
akkor, ha reményben éljük le — egy jövendő ítélet reményében —,
s az értelmes élet az, amely az értelmes élet reménységéhez kötődik.

A kanti kérdés, „Mit szabad remélnem?”, ily módon abba a kér-
désbe fordul át: „szabad-e nem remélnem?” Mihelyst a jó megszólít
bennünket, a „miért”-re vonatkozó kérdés túl későn érkezik: a jó az,
ami életünket értelemmel tölti fel11 — hangzik Grondin könyvének
egyik tanulsága.

„Mi dolgunk
a világon?”
Költőóriásunk válasza tökéletes: „Küzdeni erőnk szerint a leg ne -
mes bekért.” Vörösmarty is említi versében a bölcsek és a költők
műveit. Régen a költők és a filozófusok versengtek, melyikük a böl-
csesség igazi birtokosa és képviselője. Beláthatjuk, mindkét szel-
lem, de rajtuk kívül is minden nemes lelkű ember megpillanthatja
az ember rendeltetését.

A filozófus ezt a józan ész fényénél igyekszik megvilágítani. A kér-
dés a filozófus számára otthonos, ha tisztában van hivatásával. Ta-
nulmányai és elmélkedései során sorra megismerkedik azokkal a kér-
désekkel, amelyek a legfontosabbak az ember életében. Ügyelni kell
azonban arra, hogy a megismert nagy eszmék ne váljanak formálissá,
ezeket ne kész válaszokként kezeljük, hanem ezeknek a segítségével
rátaláljunk a magunk életére és saját szemléletünkre, ahogy a nagy fi-
lozófusoknál, különösen a görög bölcseknél és a keresztény gondol-
kodóknál látjuk. Az eszméket átélni és személyessé fordítani, illetve
az elveket az életünkből kibontani — ez a nagy feladat. Ez azért is
nehéz, mert amikor a nagy témák terítékre kerülnek, óhatatlanul
eszünkbe jut egy sereg nagyszerű gondolkodó a maga nevezetes ta-
nításával, bölcs intelmével, s hajlamosak vagyunk ezeket egyszerűen
leltárba venni és hangoztatni, mialatt életünk talán érintetlen marad
ezektől. Mégis azt hiszem, ha helyesen ápoljuk a bölcsességet, a nemes
és igaz eszmék beleépülhetnek életünkbe és felfogásunkba.

A filozófus a világra és az emberre tekint. Igyekszik megérteni a vi-
lágot és az embert, majd szeretné megtalálni az ember helyét a világ-
ban, végül szeretné megérezni, hogy felfogásából milyen helyes tett kö-
vetkezik. Más szóval sejtésem szerint a bölcsesség akkor közelít, amikor
belátjuk a világ menetét, megértjük az ember természetét, kimondjuk
és megtesszük, amit kell, és nem mondjuk ki és nem tesszük meg, amit
nem szabad. Ugyanerről egy másik megközelítésben azt mondanám,
az ember dolga, hogy igazságot és mértéket találjon. Még jobban le-
egyszerűsítve, az ember feladata az, hogy helyesen szeressen.

11Jean Grondin: Vom Sinn
des Lebens, i. m. 125.

FRENYÓ ZOLTÁN

Filozófus
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Platón azt tanította, a filozófust a dolgok egységben látása jel-
lemzi. Aquinói Szent Tamás szerint a bölcs ember sajátja a rend
megpillantása. Ezek mellé társul a megkülönböztetés képessége,
tehát annak megértése, hogy van, amikor az igen és a nem között
kell választani, s van, amikor egyedül a középút helyes. Van, ami-
kor várni kell tudni, s van, amikor tenni kell. Van, amikor önma-
gunkhoz hűnek kell lennünk, s van, amikor fordulatra, új életre,
conversióra, megtérésre van szükségünk. „Változtasd meg élted!”
— mondja Rilke. Nehéz felismerni, mikor melyikre van szükség.
Vannak továbbá érthető és érthetetlen, nemkülönben egyértelmű
és többértelmű jelenségek. Ezt Merleau-Ponty nagyon pontosan fo-
galmazza meg A filozófia dicsérete című művében: „A filozófus arról
ismerszik meg, hogy nála egymástól elválaszthatatlan az eviden-
ciára való törekvés és a kétértelműség méltánylása.”

Efféle elvek működnek bennünk, akár tudjuk, akár nem. Tökélet-
lenek és alakuló lények vagyunk, bennünk szunnyad jó és rossz, ér-
telem, jó érzés és vakság egyaránt. Lassan ébredünk rá arra, miről szól
az életünk. Szent Ágostonnak A Szentháromságról című művében ta-
lálunk egy csodálatos mondatot, amely szerint: „Aki tudja, hogy még
nem találta meg magát egészen, az tudja, hogy mi az egész.”

Személyes eszmélődésemre visszagondolni az én számomra ér-
dekes és tanulságos, de ez mások számára bizonyára érdektelen. Az,
ha egy nagy alkotó művész kitárulkozik, vagy egy felfedező tudós
életébe pillanthatok, önmagában is nagyon izgalmas. Azt hiszem, ne-
künk viszont arról kell és érdemes számot adnunk, ami mindebben
a közös emberi, amiből talán mások is magukra ismerhetnek.

Hosszú érlelődés és megannyi más irányú érdeklődés után ifjú-
ságomban találkoztam a filozófiával, s vele rögtön eljegyeztem
magam. Sikerült filozófiát tanulnom az egyetemen. A megismerés
és a megértés intellektuális boldogsága töltött el. Azután évekkel
végzésem után meghívtak valahova tanítani. Ekkor lassan ráéb-
redtem, hogy ez mekkora kegyelmi ajándék. Kutatni valamit, tisz-
tázni, majd megértetni és átadni, az ifjúság szellemét és lelkét
ápolni, miközben magam is tanulok tőlük, ettől fogva bennem egy-
ségbe forrott. A másik döntő dolog, amely — legalábbis úgy érzem
— valamelyest egésszé és éretté tett, természetesen a családalapí-
tásom volt. A tanítás és a gyermeknevelés — ez együtt a másokért
való élés boldogságát, nyugalmát és gazdagodását jelenti.

Filozófiai érdeklődésemet kezdettől máig elkíséri Szent Ágoston
alakja. Az olvasó bizonyára ismeri az ifjú, útkereső Ágoston meg-
térésének a Vallomásokban leírt történetét. XVI. Benedek pápa, az
egyházatya elmélyült ismerője, ezt a megtérést nagyon bölcsen szé-
lesebb távlatokba helyezi és három nagy szakaszban ábrázolja.
Eszerint az első lépés valóban a híres kerti jelenet és a megkeresz-
telkedés. A második lépés Szent Ágoston élete delén következik be,
amikor papi elhívatást kap, s ekkor ráébred, hogy korábbi, szűk ba-
ráti körben folytatott intellektuális tevékenységénél magasabb rendű
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hivatás az emberek szolgálata, tanítása, lelkük ápolása. A harmadik
állomás az idős, bűnbánó Ágoston, aki ekkor veszi magára az em-
berek vétkeit és érzi át teljes mélységében az emberlét igazi termé-
szetét. Így valósította meg Szent Ágoston az önmagához való hűség
és a folyamatos megtérés egységét.

Szent Ágoston kimeríthetetlen életművében néhány éve találtam
rá a Galata-levélhez írott kommentárjára. Ez élete delén, nem vé-
letlenül az előbb említett papi elhívatása idején született. Művében
Ágoston egy hármas korrekció-sort mutat ki. Eszerint Pál apostol
először helyreigazítja a galatákat, másodszor Pál helyreigazítja
Pétert, harmadszor a levél felhívást fogalmaz meg a kölcsönös ke-
resztény helyreigazításra. Szent Pál tanításának három példáján ke-
resztül így a Galata-levél Szent Ágoston szemléletében a keresztény
korrekció modelljévé emelkedik, amely — szemben a felelőtlen rá-
hagyás és az erőszakos átalakítás embertelen végleteivel — az alá-
zat és a szeretet szellemében a közösség erősítését szolgálja.

Nagyjából ez a dolgunk. Az eredményt időnként üdítően érez-
zük, sokszor azonban nem látjuk, de ezzel nem kell törődnünk. Szá-
mot adni három irányban lehet és kell. A Gondviselő előtt, magunk
előtt és mások előtt. Ha az első két esetben tisztán megmaradunk,
megnyugodhatunk, mert bár az emberi megértést természetes
módon várjuk, törekvéseink a közösség életének szövevényes útján
sokszor más irányt vesznek, mint szeretnénk. A valóságnak azon-
ban mindig értelme van, s a jelenből nélkülünk és ellenünkre is
mindig fakad valami, amit el sem tudtunk képzelni és magunk nem
tudtunk volna megvalósítani. S ha a hiányt érezzük, mint ahogy az
lenni szokott, mindig gondoljunk Weissmahr Béla mély értelmű
szavaira: „Ahol szomjúság van, ott víz is van.”

A kérdés általános;
a válasz személyes
Odáig jutottunk, hogy századunkban sok emberben már maga a
kérdés sem bukkan fel: „mi dolgunk a világon?”, nem hogy a vá-
lasszal bíbelődnének. „Mi dolgunk lenne?” — mondogatják, bárgyú
vagy éppen cinikus mosollyal. A vállvonogatás is gyakori: ahogy
esik, úgy puffan. Lébecolni, ficánkolni, aztán megúszni. Keveset
töprengeni és élvezkedni, pusztán a felületen. Hiszen az életnek —
sem okát, sem célját illetően — nincs értelme. Ami elmúlhat, az el is
múlik. A múlhatatlant csak a gyenge idegzetűek, a megsemmisülés
rémisztő gondolata miatt elgyávult, „agymosott”, visszamaradott

JÓKAI ANNA

Író
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