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MIÉRT ÉS MI VÉGRE A FILOZÓFIA? 

Bevezetés 

Mire való a filozófia? — Miért filozofál az ember? 

Az első kérdés — „Mire való…?” — jellegzetesen a mai tudatot jeleníti meg: 
sokak szemében a gyakorlati hasznosság ad legitimitást a dolgoknak, mert 
úgy vélik, a tevékenységek értelme legfőképpen a kézzel fogható vagy azzá te-
hető hasznosság. Ebből a szempontból a filozófiának nincs kézzelfogható gya-
korlati haszna, egyenesen fölösleges, mi több, bosszantóan fölösleges, mert, 
úgy tűnik, önmagát kényesen kivonja minden hasznosíthatósági követelmény 
alól. Mindazonáltal ezt a kérdést is lehet értelmesen vonatkoztatni a filozófiá-
ra. Akkor van értelme megkérdezni a filozófia gyakorlati értelmességét, ha ki-
lépünk a gyors és kézzelfogható hasznosság szűkös-szürke dimenziójából, és a 
tágasabban értelmezzük a haszon fogalmát. Ekkor viszont az első — a hasz-
nosságot kutató — kérdés olyannyira közel kerül a második — „Miért filozo-
fál…?” — kérdéshez, hogy egyszerre lehet megválaszolni mindkettőt: az ember 

azért filozofál, mert létformája alapján csak a gondolkodás révén valósíthatja meg 

magát, ezért a filozófia gyakorlati értelme-haszna az ember önmegvalósítása. 

Az ember nem merőben vegetatív biológiai létező, hanem tudatában van sa-
ját és környezete létének. Ez több, mint tények ismerete. A tudat nem azonos 
az ismerettel. Az állat is ismeri biológiai környezetét, de nincs tudatában en-
nek az ismeretnek, sem önmagának. A tudat az ismeret birtoklásának tudása 
— tudom, hogy tudok —, és az ismeret birtokosának önmagára irányuló tudá-
sa: tudom, hogy tudó vagyok, és vagyok. Az előbbi a tárgytudat, az utóbbi az 
öntudat. Mondhatjuk „másodfokú ismeret”-nek is, az ismeretről mint isme-
retről való tudásnak, filozófiai kifejezéssel reflexiónak. A tudat nem állapot, 
mint a test hőmérséklete vagy valamely biológiailag kódolt, a génstruktúrá-
ban rögzített működési program, hanem folyamatos mozgás, melynek során a 
tudatos létező újra és újra kilép önmagából és megismer valami eladdig isme-
retlent, majd visszatér önmagába és a kilépés során nyert tárgyi ismeret bir-
tokában újragondolja — elgondolja és értelmezi — önmagát. Ennek a moz-
gásnak a folyamatában ébred önmagára mint a vele szemben álló másik léte-
zőtől elkülönült (egyszerre azonos és különböző) szubjektumra. Ez a kilépő-
visszatérő megismerő és önmegismerő folyamat eredményezi a tárgy- és öntu-
datot, maga a dinamika pedig a szellem. 

Egyszerűbben fogalmazva: az ember nyugtalan és nyughatatlan lény, össze-
vetve minden más élőlénnyel. A filozofálás ennek a nyugtalanságnak — 
avagy tudatnak ill. szellemnek — az egyik megnyilvánulása (egyéb megnyil-
vánulások: tudomány, művészet, vallás). Mivel ez a mozgás az ember mint 
dinamikus lény lényegéből fakad, ezért a legteljesebb mértékben gyakorlati, 
amennyiben gyakorlaton valamely létező konkrét megvalósulását és tevé-
kenységét értjük. Filozófia, azaz gondolkodás nélkül az ember nem boldogul 
biológiailag aluldeterminált létével. Fogyatékos-hiányos biológiai meghatáro-
zottsága következtében neki magának kell meghatároznia önmagát, azt, hogy 
ki és mi akar lenni, mivel tölti el biológiai életműködésén túli életét. Ehhez fel 
kell tárnia környezetét, mégpedig annak teljes mélységében és kiterjedésében 
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és önmagára vonatkoztatva, azaz nem csupán ontikusan-fizikailag (mi az, ami 
van), hanem ontológiailag (miképpen, azaz milyen létmódban és miért van), 
továbbá antropológiailag (mi az ember dolga-lehetősége a feltáruló világ köze-
gében). Ez a folyamat tele van kérdésekkel, melyeket életünk során szüntele-
nül meg kell válaszolnunk. Ez az alapállapot eredményezi a filozófiát. Az is fi-
lozofál, aki tagadja, hogy filozofálna, hiszen ha szemernyivel is többet tesz, 
mint a puszta biofizikai testi funkcióit működteti (táplálkozik, emészt, szapo-
rodik stb.), akkor máris olyan tevékenységet folytat, ami nincs biológiai rög-
zítve, ezért saját magának kell eldönteni, hogy mit, miért és mi végett cselek-
szik. Tehát ha ember, és ha gondolkodik önmagáról és a világról, akkor filo-
zófiát űz, még ha naiv és reflektálatlan formában is. 

Poétikusan úgy is fogalmazhatunk, hogy az embert „megsebzi” a létezés. Mé-
lyen a biológiai dimenziója alá hatol: a lelkéig, szívéig, értelméig. Nem elég, 
hogy biofizikailag létezik, teste működik, testi szervei rendben vannak. Az 
embernek nem elég a biológiai létezés — ez szükséges, de nem elégséges —, 
neki értelmes létezésre van igénye. Az értelmesség pedig nem biológiai foga-
lom, ez nincs adva a test hibátlan funkcionálásával. A tárgyak „csak úgy 
vannak, és kész”, az emberalatti élőlények — növények, állatok — lényegében 
szintén. Születésükkel ugyan egy kockázatos folyamatos indul el, de ez a fo-
lyamat zárt, mert minden mozzanata gének, ösztönök, testi szerkezet által 
szabályozott. Ezzel szemben az ember világra jöttével egy nyitott folyamat in-
dul el, amit magának kell szabályoznia. Az ember által megalkotott önszabá-
lyozó rendszer a kultúra. 

* * * 

FilAntr080901 � A mérnöki gondolkodás könnyen megfeledkezik arról, 
hogy a gépi berendezéseket, karokat, emelőket, gombokat emberek kezelik, és 
minden szerkezet mögött ember áll. Végső soron tehát minden műszaki be-
rendezés működtetésének végpontján egy olyan elem található, ami műszaki 
tudományos szemlélettel nem észlelhető, mérnöki technikával nem kezelhető. 
Az ember mint ember nem műszaki kérdés. Ha az egész világ működését is-
merem, és feltártam a természet minden titkát, még mindig marad valami, 
ami nem azonos a világgal és nem merőben természeti jelenség: az ember. 
Honnan tudom ezt? A tapasztalatból. A sajátomból? Nem, bár az sem cse-
kélység, de talán nem elég mély, nem elég tágas, nem elég sokrétű és nem elég 
tartós. Az emberiség tapasztalata alapján tudható az ember sajtos különállása 
[Sonderstellung, mondja Scheler]: a történelemi tapasztalat, a művészet tapasz-
talata, a vallás és a filozófiai gondolkodás különleges tapasztalatai tanúskod-
nak róla. A filozófiai antropológiát nem a természet működése érdekli, ha-
nem az emberi természet működése, amely egyrészt csak csekély mértékben 
természet, bár vannak általános, minden egyedre érvényes törvényei; más-
részt ugyancsak csekély mértékben működés. Az ember személy — azaz nem 
természet —; és szabad akarattal rendelkező individuum, azaz nem működik, 
hanem akar, dönt, elhatároz stb.  FilAntr080901 

* * * 

EloadasokKE0506 (II. félév…) � Az ember nem csupán birtokolja képessége-
it, hanem ki is bontakoztatja: műveli. Embernek lenni a képességek állandó 
gyakorlása, művelése. Eközben áll elő az emberi mű: a kiművelt ember mű-
vel(őd)ésének eredményével, a kultúrájával. Az embernek azért kell állandó-
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an fejleszteni képességeit, mert nem készen születik, mint a természeti létező. 
Nem is természeti létező, hanem kilép a természetből és szembelép vele, sőt, 
az egész világgal és mindennel. Képes ítéletet mondani a létezés egészéről: 
nem egy-egy pillanat vagy nap kellemes vagy kellemetlen voltáról, hanem a 
létezés mint olyan értelmességéről! Továbbá különleges igényei vannak: nem 
csak azt akarja, hogy létezők legyenek, hanem, hogy legyen a «szép». Ha a lé-
tezést nem tapasztalja értelmesnek, akkor a széphez menekül, amit saját maga 
alkot meg. A művészet nem puszta leképezése a világnak, hanem lakóhely az 
ember számára, aki a műalkotásokkal olyan világot emel maga köré, amely 
nem csak van, hanem egyben szép is. 

A skolasztika úgy vélte, hogy ami van, az egyben szép is, ez a szép persze nem 
esztétikai kategória, hanem ontológiai; az ember feladata az, hogy gyönyör-
ködjék a létező szépségében — e gondolat hátterében a Teremtő eszméje állt. 

Az ember kikerülése a természetből és szembenállása az egész-szel a gondol-
kodásban is megmutatkozik. � EmberMindenség  

Az ember nem csak egyedi ember, hanem emberiség („oroszlániság”-ról nem 
beszélhetünk, emberiségről annál inkább). Míg minden oroszlánkölyök, bár-
mikor jöjjön is a világra, ugyanonnan indul, és a biofizikai szerkezetével 
ugyanazt a muníciót kapja, az ember esetében ez nem igaz: az emberiség tör-
ténelmének minél későbbi pontján születik valaki, annál gazdagabb muníciót 
kap az emberiségtől a hagyomány formájában. Az egyéni gondolkodás nem a 
születéssel kezdődik, hanem az emberiség gondolkodói tapasztalatának folyta-
tója. Ezért tanulunk filozófiát, hogy ne csak annyit tudjunk gondolni, amire 
a jelen tapasztalatai indítanak, hanem elsajátítsuk a gondolkodás nagyobb 
anyagát. Így ez az anyag afféle tőkesúlyt képez az emberben a pillanattal 
szemben. Az ember nem pillanatról pillanatra létezik, mint a nyúl, hanem a 
pillanat tartalma egy előzetes várakozásba és tudásba csapódik bele, s értelme, 
hatása ott keletkezik.  EloadasokKE0506 (II. félév…) 

* * * 

BEKG � 
„Naplót írok. Mit is tegyek. / Tudom: egy rézgarast se ér. / Úgy írok 
verset, mint ahogy / nyílt sebből folyik a vér.” (Nemes Nagy Ágnes) 

„Mit is tegyek…”— A leírás az embert meghaladó történések, érzések utóla-
gos — valójában a létezéssel egyidejű — rögzítése, melynek nincs gyakorlati 
haszna („egy rézgarast se ér”). Az ember azért írja le a megtapasztalt létezést, 
mert így reagál az őt megsebző valóságra. Számára ugyanis a valóság szenvedő-

leges, azaz kívülről érkező tapasztalat, ami hat rá, eléri, megérinti, és amit az 
ember érteni akar, mert nem magától értődő, mint az állatnak, hanem az is-
meretlen, az idegen — a más(ik). Ez a más(ik) lehet ellenséges és lehet szívé-
lyes-barátságos, de soha se magától értődően ismert és „természetes”. (A na-
turális természet a legkevésbé se „természetes”, azaz ismerős, világos, magától 
értődő, hanem nagyon is titokzatos, amit kutatni, feltárni kell; „a természet 
rejtekezni szeret”, mondja Hérakleitosz.) Az ismeretlennel szemben két ellen-
tétes stratégia: a költő megszelídíti a valóság idegenségét úgy, hogy a vers 
rendjébe szedi, („naplót ír”) s ezáltal elhordozhatóvá teszi; a homo faber tá-

mad: a technikával legyőzi a valóságot, meghódítja idegenségét. — A tudo-
mány törekvése nem csupán a valóság megismerése, hanem megváltoztatása, 
átalakítása, új valóság (technikai világ) megalkotása. Az alkotás és teremtés a 
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birtoklás legteljesebb formája. — Az efféle emberi törekvésnek ellenálló való-
ság „elsajátításának” egyetlen lehetséges módja a leírás és ábrázolás, a megje-
lenítés (lásd művészet, vallás). � EmberMindenség (A formátlan) 

Az „egész-séges” kultúrában a két stratégia kiegyenlítődik, a Valóságegész 
embert meghaladó szuverenitását tiszteletben tartó és a leírásban megőrző 
költő mellett ott munkálkodik az átalakító megismerésre törekvő aktivitás 
embere a homo faber. Az előbbi a létezés Egészének hírnöke és megjelenítője, 
utóbbi a mindennapok gazdája. Egymásra utaltságuk világos, elvégre az em-
beri létezés egésze a mindennapokban valóságos, a mindennapoknak viszont 
az Egész ad értelmet. (Féloldalúságok: vérszegény esztétizmus, ill. tudomá-
nyos-technikai barbarizmus.)  BEKG  

Platón: 

„…beszéljünk tehát, ahogy illő … a mesterekről; mert minek is beszél-
nénk azokról, akik csak úgy kontár módra ütik bele orrukat a filozófiá-
ba. Amazok viszont kora ifjúságuktól fogva még az utat sem tudják a 
piacra, sem azt, merre van a törvényszék vagy a tanács háza vagy a vá-
ros egyéb nyilvános gyülekezőhelye; törvényeket, vagy akár szóbeli, 
akár írásbeli néphatározatokat se nem láttak, se nem hallottak felőlük; 
különféle csoportok sürgés-forgása az állami tisztségek körül, gyűlések, 
lakomák, éjjeli felvonulások fuvoláslányokkal, efféle időtöltés még csak 
álmukban sem jut eszükbe. Arról pedig, hogy nemes vagy nemtelen 
származású valamelyik városbeli, vagy hogy tapad-e valakinek az ősei-
hez valami szennyfolt, akár apai, akár anyai ágról, még kevésbé van tu-
domása a bölcsnek, mint arról — ahogy mondják —, hogy hány csepp 
víz van a tengerben. Sőt, még csak azt sem tudja, hogy mindezt nem 
tudja; mert nem jó hírneve érdekében tartja távol magát mindezektől, 
hanem mert valójában csak a teste lakik és él otthonosan a városban, a 
lelke azonban kevésbé, sőt semmibe sem veszi mindezt, s megvetve, 
Pindarosz szerint, a mindenségben lebeg, megméri mélyét és felszínét a 
földnek, a csillagok törvényeit fürkészi odafönn az égen, s a világegye-
tem létezőinek természetét kutatja teljes egészében mindenütt, de semmi 
olyasmihez, ami a közelében van, nem ereszkedik le. — Hogy érted ezt 
Szókratész? — Úgy, ahogy egy ingerkedő, tréfás thrák szolgáló értette 
…aki, úgy beszélik, Thalészt, miközben az a csillagok törvényeit für-
készve s a magasba lesve kútba esett, ekként gúnyolta ki: csak azon 
buzgólkodik, hogy megtudja, mi van az égben, de azt bezzeg észre sem 
veszi, mi van az orra előtt s a lába alatt. Találó ez a gúny mindazokra 
is, akik filozófiába merülve töltik életüket. Mert az efféle valósággal ész-
re sem veszi közelijét, szomszédját, s nemcsak azt nem tudja róla, mit 
cselekszik, de szinte még azt sem, vajon ember-e vagy valami másfajta 
lény; azt azonban, hogy mi is voltaképpen az ember, s hogy az ilyen te-
remtménynek miként illik másként viselkednie és szenvednie, mint a 
többinek — azt viszont kutatja és ugyancsak fáradozik benne, hogy ki-
fürkéssze. … Ezért aztán az ilyen ember … nevetségessé válik nemcsak a 
thrák szolgálók, hanem a többi csőcselék előtt is, járatlanságában kútba 
esve és mindenféle verembe, s e szörnyű ügyetlensége az együgyűség hí-
rébe keveri őt.” (Theaitetosz, 173c [XXIV]) 
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