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12 ELŐSZÓ

A

filozófia, ahogy általában
vélik, nem csupán sziporkázó, bár különc gondolkodók tárháza. Hiszen filozofál mindenki, ha épp nem hétköznapi, aprócseprő ügyeivel bajlódik, és csak úgy
rácsodálkozik az élet vagy az univerzum jelentésére. Mi, emberi lények
természetünkből fakadóan kíváncsiak vagyunk, és nem tudjuk megállni,
hogy ne csodálkozzunk rá világunkra és a benne elfoglalt helyünkre.
Hatalmas szellemi képességek
birtokában is vagyunk ugyanakkor,
ami lehetővé teszi, hogy ne csupán
csodálkozzunk, de gondolkodjunk
is. Bár nem tudatosítjuk, de minden
esetben, amikor racionálisan gondolkodunk, filozófiailag gondolkodunk.
A filozófia nem annyira alapvető
kérdésekre adott válaszokat kínál,
inkább arról a folyamatról szól, amely
során e válaszokat megpróbáljuk
megtalálni; arról, hogy értelmünket
próbára tesszük, semmint hogy kérdések nélkül fogadjunk el bevett nézeteket vagy bármilyen tekintélyt.
A legelső filozófusok az ókori Görögországban és Kínában olyan gondolkodók voltak, akiket a vallás és szokás
kínálta kész magyarázatok nem elégítettek ki, és olyan válaszokat kerestek, amelyek racionálisan igazolhatóak. És hasonlóan ahhoz, ahogy mi
osztjuk meg nézeteinket barátokkal
és kollégákkal, ők is megvitatták

012-017huedit_Philosophy_Main_Intro.indd 12

gondolataikat, sőt „iskolákat” hoztak
létre, hogy a konklúziókon túl azt is
megtanítsák, hogyan jutottak el ezekhez. A hallgatóságot bátorították,
hogy vitassák és kritizálják a felmerülő gondolatokat, amelyek így finomodnak és mellettük újak jönnek létre.
Elterjedt félreértés, hogy a filozófus
magányos, aki következtetéseihez
másoktól elszigetelve jut el. Valójában
ez ritka kivétel. Az új gondolatok
vitákon és más emberek gondolatainak vizsgálatán, elemzésén vagy
kritikáján keresztül bukkannak fel.

Vita és párbeszéd
E tekintetben az archetipikus fi lozófus Szokratész volt. Nem hagyott
hátra egyetlen írást sem, vagy

A csodálkozás a filozófus
valódi lelkialkata,
ezért nincs is más kezdete
a filozófiának, csak ez.
Platón

olyan alapgondolatot, amely fi lozófiájának végkicsengése lehetne.
Azzal büszkélkedett, hogy az
emberek között a legbölcsebb,
mert tudja, hogy nem tud semmit.
Örökségét az a hagyomány alkotja,
amelyet – a jobb megértés és az
alapigazságok tisztázása érdekében
– vitával és beszélgetéssel, mások
nétezeinek megkérdőjelezésével
alapozott meg. Tanítványának,
Platónnak az írásai szinte kivétel
nélkül dialógusok, főszereplőjük
Szókratész. Sok későbbi fi lozófus is
átvette a dialógusformát, hogy ne
csak okfejtések és következtetések
puszta rögzítésével, hanem érveken
és ellenérveken keresztül mutassák
be gondolataikat.
A gondolatait a világ elé táró filozófus hajlamos mondatait inkább úgy
kezdeni, hogy „Igen, de...” vagy „Mi
van, ha...”, mint határozottan kijelenteni valamit. Valójában a filozófusok
élesen szemben állnak egymással
a filozófia szinte minden kérdésében.
Platón és tanítványa, Arisztotelész
például szögesen ellentétes nézeteket
vallottak alapvető filozófiai kérdésekről, és eltérő megközelítéseik azóta is
megosztják a filozófusokat. Ez azután
még több vitát és újabb gondolatokat
eredményezett.
De hogyan lehet, hogy ezekről
a fi lozófiai kérdésekről még mindig
folyamatosan beszélnek és

2017.07.09. 17:13:56
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vitatkoznak? Miért nem állnak elő a
gondolkodók egyértelmű válaszokkal? Vajon melyek azok az „alapvető
kérdések”, amelyekkel a fi lozófusok
korszakok óta birkóznak?

Létezés és tudás
Amikor az első fi lozófusok megjelentek az ókori Görögországban, nagyjából 2500 évvel ezelőtt, az őket
körülölelő világ kivívta a csodálatukat. Látták a Földet, és a rajta
található összes életformát; a Napot,
a Holdat, bolygókat és a csillagokat;
természeti jelenségeket, mint az
időjárás, földrengések és napfogyatkozások. Magyarázatokat kerestek
rájuk – nem az istenekről szóló
hagyományos mítoszokat és legendákat, hanem olyat, ami kielégíti
kíváncsiságukat és értelmüket.
Az első kérdés, amely e fi lozófusokat
foglalkoztatta, ez volt: Miből áll
az univerzum? Ez hamar abba az
általánosabb kérdésbe torkollott,
hogy mi bármely létező természete.
E kérdést a fi lozófiának az az ága
vizsgálja, amelyet ma metafizikának
hívunk. Bár a modern tudomány
azóta számos akkori kérdésre magyarázatot talált, az olyan metafizikai kérdésekre, mint hogy „Miért
van inkább valami, mint semmi?”,
nem könnyen kapunk választ.
Mivel mi, emberek szintén az univerzum részei vagyunk, a metafizika

012-017huedit_Philosophy_Main_Intro.indd 13

az emberi létezés természetét és azt
is fontolóra veszi, mit jelent tudatos
lénynek lenni. Továbbá azt is, hogyan
észleljük a körülöttünk lévő világot;
a dolgok észlelésünktől függetlenül
léteznek-e; mi a viszony elménk és
testünk között; van-e olyasmi, hogy
halhatatlan lélek? A metafizikának
az a része, amely a létezés kérdéseivel
foglalkozik, vagyis az ontológia,
hatalmas területet fed le, és a nyugati
filozófia egyik alapját alkotja.
Amint a fi lozófusok a készen
kapott bölcsességet a racionális
vizsgálódás próbájának vetették alá,
egy újabb alapkérdés vált megkerülhetetlenné: „Hogyan lehetséges
a tudás?” A tudás természetének és
korlátainak tanulmányozása alkotja
a fi lozófia másik fő ágát, az episztemológiát (azaz ismeretelméletet).
Középpontjában az a kérdés áll,
hogyan szerezzük meg a tudást,
honnan tudjuk, amit tudunk: velünk
született-e néhány (vagy minden)
ismeret, vagy mindent tapasztalat
útján tanulunk-e meg? Elegendő-e
a puszta gondolkodás a megismeréshez? E kérdések döntőek a
fi lozófia számára, mivel a helyes
gondolkodás érdekében szükséges,
hogy megbízhassunk tudásunkban.
Szükség van arra, hogy meghatározzuk a tudás területét és határait,
különben nem lehetünk biztosak
abban, hogy valóban tudjuk, amiről

hisszük, hogy tudjuk, és hogy nem
érzékeink csalfa játéka, hogy tudásnak hisszük, ami nem az.

Logika és nyelv
A racionális gondolkodás feltétele
az állítások igazságának megalapozottsága – így válnak azután felhasználhatóvá a konklúzióhoz vezető
gondolatmenet fölépítéséhez. Ez ma
számunkra nyilvánvalónak tűnhet,
holott épp a racionális érvelés megjelenése különítette el a filozófiát az
addig kizárólag érvényesülő babonás
és vallásos magyarázatoktól. A filozófusoknak ki kellett dolgozni azt az
utat, amely biztosítja gondolataik
érvényességét. Ezt a logika, az idők
folyamán fokozatosan finomodó érvelési technika tette lehetővé. A logika
eleinte csupán hasznos eszköz ¼¼

A babona lángokba borítja
az egész világot,
a filozófia eloltja azokat.
Voltaire
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volt egy érv helytállóságának eldöntésére, később szabályokat és konvenciókat hívott életre, és hamarosan önálló tudományterületté,
az egyre több tárgykörrel bővülő
filozófia újabb ágává vált.
A fi lozófia nagy részéhez hasonlóan a logika is szoros kapcsolatot
ápol a tudománnyal, különösen
a matematikával. Egy logikai érv
alapstruktúrája, amely a premiszszákból, az azokat összekötő lépések sorából, és a konklúzióból áll,
ugyanaz, mint a matematikai bizonyítás struktúrája. Nem meglepő
tehát, hogy a fi lozófusok gyakran
fordultak a matematikához kétségbevonhatatlan igazságok példáiért,
ahogy az sem, hogy a legnagyobb
gondolkodók közül sokan – Pitagorasztól Descartes-ig és Leibnizig
– kiváló matematikusok voltak.
Bár a logika a filozófia legegzaktabb és „legtudományosabb” ágának
tűnhet, olyan területnek, ahol a
dolgok vagy helyesek, vagy tévesek,
a tárgyterületre vetett közelebbi
pillantás megmutatja, hogy a helyzet
nem ilyen egyszerű. A matematika
19. századi fejlődése ugyanis kérdésessé tette a még Arisztotelész által
lefektetett logikai szabályokat, sőt
ókori fejlemény, hogy Eleai Zénón
híres paradoxonai a látszólag hibátlan premisszákból abszurd következtetésekhez vezettek.
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A probléma nagy része abból
származik, hogy a fi lozófiai érveket,
eltérően a matematikától, inkább
szavakon, mint számokon vagy
szimbólumokon keresztül fejezzük
ki, így ki vannak téve a nyelvben
található ellentmondásoknak
és bonyolult szerkezeteknek.
A konkluzív érv előállítása megköveteli a nyelv pontos használatát,
állításaink és érveink átvizsgálását,
hogy biztosak legyünk benne, azt
jelentik-e, amit gondolunk, hogy
jelentenek. Amikor mások érveit
tanulmányozzuk, nem csupán a
logikai lépésekre kell tehát figyelnünk, de a nyelvre is, hogy lássuk,
vajon következtetéseik helytállóak-e.
E követelmények hívták életre
a nyelvfi lozófiát, amely a 20. században virágzott, és a kifejezéseket
és azok jelentéseit vizsgálta.

hogy magukat a fogalmakat megvilágítsa. Az effajta beszélgetésekben Szókratész életünk alapvető
meggyőződéseire kérdezett rá,
és azokra a dolgokra, amelyeket
fontosnak tekintünk.
Mit jelent a „jó” élet vezetése?
Mit jelentenek az olyan fogalmak,
mint igazságosság és boldogság,
és hogyan érhetőek el? Hogyan
kellene viselkednünk? Ezek a kérdések alkotják az alapját annak
a fi lozófiai diszciplínának, amelyet
etikaként (vagy morálfi lozófiaként)
ismerünk. A fi lozófiának azt az ágát,
amely abból a kérdésből születik,
hogy mi alkotja a szépséget és
a művészetet, esztétikának hívjuk.

Morál, művészet, politika
Mivel nyelvünk pontatlan, a fi lozófusok – a fi lozófiai kérdésekre
irányuló válaszok kutatása során –
kísérletet tettek a jelentések tisztázására. Szókratész kérdései igyekeztek az alapjáig hatolni annak a
problémának, hogy az athéni polgárok valójában mit hisznek bizonyos
fogalmakról. Látszólag egyszerű
kérdéseket tett fel: „mi az igazság?;
„mi a szépség?” Nemcsak azért,
hogy jelentésüket tisztázza, hanem

Oh, filozófia, Te életünket
vezető! Óh, erényeink
kikutatója, és vétkeink
üldözője! Mi lenne velünk és
a többi emberrel Nélküled?
Cicero
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Az egyéni életet vizsgáló etikai
kérdésektől csak egy lépés, hogy
töprengeni kezdjünk azon, milyen
társadalomban szeretnénk élni;
hogyan kellene azt kormányozni;
polgárait milyen jogok és kötelességek illetik stb. A politikafi lozófia
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik,
művelői pedig – Platón Államától
Marx és Engels Kommunista kiáltványáig olyan modelleket alkotnak,
amelyekről úgy hiszik, alkalmasak
a társadalom megszervezésére.

Vallás: Kelet és Nyugat
A fi lozófia különböző ágai, túl azon,
hogy összekapcsolódnak, jelentős
mértékben át is fedik egymást,
és gyakran nehéz megállapítani,
mely területhez tartozik egy-egy
fi lozófiai gondolat. A fi lozófia számos, tőle teljesen eltérő tárgyterületet is érint, például a természettudományokat, a történelmet és a
művészeteket. Azzal, hogy a vallás
és babona dogmáit vitatottá teszi,
a kezdetektől vizsgálódásai tárgyává
teszi magát a vallást is. Itt különösen a következő kérdések érdeklik:
„Létezik-e isten?” „Van-e halhatatlan lelkünk?” Ezek olyan felvetések,
amelyek gyökerét a metafizikában
találjuk meg, de az etikához szintén
kapcsolódnak. Néhány fi lozófus
például azt vizsgálja, a morál istentől származik-e, vagy tisztán
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emberi alkotás. Ez vezet át aztán
ahhoz a vitához, hogy az embernek
milyen mértékben van szabad
akarata.
A Kínában és Indiában felbukkanó keleti filozófiákban (különösen a
taoizmusban és a buddhizmusban)
a filozófia és a vallás közötti határok
kevésbé világosak, legalábbis a nyugati gondolkodásmód számára. Ez az
egyik legnagyobb különbség nyugati és keleti filozófia között. Bár a keleti filozófiák általában nem isteni
kinyilatkoztatás vagy vallási tan
eredményei, tekervényesen bár, de
gyakran kapcsolódnak össze olyan
állításokkal, amelyeket a hit területéhez sorolnánk. Bár a zsidó-keresztény és iszlám világban gyakran
használnak filozófiai érveket a hit
igazolására, maga a hit, szemben

Semmi sem jó vagy rossz
önmagában, csupán
a gondolkodás teszi azzá.
William Shakespeare

a keleti filozófiákkal, mégsem nélkülözhetetlen része a nyugati gondolkodásnak. A keleti és nyugati filozófia
a kiindulópontban is különbözik.
Ahol az ókori görögök metafizikai
kutatást végeztek, ott az első kínai
filozófusok a vallást találták megfelelő eszköznek, és inkább morálés politikafilozófiával foglalkoztak.

A gondolatmenet követése
A fi lozófia a történelem legfontosabb és legnagyobb hatású gondolatait kínálja számunkra. E könyv a
legismertebb fi lozófusoktól származó gondolatok gyűjteményét mutatja be, amelyeket jól ismert idézetek
vagy nézeteik tömör összefoglalója
egészít ki. A fi lozófia talán legismertebb idézete Descartes „cogito,
ergo sum”-ja (gondolkodom, tehát
vagyok). Az egyik legfontosabb
gondolatként tartják számon a fi lozófia történetében, és sokan
a gondolkodás fordulópontjának
tekintik, amely átvezet bennünket
a modern korba. Önmagában azonban az idézet nem sokat jelent:
a bizonyosság természetéről szóló
gondolatmenet konklúziója, és csak
akkor nyeri el értelmét, ha a hozzá
vezető okfejtést is vizsgáljuk. Csak
akkor látjuk be e gondolat jelentőségét, annak következményeit,
ha látjuk, Descartes hogyan jutott
el ahhoz. ¼¼
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A könyvben ismertetett számos
elképzelés első pillantásra meghökkentőnek tűnik. Néhányuk túl
nyilvánvalónak látszik, mások ellentmondásosnak, a józan ész számára
idegennek. Akár úgy is tűnhet,
igazolják Russell frappáns megjegyzését a fi lozófiáról: „hallatlan
egyszerű dologgal indul, amelynek
felvetése is fölöslegesnek tűnik,
csakhogy egy olyan nyakatekert
gondolattal végződjön, amit aztán
senki sem hisz el.” Miért olyan
fontosak tehát ezek a gondolatok?

Gondolati rendszerek
A könyvben bemutatott elméletek
valamikor úttörő jelentőségűnek
számítottak saját területükön. Bár
konklúzióik ma már nyilvánvalónak
tűnhetnek, saját korukban radikálisan újnak számítottak. Látszólagos
egyszerűségük ellenére ma is képesek arra, hogy vizsgálatra ösztökéljenek természetesnek vélt dolgainkkal kapcsolatban. Az itt megjelenő,
látszólag paradox és meghökkentő
állításokból álló elméletek olyan
elgondolásokat közvetítenek, amelyek valóban kérdésessé teszik önmagunkról és a világról alkotott
előfeltevéseinket, és arra biztatnak,
hogy új módon lássuk a dolgokat.
Számos olyan problémával is találkozhatunk majd, amelyekkel a fi lozófusok a mai napig küszködnek.
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A gondolatok más gondolatokhoz és elméletekhez kapcsolódhatnak ugyanannak a fi lozófusi teljesítménynek a különféle területein,
vagy egy másik fi lozófus elemzéséből vagy kritikájából származnak.
Ez utóbbi gondolatok átnyúlhatnak
számos generáción, sőt századon,
vagy egy fi lozófiai „iskola” központi
elképzelésévé is válhatnak.
A nagy fi lozófusok közül sokan
egymáshoz kapcsolódó elképzelések
integrált fi lozófiai rendszerét hozták
létre. Azzal kapcsolatos véleményük
például, hogy miként teszünk szert
tudásra, az univerzum és az emberi
lélek sajátos metafizikai nézetéhez
vezetett. Ez azután meghatározta,
hogy a fi lozófus szerint milyen
életet kellene követnünk, és miféle
társadalom lenne az ideális.
A gondolatoknak ez a teljes rendszere pedig kiindulóponttá vált
a következő fi lozófusok számára.
Azt se feledjük, hogy ezek a
gondolatok sohasem válnak teljesen
elavulttá. Még akkor is van mondanivalójuk, ha következtetéseik
– az utánuk következő fi lozófusok és
tudósok munkája révén – tévesnek
bizonyultak. Valójában számos
elgondolás, amely évszázadokra
érvényét veszítette, később – mint
például az ókori görög atomisták
elméletei – meglepően előrelátónak
bizonyult.

Még fontosabb, hogy ezek a
gondolkodók a fi lozófia folyamatait
alapozták meg; gondolkodási módokat és gondolataink összerendezését. Ne felejtsük el, hogy e gondolatok a fi lozófus elméletének csupán
kis szeletét alkotják, rendszerint
egy hosszabb gondolatmenet
konklúzióját!

Tudomány és társadalom
Ezek a gondolatok a filozófián túl
is éreztetik hatásukat. Néhányuk
megtermékenyítette a tudományos,
politikai és művészeti mozgalmakat.
A filozófia és a tudomány közötti viszony gyakran oda-vissza, az ötletek
és gondolatok egymás közötti áramlásán keresztül működik. Létezik a
filozófiának egy külön ága, amely
a tudományos módszerek és gyakorlatok mögötti gondolkodást vizsgálja.

A szkepszis az első lépés
az igazság felé.
Denis Diderot
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A logikai gondolkodás fejlődése befolyásolta a matematika alakulását, és
a tudományos módszertan alapjává
vált, amely a világ magyarázatához
szisztematikus megfigyelést használ. Az én és tudat természetéről
szóló elgondolásokból fejlődött ki
a pszichológia tudománya.
Igaz ez a filozófia társadalomhoz
fűződő viszonyára is. A különféle
etikák politikai vezetőkben leltek
folyamatos támogatókra, így formálva azt a társadalmat, amelyben ma
is élünk. Sőt forradalmak életre hívásában is szerepük volt. Döntéseinknek morális dimenziói is vannak,
amelyeket a filozófia legnagyobb
gondolkodóinak nézetei hatnak át.

Túl a gondolatokon
A könyvben tárgyalt gondolatok
társadalomban és kultúrában élő
emberektől származnak. Nézeteik
bemutatása során képet kapunk
bizonyos nemzeti és területi sajátosságokról, valamint annak a kornak
a hangulatáról is, amelyben éltek.
Az itt ábrázolt fi lozófusok különböző személyiségek, néhányuk optimista, mások pesszimisták; néhányuk pedáns és aprólékos, mások
nagyívű gondolatokat fogalmaznak
meg; néhányuk világos, pontos
nyelven fejezi ki magát, mások
költői nyelvet használnak, megint
mások pedig sűrű, absztrakt
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nyelvet, amelynek megfejtése időigényes. Ha az eredeti szövegeket
olvassuk, nem csupán egyetértünk
vagy vitatkozunk mondandójukkal,
nem csupán a következtetésekhez
szükséges érveket követjük, de
benyomást szerzünk arról is, milyenfajta személy húzódik e szövegek
mögött. Talán lelkesít a szellemes
és elbűvölő Hume, hiszen megragad
prózájának tisztasága, miközben
mondandója feszengést kelt.
Schopenhauer fi lozófiáját meggyőzőnek és örömteli olvasmánynak
találjuk, miközben az a határozott
érzésünk, hogy nem lehetett különösebben szerethető ember.
Mindezeken túl, e gondolkodók
érdekesek és motiválóak. A legjobbak egyben kiváló írók, és eredeti
szövegeik olvasása hasonló élményt
ad, mint az irodalom. Irodalmi stílusukon túl fi lozófiai stílusukat is
értékelhetjük, azt, ahogyan gondolatmenetüket kifejtik. Ez ugyanis
amellett, hogy gondolatébresztő,
lehet felemelő, mint egy kiváló
műalkotás, elegáns, mint egy matematikai bizonyítás és szellemes,
mint egy pohárköszöntő.
A fi lozófia nem egyszerűen gondolatokról szól. A fi lozófia gondolkodási mód. Gyakran nem léteznek
helyes vagy téves válaszok, és a
különböző fi lozófusok sűrűn jutnak
radikálisan eltérő következtetésekre

azokban a kérdésekben, amelyeket
a tudomány nem képes, a vallás
pedig nem akar magyarázni.

A filozófia öröme
Ha a csodálkozás és kíváncsiság
emberi tulajdonság, a kutatás izgalma és a felfedezés öröme szintén
az. Ugyanazt az „izgatottságot”
kaphatjuk a fi lozófiától, amelyet
a fizikai aktivitástól, és ugyanazt az
örömet, amelyet a műalkotások
befogadásakor. Sőt az az elégedett
érzésünk is támad, hogy olyan
gondolatokhoz és ötletekhez jutunk,
amelyeket nem a társadalom,
a tanárok, a vallás vagy maguk a
fi lozófusok kínálnak tálcán, vagy
kényszerítenek ránk, hanem saját
okfejtésünk eredményei. n

A gondolkodás kezdete
az egyet nem értés
– nem csupán másokkal,
hanem önmagunkkal is.
Eric Hoffer
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