kellett el-
végeznie, tehát formális, elméleti szerep hárult rá.
Ezt megelőzően — így Hadot — a bölcseleti gon-

dolkodás olyan lelkigyakorlatokban öltött testet
(meditáció, lelkiismeret-vizsgálat, a természet
kontemplációja), amelyek a bölcselettel foglal-
kozó személy formálását szolgálták. Hadot sze-
rint a bölcselet saját személyünk által végzett asz-
ketikus gyakorlat, gondolkodási aktusok által
megvalósított életforma, amely a bölcsességre tö-
rekszik, noha tudatában van, hogy annak teljes-
sége soha nem érhető el. Az így megvalósított
életformának három fontos megnyilvánulását kü-
lönbözteti meg: a lelki béke (ataraxia), a belső sza-
badság (autarkeia) és a kozmikus tudat. A filozó-
fia ágazatokra történő bontása (fizika, etika és
logika) a tanítást szolgáló beszélgetés (értekezés)
részei, de nem a filozófiának mint életformának
az aspektusai. „A filozófia maga azonban élet-
mód, nem különböző részekre osztható elmélet,
hanem egységes cselekedet, mely abban áll, hogy
megéljük a logikát, a fizikát és az etikát. Nem a lo-
gika elméletével foglalkozunk, a helyes beszéd és
gondolkodás művészetével, hanem helyesen be-
szélünk és gondolkodunk, nem a fizikai világról
gyártunk elméleteket, hanem belemerülünk a
kozmosz szemlélésébe, nem az erkölcsi cseleke-
detekről prédikálunk, hanem igazságosan és he-
lyesen cselekszünk. A filozófiai diskurzus tehát
nem egyenlő a filozófiával.” (267.)

Az antik filozófia gyakorlati jellegének tanul-
mányozása azonban túlmutat Hadot filozófiatör-
téneti és filológiai érdeklődésén. Sőt a szerző meg
van győződve arról, hogy ha korlátok között is, a
mai filozófia számára is relevánsak és követendők
ezek a gyakorlatok. A megtanulni élni, beszélget -
ni, meghalni és olvasni a filozófia gyakorlati vo-
nat kozásai, amelyeket Hadot többek közt Szókra -
tész és Marcus Aurelius felfogásán keresztül
mutat be. Ezt követően a szerző a megtérés (con -
ver sio) vallási és filozófiai jelentését különíti el, az
irányváltoztatás (episztrophé) és a gondolat meg-
változtatása (metanoia) értelmében, majd a nega-
tív teológia jelentőségéről elmélkedik. A kötet
ezen kívül Hadot székfoglaló előadását, egy Mi -
chel Foucault-val folytatott, de Foucault korai
halála miatt félbeszakadt beszélgetést és néhány
rövidebb tanulmányt, valamint egy a szerzővel
2001-ben készült interjút tartalmaz.

A részletező bemutatást és elemzést mellőzve,
röviden pontokba szedve hangsúlyozom ki Ha -
dot munkájának általam fontosnak ítélt aspektu-
sait: a.) Kiemeli az életforma és bölcselet szük-
ségszerű összefüggését és rámutat a filozófiai
módszerek életbölcseleti dimenzióira. b.) Értel-
mezi és aktualizálja elsősorban az antik szerzők
életbölcseleti tanításait, és ezáltal ezt a témát
újból bevonja az akadémiai diskurzusba. c.) A gya-
 korlati filozófiával összefüggésben felveti az élet-
bölcselet filozófián belül elfoglalt helyére és tu-
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dományos státuszára vonatkozó kérdéseket. Pél-
dául azt a kérdést, hogy mi az összefüggés etika
és életbölcsesség között. d.) A munkát meghatá-
rozó perfekcionizmus gondolata (az „én” jobbá
tételének eszméje) a filozófia személyiségfej-
lesztő aspektusait is érvényre juttatja, amelyek a
filozófia mai oktatásában elhanyagolásra kerül-
nek. e.) Meglátásom szerint Hadot megközelítése
egyértelművé teszi, hogy gyakorlati filozófia
gyakorlat nélkül kizárólag a hétköznapi gyakor-
lat absztrakt elmélete lehet. f.) A filozófiai élet-
forma kidomborítása a vallás és filozófia össze-
függését sajátos nézőpontból tematizálja: „Az
ókorban a filozófia életmód, amely arra kötelezi a
filozófust, hogy átalakítsa belső életét, és szemé-
lyes elkötelezettségével legyen jelen élete minden
pillanatában. A hivatalos vallásokban nem volt
jelen ez a követelmény: még a megtérést előíró
misztériumvallásoktól is idegen volt a filozófus
racionális és szellemi fegyelme.” (290.)

Összefoglalásul megállapítható, hogy Hadot,
noha egyfajta eklektikus személetet képvisel,
amely a filozófia új helyzethez való alkalmaz-
kodását teszi lehetővé, etikai-életbölcseleti meg-
közelítésének alapja egy klasszikus kozmikus
(metafizikai) felfogáson alapszik, amely az
ember boldogságát végső soron a filozófiai élet-
formán keresztül látja elérhetőnek. A filozófiai
életforma pedig az egyes (egyént, eseményt stb.)
mindig az átfogó egész értelem-összefüggésébe
helyezi. Innen nézve érthető, hogy Hadot miért
érzi szűkösnek a kötetben megjelenő interjúban,
ha a felfogását kizárólag az etika diszciplínája
alá sorolják: „Engem jobban érdekel a filozófia
kozmikus oldala — nem utolsósorban az olyan
személyes tapasztalataimnak köszönhetően,
mint például az óceáni érzés. Azt szeretném, ha a
filozófus inkább a világegyetem, az egészében
vett emberiség, a másikként felfogott emberiség
oldalán állna.” (362.) (Ford. és az előszót írta
Cseke Ákos; Kairosz Kiadó, Budapest, 2010)

SÁRKÁNY PÉTER

MIT AD ISTEN? VALLOMÁSOK
HITRŐL ÉS ÉLETRŐL

A Szőnyi Szilárd által szerkesztett kötetben az
élet különböző területein tevékenykedő szemé-
lyek — író, költő, énekes, orvos, pszichiáter, po-
litikus, katolikus pap, református lelkész, zsidó
rabbi — vallanak hitükről, Istenhez való viszo-
nyuk ról. A nyilatkozók között vannak olyanok,
akik szinte születésüktől kezdve ajándékként kap-
ták meg a hitet, kételyek nem kísérik útjukat, de
többségüknek keményen meg kellett küzdeniük,

s nagy kitérők, kacskaringók után kapták meg a
kegyelmet, jutottak el végül Istenhez. A több nem-
zedékre visszamenően református lelkészi csa-
ládból származó, de a lelkészi szolgálatot csak
felnőttként, kétszeres családanyaként elkezdő
Makkai Lilla vallja: „Református családban nőt-
tem fel, de az ember nem hívőnek születik, ha -
nem azzá kell válnia. Vagyis nem elég megszü-
letni, hanem újjá is kell születni.”

Mind a huszonkét vallomásban vannak meg-
szívlelendő gondolatok, amelyek érdemesek a
figyelemre, de mivel a terjedelmi korlátok szűk -
re szabottak, ezért a recenzens, vállalva a szub-
jektív értékítéletet, kiemel néhány nyilatkozatot,
melyek a legjobban érintették meg a lelkét, s
késztették további tűnődésre.

A református kardiológus, Ablonczy László a
magyar gyermekszív-átültetési program talán leg-
ismertebb személyisége, orvosi pályafutása során
rengeteg reménytelen esettel találkozott, ártatlan
gyermekek szenvedésének folyamatos szemta-
núja. Óhatatlanul felmerül a kérdés, gonosz-e az Is-
ten, Aki hagyja ezt? Ablonczy László azonban soha
nem perel Istennel, s a kétségbeesett szülőket is a
megbékélés felé tereli, még ha ez szinte határos is
a lehetetlenséggel.

A római katolikus pap, Jakus Ottó, a Katolikus
Alkoholistamentő Szolgálat vezetője csaknem
húsz esztendőn keresztül küzdött saját alkoho-
lizmusával, gyötrődött lelkileg, míg végül, meg-
tapasztalva az irgalmas Isten segítségét, radiká-
lis életmód- és gondolkodásmód-váltásra szánta
el magát, biblikusan megfogalmazva, meg tért. Ma
már világosan látja, hogy a sok szen vedésnek is
megvolt az értelme, „…az alkoholizmuson ke-
resztül vezetett a jó Isten az igazi papsághoz. Amit
mindig is akartam csinálni.”

A hétgyermekes családanya, 2010 áprilisától
fideszes országgyűlési képviselő, Rónaszékiné
Keresztes Mónika egy ma már fehér hollónál is
ritkább családmodell megvalósítója, élő példája
annak, hogy — szemben az uralkodó közvéleke-
déssel — a sok gyermek nem feltétlenül akadá-
lyozza az embert személyiségének a kiteljesítésé-
ben, sőt, inkább ösztönző tényező. Rónaszékiné
Keresztes Mónika hangsúlyozza, hogy a nagy-
család az ő és férje életének is természetes közege,
számukra nem a mennyiség, hanem a szeretet a
lényeg ebben.

Hollywoodban alighanem több Oscarral ju-
talmaznák azt a rendezőt, aki filmet készítene
Diószegi László életéről, akinek a neve a 20. szá-
zad hatvanas-hetvenes éveiben fogalom volt ka-
tolikus körökben. Prédikációira, lelkigyakorlata-
ira tódultak a hívők, gitáros dalait kívülről fújták.
Arról azonban fogalmuk sem volt, hogy szeretett
papjuk iszonyúan szenved a cölibátustól, a női
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