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Igen, időt kellene hagyni, a társadalmi berendezkedést meg kel-

lene változtatni, hogy az embereknek lehetőségük lehessen feleszmé-

lésre, feltöltekezésre, a való emberi lét célját megvalósító életre. Ez most 

nem az, ami bármiben is ezt támogatná. 

Mennyiben tér el a magyar ember a többi európai társától? 

Ez (is) már erősen torzult, láthatóan elváltozott, és kérdés, hogy a mai 

magyar nép (persze ez is kérdés, ki magyar, honnan hova vezethetjük…) 

azonos-e azzal, aki 200 évvel ezelőtt volt. Nagyon nagy az összemosó-

dás, és ezt a média hatása, a közlekedési viszonyok még csak növelni 

fogják. A hazánkban élőknek sincs idejük önmagukra, s minél erősebben 

uralkodik az össznépi világcentralizáció, annál kevesebb különbség lesz 

ezen a téren is. 

Hogy őrizhető meg a magyar identitás? Kb. 50 évvel ezelőtt még 

volt idejük esténként a faluban összejönni, énekelgetni, és nem voltak a 

maitól boldogtalanabbak, sőt. Ma nincs idő erre, még a faluban sem, és 

sajnos nincs erre akarat sem. Kérdés: ahogyan a romák megváltozott kö-

rülmények között élve problémákkal küszködnek, nem jelentkezik-e 

majd általánosan hazánk népénél is ez? Nem lehet-e ez ok pl. az emel-

kedett depressziós, öngyilkos arányokra? 

 

A cikk írója: Varga Péterné/ Pável Márta katolikus hittanár, az 

AQUILA Párt elnöke, 25 éve az AQUILA kat. közösség létrehozója és 

vezetője. Két könyve jelent meg (Akinek füle van a hallásra, hallja meg…, 

valamint A misztikus teológia alapjai, és egy Hazafelé címmel folyamatban 

van. Publikációi megtekinthetőek a www.aqp.hu valamint a 

http://www.sasmarta.eoldal.hu oldalon. 

 

 

Rizmayer Péter 

Gondolatok a tudományról 

Heidegger A filozófia vége és a gondolkodás fel-

adata című művében arról ír, hogy a tudományok ki-

alakulása a filozófia beteljesülését jelenti: „A tudomá-

nyok kialakulása egyben leválásuk a filozófiáról és 

berendezkedésük arra, hogy önállóak legyenek. Ez a 

folyamat a filozófia beteljesüléséhez tartozik. Ma a lé-

tező valamennyi területén teljes ütemben folyik ennek a kibontakozása. 

http://www.aqp.hu/
http://www.sasmarta.eoldal.hu/
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Úgy néz ki ez a folyamat, mint a filozófia felbomlása, a valóságban azon-

ban éppen annak beteljesülése.”12  Művének kezdő szakaszát azzal a kér-

désfeltevéssel fejezi be, hogy ez azt jelenti-e, hogy mindazok a lehetősé-

gek megvalósultak, amelyekbe „a filozófia gondolkodása belehelyezte-

tett”13, vagy volt olyan lehetőség is, amelyből a filozófia gondolkodása 

kiindult ugyan, de később mégsem épült be a filozófiába. A következő 

rövid írás Heidegger kérdésfelvetését átalakítva abból indul ki, hogy a 

mai tudományok alapvetően Arisztotelész filozófiájából épültek fel, mi-

közben Platón filozófiája a gondolkodásnak egy radikálisan másik útját 

mutatta be, tárja fel. Elgondolkozom azon, hogy mit jelent az, hogy a 

tudományok Arisztotelész látásmódjából alakultak ki, melyek ennek a 

gondolkodásmódnak a mára jól látható következményei, illetve azon, 

hogy Platón filozófiája milyen másik utat tár fel a gondolkodás előtt, és 

hogy miért fontos ez. 

Ha megpróbáljuk „megragadni”, hogy Arisztotelész gondolko-

dásmódja hogyan jelenik meg a tudományokban, akkor a következőket 

érdemes – leegyszerűsített, de mégis sarkalatos példaként—figyelembe 

venni. Ő alapítja meg a logikát, a helyes gondolkodás módszerének tu-

dományát. Arisztotelész úgy gondolta, hogy a helyes gondolkodás 

nagyrészt szabályokra vezethető vissza, amelyek megismerhetőek. A 

szabályok figyelembe vételével a dolgokat képesek vagyunk más dol-

goktól elkülöníteni (definiálni) és helyes következtetéseket tenni. Ő építi 

ki a tudományos terminológiát. Mai napig használjuk az olyan kifejezé-

seket, mint kategória, energia, cél, alapelv, forma stb. Harmadsorban Ő 

alapítja meg a biológia tudományát, megalkotja az élőlények első ismert 

rendszertanát. (Közismert, hogy Nagy Sándor tanítójaként az uralkodó 

arra utasította vadászait, vadőreit, kertészeit és halászait, hogy lássák el 

Arisztotelészt minden állati és növényi anyaggal, amit csak kívánhat. 

Egyes források szerint egy időben ezer ember is rendelkezésére állt Gö-

rögországban és Ázsiában, akik minden ország állat- és növényvilágból 

gyűjtötték számára a példányokat.). Összefoglalva eszközt adott a vizs-

gálódáshoz és elkezdte leltárba venni mindazt, ami a természetben ta-

lálható. 

Ha saját korunkra gondolunk, akkor jól látható ennek a gondol-

kodásnak a térhódítása. A tudományos ismeretek átalakultak informá-

cióvá, amelyből átláthatatlan mennyiségű vesz körül bennünket. A ter-

                                       
12 "..költőien lakozik az ember…" - Válogatott írások - (szerk. Pongrácz Tibor, 

ford. Bacsó Béla, Hévizi Ottó, Kocziszky Éva, Pongrácz Tibor, Szijj Ferenc, 

Vajda Mihály), Budapest/Szeged, T-Twins Kiadó/Pompeji, 1994, 257-258. o.  
13 Uo. 260. o.  
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mészettudományokat egyre jobban uralja az információtechnológia ab-

ban az értelemben, hogy a kutatások, új eredmények sikerei nagyrészt 

attól függenek, hogy képesek-e még pontosabb méréseket stb. végző 

számítógépeket előállítani, illetve a rengeteg információt csak a segítsé-

gével lehet megkeresni, rendszerezni és tárolni. Az „élet” jobbá válását, 

magasabb szintre emelését ma már elsősorban technikai haladásként 

gondoljuk el. Maga a haladás, fejlődés önmagában érték, valami olyan 

„hasznos” dolog előállítása, amelyet nem „én”, az egyes ember végez el, 

hanem a tudományos laborokban állítják elő, és amelyre alapvetően 

nincs „ráhatásom”. Amíg mindez történik, én „aludhatok”, nincsen gon-

dom, mert nem rajtam múlik. Mindez, ami ezen a megfontoláson kívül 

esik, az nem fontos, mert úgy tűnik, hogy nem szolgálja a haladást. Min-

den olyan tudomány (pl. a teológia), amely nem illeszkedik ebbe a „ke-

rékvágásba”, elvesztette a jelentőségét. 

Ha alaposabban megfontoljuk, hogy mi az még, ami az eszköz-

adáson és a rendszerezési igényen túl ezt a gondolkodásmódot jellemzi, 

és már eleve adott volt Arisztotelész filozófiájában, akkor érdemes Pla-

tón filozófiájának tükrében, elsősorban a transzcendensre való irányult-

ságára tekintettel vizsgálódni. 

Mindenki számára ismert, hogy Arisztotelész hátat fordított a 

platóni ideák világának. Míg Platón azt gondolta, hogy az ideák a tény-

legesen létezők, amelyek nem múlnak el, és amelyeknek minden kelet-

kező és változó földi dolog a képmása, addig Arisztotelész úgy gon-

dolta, az egyéni dolgok léteznek csupán, amelyekről általános kijelenté-

sek tehetők. Isten úgy jelenik meg műveiben, mint egy testetlen, szenve-

dély nélküli, tökéletes lény, amelyből minden mozgás kiindul és végző-

dik (a mozdulatlan mozgató), és amelynek legfőbb tevékenysége ön-

maga tökéletességének szemlélése (a maga-magát gondoló ész). Ahogy 

az ideákhoz viszonyul, és ahogyan Istenről ír, világosan kiderül, hogy 

mindent a jól látható, megfogható „háromdimenziós valóságból” kiin-

dulva próbál értelmezni, kikövetkeztetni. Amilyen rendszert felállít 

„itt”, azt a rendszert próbálja továbbvinni spekulatív módon „odaátra”. 

Ezért mechanikus és nem élő az istenképe. Számára a legfontosabb em-

beri tulajdonság az ész. Egyedül az alkotó észre mondja azt, hogy az em-

beri lélekben isteni eredetű és halhatatlan, illetve az ember boldogságát 

is abban látja, ha minél magasabb fokon kifejlődik benne a gondolkozás 

képessége. Az alapvető problémát itt az jelenti, hogy képes-e valaki feltárni a 

földi valóságot, ha nem lát túl rajta. A válasz az, hogy nem. Ha valaki nem képes 

egy adott rendszert kívülről szemlélni, akkor nem tudja helyesen leírni. Platón 

úgy alkotta meg a rendszerét, hogy „fölébe szállt”, és minél magasabb 
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fokra jutott az ideák szemlélésében, annál pontosabban írta le a törvény-

szerűségeket. Arisztotelész úgy próbálta meg leírni, hogy „benne ra-

gadt”, ami sok helyen zavarossá teszi a filozófiáját és tévedésekbe so-

dorja. Platón műveiben ilyen tévedéssel nem találkozunk. Platón bar-

langhasonlatával élve az egyik az árnyképeket próbálja meg megismerni 

és rendszerezni, a másik gondolkodásmód pedig a barlangból kifelé, a 

fény, az igazság, Isten megismerése felé törekszik. Amíg Arisztotelész 

bízott abban, hogy a szavakkal meghatározathatunk mindent, addig 

Platón látta a nyelv határait. Amikor műveiben költőien fogalmaz, akkor 

olyan tudást szeretne átadni, amelyet szavakkal lehetetlen, nincsenek 

meg hozzá a pontos kifejezések, a nyelv nem elég finom a jelentés átvi-

teléhez. Emiatt használ képeket. Talán úgy is leírható, hogy a gondolko-

dás nála nem kizárólag nyelvközpontú, hanem képeivel az ember telje-

sebb spektrumát „mozgatja meg” a tapasztalások során. Platón gondol-

kodásmódjában nem egyedül az ész a megismerés eszköze, hanem a tel-

jes ember. Az ideák megismerése szerinte az anamnészisz, az emlékezés 

segítségével lehetséges, ugyanis a lélek már a testbe költözés előtt szem-

lélte az ideákat. Számára a tapasztalás csupán arra szolgál, hogy elin-

dítsa a visszaemlékezés folyamatát. Minél messzebb kerül a saját érzéki 

hajlamaitól, annál jobban, tisztábban képes visszaemlékezni, képes át-

adni magát a fénynek, az igazság megismerésének. Platón számára va-

lójában ez az ész feladata, ennek a felismerése és minél magasabb fokon 

történő megvalósítása. Vagyis amikor az ember elkezd gondolkodni, ak-

kor az a szubjektum az önmegismerés irányába indul, és innen szárnyal 

a lelkében egyre messzebb. Nála a lélek össze van kapcsolva az ideával. 

Az ideák megismerése a lelken keresztül vezet. Ezt gondolja igazi meg-

ismerésnek. Aki pedig „kiszabadul”, vagy legalábbis elég messze jutott 

a barlang fogságából, annak meg kell kísérelnie a visszajutást, mások se-

gítését a kijutásban. Vagyis, ilyen módon, az igazság megismerése a má-

sik ember helyzetének felismeréséhez, együttérzéshez vezet. Érdekes, 

hogy a barlang metafora valójában „térben” elképzelve fordítva van. 

Platón, amikor elindul kifelé a barlangból, akkor valójában „befelé” in-

dul el, a lélek mélyére. Amikor Arisztotelész megpróbálja minél ponto-

sabban feltérképezni a világot, akkor pont, hogy a barlang mélyén fenn 

akad. Minél többet akar tudni, annál merevebben bámulja az árnyjáté-

kot. 

Összefoglalva, míg Arisztotelész filozófiája a minket körülvevő 

világot tekinti „valóságnak”, és célja ennek megismerése, addig Platón 
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az örök és változatlan ideákat tekinti „valóságnak”, és a tudomány cél-

jának ezek megismerését tartja. Mindkettő eszköze a tapasztalás, csak az 

egyik a szemével, a másik a „lelki” szemével lát. 

De most térjünk vissza a bevezetőben szereplő Heidegger idézet-

nek arra a részére, amely szerint a tudományok kialakulása a filozófiáról 

történő leválásukat jelenti. Vajon mit értünk egész pontosan azon, hogy 

„leválás”? Mi az a különbség, amely a filozófiát elválasztja a tudomá-

nyoktól? Saját gondolatmenetünket, Platón és Arisztotelész filozófiájá-

nak szembeállítását követve a különbség az, hogy Arisztotelész egy 

olyan rendszert alakít ki, a tudományokat, amelyből száműzi Istent, a 

transzcendensre történő irányultságot. 

Ha szétnézünk a saját világunkban, akkor jól látható, hogy az 

Arisztotelész-féle gondolkodás, a tudomány ilyen irányú alakulása az 

ember számára nem hozta el a boldogságot. A transzcendenstől való 

megfosztás minden szinten eldurvulást és kiüresedést eredményezett, 

amely mai napig tart, és egyre mélyül. 

Azt gondolom, hogy mára nem kérdés, hogy a jelenlegi helyzet-

ből muszáj kiutat találni, túllépni rajta. Írásomban azért hasonlítottam 

össze Platónnal Arisztotelészt, mert bízom abban, hogy nem lehetetlen 

vállalkozás visszatérni a platóni filozófiához, olyan tudományt felépí-

teni, amely nem szakad el a filozófiától, a transzcendenstől, amely az 

ideák, az örök és változatlan igazságok szemléléséből bontakozik ki. Eb-

ben a gondolkodásban az emberiség jó irányba történő fejlődésének óri-

ási lehetősége rejlik. Ez a gondolkodás képes visszaadni az emberi élet 

méltóságát. Vissza kell térnünk az alapokhoz, és bejárni azt az utat, 

amely a kezdeteknél lehetőségként jelen volt, de nem valósult meg. 

Hogy ez miként lehetséges? Nem kell megtanulnunk semmit, bennünk 

van, elég, ha visszaemlékszünk rá. 

 

Felhasznált irodalom:  

Durant, W.: A gondolat hősei, Göncöl Kiadó, Budapest, é.n. 

Anzenbacher, A.: Bevezetés a filozófiába, Herder Kiadó Kft., Buda-

pest, 1994 

Nyíri Tamás: Filozófiatörténet, A Pázmány Péter Római Katolikus 

Hittudományi Akadémia Levelező Tagozatának jegyzete, Bp., 

1983 

 

A cikk írója: Rizmayer Péter, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

magyar-esztétika bölcsésztudományi karon végzett. 5 évig tanárként az 
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Alsó-erdősori Gimnáziumban működött. Pázmány P. Egyetemen szer-

ződéssel 1,5 évig tanított. Jelenleg uniós projekt managerként dolgozik. 

2 írása (irodalmi jellegű) megjelent, 15 éve van az AQUILA Közösség-

ben, aminek a honlapján publikál is. 

 

 

 

Marton Janka 

A tanítvány a kereszt alatt 

Miként tükröződik az egyes korok és alkotók elgondolása az 

igaz istenhívő emberről a kereszt alatt megjelenített János 

apostol ábrázolásában 

 

Bevezető 

 „A művészet lehetővé teszi az igazság kipattanását”14 – írja Hei-

degger. Ám ehhez nem elégséges az alkotó tevékenysége, mellyel a mű-

vet létrehozza, hanem a másik, a többi ember befogadó, értő és megőrző 

viszonyulása is szükséges. Napjainkban tapasztalható, ahogy a keresz-

tény világ alkotásai egyre veszítik el értéküket a mai emberek szemében, 

mivel az az igazság, mely feltárulhat bennük, sokak számára már nem 

releváns. 

Ezért is tartom fontosnak azt a szemléletet, mely egy adott alko-

tást nem csak jelen helyzetében vizsgál, hanem visszahelyezi keletkezési 

korába – keresi a gyökereit és a viszonylatait, melyben született. El-

mondva a mai befogadó számára, hogy ez nem csak egy tárgy, mely je-

len létében áll előttünk, hanem története, élete van, lélegzik, megszólal: 

hallgasd, nyisd ki a szemed és a szíved, fedezd fel benne őseid hangját, 

mit értettek ők a világból és emberből. Majd hallgasd meg, hogy tőlük 

függetlenül, mit mond neked, jelen élethelyzetedben hogyan szólít meg, 

hova vezet - de a gyökereit ne tépd ki. A mai ember azt gondolja, elvet-

het mindent, semmi sem számít, megállhat magában és önmagától – de 

hogy állna meg a fa a gyökere nélkül? Talán, ha nem fosztanánk meg 

folyton a gyökereitől, akár nőhetne az égig… 15 

                                       
14 Martin Heidegger: A műalkotás eredete. Európa Könyvkiadó, Budapest 

1988. 118.p. 
15 „De vajon megközelíthető-e valaha is önmagában a mű? (…) Bármily nagy 
legyen hatásuk és az őket övező tisztelet, bármily jó állapotban maradtak is 
fenn és értelmezésük lett légyen bármennyire meggyőző is – elhelyezésük a 
gyűjteményben megfosztja őket saját világuktól. De még ha igyekszünk is meg-


