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Ez a filozófiatörténet a szerző ajánlása szerint
az egyetemi oktatásban használandó tankönyv
ként; s ha így értékeljük, akkor nem csupán a
tudományos teljesftmény szolgálhat tanulságok
kal, hiszen a kötetben az oktat6iés történészi kul
túra önmagár61 is képet ad. Abban a tekintetben
válik ez lényegessé, hogy a tárgy jellegéből adó
dóan a - magyar nyelvű képzésben és a ma
gyar kultúra ápolásában a Kárpát-medence bár
mely pontján részt vevő - bölcsészhallgatók
legáltalánosabb szellemi képzéséről van szó:
távlataival és feltételeivel együtt. Sem a filozó
fiatörténésznek, sem az ilyen irányban érdeklő

dő bölcsésznek nem könnyű nálunk a dolga: hi
ányoznak a műhelymunka alapjául szolgáló
korszerű részáttekintések és a kritikai szövegki
adások. Mészáros András könyve hiányt pótol
az oktatásban; vannak hibái, fogyatékosságai,
mégis ajánlom: Mátrai László 1961-es és Várhe
gyi Miklós 1992-es szemelvényes szöveggyűjte

ményévei társítva segítheti a bevezetést a 15-19.
századi magyarországi soknyelvű bölcsészeti
gondolkod ásba,

Am sem az irodalomtudomány szövegki
adási szokásaitól, sem a művelődéstörténet je
lenlegi adottságaitól nem független az, hogy
milyen filozófiatörténeti tudásforma válhatott
valóra kötetünkben. A kiadott és akiadandó
régi bölcseleti munkák körét meghatározták a
nemzeti kánonváltozatok romantikus, pozitivis
ta, utóbb politikai ideológiáktól vezérelt felté
telei, így sok kulturális terület, életmű vagy
életműrész nem vált tanulmányozhatóvá, holott
e szövegek eminensen filozófia történeti szem
pontokat tartogatnak, vagy pedig általuk elin
dulhatott volna egyes elhanyagolt bölcseleti té
mák időhöz kötött felértékelődése. Nem vélet
len, hogy a most megjelent filozófiatörténet táv
latai, anyagválogató s értékelő szempontjai a 19.
században mérvadónak tartott bölcseleti kérdé
sekhez illeszkednek; Mészárost a rendszerépítő,

- a "magyar egyezményeseket" bíráló Erdélyi
János szavaival szólva - az "eredeti, saját égalj
hoz és vérhez alkalmas" bölcselet nyoma és elő

törté~ete foglalkoztatja (a régiségben ezért jut
kulcsszerep Apáczai Csere János enciklopédiá
jának). Ennek rendeli alá a korszakolás és az
anyagfelosztás munkáját is; a cím megtévesztő:

a történeti áttekintés lényegében az "egyezmé
nyes" filozófiához, a keresett rendszer első
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megizmosodásához tér meg, s a könyv le is zá
rul annak a szellemi környezetnek a felvázolá
sával, amelyből az 1857 körüli filozófia vita
helyzete rekonstruálható.

Mészáros könyvében a fejlődéstani elv és a kon
eepci6zus célkijelölés útját állja annak, hogy a filo
zófiatörténet képződő tárgyát a bölcselet művelésé
nek történő val6sága és az időben változ6 kérdésirá
nyok révén feltáru16 szellemi terepek közötti interak
ció képezze. A lexikonszerű feldolgozás és a
kompilációs jelleg ezt önmagában még nem ten
né lehetetlenné. Inkább arról van sz ó, hogy az is
meretelméleti vezérszempont követése és a
rendszerszerű bölcselet nyomainak keresése
nem engedi szóhoz jutni azokat a régi szövege
ket, melyekben a nyelvbölcselet, a történetfilozó
fia, az esztétika korabeli megnyilvánulásai vol
nának kitapinthatóak, vagy éppen analógiát kí
nálnak a modem bölcselet egyes tárgyköreihez.
A kötetben külön nem tárgyalt önéletíró Bethlen
Miklósnak az egyik "esszéje" (A semmiről) példá
ul úgy kérdez rá a quidest? formula fordíthatósá
gára, hogy a tárgyalásrnód eleven hatóereje a
metafizika-kritika ma aktuális nyelvében válik
érzékelhetővé. A régi irodalmunkban jelen lévő

nyelvbölcseleti rendszereket, témákat, ide tarto
zó elszórt megnyilatkozásokat már csak azért is
érdemes részletesen feltámi, mert a múlt század
közepén maga Erdélyi Pál sem a bölcselet rend
szerszerűségében, hanem "az eszme belső élet
mozgásait" tisztán tükröző nyelvi szokások rendjé
hez igazod6 rendszerszerű filozofálásban látta a böl
cselet jövőbeli boldogulását. Az utótörténet pe
dig éppen nem ad okot a mondott szempontok
filozófiatörténet-írói elmellőzésére. Például az
Athenaeum 1937-1944 közötti vitaüléseinek részt
vevői problématörténeti kérdések mentén dolgoz
ták fel a bölcselet időben változó értelmű témáit;
azaz szintén nem az egy szerzőhöz kötött rend 
szerszerű filozófia archeológiájában látták a filo
zófiatörténészi munka lényegét. A vitaülések
anyaga 1998-ban megjelent egy összefoglaló kö
tetben; ez - az egykor megfogalmazott, igen
csak ösztönző dilemmák, gondolatok többségé
vel együtt - sajnálatosan kívül rekedt a köny
vünk szerzőjének látómezején. Az Athenaeum-tár
használatát nagyon ajánlom a kötet mellé : a
szerző ugyanis általában nem magyarázza, csak
használja azokat a filozófiai szakterminusokat,
melyek köré Báró Brandenstein Béla - akinek a
neve jellemzőert elő sem forduI a kötetünkben 
és munkatársai közel negyven tanácskozást tud
tak szervezni a világháborús időben is.



Úgy közelítsen-e a filozófiatörténész a ha
gyományhoz, mint egy fontos történelmi tárgy
hoz, vagy pedig a múlttal való találkozás egy
radikális kérdés feltevését ösztönözze. kiindul
va a bölcselet jelenkori kérdéseiből? Ha erre a
kérdésre az ontológiai fenomenológia távlatában
előzetesenválaszokat keresett volna a szerző 
jóllehet e válaszok magában a történetírói mun
kában még korántsem fordíthatóak át egy
könnyen valamiféle vezérlő módszertanná -,
akkor az arisztoteliánus tradíció újkori fejlemé
nyeivei dinamikusabban és igazságosabb mó
don szembesülhetett volna. E téren a legbán
tóbb érzéketlenséget az a beállítás tükrözi - s
ez talán a könyv egyik legfélrevezetóbb lapszu
sa is egyben -, mely a 33. oldalon olvasható
Philipp Melanchthon keresztény humanizmu
sával és ennek vélt következményeivel kapcso
latban. A praeceptor germaniae tankönyvei esze
rint "sokat visszahoztak a középkori arisztotelé
szi filozófiából is (főként, ami a következtetések
és a bizonyítások deduktív módszereit és a szil
logizmusokat illeti)". Ráadásul - írd és
mondd! - "a nevezetes wittenbergi »disputák
tanúsítják, mennyi formális elem és meddő

okoskodás került vissza a filozófiába, amitől

szinte egyenes út vezetett a protestáns
neoskolasztika felé".

Mielőtt bármit is mondanánk Arisztotelész
antropológiájának a hitújító keresztény tudat
számára megmutatkozó jelentőségéről - hi
szen bölcselet és teológia viszonyában itt elsődle

gesen erről van szó -, szükséges hivatkoznunk
arra abretteni űlésszakra, melyet 1997 február
jában a reformátor születésnapjának 500. évfor
dulója alkalmából rendezett egy teológusokból,
filozófusokból, irodalmárokból, neveléstörténé
szekbői s szövegnyelvészekből álló munkacso
port. Melanchthon tankönyveinek utóéletét
vizsgálták Marburg egyetemén (Petrus Ramus
16. század végi és 17. század eleji egyre erősödő

hatásának erőterében), s eközben a kutatók lát
hatóvá tettek egy paradigmaváltás jellegű el
mozdulást a teológiai és egyháztörténeti igényű
kutatástól egy tudományelméleti és egyetem
történeti távlatú vizsgálódás irányába. Nos, a
skolasztikus gondolkodási modellek örökítése
és a humanista logikai nézetrendszer térnyeré
se, úgy tűnik, olyannyira összetett kérdés, hogy
egész műhelyeknek képes volt több évre ele
gendő feladatot adni; s a tanácskozás Barbara
Bauer szerkesztésében megjelent Melanchthon
und die Marburger Professoren (1999) című kétkö
tetes szerkesztett változata közel nyolcszáz ol
dalon is csak a feltáruló problémák filológiai
felvázolásáig és egyes válaszkísérletekig jutott
el. Nem szívesen írom le, hogy Mészáros And-
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rás anélkül nyilatkozik - a nehezen tartható
megállapításai mellett még egy történeti fejlő

désvonal kijelölésétől sem riadva vissza - ez
ügyben, hogy legalább a hazai Melanchthon
kutatás - utóbbi években jócskán megszaporo
dott, s mellesleg a németországi erőfeszítések

bői a lehetőségekhez mérten sok mindent átsa
játító - eredményeire támaszkodna (mások
mellett Imre Mihály írása: Credo, 1997/3-4.).

A görög bölcselet áthagyományozása a re
formátori tanításba tradicionálisan elsődleges

filozófiatörténeti kérdésirányt jelöl ki; s a felvi
lágosodás, a tudomány, a technika korszakának
gyermekeiként mindnyájunknak nehézséget je
lent az, hogy megtaláljuk a keresztény tudat
hozzáillő bölcseleti és teológiai interpretációját
és antropológiai megértését. Ez a súlyos feladat
a könyv megcélzott egyetemista olvasói számára
alighanem mélyebb önértést és elevenebb történeti
érzéket sugallva lett volna képviselhető, ha a
könyv szerzője maga is a gondolkozás életkö
zelségét előtérbe állítva kívánt volna szembe
sülni mindazokkal az újkori jelenségekkel, me
lyekben az arisztoteliánus hagyomány gondol
kodási grammatikája és logikája formális nyel
vezetet vesz fel, s állandó, bevett fordulatok
lesznek úrrá rajta - a korábbi korszakokhoz
képest újra megváltozott módokon. A keresz
tény humanizmus és főképpen a reformáció
sokrétű bölcseleti gondolatrendszerét, s ennek
hatástörténetét élőbbé lehetne tenni a filozófus
hallgatók számára, ha a filozófiatörténész hasz
not húzna Martin Heidegger Fenomenológiai
Aristotelés-interpretációk (1922) című pályázati írá
sából: ebből az "ifjúkori teológiai műből", ahogy
Hans-Georg Gadamer nevezte, és amely éppen
Marburg egyetemén juttatta professzúrához a
Lét és idő későbbi szerzőjét. Mire tanít ez a mű?
Arra mindenképpen, hogya ténylegesen meg
élt életből - ahogyan az Arisztotelész Rétori
kájában és Etikájában található - tegyük újból
produktív lehetőségeibenmegérthetővéa Nyu
gat keresztény teológiáját és skolasztikus filozó
fiáját. Ehhez viszont szükséges a maga jelentő

ségéhez mérten megértenünk, hogy Heidegger
miért követte Luther útját Augustinuson és a
neoplatonizmuson keresztül Szent Pálhoz. Ha
erre az ajánlott útra figyelmezve a mai filozófia
történész felméri az őskeresztény antropológiában
és időtapasztalatban rejlő kritikai lehetŐSégeket, ak
kor az arisztoteliánizmus teizmusára vonatkozó
módszeres bölcseleti bírálat sem kényszerül
arra, hogy kijátssza egymás ellenében a teológi
át és a filozófiát (ám az ilyen szembeállítás saj
nos egyáltalán nem idegen Mészáros könyvé
től). A Loci communes 1521-es, 1533-as kiadásai
közötti különbségek azt jelzik, hogy - az idő-



közben Szent Pálleveleihez írt magyarázatok
hatására, illetve Luther és Erasmus szabad aka
ratról szóló vitája révén - Melanchthon közel
került hitújító társa antropológiai álláspontjához:
az ember az Istennel szembeni tartozás állapotá
ban létezik, azaz a bűntapasztalat nem a szubsz
tanciaként felfogott emberre, hanem az Isten-em
ber relációra hat ki (vö. mások mellett legutóbb:
Wolfgang Matz, Relationen. Studien zum Ubergang
vom Spiitmittelalter zur Reformation, Műnster,

2000, 235-247.). Ha tehát Melanchthon a szabad
akarat kapcsán etikai és teológiai kérdéseit nem
a létező önállósági fokozataira nézve teszi fel, s
az ember ontológiai interpretációját sem szubsz
taneia-teológiai szempontból folytatja, akkor
nem is tüntet ki olyan formális gondolkodási te
rületet sem, ahol az Istenró1 való beszéd és az
Istenhez való beszéd közötti feszültség skolasz
tikus módon felszámolódna. S a racionalizált,
időfeletti hittől eltérően még akkor is a tényleges
történeti életben tanúsítottak, tehát az elhittek
közegében zajlik Melanchthon gondolkodása,
ha szoros interpretatív viszonyt ápol az antik
ontológia fogalmi nyelvezetével és helyenként a
racionalizmus közelébe kerül (az emberi lélek
és Isten közt tételezett megfelelésről lásd
Wilhelm Maurer szócikkét a Religion und
Geschichte in Gegenwart lapjain: Melanchthon,
1960, Bd. 4, 838-840.). Lényeges lenne a hazai
protestáns ortodoxia, puritanizmus és pietiz
mus fejleményeit arra nézvést szemügyre ven
ni, hogy a skolasztikus fogalmiság ellenére he
lyenként nem jut-e szóhoz a kérdezésnek az a
történeti alap-beállítottsága, amely az első ke
resztények időtapasztalatát újragondoló Lu
thernél és wittenbergi munkatársainál - bizo
nyos határok között - még radikális és elvi
volt, s nem elsődlegesen elméleti.

A kötet első részével szemben átfogó kifogá
sok nemcsak a bölcselet illetékessége felől köze
ledve emelhetők. Nem tartom szerenesésnek 
sem a kötet pedagógiai és ismeretterjesztő céljához,
sem a történetírás szakmai önbecsüléséhez mérten
-, hogya szerző az újkori művelődés egyes
kulcstémáihoz nyúlva (a neoplatonikus fogal
miság, az újkori arisztotelizmus és skolasztika,
az abszolútum és az ember stb.) átlép az iroda
lomtörténészek utóbbi időkben elért eredménye
in. A kilencvenes évek során az irodalomtudo
mányban nem egy könyv és tanulmány jelent
meg azzal az implicit célkitűzéssel,hogya böl-

cselet. a teológia s az irodalom részbeszédei
közti szakadékot csökkentsék: immár magyar
nyelven is. Mészáros csüggesztő tájékozódási hi
ányosságokról bizonyságot téve továbbra is
képviseli azt az ósdi és sematikus vélekedést,
ami szerint a reformáció - a filozófia történet
szempontjából nézve - valamely belterjes teo
lógiai elkülönültségben élt volna. A korábbi
szakirodalmi ellenpéldák sorolása helyett alkal
masabbnak látszik, ha a könyv egyetemista ol
vasóit Imre Mihály legújabban megjelent össze
foglaló tanulmányához utalom. Ez Melanchthon
tól Buzinkai Mihályig filológiailag is gazdagon
tárja fel a hazai művelődés beszédművészeti,

bölcseleti, teológiai, művészetelméleti elveinek
alakulástörténetét, számos - kötetünkben nem
szereplő - hazai szerzőt és külföldi egyetemi
kapcsolatot ajánlva a szakteológusok és a filo
zófiatörténészek figyelmébe (Retorikák a reformá
ció korából, Debrecen, 2000, 399-452.).

Érdemes-e a filozófiai problémák iránti érzé
kenységet az elemzendő szövegek nem eminen
sen filozófiai aspektusai és a szellemi környezet
iránti érzéketlenséggel párosítani? A 17. századi
retorikai kézikönyvekben finom elméleti dis
tinkciók, szubtilis osztályozások egész sora ta
lálható, melyeknek a kommunikáció megformá
lására vagy értelmezésére jó esetben áttételes le
het a hatása, érvénye. Ugyanakkor e beszédmű

vészeti praeceptumok szerzői ismereteik, világ
nézetük részeként adják elő a társas beszédte
vékenység formáit, szokásait érintő tanaikat.
Kecskeméti Gábor kommunikációelméleti és
-tőrténeti elemzései azért sürgették a filozófia
történet segítségét már évekkel ezelőtt, mert a
retorikusoknak saját működésük mikéntjéről

tett észrevételei bajosan érthetőkmeg, ha az iro
dalomtudomány keretein belül maradunk. A fi
lozófiatörténeti és az irodalomtudományi szak
kutatás szinkronba kerülésére nagy szükség
lenne (Prédikáció, retorika, irodalomtörténet, 1998).
Komplex művelődéstörténeti szemléletet igé
nyei ugyanis az, hogy feltárjuk a világ megis
merhetőségéről,.a felismert tények közölhetösé
géről, kimondhatóságáról, a közlés és az isme
ret, a közlés és a valóság megfeleléséről,a köz
lés értelméről, céljáról tett megállapítások sok
rétű mezőnyét. (Mészáros András: A filozófia
Magyarországon. A kezdetektó1 a 19. század végéig
Katligram, Pozsony, 2000)
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