
FILOZÓFIA

A bölcselet története
A könyv· először majdnem ötven évvel ezelőtt jelent
meg, másodszor 1943-ban. A szerző ezt a második
kiadást dolgozta át, és röviditette le. A röviditésre
bizonyára nem tudományos okokból volt szűkség,

hanem kiadói okokból. Az átdolgozást Kecskés Pál
már tiz évvel ezelőtt befejezte, de a könyv csak most
jelent meg, öt évvel a halála után. A mai fiatalabb
nemzedéknek ő már nem kortársa, be kellett hát
mutatni az olvasonak, 's ezt szakavatott sorokban
meg is tette Fila Béla, a Teológiai Akadémia ma
gántanára, Kecskés Pál egykori tanitványa a könyv
höz írt bevezetésében. Itt jellemzi a bölcselettörténet
témáját is: "Az emberi szellemtörténet legérdeke
sebb fejezetét mutatja be, a gondolkodó ember kűz

delmét a végső igazság megismeréséért ... Felszínre
hozza azt, ami az egyéni és a korszellem egyszeri és
megismételhetetlen. alkotása." Ha valaki alapos
munkát végzett, s a történelemnek ezt a belsif, szel
lemi folyamatát bemutatta, akkor munkája nem fa
kul a divat változása szerint. A lényeg akkor is
ugyanaz, ha a külsőségek megváltoznak, ami egyút
tal a könyv időszerűségét és használhatóságát is
bizonyítja.

Nálunk a bölcselettörténet írásának nincs nagy
múltja. A harmincas évek elején az egyetemeken
többnyire Halasi Nagy József filozófiatörténetét
használták. A Dante Kiadó 1931-ben megjelen/ette
az amerikai Will Durant A gondolat hősei cimű

könyvét, amelynek vallásellenes tendenciájára jel
lemző, hogy az Arisztotelész és Francis Bacon kö
zött eltelt tízennyolc évszázadból egyetlen keresz
tény gondolkodot sem említ, s ugyanígy válogat az
újkori filozófusok között is: Az ötvenes évek végén
orosz nyelvből forditottak le egy háromkötetes filo
zófiatörténetet, amely azonban nem annyira az
egyes filozófusok tanítását értékeli marxista szem
pontból, hanem a filozófiatörténet folyamatát. Az is
kolai oktatásban emellett még jegyzeteket és rész
letmunkákat használtak. A marxizmusnak megvan
a maga tudományos módszere eZen a téren is: a kö
zösség mindenben megelőzi az egyént, ezért szive
sebben bei zél filozófiai rendszerekről, mint filozófu
sokróI. Az egyén mindenképpen a társadalom fejlő

désének része, és szellemileg is függvénye annak.
Formailag ezt a módszert vette át Nyíri Tamás is,
amikor bölcselettörténeti könyvének ezt a címet ad
ta: A filozófiai gondolkodás fejlődese. E módszer
gyakorlati alkalmazása azonban nem könnyű. A fi-

• Kecskés Pál: A bölcselet története (Szent István Társu
lat, 1981)
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lozófus mindig több, mint az általa képviselt filozó
fia, s a hasonló nézetek képviselőit is csak valami
lyen szempontból lehet azonos rendszerekbe sorolni.
Az igazi nagy gondolkodók mindig egyediek és
egyének voltak.

Kecskés Pál könyve azt a hagyományos módszert
követi, amelyet Rafael zsenije szinte tapinthatóvá
tett a stanzák egyik festményén, Az athéni isko
lá-n: a valóságban filozófusok vannak, s a filozófia
az ő intuíciójuk, gondolatuk, töprengésük, vívódá
suk tükröződése. Mindenfilozófus szorosan kapcso
lódik a múlt és a jelen szellemiségéhez, azon nevelő

dik, annak kifejezésmodjatt alkalmazza, de csak ak
kor lesz igazi gondolkodó, ha mindezt úgy dolgozza
fel, mint a létező valóság megértésének igazolt kife
jezését.. A bölcselőket nem a filozófiai rendszerek
hordozzák, hanem ők alkotják meg és módosítják a
rendszereket. Kétségtelen, hogy nem minden filozó
fus alkot rendszert, de mindegyik különbözik a
szaktudóstól, mert a látókört szélesíti, s a valóság
részeit az egészben elfoglalt helyük és értékük sze
rint mutatja be. Akkor érezzük, hogya filozofia te
rületén vagyunk, ha olyan emberekkel találkozunk,
akik a távolba néznek, legyen az akár a föld, akár
az ideák világa, mint Rafael képén Arisztotelész és
Platón. Olyan emberekkel, akik igyekeznek megta
lálni a gondolkodás, a lét, a cselekvés és az alkotás
általános törvényszerűségeit és értékeit.

Aki a filozófia történetének megírására vállalko
zik, annak ismernie kell a filozófia problémakiirét,
annak magának is filozofusnak kell lennie, kiüonben
nem érti meg a múlt gondolkodóit, és nem tudja is
mertetni eszméiket. Amellett a történetírás a múlt
alakjainak és szellemiségének olyan feltárása,
amellyel okvetlenül együtt jár megitélésük is. A böl
cselő is saját rendszerének vagy iskolájának szem
szögéből tekint vissza a múltra, méghozzá a saját
terminológiájával fejti ki a régiek eszmerendszerét.
Kecskés Pál a hagyományos arisztotelészi-Szent
Tamás-i bölcselet képviselője volt, ahhoz a neoto
mista ághoz tartozott, amely a Szent Tamás-i elvek
alapján igyekezett megoldani a modern filozófiák ál
tal felvetett kérdéseket is: Ez a .philosophia peren
nis" az ismeretelméletben és a metafizikában a kriti
kai realizmust fogadta el, és az általános emberi ta
pasztalást vette kiindulásnak. Ezért fogalmai vilá
gosak voltak, és logikus rendszerezésre törekedett.
Kecskés Pál e fogalomrendszer birtokában ismerteti
afilozófusokat és afilozófiákat. Innen ered elő,adá

sának világossága és arányossága. Azzal a Ijllal te
szi ezt, hogy aki küló'nösebb filozofiai előképzettség

nélkül veszi kézbe könyvét, vagy éppen csak keresi a
filozófiai műveltséget, az is elmélyülhessen, eliga
zodjon a' bölcselők gondolatvilágában. A tudomá
nyosságot ő nem a mtsztikus homályban látta, ha
nem a gondolatnak és a szónak összhangjában, ille-



tőleg a fogalmak áttekinthetöségében és gazdagsá
gában.

A tudományos teljesség szempontjából sajnálni le
het, hogya most megjelent harmadik kiadás kétszáz
oldal/al rövidebb, mint a harminc évvel ezelőiti má
sodik, bár a szerző igyekezett könyvét úgy átdolgoz
ni, hogy a hiány ne legyen feltűnő. Még jobban érvé
nyesitette azt a szempontot, hogy elsősorban a böl
cselők jel/emző tanitását közölje, azt, ami az emberi
gondolkodás számára maradandónak számít. Előa

dásmódja különben is olyan, hogy néhány mondattal
érzékeltetni tudja a lényeget. Az átdolgozáson az is
meglátszik, hogya két kiadás között eltelt években
a szó legigazabb értelmében tanította könyvét, azaz
benne élt műve eszmekörében, és figyelemmel kísér
te a szakirodalmat. Főleg azzal képezte magát, hogy
a nagy gondolkodók műveit maga is olvasta, nem
csak másodlagos források alapján dolgozott. Ezért
kalauzol bennünket olyan biztos kézzel Platón,
Arisztotelész, Szent Ágoston, Szent Tamás, Bona
ventura, Duns Scotus, Descartes, Leibnitz, Kani
vagy Hegel eszme vi/ágában. Tárgyának széles körű

ismerete tette alkalmassá arra, hogy megvalósítsa a
klasszikus bölcselettörténet feladatát, melyet vilá
gosan maga elé tűzött könyvének elején: mi volt a,
valóság megismerésének mádja és lehetősége az
egyes bölcselőknél, mit állítottak a létező valóság
eszméjéről, s hogy az emberi cselekvés számára mi
lyen maradandó érvényű elveket val/ottak. De
igyekszik feltárni azokat az indítékokat is, amelyek
az embereket minden korban bölcseleti szemlélődés
re vezették. A bölcselőkről ugyanis csak akkor ka
punk valódi képet, ha látjuk náluk a vitás kérdések
tudatosítását, azok tisztázására irányuló erőfeszíté

seiket, az ellentétes vélemények bírálatát, az iga
zságkeresés és értékelés dialektikáját.

Ennek az objektivitásnak megfelel Kecskés pro
fesszor stílusa és előadásmódja. Ahogy életében nem
kívánt feltűnni és kiváltságokat szerezni, úgy egyé
nisége a könyvben is háttérben marad. Ahol bírála
tot mond, ott is a tárgyi igazságot kívánja szolgálni
vagy az érveket összemérni, s így lehetőséget ad az
olvasónak arra, hogy józanul mérlegeljen, és-esetleg
az ő érveit is mérlegre tegye. Ebben bizonyára nem-

FILM

A film szíve
Etikáról, erkölcsről beszélni a filmmel kapcsolat
ban: merészségnek tetszhet manapság. Okosabb
elhagyni a megszokott szópár második tagját is, és
filmművészet helyett eleve csak filmet írni. Túl
zás-e Heltai Jenő véleménye; Egy centiméter igazi

csak kiegyensúlyozott lelkülete segítette, hanem a
neotomizmusnak az a törekvése is, hogy problemati
káját kiszélesitse a különböző filozófiai irányok
meglátásaival és beépítse azokat rendszerébe. Nála
a problémalátás szempontjából az ismeretelmélet és
a metafizika ál/ első helyen. Ezt azért hangsúlyoz
zuk, mert ma, főleg a marxista filozófiában, nem
annyira a valóság megértése, hanem alakíthatósága
s a filozófiai eszméknek a társadalomra gyakorolt
hatása az elsődleges kérdés. Kecskés mindig élesen
megkülönböztette az elméleti filozófiát és a társada
lomtudományt, ezért jelen könyvében sem kereshe
tünk más módszert. A marxista filozófiának külön
fejezetet szentel, de ott is megmarad elméleti síkon.

A könyv átdolgozása közben magától értetődően

érintenie kel/ett azt a szel/emi dinamizmust, amely a
második világháború után a filozófiát is áthatotta.
Már sokan megál/apították, hogy ez nem annyira a
filozófusok, mint inkább a filozófiai irányok, vagy
még inkább az izmusok: kora. Egy filozófiai tan
könyv nem térhetett ki ezek ismertetése elől sem.
Utolsó részében találkozunk a dialektikus materia
lizmussal, neohegelianizmussal, modernizmussal,
egzisztencializmussul. struktura/izmussal, perszona
lizmussal, fenomenologizmussal és egyéb irányza
tokkai. Ismertetésükkel inkább csak szel/emi kor ké
pet akart felvázolni, de a terjedelem sem engedte
meg, hogy bővebben kifejthesse őket. Az is igaz,
amit Fila Béla em/it bevezető soraiban: amikor
könyvét átdolgozta, "már nem ál/t benne tevőlege

sen a bölcselet mai áramában és sodrásában". Anv
nyit mindenesetre ad, hogy az érdeklődőknek jelhiv
ja figyeimét a valódi problémákra, és fölkészít to
vábbi tanulmányozásukhoz.

Bizonyos vagyok abban, hogy nemcsak volt tanít
ványai veszik újra érdeklődéssel kezükbe Kecskés
Pál könyvét, hanem élvezni tudják majd mindazok,
akik arra kiváncsiak, mi volt valójában a bölcselet
története, nem pedig arra, hogy milyennek kel/ell
volna lennie.

költészet / És háromezer méter butaság? Ha a világ
egy-egy esztendei filmtermésére számitaná át vala
ki, meglehet, a Mozi című kis versében még jó
arányban reménykedett Heltai Jenő. Hiszen Rad
ványi Géza is azt mondta egyszer, alighanem kese
rű öniróniával: harmadfélezer méternyi filmből

három-négyszáz méter, ami a szivéből fakad; a
többi arra való, hogy ezt a négyszáz métert közzé
tehesse.

Ritka a művészet filmen, de ugyan nem ritka-ea
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