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A SURROGÓ DENEVÉR 
HALHATATLANSÁGA

Arisztotelész: Lélekfilozófiai írások 
Fordította, az utószót és a jegyzeteket írta 
Steiger Kornél
Európa, 1988. 442 oldal, 61 Ft

A preszókratikus gondolkodás európai rangú 
kutatója: Steiger Kornél állhatatos kitartással 
közvetíti a görög filozófiai szellemek töredékes 
és integer műveit magyarításaival. E sorban 
Lélekfilozófiai írások címmel a De Anima 
és az ún. Parva Naturalia egymással össze
függő, de egymástól mégis függeden érteke
zései -  a modern pszichológia alapvetései - je 
lentek meg együtt. Sir Dávid Ross, aki Werner 
Jaeger mellett a legeredetibb Arisztotelész-in- 
terpretátor, Platón és Nagy Sándor nevelője 
lélekfogalmáról úgy nyilatkozik, hogy ők nem 
fölfedezői, hanem posztulálói annak a testet
len szubsztanciának -  életműködésünk irányí
tójának - , amit léleknek nevezünk.

Metafizikai mohóság jellemezte koxgon- 
dolkodásunk a lélek alaptulajdonságainak 
egyikére: a halhatatlanságra kérdez vissza leg
többször. Ahogyan a történelem kútja is mély
ségesen mély, ugyanúgy a lélek határai is elér- 
hetedenek. Hérakleitosz kijelentése mindezek 
ellenére antropológiai alapkérdéssel ostro
mol: mi vagyok én? A mitikus világkép vála
szai az emberi életet a kozmikus erők metszés
pontjába állítják. A gyakorlatí életbölcsességet 
kínáló igazságrendszerek -  kínai és japán 
szisztémák -  a látható és érzékelhető világon 
belül igyekeztek megfejteni az emberrejtélyt. 
A mítosz és az életbölcsesség emberképei,_az 
antropológiai kérdésre adott vallásos és sze- 
kuláris feleletek mellé -  aránylag nagyon ké
sőn -  lépett a filozófiai antropológia, mely mai 
reflexivitásunk, a teoretikus ész bázisán for
málódott azzá, ami.

A görög teoretikus gondolkodás a kezdés -  
kudárcoktól meg nem tépázott -  lendületével 
látott hozzá a világ és az ember végső lényege 
feltárásához. Alaptétele: az ember a nagy koz
mosz kicsinyített mása: mikrokozmosz. A koz
mosz magja, a világ végső lényege és alapanya
ga, amelyből minden áll, s amely minden moz
gás és élet hordozója és forrása, Anaximenész- 
nek a levegő, Thalésznak a víz, Hérakleitosz és

Parmenidész számára a tűz, Anaximandrosz 
szerint egy meghatározhatadan ősanyag, 
Anaxagorásznak pedig a „nousz-anyag”. Az 
ember születése, életfunkciói és halála a ter
mészet nagy körforgásának részfolyamata. Lé
nyege, életének hordozója, lelke azonban azo
nos a világ ősokával: az archéval, mely egy
szerre anyag, lélek és értelem. Ha ez a mikro
kozmosz a halálban felbomlik, az egyes élet
nek egyszer s mindenkorra vége. Örök, el 
nem múló, magát örökké új és új formákba át
változtató csak a világanyag, a világiélek, a vi
lágértelem. Ez az iméntiekben ismertetett 
szemlélet alapvetően jellemzi a preszókratikus 
gondolkodást. Az ember sajátos, a kozmoszból 
kiemelkedő alkotottsága nem érvényesül.

A görög gondolkodás második periódusá
ban az ember a csillagos ég helyett tekintetével 
önmagát pásztázza, önnönmaga mélységeit 
próbálja megértve bejárni. E korszak végével 
szüleük meg a filozófiai antropológia első át
fogó, alapvető és útját végérvényesen kijelölő 
emberértelmezése: a platóni filozófia.

A görög filozófia első szakaszának törté
nete a mítosz és a Logosz, az emberi életet ön- 
tudatlanul hordozó irracionális erők és az em
ber sorsát tudatosan formálni akaró értelem 
egymással való küzdelme: a ráció fokozatos 
térhódítása a görög lélek vallási-etikai erőinek 
rovására. A jón természetfilozófusok még tel
ve vannak mitikus képekkel -  az Irigység és 
Szeretet mint a világfolyamat hajtóerői, a tűz
ben megújuló világ stb. - ,  Démokritosz száz 
évvel később már monista világképet alkot, és 
a szofisták, a görög „felvilágosultak” a bölcse
leti reflexió tárgyává az életben való gyakorlati 
boldogulást állítják. A lélek halál utáni sorsá
nak kérdése senkit sem foglalkoztat. Általános 
az a felfogás, hogy a lélek nem egyéb, mint a 
halálban a légbe foszló életlehelet vagy akár a 
test egyes részeinek csodás harmóniája; a test 
pusztulása e harmónia felbomlása (Platón: 
Állam 608 d).

A racionalisztikus gondolkodás eredendő
en mítoszellenes. A görög önreflexivitás e kor
szakában az irracionálé az orphikus formák
ban jelenik meg. Az orphizmusból került át a 
görög gondolkodásba a test megvetése és a lé
lek isteni voltáról vallott meggyőződés. Rajta 
kívül addig a görögség számára az ember lé
nyege, valósága a testiség; a lélek a testnek leg
feljebb halovány mása, mely -  ha nem oszlik
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szét a levegőben — a halál után az alvilágban 
siralmas, árnyszerű életet folytat. Az orphiz- 
mus hirdeti először, hogy az emberben valami 
„isteni” valóság rejtőzik, s annak tulajdonkép
peni élete a születés előtti és a halál utáni élet; 
a test büntetés, az „isteni” lélek börtöne s egy
ben beszennyezője. Az emberi élet feladata a 
lélek megváltása, kiszabadítása a test befolyása 
alól -  mysteriozitásával és aszketizmusa révén.

Platón -  valószínűleg -  szicíliai útján ismer
kedett meg közelebbről ezzel a vallásos antro
pológiai dualizmussal, melyet a görög filozó
fia egészét átfogva, életműve alapjává tett. A 
Kr. e. V. század fordulóján krízist él át a görög 
mentalitás. A szofisztika lapos és gyakorlati ra
cionalizmusa ellenében Platón Szókratész ha
tására filozófiája centrumába olyan emberér
telmezést állít, mely teljességgel bölcseleti (az 
ember autonómiáját tételező), s ugyanakkor 
mitikus is: a Logosz és a Mítosz a filozófia és a val
lás új szintézise. Ezért volt oly nagy hatással ko
rára és az utókorra egyaránt.

Alkibiadész az egyik platóni dialógusban 
elmondja: Szókratész egy téli hadjárat során 
a tábor ugyanazon helyén huszonnégy órán 
állott tűző napon és éjjeli fagyban, mély gon
dolatokba merülve, miközben katonatársai 
messziről csodálkozva figyelték a belső kon
centráció e megdöbbentő jelenetét (Symposi- 
ON 220 cd). Ez az elbeszélés szimbóluma an
nak a Platónnál elsőként kimondott alapvető 
tételnek, hogy az ember összetett valóság. Egyfe
lől látható test és testi funkciók, másfelől lát
hatatlan „belső ember”: a lélek, melynek a 
testtől független élete van. Ez a „belső ember” 
a lényeg: a lélek nem szubsztancia, nem dologi 
valóság, a test ellenlábasa bennünk, hanem 
„valami”, ami egészen más, ami csak tevé
kenységein, funkcióin -  a dünamiszon -  át ért
hető és fogható meg számunkra.

Platón szerint a lélek a következő három 
alapfunkció: 1. életadó erő, az élet elve ben
nünk, 2. az az erő, mely bennünket az elsődleges 
valósággal, az ideavilággal összeköt, 3. az az erő, 
amelynek révén a másodlagos valósággal, az ér
zékek testi világával jutunk kapcsolatba.

A legáltalánosabb értelemben a lélek az élet 
oka minden élőlényben; a halálban a lélek 
visszahúzódik a pusztulás elől, elhagyja a tes
tet. A legalapvetőbb és egyedül az emberre vo
natkozó értelemben a lélek az a „része” lé
nyünknek, amelyben az örök, változatlan, el

sődleges világgal, az ideák szellemi-gondolati 
világával érintkezünk. Ez a tulajdonképpeni 
világ a gondolkodásban, az értelmi megismerés
ben, a külső zavaró tarka látszatvalóságtól be
felé fordulva a lélek mélyén tárul fel előttünk. 
A lélek az a „valami” bennünk, ami olthatadan 
vággyal vágyódik az idea megismerése után 
(ami maga az Erósz), s képes annak „megra
gadására” (az ideának, a lét igazságának ez a 
gondolati ismerete a Logosz). Végül a lélek az 
az erő bennünk, mely minket a másodlagos, 
ideiglenesen létező, minden pillanatban vál
tozó, keletkező és elmúló világgal összeköt, azt 
az érzékeken át önmagába felveszi -  megisme
ri - , és reá tevékenyen visszahat (az idea má
sára), formálja, alakítja azt.

Leegyszerűsítve és mai fogalmakat hasz
nálva azt mondhatnék: Platón számára a lélek 
az a megfoghatatlan „valami”, ami az ember
ben él, gondolkodik és cselekszik.

Erre a kettős, sőt hármas arcú lélekre vo
natkozólag (élet, gondolkodás, cselekvés elve) 
Platón megalkotja a halhatatlanság filozófiai 
ideáját. A lélek halhatatlansága szerinte nem 
egyszerű mítosz, bebizonyíthatatlan vallásos 
remény és etikai követelmény, hanem ennél 
jóval több: „logosz”—tudományosan igazolha
tó filozófiai igazság. A lélek megismerhető lé
nyegéből logikus szükségszerűséggel követke
zik elpusztíthatatlansága, örökkévalósága -  
legalábbis Platón számára.

Filozófiai bizonyítéka a következő: a lélek 
vágyódása az igazság, a szellemi-ideális való
ság után igazolja a lélek halhatatlan, isteni, 
egyedüli létező igazsággal, az ideavilággal való 
lényegrokonságát; mert a testet csak test s az 
ideát csak halhatatlan valóság ismerheti meg 
(Állam 611 de, 612 a). Fontos a Phaidrosz- 
ban használt következtetés: A mozgás vagy egy 
másik mozgatótól, vagy önmagából származik; 
a lélek tehát a kezdet nélküli tevékenység halha
tatlan elve (245 c). Végül a legismertebbek a 
Phaidon halhatatlansági érvei: 1. Az élet és ha
lál örök körforgás; az élőt elnyeli a halál, tehát 
a halálból kell az életnek újra előjönnie, mert 
az élet mennyisége -  egy másik dialógus sze
rint a lelkek száma -  a mindenségben állandó 
(70 a skk.). 2. Az emberi test szemével csak tö
kéletlent lát; a tökéletes ideáját leikéből hozza 
fel; az tehát nem származhatik ebből a világ
ból; következésképpen a lélek már „látta” va
lahol a testbe öltözés előtt, s így a születés előtt
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is élt (72 a skk.). 3. Az élet ideája s a lélek lé
nyegrokonok; a halálban tehát a lélek vissza
húzódik a pusztulás elől, s önmagában folytat
ja  tovább életét (104 d skk.).

Idáig tart a filozófia, a lélek halhatatlansá
gáról szóló filozófiai tan. Az ember számára 
azonban ez nem elég. Honnan jött a halhatat
lan lélek, és mi lesz a sorsa a halál után? Miért 
kell egyáltalán a test börtönébe költöznie?

Itt kezdődik a mítosz birodalma. A platóni 
lélekmítosz a második kérdéssel kapcsolatos 
orphikus spekulációkkal nem foglalkozik. A 
lélek születés előtti állapotáról szól az anam- 
nésziszmítosz (Menőn 81 skk., Phaidon 74 
skk., Phaidrosz 246 a skk.): születése előtt a 
lélek a „teóriának”, a megismerésbeli egység
nek intellektuális boldogságában szemlélte az 
ideákat, a lét tökéletes igazságát; testbe öltö- 
zése katasztrófa, a test elfelejteti vele az igazi 
világot; de a lélek legősibb ereje: az igaz, a jó 
és szép utáni érosz felkelti benne újra és újra a 
vágyat elfelejtett hazája után, úgyhogy lassan 
visszaemlékezik -  anamnészisz -  reá; ez a fo
lyamat a tanulás: a filozófia. A lélek halál utáni 
sorsa a tárgya a Gorgiasz és a Phaidon nagy 
mítoszainak (Gorg. 524 skk., Phaid. 108 
skk.). Mindkettő mitikus képekkel festi meg a 
jók boldogságát és a gonoszok büntetését -  az 
utóbbiak sorsának egy változata az orphikus 
mítoszból átvett lélekvándorlás a lélek teljes 
megtisztulásáig. (Menőn 81 b skk., Phaidon 
81 e skk.) A lélek születésének és halál utáni 
életének összefoglaló mítosza az Állam tize
dik könyve végén található meg.

A lélekmítosz az emberlélek életét mindkét 
irányban a végtelenbe teijeszti ki. A testben 
tartózkodás fogság, átmenet; életének kezde
te és végcélja a földi életen túl található. Halál 
utáni életének irányát -  ami vagy a test rabsá
gából való „megváltás”=szótéria, vagy további 
szenvedés a test, a múlandóság rabságában -  
az ember földi életfolytatása határozza meg. 
Mi a szótéria útja, az idő és vele a múlandóság 
hatalmából szabadulás módja a lélek számára?

Platón feleletei kiegyenlíthetetlenül ellent
mondanak egymásnak. Az emberi lélek saját
ságos „középlény”, az egyetlen valóság, amely 
„kétéltű” -  lévén az ideavilág és az érzéki világ 
részese; mintegy két félből áll, melyek egyike 
az örök ideával érintkezik, másika az összetett, 
változó látszatvilággal áll szoros kapcsolatban. 
A Phaidon és a késői dialógusok szerint az

ember boldogságának, halhatatlanságának 
útja az utóbbi lélekfél visszafejlesztése: mind
azoknak a lelki funkcióknak likvidálása, me
lyek a testi világhoz kötnek, és a külső világtól 
elszakadva befelé fordulás a léleknek a gon
dolkodás feltárta örök belső világa, az igazság, 
az ideák felé. Ez az igazi filozófusélet: a lélek 
megtisztulása -  katharszisza -  minden mulan- 
dótól, és a „halál képének kiformálása” már itt 
a földi életben, azaz a léleknek a testtől való 
lehető legnagyobb fokú elkülönítése. Az így 
megtisztult lélek a halálban visszatér az igaz
ság, a jó  ideája örök szemléletének boldog
ságába.

Az Állam és a Phaidrosz egészen más utat 
jelöl ki a halhatadanság után törekvő ember 
elé: nem az igazság befelé forduló intellektu
ális szemléletének, hanem az -  etikai -  ideák 
e világbéli „megvalósításának” útját. A lélek itt 
összetett valóság (a három lélekrész tana). 
Legfőbb erénye a dikaioszüné, a lélekrészek 
harmóniája, melyben a cselekvés a gondolko
dás felismerte szép és jó ideái alapján megy 
végbe. A külső világ nem a megvetendő 
„rossz” -  a lélek „beszennyezője” -, hanem az 
örök ideák szépségének hatalmas transzpa
rense, tevékenységi terület a jó ideájának cse
lekvéseinkbe való „áthozására”.

A Symposion (a jó ideájának cselekvése fe
lett áll a jó ideájának szemlélete) mégis mintha 
Platón lelkének igazi vágyaiba engedne bepil
lantást, és az utóbbi „biosz praktikosz”-szal 
szemben a PHAlDON-béli „biosz theorétikosz”- 
nak adná az elsőbbséget.

Ezek után felvethetjük: mily értelemben 
vallja Platón az egyes ember, a személyiség 
halhatatlanságát? A kérdés csak első látásra 
meglepő. A platóni halhatatlan lelket ugyanis 
minden további nélkül hajlandók vagyunk 
egynek venni azzal, amit a lélek az újszövetsé
gi szóhasználatban jelent, vagy a modern in
dividuumfogalommal. Ezeket a fogalmakat 
azonban nagyon élesen szét kell választanunk. 
A felvetett kérdés azon dől el, mi az egyes em
ber lelke végső értelemben Platón számára: 
önálló, kvalitatíve egyedüli és egyszeri lényeg-e, 
mely testruhája nélkül is megtartja minden 
más egyes lélektől és a lét többi formájától való 
különállását, avagy sajátos egyénisége: „indi
vidualitása”, egyedül a földi léttel és a testtel 
való kapcsolata idejére korlátozódik-é?

Ha a lélek lényege a cselekvés, és a szótéria
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útja az erényes, idea szerinti életfolytatás, ak
kor a lélek egyéni, a földi élettel való kapcso
latát a halál után is megőrző önálló továbbélése 
etikai szükségszerűség. A lélekmítosz szerint 
halál utáni sorsa földi életétől függ. A lélek a 
testtől való végleges elválás után is megőrzi sa
játos egyéniségét (GORG. 524 b); mind a magá
val hozott, mind a földi életben szerzett tulaj
donságai rajta teljességgel felismerhetők ma
radnak (GORG. 524 d). A lelki alaptípusok sok
félesége is a lélek praeexistens életfolytatásaiban 
megalapozott sajátos individualitását látszik fel
tételezni (Áll a m  III. 1.414 d; X. 1.621 a).

A másik oldalról viszont -  ha a lélek lénye
ge a gondolkodás -  az ideák szemlélete, a teore
tikus megismerés, erről a lényegről -  mint 
időleges, szükséges rosszról -  lepereg min
den, a földi életformával összekötött vonatko
zás, minden, ami itt a testi életben az egyik lel
ket a másiktól megkülönbözteti. Az egyedüli 
lényeges különbség a testiségtől való megtisz
tulás foka, s a „tökéletes lelkek” tökéletesen 
egyek a jó  ideája örök, boldog szemléletében. 
Az általános univerzális ideák világában a lé
lek egyéni, individuális léte elképzelhetetlen. 
A platóni léleknek filozófiai értelemben nincs 
önálló léte, létezésének egyetlen alapja az 
ideával való közössége, a jó ideájával való egy
sége a megismerésben. Filozófice a lélek nem 
individuális, önmagában megálló valóság, ha
nem az ideális lét univerzális, egyéniség nélküli 
korrelátuma.

A különbség a két platóni nézet között 
annyi, hogy az első etikai posztulátum, a má
sik pedig filozófiai tan. A genuin felfogás a pla
tóni filozófiában az utóbbi, az emberi léleknek 
nem individuális, hanem univerzális halhatat
lansága, nem a személyiségnek, hanem a meg
ismerő értelemnek továbbélése a*halál után. A 
másik út -  filozófiailag ítélve -  inkonzekvens 
„kisiklás” nem filozófiai előfeftételek alapján.

Arisztotelész az első filozófus, aki külön 
könyvet ír a lélekről, s akit a lélektan megalapí
tójának tekint. Ám az ő megközelítése egészen 
más, mint nagy mesteréé. Platón számára a lé
lek problémája a filozófia szíve. Közvetve vagy 
közvetlenül minden műve középpontjában az 
áll. Arisztotelész sok egyéb érdeklődési terüle
te mellett a lélekkel is foglalkozik. Nem úgy, 
mint valami természetfeletti, isteni valósággal, 
hanem mint a természet egy darabjával, a 
nagy Phüszisz egy tapasztalati jelenségével.

Ennek megfelelően Arisztotelész két új 
alapvető megállapítást tesz az emberről. Ön
magában véve az ember oszthatatlan, lényege 
szerint szétválaszthatatlan egység. A többi lé
tezőhöz való viszonyában pedig az élőlények 
felfelé tökéletesedő sorának egyik lépcsője, a 
nagy természet immanens tagja. Az első meg
állapítás a testi létforma tökéletességét, végle
gességét jelenti: az ember helye itt van a föl
dön, s nem az ideák világában. A második tétel 
pedig megszünteti az ember különállását, s a 
genetikus szemléleti mód s a kontinuitás bio
lógiai szempontjai alatt besorolja a többi ter
mészeti létező közé. Ez a helye végleges, fel
jebb emelkedésre -  mint Platónnál -  lehetősé
ge nincs.

Az ember -  mint az élő, változó természet 
egy darabja -  „összetett” valóság: a forma és 
az anyag kompozítuma. Azonnal hozzá kell 
azonban tennünk, hogy ez az „összetettség” 
csak logikailag bontható szét. Platónnál az em
ber valósággal összetett lény, ha a test és lélek 
még nála is az embernek nem szubsztanciális, 
hanem funkcionális alkotórészeiként érten
dők. Arisztotelésznél az ember csak úgy bont
ható fel testre és lélekre, ahogy a ház anyaga 
és formája szétválaszthatók; azaz lényege sze
rint nem. Test nincsen lélek nélkül, és lélek 
sem létezhetik test nélkül. A lélek a test első en- 
telecheiája, a testben működő eleven, ható, az 
embervalóság tökéletes elérésére törő életerő 
(De Anima, II, 1, 412). A test: az ember lehe
tőség szerint (dünamei). A lélek: ennek a le
hetőségnek fokozatos, kifejlődő megvalósulá
sa (energeia). A lélek tehát nem önálló létező, 
hanem az élet elve a természeti valóságban.

Ez a tág lélekfogalom minden élőlényt lélek
kel ruház fel. A növények „lelke” a lélek kü
lönböző megnyilvánulási formáinak, képessé
geinek legalacsonyabb szintjét jelenti -  a vege
tatív tevékenységét. Ennek a „növényi lélek
nek” funkciója a táplálkozás és növekedés. Az 
állatfokozat sajátossága az érzékelés, az érze
tek belső „képekké” változtatása (képzet) és 
megőrzése (emlékezés). Ez a lélek második 
alapfunkciója. Az emberi létfokozat specifiku
ma a Nousz, a lélek gondolkodó-megismerő 
képessége. Az állati és emberi lélek közös járu
lékos képességei még a helyváltoztatás és a tö
rekvés funkciói, mely utóbbi az állatnál az ösz
tönös, öntudatlan vágy, az embernél tudatos, 
értelmes akarat formájában jelentkezik. A lé
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lek felsőbbrendű formáiban valamennyi pri
mitívebb funkció jelen van (így az emberi lé
lekben az összes felsorolt képesség), „mint 
ahogy a négyszög is háromszögekből van 
összetéve”.

Minden lélek egyszeri és sajátos, csak a néki 
„rendelt” testtel alkothat eleven egységet. 
Mint a test sajátos formája: entelecheiája, a lé
lek a testtel együtt keletkezik, és vele együtt 
pusztul is el. Matéria nélküli formának, test 
nélküli entelecheiának, az emberegység halál
ban történő felbomlását túlélő emberi lélek
nek nincsen semmi értelme és jelentése.

Arisztotelész rendszeralkotó nagysága ha
jótörést szenved a Nousz, az emberi lélek vég
ső lényege zátonyán. Itt derül ki: az entele- 
cheiafogalom mégiscsak alkalmatlan a lélek 
minden formájának meghatározására. A lélek 
mégsem a testhez tartozó, a természeti való
ságból kifejlődő és magyarázható valami, ha
nem szétveti a természeti létforma kereteit.

A Nousz végső lényege szerint logikailag 
ugyancsak két részre bontható fel: az aktív ér
telem -  nousz apathész -  a Nousz „lelke”, for
mája, a gondolkodás hajtóereje; a passzív érte
lem -  nousz pathetikosz -  pedig a Nousz „tes
te”, matériája, a gondolkodásnak az érzékelés 
előidézte képzeteket feldolgozó alapépít
ménye. Az aktív értelemnek a külső, változó 
világgal semminemű kapcsolata nincsen, kül
ső hatásoktól független, egyszerű, nem kelet
kezett, halhatatlan és örökkévaló; a test-lélek 
egységbe „kívülről” lép be -  thürthen eiszié- 
nai -  (De generatione et corruptione II. 
3.), s a halálban eltávozik tőle.

Ez azt jelenti, Arisztotelész a lélek egy „ré
szére” vonatkozólag mégiscsak kénytelen elis
merni a De Anima elején és egyebütt annyira 
támadott és Platónnak is felrótt test nélküli léte
zés lehetőségét. Van valami az emberben, ami
nek vizsgálata mégsem a természettudomány
ra -  ahogyan a De Anima I. könyve állítja -, 
hanem a metafizikára tartozik. A természet egy
sége áttörésének ez a ténye Arisztotelész filo
zófiai rendszerében a legnagyobb fokú inkon
zekvencia, ugyanakkor bizonysága reális látá
sának, mely ennél a kérdésnél.hajlandó át
törni saját fáradságosan felépített rend
szerének kereteit is. Ugyanez a kérdés egyéb
ként nem az emberre, hanem a mindenségre 
vonatkozólag felnagyítva Arisztotelész „teoló
giájában” újra előkerül. Amint az ember végső

lényegének transzcendens elve a nousz apa
thész, ugyanúgy a világ létének végső transz
cendens alapja az arisztotelészi istenség, a 
tökéletes Nousz. Az ember tehát kicsinyített 
univerzum.

A döntő kérdés: hogyan viszonyul az em
beri nousz apathész a világmozgató Nousz- 
hoz? Erre Arisztotelész nem ad feleletet. Az in
terpretációk minden lehetséges formája sze
repelt az arisztotelészi filozófia e centrális kér
dése körüli vitában, mely már halála után 
megindult, s az egész ó- és középkori filozófiát 
átszövi, sőt még e századelőn is feléledt. Annyi 
bizonyos, hogy az emberi nousz több is lenne, 
mint a világ-Nousz egy személytelen része (az 
utóbbi esetben az egyén testileg-lelkileg teljes
séggel múlandó; ezt a nézetet képviseli Ale
xander Aphrodisziasz, az arab filozófia és a kö
zépkori alexandristák, az előbbit pedig a sko
lasztika) -  a személyiség halhatatlanságáról Arisz
totelésznél semmiképpen nem lehet szó. A  léleknek 
a testtel és a földi élettel kapcsolatban levő 
minden „része” halandó, halhatatlan csupán 
a gondolkodó értelem. A nousz-problematika 
világosan mutatja, hogy Arisztotelésznek a 
természet és a szellem, a materiális és a spiri
tuális valóság összebékítése egy rendszerben 
nem sikerült. Ezután csak két lehetőség ma
radt: vagy az egyiknek, vagy a másiknak meg
tartása; vagy a következetes materializmus, 
vagy az egyoldalú spiritualizmus. S a görög 
gondolkodás -  becsületességére jellemző mó
don -  mindkét úton végighaladt.

Az epikureizmus és a sztoa egyformán vall
ják: minden létezés anyagi természetű. Dé- 
mokritoszt követve az epikureisták szerint a 
világmindenség lélek nélküli mechanizmus, 
végtelen atomhalmaz, melyből az atomok 
összeütközése folytán atomörvények s ezekből 
világok alakulnak, az atomkapcsolódások 
minden lehetséges formáját végigfutják, és is
mét felbomlanak. Az ember durvább (test-) és 
finomabb (lélek-) atomok halmaza. A halállal, 
ennek az emberi atomhalmaznak a felbomlá
sával, mindennek vége, ezért a halálfélelem 
értelmetlenség.

A sztoa tartása ennél szimpatikusabb, pan- 
theisztikus. Isten avagy a világmindenség az ősléte
ző egységéből az erő és az anyag, a világ aktív 
és passzív elvének kettősségére bomlik fel, 
anélkül hogy az egységet elveszítené. Az isten
ségnek mint a világmindenség aktív, működő
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elvének létformája a tűz vagy a meleg, életadó 
lehelet: a pneuma. Az őslétező mint a világ 
passzív, alakuló elve, anyaga, a nedves gőz (le
vegő), víz és föld formáját veszi fel. Isten a vi
lágkormányzó értelem, a mindenség örökös 
alakulását és változását formáló törvényszerű
ség -  Logosz -, szétosztja magát az egyes léte
zőkbe; az élőlények „lelke” ennek a világ-Lo- 
gosznak egy-egy darabkája -  logoi szpermati- 
koi. Az ember a világmindenség kicsiben. Teste 
a világanyag egy része; lelke a világiélek egy 
darabja, a testet megelevenítő tűzpneuma és 
kormányzó nousz-logosz szpermatikosz. 
Ezért az egyes lélek nem lehet önálló: lényege 
és tevékenysége szerint a nagy világlélektől 
függ. Relatív függetlensége, individuális hal- 
hatadansága ezért temporaliter korlátozott. 
Legkésőbb a világsemmisítő és megújító ek- 
pürosziszban -  a sztoicizmus számtalan ilyen 
világégést tételez fel -  az örök világistenség 
egységébe kell visszatérnie.

Hat évszázaddal Platón után egy új s nagy 
formátumú gondolkodó megalkotja a kialvó 
antik szellem utolsó nagy filozófiai rendszerét. 
Plotinoszban és az újplatonizmusban a Nousz 
önmagát teszi a világmagyarázat kizárólagos 
elvévé: az egyetlen valóság a szellem, az anyag 
nem létező.

Minden létezés végső oka és alapja az Ős- 
egy. Ez az ős-egység szükségszerűen bontako
zik ki, s tökéletességéből mindig lejjebb és lej
jebb szállva -  emanálva -  létrehozza a létezés 
alsóbbrendű fokozatait -  nousz-ideavilág, 
lélek, anyag. Ezt a kibontakozást Plotinosz ré
szint bűnnek -  az Egy tökéletességének fel
bomlása - , részint teremtő-alkotó tevékeny
ségnek tekinti -  a lét teljességének túláradása 
és kiömlése, emanációja. Az egység szétesésé
nek nyilvánvalósága az anyagi világ zűrzava
ros sokasága.

Az Ős-egy önmagával szembefordulva ön
tudatára ébred. Ez az öntudat -  nousz - , mely
nek tárgya az ideavilág, még lejjebb szállva lét
rehozza a világleiket. Az egységes világiélek 
csak akkor oszlik szét egyes lelkekre, indivi
duumokra, amikor a lét magával az anyaggal 
-  amit Plotinosz nemlétnek nevez -  érintkezik. 
Az anyag az ellentétekkel tele sokaság elve, a 
rossz princípiuma. A testiség maga bűn és 
rossz, az individuális létezés pedig a lét legtö- 
kéledenebb formája. A világfolyamat végcélja 
s az egyes számára az etikai parancs ennek az

Ős-egytől a testi létezés sokaságáig vezető le
szálló út megtétele -  visszafelé. Algoritmusa: el
fordulás a testi világtól, a lélek belső világába 
térés, az ideavilág szemlélete -  theoria - , s vé
gül az ős-egységben való misztikus elmerülés 
-  henoszisz. A kör bezárult. Az Ős-egy a fel
bomlás után újra visszatér önmagába. Ez azt 
jelenti, hogy az újplatonizmus elődeinél még 
következetesebben tagadja a lélek -  individu
ális -  halhatadanságát; sőt számára az egyéni lé
tezés egyenesen bűn. Az etikai cél a személyiség 
feladása s elmerülés az őslétező egységében.

A görög gondolkodás a maga következetes 
formáiban nem ismeri a lélek individuális to
vábbélését a halál után. Ellenben vallja, az em
beri szellem, illetve a szellemi létező univerzá
lis halhatatlanságát. A görög ember szótárából 
teljesen hiányoznak a személyiség és akarat 
fogalmai, s az ember végső lényegét az intel
lektusban, a gondolkodásban véli felfedezni.

A fordulat a keresztény átértelmezésben 
következik be. Az egészen mást hirdet az em
berről: a lélek és az idea önmagának elégsé
ges, intellektuális kapcsolata helyén a Terem
tő és a teremtmény felelős, egzisztenciális vi
szonyát. A bűnös testiség és az isteni, tiszta lé
lek harca helyén a teljes ember, az akarat bű
nösségét hirdeti; az egyetemes emberi szellem 
halhatadansága helyén pedig a keresztény 
személyiség, a test és lélek megújulását -  és fel
támadását. Ami talán mégis több, mint a ho
méroszi surrogó denevér halhatatlansága?

Rászlai Tibor

A SZÍV MEMÓRIÁJA

Gábriel Garda Márquez: Szerelem a kolera idején 
Fordította Székács Vera 
Magvető, 1990.531 oldal, 120 Ft

Érzelemdeficites világunkban a szerelem lett 
legérdemtelenebbül vesztes. Hiánya abból is 
érezhető, hogy a könnyfakasztó, gádástalanul 
triviális, nosztalgikussá duzzasztott vagy az 
egyszerű alapingereket megbízhatóan továb
bító pornografizálódott könyvek között ritka 
az olyan mű, amely rossz emlékekkel, szórón-


