
Tudás/Bölcsesség 
Egy könyv margójára1 

 
„Keresni az igazságot, mondják; 

igen, ha csak a megismerésről van szó, 
ám ha az életről, többet ér a bölcsesség.”2 

 
A tudást manapság úgy képzeljük el, mint valamiféle független, hor-
dozható adattárat, ami tetszőlegesen be- és kikapcsolható, csatlakoz-
tatható életünkhöz vagy leválasztható róla. Ezzel szemben a hagyo-
mányos bölcsesség (sapientia) olyan tudás, amely akkor a sajátunk, ha 
életünk legmélyebb rétegébe épül, és tartósan irányítja az akaratunkat 
úgy, hogy nem kell újra és újra akarni, hanem szervesülve azonossá 
válik az akarattal. Magyarul: erénnyé szilárdul. A régiek nem vélet-
lenül tekintették a sarkalatos erények egyikének a lelkierő (fortitudo), 
a mértékletesség (temperantia) és az igazságosság (iustitia) mellett. 
Az erény a maga útján idővel természetté, egyéni karakterré sűrűsö-
dik, és az ember második természetét, személyes minőségét alkotja. 
Az erényes ember már nem egy megkülönböztethető, újra és újra el-
döntendő volitív aktusban akarja az erényt, hanem maga formálta ter-
mészete szerinti spontaneitással cselekszik — erényesen. 

A bölcsesség nem annyira a tudás tartalmával kapcsolatos, mint 
inkább a tudás birtoklásának módjával. A bölcsességi tudást nem 
mennyisége, hanem sajátos tárgya és tudásmódjának minősége jel-
lemzi: bármit és bármilyen mennyiségben tud is a bölcs, azt egy bi-
zonyos értékelő ítélettel minősítve tudja. A tudásáról tudja, hogy 
véges, határolt, bizonytalan — docta ignorantia (Szókratész, Cusa-
nus). Ismeri határait, tisztában van az élet egésze szempontjából be-
csült értékével. A bölcsesség ebben az értelemben nem tárgyi tudás, 
hanem a tárgyi tudásra irányuló értékelés. Távlat időben, térben és 
tudásban, a határok felismerése és elismerése. Ezért elemelkedés az 
itt-és-most-tól, ellenállás a jelen kizárólagosságával, erőszakos ér-
vényesülésével szemben. A bölcsességi gondolkodás ellépés egy-
fajta köznapi értelemben vett jelentől, és átlépés a jelen realitás mé-
lyén rejlő valóságba. A konkrét jelen és a nem kevésbé konkrét 
létezők képezik a kaput az átlépéshez, rajtuk keresztül vezet az út 
a valódi, az értékes valóságba. Ilyenformán a bölcs is benne él a ko-
rában, hiszen a jelenből nem lehet csak úgy kilépni, ez puszta illú-
zió vagy illúzióba menekülés, de el lehet lépni tőle, lazítani lehet a 
pillanat szorosságát, bizonyos távolságot képezve az itt és most sür-
getése és a reá adott megfontolt válasz közé. Ezért a bölcs úgy él a 
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korában, hogy mindig egy másik, tartósabb érvényességből, a böl-
csességet alkotó életszabályok alapján ad választ a kihívásaira, me-
lyeket aszerint értékel, hogy észlelhető-e bennük valami tartósabb 
és mélyebb meghívás, ami hivatásra hív. Nem vész bele a jelenbe — 
amelynek pedig jelentős vonzása és húzóereje van —, hanem a böl-
csességhez igazodik, mely hosszas gyakorlatban kikristályosodott 
szabályokat, élettanácsokat tartalmaz. Ezek tartják meg a bölcset 
szabadnak a mindenkori jelen szeszélyes és illékony áramlatai kö-
zepette. Nem kiszabadítják a jelenből, hanem megszabadítják tőle, 
és felszabadítják arra, hogy a maga útján haladjon benne. 

j 

A bölcsességet többnyire összekapcsoljuk a lélek nyugalmával, bé-
kéjével, az atharaxiával, más szóval a boldogsággal. Korunk azonban 
nem a lélek békéjét és így az ember boldogságát szolgáló bölcses-
séget részesíti előnyben, hanem a tudást, elsősorban a tudományos 
tudást. Milyen kapcsolat van a tudományos tudás és a boldogság 
között? Mindkettőre törekszik a mai ember: tudni akar, lehetőleg 
minél többet és minél biztosabban, egyszersmind pedig boldog sze-
retne lenni, lehetőleg minél jobban és minél tartósabban. Csakhogy 
napjaink általános lelki állapota alapján úgy tűnik, a tudás önma-
gában nem teszi boldoggá. A modern ember tudása gyarapodott és 
egyre gyarapodik, de ettől, számos jel szerint, nem lett boldogabb. 
Tudásunk nemhogy boldogsággal, de még nyugalommal sem aján-
dékoz meg. Mi lehet ennek az oka? Túl sokat vagy túl keveset, eset-
leg rosszul tudunk? Lehet, hogy nem azt tudjuk, amit tudni érde-
mes, hanem csak azt, ami hasznos? Bizonyos: kétélű kard a tudás; 
ha ügyetlenül bánunk vele, önmagunkat is megsebezzük. 

Mindenekelőtt nem a világról nyert, hanem az önmagunkkal kap-
csolatos tudásunk akadályozza boldogságunkat. A pozitív tudomá-
nyos ismereteinkkel együtt mélyül és már-már sorsszerű önítéletté 
sűrűsödik az ember erkölcsi tehetetlenségére vonatkozó tapasztala-
tunk. Bénító tudás ez, mert azzal szembesít, ami a boldogság legfőbb 
akadálya: végességünk és esendőségünk. „Hiszen nem azt teszem, 
amit akarok: a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok… mi-
közben a jót akarom tenni, csak a rosszat tudom cselekedni”, fejezi 
ki az ember morális képtelenségének egyszerre kiábrándító és ki-
józanító tapasztalatát Pál apostol (Róm 7,19). 

Ám a tárgyi tudásunk sem ad okot békés boldogságra. A puszta 
tudás ugyanis nem szünteti meg azt a léthelyzetet, amibe az ember 
élete ágyazódik, aminek adottságai között egyensúlyt kell teremte-
nie egyfelől képességei és vágyai, másfelől objektív lehetőségei kö-
zött. E léthelyzet jellemzője az ember oldaláról a végesség, a világ 
oldaláról a kiszámíthatatlanság, esetlegesség, ami csak súlyosbítja 
az embert egyébként is sújtó végességet. A két oldal összetartozik, 
egymást okozza és fokozza. Nem tudunk olyan világot építeni, ami-
ből teljesen kirekesztjük a véletlent, a váratlant, az esetlegest — nem 
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beszélve a halálról —; márpedig ténylegesen ilyen világban élünk. 
Tudásunk tehát nem elegendő a „világba belevetett” egzisztencia 
magabiztos kormányzásához. Illetve ki kell bővíteni az esetleges-
ségről és a végességről való bölcsességi tudással. Csakhogy ez nem 
valamiféle tudományos, operacionalizálható, azaz technikába for-
dítható tudás. Általa nem egy technikailag kidolgozandó lehetséges 
eszköznek kerülünk a birtokába, hanem éppen eszköztelenségünk 
tudatára ébredünk rá. A végesség tudása nem tárgyi értelemben 
vett tudás, hanem tudat, elfogadó vagy elutasító, esetleg közömbös 
viszonyulás a létezéshez. A tudás és tudat különbsége lényeges, és 
komolyan vétele a felvilágosodás első lépése, a bölcsesség fokmé-
rője. Bár minden tudat birtokolt vagy megszerzett tudásra irányuló 
reflexió — ennélfogva bizonyos értelemben tudásból fakad —, ám 
ha egyszer kibontakozott, minden tudásszerzés alapjának mutat-
kozik, és mint ilyen az egzisztencia legmélyebb rétegeiben fejti ki 
hatását. Ha azután átfogó világnézetté terebélyesedik, szelektálni 
kezdi az ismereteket, és, fokozatosan ideológiává válva, csak azt te-
kinti releváns tudásnak, ami megerősíti így vagy úgy hangolt vi-
lágészlelését, eredendő viszonyulását a létezéshez. Míg a tudással 
rendelkezünk, a tudat sokkal inkább rendelkezik velünk; a világ-
ról és önmagunkról nyert tudásunk nem létrehozza vagy előállítja, 
ha nem csupán a felszínre emeli és kifejti. Így amikor ráébredünk a 
világgal szembeni eszköztelenségünkre, egyszersmind egy olyan 
„esz közre” bukkanunk, amely nem a kezünkben van, hanem létünk 
alapjában. Ez az alaptudat a bölcsesség gyökere és támasztéka, 
amelyre a kibontakozó bölcsesség erősítőn visszahat. Komolyan 
veszi a világgal szembeni eszköztelenségünk radikális tapasztala-
tát, nem fojtja el és nem tagadja le, hanem a végesség tudatában 
arra törekszik, hogy finomabb, alkalmazkodóbb, érzékenyebb, rá-
hagyatkozóbb módon viszonyuljon a világhoz és benne az ember 
életlehetőségeihez. Azokra a gyakorlati élettapasztalatokra támasz -
kodik, amelyek derűs nyugalomhoz segítik a lelket akkor is, ha érzi 
— sőt, belátja —, hogy nem ő rendelkezik mindennel, hanem ő 
maga valamiként egy ismeretlen rendelkezés alatt áll — nevezhet-
jük sorsnak is —, amelynek a tudat a priori léte az egyik megnyil-
vánulása. Ez még nem feltétlenül vallás, csupán az emberi létezés 
korlátainak termékeny elfogadása — termékeny, mert élhető eg-
zisztenciát tesz lehetővé. 

A tudásnak és a tudatnak ezt az egyszerre érvényes elő- utóide-
jűségét, egymás kölcsönös feltételezettségét nem tudjuk egyenes 
vonalú kauzális logikai sorba rendezni. A filozófia feladata, hogy a 
mindenkori tudásra, manapság az úgynevezett tudományos tu-
dásra reflektálva fokozza a tudás jelentőségét felmérő és értékelő 
tudatot, annak az eredendő tudatnak az alapján, ami a valláson 
kívül elsősorban a filozófia sajátja: az ember alapvető végességé-
nek tudata alapján. Korunkban ennyiben tekinthető a filozófia a 
bölcsesség hordozójának. A szellemtörténet felismeréseit újra és 
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újra felelevenítve erősíti az alaptudatot, és így figyelmeztet a szci-
entizmus túlzására, arra, hogy a gyarapodó tárgyi tudás bűvöleté-
ben nem feledkezhetünk meg egzisztenciális alaphelyzetünkről. 

j 

Tudományos tudásunk tehát elégtelen, és manapság elszakadt, 
vagy legalábbis hajlamos eltávolodni az egzisztenciánktól. Olyan 
tudásra lenne szükség, ami léterővé váltható, kamatoztatható az 
egzisztenciában, mert megszilárdítja, nem tárgyak segítségével, 
hanem a tudatosság révéimmár nem immárn. A (pszeudo)vallások 
közül a gnózis a tudományhoz hasonlóan biztos tudást ígér. A hi-
teles vallások nem ígérnek biztos tudást, részben abból a belátásból, 
hogy az istenség vagy a szent meghaladja az ember ismeretszerző 
képességét. A biblikus vallásokban Isten maga jön el az emberhez. 
És persze nem a tudásához, hanem az egzisztenciájához, vagyis 
azon a terepen keresi föl, ahol az élete zajlik: a történelemben, az 
ember mindennapjaiban. Kierkegaard szüntelenül hangsúlyozza, 
hogy Isten — a felvilágosodás és kivált Hegel felfogásával ellentét-
ben — nem az emberi tudásban tárul fel, hanem a tudás egziszten-
ciális feltételében, az egzisztenciában, és mint ilyen közömbös a tu-
dással, az ismeretek gyarapodásával szemben, nem szólva az 
úgynevezett „tudományos” istenbizonyításokról, illetve -cáfola-
tokról. Nem a tudás fejlődésének szigorú értelemben vett megala-
pozásához szükséges, hanem az emberi létezés igazi megvalósítá-
sához, ami elérhetetlenné vált a bűn következtében. 

Az egzisztencia számára nem a tudományos tudás a fontos, ami 
szükségszerűségeket, törvényeket tár fel, hanem az esetlegessé-
gekkel való megbirkózás tudása, annak a terepnek az ismerete, ahol 
az ember a mindennapokban él, és ahol váratlan eseményszerűség 
uralkodik, ami nem küszöbölhető ki semmiféle tudás alapján meg-
szerkesztett rendszerrel. Ez a lenni-tudás, ami egyebek között tar-
talmazza a tudományos tudásra vonatkozó korlátozó értékelést, 
annak tudását, hogy mire elegendő és mire nem. Azért, hogy az em-
bernek ne legyenek illúziói: a tudás még nem teszi boldoggá, mert 
nem tudón éli az életét, hanem keresőn, küszködve, reménykedve. 
Egzisztenciát, sorsot élünk, nem tudományos programot. 

j 

A filozófiai ismeretelmélet egyik kardinális kérdése, hogy mi az 
alapja az emberi megismerés lehetőségének. A filozófia nem a meg-
ismerés tárgyi feltételeit és eszközrendszerét kutatja az érzékszer-
vektől az idegrendszer működéséig, beleértve újabban az idegtu-
domány kognícióval kapcsolatos vizsgálatait is, hanem mindezek 
mint ontikus adottságok által működő megismerő tevékenységnek 
az ontológiai alapját, az empíriát logikailag és ontológiailag meg-
előző a priori adottságokat. Ezeket a feltételeket legáltalánosabban 
a transzcendentálékkal, a lét egyetemes tulajdonságaival (egy, igaz, 
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jó stb.) azonosítja a hagyományos metafizika. Ez a gondolkodási 
paradigma és fogalomrendszer manapság visszaszorulóban van. 
Nem azért, mert megcáfolták, hanem mert olyan létészlelésen ala-
pul, és egy olyan létértelmezés keretében helyezkedik el, amelynek 
a jelenlegi szellemi szituációban megfogyatkozott a hihetőségi po-
tenciálja. Az „előzetes feltétel” kifejezés hallatán manapság több-
nyire nem valamiféle kognitív vagy kanti értelemben vett transz-
cendentális állításra gondolunk, amely logikailag megelőzi a 
valósággal kapcsolatos ismeretszerző tevékenységet, hanem az em-
beri létezés eredendő egzisztencia-adottságaira, melyeket többek 
között a Sartre és Heidegger nevével fémjelzett filozófia tematizált 
(hogylét, megértés, beszéd, szabadság stb.). A valóság megismerése 
valójában nem logikai előföltevésekkel indul — nem axiómákra 
épül, nem apriorikra támaszkodik —, hanem azzal a primer ese-
ménnyel mint megalapozhatatlan alappal kezdődik, hogy az ember 
egyáltalán valóságosan létezik: a valóság megismerésének első lé-
pése-történése a megismerő alany valóságos létezése. Ezzel az ori-
ginális eseménnyel bizonyos tudás jár együtt, valamiféle elemi lét-
tudás, jóllehet egyelőre még csak a potencialitás módján, képességi 
tudásként. Még mielőtt elkezdenénk a tudományosnak nevezett 
módszeres megismerést, már benne vagyunk a valóságban azáltal, 
hogy (alanyilag) létezünk és (tárgyilag) létezzük az ember mivoltot. 
Hozzánk tapad, belénk van írva, és bele vagyunk írva. A módsze-
res, fegyelmezett, akaratlagos és reflexív tárgyi megismerés ennek 
a megélt valóságnak a mesterséges lemetszése az ember közönsé-
ges, hétköznapi létezéséről, és módszeres körülhatárolása. A tudo-
mány leválasztja a létünkkel adott valóságvonatkozást és -ismeretet, 
és bizonyos — teoretikus, gyakorlati — érdek(lődés)ből szemléli. 
Ezzel megváltoztatja a valósághoz való viszonyunkat, és — mivel 
az embernek a valósághoz való viszonyulása nem valami mellékes 
mozzanat, hanem az egyéni egzisztencia lényegi alkotóeleme — a 
tényleges valóságunkat is. Bár az ember eleve viszonyul a valóság-
hoz, önnön létéhez — pontosan ez az egzisztencia —, de a mód-
szeresen végzett megismerő tevékenység révén egy másodlagos, 
mesterséges viszonyulást hoz létre, és immár ebben a viszonyban 
fogalmazza meg a valóságot, sőt önmagát is, mivel bizonyos mér-
tékig át is lép ebbe az új viszonyulásba: ettől fogva nem az elsőle-
ges valóságtapasztalatban, hanem ebben a maga által elgondolt való-
ságkonstrukcióban létezik, és ebben látja önmagát is. Amíg ennek 
tu datában van, addig nincs nagy baj. Ám ha ez a másodlagos viszony 
fölébe kerekedik az elsőnek, a léttel adott spontán viszonynak, il-
letve létezésnek, és nem csupán leírja a másodlagos viszonyulás-
ban adódó valós és emberi létezést, hanem előírja, akkor torzulás 
következik be. Még nagyobb a zavar akkor, ha az ember belefeled-
kezik az általa létrehozott másodlagos viszonyulásba, megfeledke-
zik arról, hogy eredendően nem abban rejlik valósága, hanem azt ő 
maga hozta létre. Ekkor a tudomány fölébe kerekedik az önmaga 
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legsajátabb eredetéről elfeledkező életnek. Ez nem volna baj, ha to-
vábbra is tisztelné a spontán létezés tudományelőtti viszonyrend-
szereit, létmódjait, valóságismeretét és léttudását, elismerve, hogy 
az egzisztálás már eleve rendelkezik létismerettel, és ez a léttudás 
a végső alapja a tudományként művelt másodlagos valóságvi-
szonynak is, továbbá olyan „ismereteket” tud, és olyan axiómák-
kal rendelkezik, amelyek a tudomány számára nem hozzáférhetők. 
Például tud szeretni és hűséges lenni, és ért olyan axiomatikus 
mondatokat, mint Simone Weil Pilinszky által sokat idézett felszó-
lítása: „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk!” Ez a 
kijelentés nem a személytelen formális logikát követi, hanem az em-
beri egzisztencia szabad önelsajátításának prelogikus avagy vallá-
sos alapigazságára figyelmeztet. 

j 

A tudást előszeretettel a módszeresen fegyelmezett tudományos is-
meret mintájára elgondoló mai ember figyelmét tehát felhívhatjuk 
arra a szerény, de annál fontosabb jelenségre, hogy egyfajta mély-
tudással rendelkezik azelőtt, hogy belépne kutató laboratóriumába, 
és magára kényszerítené a fegyelmezett tudományos figyelmet, 
melynek létbefog(ad)óképessége fordított arányban áll módszeré-
nek szigorúságával. És a tudásnak ezen az első terepén nem is akár-
milyen dolgokkal találkozik, és szerfölött meglepő tapasztalatokra 
tehet szert. Például elemi vallási tapasztalatra a test és lélek kap-
csolatában. 

A test és lélek kapcsolata mindenki számára egyszerűen adva 
van, s ezzel mindenki a vallási tapasztalás legtermészetesebb terepén 
találja magát. Itt gyakorolhatja valami olyasminek a megtapasztalását, 
ami a legkézenfekvőbb és a legismerősebb, hiszen úgyszólván — de 
csak úgyszólván! — azonos vele, ugyanakkor a legtitokzatosabb és 
legismeretlenebb, mert nem engedi magát minden részletében fel-
tárni és megragadni. Merthogy mégsem azonos vele. Az istenta-
pasztalat gyakorlóterepének is tekinthetjük. A lélek nem isten, mert 
nem abszolút transzcendens, hanem az emberi egzisztencia elemi 
adottsága, ugyanakkor kvázi transzcendens, valamiként isteni, 
mert bár legsajátabb létmódunk, mégsem tudjuk tárgyi elemzésnek 
alávetni, meg- és kiismerni. A vallási tapasztalás arra tanít, hogy a 
lelkem én vagyok, ugyanakkor a lelket kaptam, azért, hogy azt legyem. 

A lélek egzisztenciánk legintimebb eleme, egyszersmind azon-
ban radikálisan külső. Ezt a maradandó külsőséget jelöli a „lelkiis-
meret” kifejezés, amely azt mondja, hogy lelkünk parancsoló is-
meret forrása, amely legbelül szól, de tanítóként, azaz nem az én 
monológja, hanem „kívülről” érkező megszólításként éri, még ha 
legbelül hangzik is fel. Ha a lélek sokkal inkább folyamatos tapasz-
talás forrása, semmint tudás tárgya, és a vele kapcsolatos tapaszta-
latunk soha nem alakítható objektív tudássá, mert legvégül még a 
reá irányuló reflexiónkat is ő hordozza, és a reflexióban feltárt ered-
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ményt — például a bűnösség felismerését — is neki kell elhordoz-
nia, akkor a vele szembeni helyes viszony nem a kutató vizsgáló-
dás, amely birtokolható tárgyi tudásra tör, hanem a gondozás, a 
lélek gondozása, amely hagyja magát tapasztalatban részesíteni 
a lélek által, így gyarapítva az önismeretet; nem a tudományos pszi-
chológia, hanem a személyes tisztánlátás, a helyes önértékelés ér-
telmében. A lélek tapasztalása azt jelenti, hogy tanulok a lelkemtől: 
megtanulok gondoskodni és gondolkodni önmagamról. Erre azon-
ban csak akkor képes a lélek, ha magam is gondozom. 

j 

Míg a tárgyi tudásunk mindig is elégtelen, addig a létünkkel együtt 
adott „lélektudásunk”, lelki ismeretünk (con-scientia) elégséges em-
berségünk megélésére. Ez az egzisztenciánk erezetétben áramló ele-
ven bölcsességi tudás a tárgyi tudás felől inkább nemtudás, ám 
mégiscsak ennek közegében és erejében vagyunk igazán emberek, 
és az isteni kinyilatkoztatás is létezésünknek ezt a dimenzióját szó-
lította és szólítja meg erősítőn és biztatón. 

Ezért reménykedhetünk, hogy az ígért boldogító színelátás — Pi-
linszky módján fogalmazva — e nemtudásunk fölmagasztalása lesz.
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Szokatlan a könyv felszólítása: „Lépjünk ki a kom-
fortzónánkból!” Istennel és az egyházzal kapcsolatban 
is megvannak saját „komfortzónáink” — a hívőknek 
főleg a vasárnapi szentmise, a nem hívőknek az a 
(hamis) biztonságérzet, hogy senki se háborgatja őket 
földi életükben. Ez a könyv kalandra hívja mind kettő-
jüket. Elsősorban azokat szólítja meg, akiknek isme-
retlen a világ legnagyobb titka: Isten. S hogy megért-
sék, az ő nyelvükön szól, kerülve a számukra idegen, 
sőt talán elidegenítő vallási szókincset — hátha így si-
kerül ráirányítani tekintetüket a világ végtelenbe nyíló 
távlataira és az abban fölsejlő Szent Titokra. De izgal-
mas fölfedezést kínál a hívőknek is, segíti őket, hogy 

újra és mélyebben gondolják végig hitüket. Bárki veszi kézbe ezt a könyvet, újszerű, 
izgalmas élmények sorozatának néz elébe.           Ára: 2.900 Ft 
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