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leicesterben működő De Montfort egyetemen taní-
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– etika, élmények és a történetek óceánja).
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A politikai elmélet és a brit történelem egyetemi 
előadója. Kutatási területe az értelmiségiek szerepe  
a modern világban.

Peter j. king

A filozófiai tudományok doktora, az oxfordi egyetem Pem-
broke College-ának előadója. A nemrég kiadott Száz nagy 
filozófus (one Hundred Philosophers) című könyv szerzője.

john marenBon

A Cambridge-i egyetem Trinity College-ának  
tagja. A középkori filozófiát kutatja, és publikál e téma-
körben. Könyveinek egyike az Early Medieval  
Philosophy 480–1150: An Introduction (A középkori 
filozófia 480 és 1150 között – Bevezetés).

marcus Weeks

Író és zenész. Filozófiát tanult, majd tanárként  
dolgozott, mielőtt írói pályára váltott. Számos művé-
szeti és népszerű tudományos könyv létrejöttében 
működött közre.

továBBi alkotótársak

A kiadó ezúton mond köszönetet richard osbornnak, 
a brit Camberwell College of Arts filozófia- és kritikai-
elmélet-tanárának lelkes segítségéért a könyv  
tervezésében, valamint stephanie Chilmannek  
a Fogalomtár elkészítéséért.

alkotótársak
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A filozófia, ahogy általában  
 vélik, nem csupán szipor- 
 kázó, bár különc gondolko- 

dók tárháza. Hiszen filozofál minden-
ki, ha épp nem hétköznapi, apró- 
cseprő ügyeivel bajlódik, és csak úgy 
rácsodálkozik az élet vagy az univer-
zum jelentésére. Mi, emberi lények 
természetünkből fakadóan kíváncsi-
ak vagyunk, és nem tudjuk megállni, 
hogy ne csodálkozzunk rá világunk-
ra 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 gondol-
kodunk, 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 kér-
dések nélkül fogadjunk el bevett né-
zeteket vagy bármilyen tekintélyt.  
A legelső filozófusok az ókori Görögor-
szágban és Kínában olyan gondolko-
dók voltak, akiket a vallás és szokás 
kínálta kész magyarázatok nem elégí-
tettek ki, és olyan válaszokat keres-
tek, amelyek racionálisan igazolha- 
tóak. És hasonlóan ahhoz, ahogy mi 
osztjuk meg nézeteinket barátokkal 
és kollégákkal, ők is megvitatták 

gondolataikat, sőt „iskolákat” hoztak 
létre, hogy a konklúziókon túl azt is 
megtanítsák, hogyan jutottak el ezek-
hez. A hallgatóságot bátorították, 
hogy vitassák és kritizálják a felme- 
rülő gondolatokat, amelyek így fino- 
modnak 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 gondolatai-
nak vizsgálatán, elemzésén vagy 
kritikáján keresztül bukkannak fel.

Vita és párbeszéd
E tekintetben az archetipikus filo-
zófus Szokratész volt. Nem hagyott 
hátra egyetlen írást sem, vagy 

olyan alapgondolatot, amely filozó- 
fiájának 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 filozófus 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 filo-
zófus hajlamos mondatait inkább úgy 
kezdeni, hogy „Igen, de...” vagy „Mi 
van, ha...”, mint határozottan kijelen-
teni valamit. Valójában a filozófusok 
élesen szemben állnak egymással  
a filozófia szinte minden kérdésében. 
Platón és tanítványa, Arisztotelész 
például szögesen ellentétes nézeteket 
vallottak alapvető filozófiai kérdések-
ről, és eltérő megközelítéseik azóta is 
megosztják a filozófusokat. Ez azután 
még több vitát és újabb gondolatokat 
eredményezett.

De hogyan lehet, hogy ezekről  
a filozófiai kérdésekről még mindig 
folyamatosan beszélnek és 

előszó

A csodálkozás a filozófus 
valódi lelkialkata,  

ezért nincs is más kezdete  
a filozófiának, csak ez.

Platón
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vitatkoznak? Miért nem állnak elő a 
gondolkodók egyértelmű válaszok-
kal? Vajon melyek azok az „alapvető 
kérdések”, amelyekkel a filozófusok 
korszakok óta birkóznak?

Létezés és tudás
Amikor az első filozófusok megjelen-
tek az ókori Görögországban, nagy-
jából 2500 évvel ezelőtt, az őket 
körülölelő világ kivívta a csodála- 
tukat. Látták a Földet, és a rajta 
található összes életformát; a Napot, 
a Holdat, bolygókat és a csillagokat; 
természeti jelenségeket, mint az 
időjárás, földrengések és napfogyat-
kozások. Magyarázatokat kerestek 
rájuk – nem az istenekről szóló  
hagyományos mítoszokat és legen-
dákat, hanem olyat, ami kielégíti  
kíváncsiságukat és értelmüket.  
Az első kérdés, amely e filozófusokat 
foglalkoztatta, ez volt: Miből áll  
az univerzum? Ez hamar abba az 
általánosabb kérdésbe torkollott, 
hogy mi bármely létező természete.

E kérdést a filozófiának az az ága 
vizsgálja, amelyet ma metafizikának 
hívunk. Bár a modern tudomány 
azóta számos akkori kérdésre ma-
gyarázatot talált, az olyan metafizi-
kai kérdésekre, mint hogy „Miért 
van inkább valami, mint semmi?”, 
nem könnyen kapunk választ.

Mivel mi, emberek szintén az uni-
verzum részei vagyunk, a metafizika 

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 filozófusok a készen 
kapott bölcsességet a racionális 
vizsgálódás próbájának vetették alá, 
egy újabb alapkérdés vált megkerül-
hetetlenné: „Hogyan lehetséges  
a tudás?” A tudás természetének és 
korlátainak tanulmányozása alkotja 
a filozófia másik fő ágát, az episzte-
mológiát  (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 megisme-
réshez? E kérdések döntőek a  
filozófia számára, mivel a helyes 
gondolkodás érdekében szükséges, 
hogy megbízhassunk tudásunkban. 
Szükség van arra, hogy meghatá-
rozzuk a tudás területét és határait, 
különben nem lehetünk biztosak 
abban, hogy valóban tudjuk, amiről 

hisszük, hogy tudjuk, és hogy nem 
érzékeink csalfa játéka, hogy tudás-
nak hisszük, ami nem az.

Logika és nyelv
A racionális gondolkodás feltétele  
az állítások igazságának megalapo-
zottsága – így válnak azután felhasz-
nálhatóvá a konklúzióhoz vezető 
gondolatmenet fölépítéséhez. Ez ma 
számunkra nyilvánvalónak tűnhet, 
holott épp a racionális érvelés megje-
lenése különítette el a filozófiát az 
addig kizárólag érvényesülő babonás 
és vallásos magyarázatoktól. A filo-
zófusoknak ki kellett dolgozni azt az 
utat, amely biztosítja gondolataik 
érvényességét. Ezt a logika, az idők 
folyamán fokozatosan finomodó érve-
lési technika tette lehetővé. A logika 
eleinte csupán hasznos eszköz ��

előszó

A babona lángokba borítja  
az egész világot,  

a filozófia eloltja azokat.
Voltaire
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volt egy érv helytállóságának eldön-
tésére, később szabályokat és kon-
venciókat hívott életre, és hamaro-
san önálló tudományterületté,  
az egyre több tárgykörrel bővülő 
filozófia újabb ágává vált.

A filozófia nagy részéhez hason-
lóan a logika is szoros kapcsolatot 
ápol a tudománnyal, különösen  
a matematikával. Egy logikai érv 
alapstruktúrája, amely a premisz-
szákból, az azokat összekötő lépé-
sek sorából, és a konklúzióból áll, 
ugyanaz, mint a matematikai bizo-
nyítás struktúrája. Nem meglepő 
tehát, hogy a filozófusok gyakran 
fordultak a matematikához kétség-
bevonhatatlan igazságok példáiért, 
ahogy az sem, hogy a legnagyobb 
gondolkodók közül sokan – Pitago-
rasztól Descartes-ig és Leibnizig 
– kiváló matematikusok voltak.

Bár a logika a filozófia legegzak-
tabb 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 kérdé-
sessé tette a még Arisztotelész által 
lefektetett logikai szabályokat, sőt 
ókori fejlemény, hogy Eleai Zénón 
híres paradoxonai a látszólag hibát-
lan premisszákból abszurd következ-
tetésekhez vezettek.

A probléma nagy része abból 
származik, hogy a filozófiai 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 megkö-
veteli 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 figyel-
nünk, de a nyelvre is, hogy lássuk, 
vajon következtetéseik helytállóak-e.  
E követelmények hívták életre  
a nyelvfilozófiát, amely a 20. század-
ban virágzott, és a kifejezéseket  
és azok jelentéseit vizsgálta.

Morál, művészet, politika
Mivel nyelvünk pontatlan, a filozó-
fusok – a filozófiai kérdésekre  
irányuló válaszok kutatása során –  
kísérletet tettek a jelentések tisztá-
zására. Szókratész kérdései igye-
keztek az alapjáig hatolni annak a 
problémának, hogy az athéni polgá-
rok valójában mit hisznek bizonyos 
fogalmakról. Látszólag egyszerű 
kérdéseket tett fel: „mi az igazság?; 
„mi a szépség?” Nemcsak azért, 
hogy jelentésüket tisztázza, hanem 

hogy magukat a fogalmakat meg- 
világítsa. Az effajta beszélgetések-
ben 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 kér- 
dések alkotják az alapját annak  
a filozófiai diszciplínának, amelyet 
etikaként (vagy morálfilozófiaként) 
ismerünk. A filozófiának azt az ágát, 
amely abból a kérdésből születik, 
hogy mi alkotja a szépséget és  
a művészetet, esztétikának hívjuk.

Oh, filozófia, Te életünket 
vezető! Óh, erényeink 
kikutatója, és vétkeink 

üldözője! Mi lenne velünk és  
a többi emberrel Nélküled?

Cicero

előszó
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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 kötelessé-
gek illetik stb. A politikafilozófia 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, 
művelői pedig – Platón Államától 
Marx és Engels Kommunista kiált-
ványáig olyan modelleket alkotnak,  
amelyekről úgy hiszik, alkalmasak  
a társadalom megszervezésére.

Vallás: Kelet és Nyugat
A filozófia különböző ágai, túl azon, 
hogy összekapcsolódnak, jelentős 
mértékben át is fedik egymást,  
és gyakran nehéz megállapítani, 
mely területhez tartozik egy-egy 
filozófiai gondolat. A filozófia szá-
mos, tőle teljesen eltérő tárgyterüle-
tet is érint, például a természettu-
dományokat, a történelmet és a 
művészeteket. Azzal, hogy a vallás 
és babona dogmáit vitatottá teszi, 
a kezdetektől vizsgálódásai tárgyává  
teszi magát a vallást is. Itt különö-
sen a következő kérdések érdeklik: 
„Létezik-e isten?” „Van-e halhatat-
lan lelkünk?” Ezek olyan felvetések, 
amelyek gyökerét a metafizikában 
találjuk meg, de az etikához szintén 
kapcsolódnak. Néhány filozófus 
például azt vizsgálja, a morál isten-
től származik-e, vagy tisztán 

emberi alkotás. Ez vezet át aztán 
ahhoz a vitához, hogy az embernek 
milyen mértékben van szabad  
akarata.

A Kínában és Indiában felbukka-
nó keleti filozófiákban (különösen a 
taoizmusban és a buddhizmusban)  
a filozófia és a vallás közötti határok 
kevésbé világosak, legalábbis a nyu-
gati gondolkodásmód számára. Ez az 
egyik legnagyobb különbség nyuga-
ti és keleti filozófia között. Bár a kele-
ti filozófiák általában nem isteni 
kinyilatkoztatás vagy vallási tan 
eredményei, tekervényesen bár, de 
gyakran kapcsolódnak össze olyan 
állításokkal, amelyeket a hit területé-
hez sorolnánk. Bár a zsidó-keresz-
tény és iszlám világban gyakran 
használnak filozófiai érveket a hit 
igazolására, maga a hit, szemben  

a keleti filozófiákkal, mégsem nélkü-
lözhetetlen része a nyugati gondolko-
dásnak. A keleti és nyugati filozófia  
a kiindulópontban is különbözik.  
Ahol az ókori görögök metafizikai 
kutatást végeztek, ott az első kínai 
filozófusok a vallást találták meg- 
felelő eszköznek, és inkább morál-  
és politikafilozófiával foglalkoztak.  

A gondolatmenet követése
A filozófia a történelem legfonto-
sabb és legnagyobb hatású gondo-
latait kínálja számunkra. E könyv a 
legismertebb filozófusoktól szárma-
zó gondolatok gyűjteményét mutat-
ja be, amelyeket jól ismert idézetek 
vagy nézeteik tömör összefoglalója 
egészít ki. A filozófia talán legis-
mertebb idézete Descartes „cogito, 
ergo sum”-ja (gondolkodom, tehát 
vagyok). Az egyik legfontosabb 
gondolatként tartják számon a filo-
zófia történetében, és sokan  
a gondolkodás fordulópontjának  
tekintik, amely átvezet bennünket  
a modern korba. Önmagában azon-
ban 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 jelentő- 
ségét, annak következményeit,  
ha látjuk, Descartes hogyan jutott 
el ahhoz. ��

Semmi sem jó vagy rossz 
önmagában, csupán  

a gondolkodás teszi azzá.
William Shakespeare

előszó
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A könyvben ismertetett számos 
elképzelés első pillantásra meghök-
kentőnek tűnik. Néhányuk túl  
nyilvánvalónak látszik, mások ellent- 
mondásosnak, a józan ész számára 
idegennek. Akár úgy is tűnhet, 
igazolják Russell frappáns meg- 
jegyzését a filozófiáról: „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 radikáli-
san újnak számítottak. Látszólagos 
egyszerűségük ellenére ma is képe-
sek arra, hogy vizsgálatra ösztökél-
jenek természetesnek vélt dolgaink-
kal kapcsolatban. Az itt megjelenő, 
látszólag paradox és meghökkentő 
állításokból álló elméletek olyan 
elgondolásokat közvetítenek, ame-
lyek valóban kérdésessé teszik ön-
magunkról és a világról alkotott 
előfeltevéseinket, és arra biztatnak, 
hogy új módon lássuk a dolgokat. 
Számos olyan problémával is talál-
kozhatunk majd, amelyekkel a filo-
zófusok a mai napig küszködnek.

A gondolatok más gondolatok-
hoz és elméletekhez kapcsolódhat-
nak ugyanannak a filozófusi telje-
sítménynek a különféle területein, 
vagy egy másik filozófus elemzésé-
ből vagy kritikájából származnak. 
Ez utóbbi gondolatok átnyúlhatnak 
számos generáción, sőt századon, 
vagy egy filozófiai „iskola” központi 
elképzelésévé is válhatnak.

A nagy filozófusok közül sokan 
egymáshoz kapcsolódó elképzelések 
integrált filozófiai 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 filozófus szerint milyen  
életet kellene követnünk, és miféle 
társadalom lenne az ideális.  
A gondolatoknak ez a teljes rend-
szere pedig kiindulóponttá vált   
a következő filozófusok számára.

Azt se feledjük, hogy ezek a 
gondolatok sohasem válnak teljesen 
elavulttá. Még akkor is van monda-
nivalójuk, ha következtetéseik  
– az utánuk következő filozófusok 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 filozófia folyamatait 
alapozták meg; gondolkodási módo-
kat és gondolataink összerendezé-
sét. Ne felejtsük el, hogy e gondola-
tok a filozófus 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 vi-
szony gyakran oda-vissza, az ötletek 
és gondolatok egymás közötti áram-
lásán keresztül működik. Létezik a 
filozófiának egy külön ága, amely  
a tudományos módszerek és gyakor-
latok mögötti gondolkodást vizsgálja. 

A szkepszis az első lépés  
az igazság felé.

Denis Diderot

előszó
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A logikai gondolkodás fejlődése befo-
lyásolta a matematika alakulását, és 
a tudományos módszertan alapjává 
vált, amely a világ magyarázatához 
szisztematikus megfigyelést hasz-
nál. 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 formál-
va azt a társadalmat, amelyben ma 
is élünk. Sőt forradalmak életre hívá-
sában is szerepük volt. Döntéseink-
nek 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 sajátos-
ságokról, valamint annak a kornak  
a hangulatáról is, amelyben éltek.

Az itt ábrázolt filozófusok külön- 
böző személyiségek, néhányuk opti- 
mista, mások pesszimisták; néhá-
nyuk pedáns és aprólékos, mások 
nagyívű gondolatokat fogalmaznak 
meg; néhányuk világos, pontos 
nyelven fejezi ki magát, mások 
költői nyelvet használnak, megint 
mások pedig sűrű, absztrakt 

nyelvet, amelynek megfejtése idő-
igényes. Ha az eredeti szövegeket 
olvassuk, nem csupán egyetértünk 
vagy vitatkozunk mondandójukkal, 
nem csupán a következtetésekhez 
szükséges érveket követjük, de 
benyomást szerzünk arról is, milyen-
fajta személy húzódik e szövegek  
mögött. Talán lelkesít a szellemes 
és elbűvölő Hume, hiszen megragad 
prózájának tisztasága, miközben 
mondandója feszengést kelt. 
Schopenhauer filozófiáját meggyő-
zőnek és örömteli olvasmánynak 
találjuk, miközben az a határozott 
érzésünk, hogy nem lehetett külö-
nösebben szerethető ember.

Mindezeken túl, e gondolkodók 
érdekesek és motiválóak. A legjob-
bak egyben kiváló írók, és eredeti 
szövegeik olvasása hasonló élményt 
ad, mint az irodalom. Irodalmi stílu-
sukon túl filozófiai stílusukat is 
értékelhetjük, azt, ahogyan gondo-
latmenetüket kifejtik. Ez ugyanis 
amellett, hogy gondolatébresztő, 
lehet felemelő, mint egy kiváló 
műalkotás, elegáns, mint egy mate-
matikai bizonyítás és szellemes, 
mint egy pohárköszöntő.

A filozófia nem egyszerűen gon-
dolatokról szól. A filozófia gondolko-
dási mód. Gyakran nem léteznek 
helyes vagy téves válaszok, és a 
különböző filozófusok 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 izgal-
ma és a felfedezés öröme szintén 
az. Ugyanazt az „izgatottságot” 
kaphatjuk a filozófiától, 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 
filozófusok 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

előszó
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A z emberek a történelem  
 kezdetétől kérdéseket tet- 
 tek fel a világról és a benne 

elfoglalt helyükről. A korai társadal-
mak legalapvetőbb kérdésekre 
adott válaszai a vallásban talál- 
hatóak meg: az istenek cselekede-
tei magyarázták az univerzum  
működését, és keretet kínáltak az 
emberi civilizációk számára.

Néhány ember azonban nem 
találta kielégítőnek a hagyományos 
vallási magyarázatokat, és olyan 
válaszok keresésébe kezdett, ame-
lyek nem a szokásra és a vallásra, 
hanem a racionális gondolkodásra 
épülnek. Ez a váltás a filozófia szüle-
tésének pillanata. Az első ismert és 
jelentős gondolkodó Thalész volt.  
A ma Törökországban található görög 
városból, Milétoszból származott. 
Thalész a racionális gondolkodást  
az univerzum természetének 

vizsgálatára használta, és arra bizta-
tott másokat is, hogy cselekedjenek 
hasonlóan. Nem csupán válaszait 
örökítette át követőire, de a racioná-
lis gondolkodás egész módját, és azt 
az elképzelést is, hogy mely magya-
rázatok tekinthetőek kielégítőnek. 

A korai filozófusok fő érdeklődé-
se Thalész alapkérdése körül for-
gott: „Miből van a világ?” Válaszaik 
alakítják ki a tudományos gondol-
kodás alapjait, és teremtik meg  
a tudomány és a filozófia közötti, 
máig létező kapcsolatot. Pitagorasz 
munkássága döntő fordulatot ho-
zott, mivel már nem valamilyen 
„első anyag” segítségével, hanem  
a matematika alapján próbálta  
magyarázni a világot. Ő és követői 
a kozmosz szerkezetét számokkal, 
arányokkal és a geometriával írták 
le. Bár náluk e matematikai össze-
függések némelyike misztikus 

jelentőségre tett szert, a kozmosz 
számokkal történő magyarázata 
mély hatást gyakorolt a tudo- 
mányos gondolkodás kezdeteire.

A klasszikus görög filozófia
Amint a görög városállamok kiala-
kultak, az Ióniából származó filozófia 
a teljes görög világban elterjedt, 
különösen Athénban, amely hamaro-
san a görög világ kulturális központ-
jává vált. Az athéni filozófusok olyan 
új kérdéseket vezettek be a filozófiá-
ba, mint hogy „Honnan tudjuk, amit 
tudunk?” vagy „Hogyan kellene élni 
az életünket?” Egy athénihoz, 
Szókratészhez fűződik a klasszikus 
görög filozófia rövid, de annál na-
gyobb hatást kiváltó korszakának 
kezdete is. Bár Szókratész nem ha-
gyott hátra írásokat, gondolatai 
mégis annyira fontosak lettek, hogy 
a filozófia történetének viszonyítási 

Bevezetés

Kr. e. 624–546

Kr. e. 569

Kr. e. 480 

Kr. e. 469

Kr. e. 551

Kr. e. 508

Sziddhártha Gautama,  
a Buddha halála,  

ő a buddhizmus mint  
vallás és filozófia  

alapítója.

Pitagorasz születése.  
A görög gondolkodó  

kapcsolta össze a filozófiát 
és a matematikát.

Konfuciusz hagyományos 
születési dátuma,  

filozófiájának középpont- 
jában a hagyomány és  

a tisztelet áll.

Athén, a befolyásos 
görög városállam 

demokratikus alkot-
mányt vezet be.

Milétoszi Thalész, 
az első ismert görög 
filozófus, racionális 
válaszokat keres  
a körülöttünk lévő 
világ rejtélyeire.

Szókratész születése.  
A filozófus kérdező mód-

szere sok tekintetben 
alapját képezte a későbbi 

nyugati filozófiának.

Kr. e. Kb. 460

Kr. e. 404

A peloponné-
szoszi háború 
elvesztése az 
athéni politikai 

hatalom hanyatlá-
sához vezet.

Empedoklész előáll  
a négy klasszikus  

elemről szóló elmélettel;  
ő az utolsó görög  

filozófus, aki gondolatait 
versben jegyzi le. 
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pontjává váltak, és minden előtte 
alkotó filozófust a filozófia történeté-
nek preszókratikus korszakába soro-
lunk. Tanítványa, Platón filozófiai 
iskolát nyitott Athénban, az 
Akadémiát. Itt oktatta és fejlesztette 
tovább mestere elgondolásait, és 
adta azokat tovább hallgatóinak, 
például közvetlen tanítványának, 
Arisztotelésznek, aki 20 évig tanult 
és tanított az Akadémián. Szókra-
tész, Platón és Arisztotelész szem-
ben álló elgondolásai és módszerei 
alkotják a nyugati filozófia bázisát,  
és véleménykülönbségeik a filozófia 
történetének egésze során végig 
megosztották a filozófusokat.

Az antik görögség klasszikus 
korszaka Nagy Sándor halálával 
Kr. e. 323-ban véget ért. E kiemel-
kedő vezető egyesítette a görög 
területeket, de a városállamok, 
amelyek uralkodása alatt 

együttműködtek, halálával ismét 
ellenfelekké váltak. Arisztotelész 
Kr. e. 322-ben bekövetkezett halála 
után a filozófia különféle iskolákra 
oszlott: cinikusokra, szkeptikusok-
ra, epikureusokra és sztoikusokra.

A következő néhány évszázad-
ban, a Római Birodalom növekedé-
sével a görög kultúra visszaszorult. 
A rómaiak kevés időt áldoztak  
a filozófiára, kivéve a sztoicizmusra, 
de a görögök gondolatai fennmarad-
tak, elsősorban az arab világ kézira-
taiban és fordításaiban. Később,  
a középkor folyamán, a keresztény-
ség és az iszlám felemelkedésével, 
újra felszínre bukkantak.

Keleti filozófiák
A gondolkodók Ázsia-szerte is  
megkérdőjelezték a hagyományos 
bölcsességet. A Kr. e. 771–481  
közötti politikai változásoknak 

köszönhetően Kínában is megjelen-
tek azok a filozófiai irányzatok, ame-
lyek már nem annyira az univerzum 
természetével, mint inkább azzal 
foglalkoztak, hogyan lehet a legjob-
ban megszervezni egy igazságos 
társadalmat, és a jó élet eléréséhez 
morális vezérfonalat kínálni a benne 
élő egyéneknek. Ez az ún. száz  
filozófiai iskola korszaka, a legjelen-
tősebb iskolák a konfucianizmus  
és a taoizmus voltak. Mindkettő 
egészen a 20. századig folyamato-
san uralta a kínai filozófiát.

Kínától délre is nagy hatású 
filozófus jelent meg: a később 
Buddhaként ismertté vált Szidd-
hártha Gautama. A Kr. e. 500 körül 
Észak-Indiában adott tanításokból 
nőtt ki filozófiája, amely azután el-
terjedt az egész szubkontinensen és 
Dél-Ázsia nagy részén is, ahol a mai 
napig széles körben gyakorolják. n

Ókor

Kr. e. Kb. 385

Kr. e. 335

Kr. e. Kb. 332–265 Kb. 100–178 Kb. 150 

Kr. e. 323 122 220 

Platón megalapítja 
Athénban a nagy 

hatású Akadémiát.

Arisztotelész, Platón 
tanítványa, megnyitja 

saját iskoláját  
Athénban, a Lükeiont.

Kitióni Zénón létrehozza a 
sztoikus filozófiát,  
amely később kedvező 
fogadtatásra lel a Római 

Birodalomban.

Ptolemaiosz,  
Egyiptomból származó 
római polgár, azt felté- 
telezi, hogy a Föld  
a világegyetem  

középpontja, és nem 
mozog.

Pergamoni Galénosz 
kiemelkedő orvosi  

kutatásokat végez, amely 
Vesalius 1543-as munkájáig 

mérték marad.

Nagy Sándor halála  
az ókori Görögország  

kulturális és politikai túlsú-
lyának végét jelzi.

Elkezdődik  
Hadrianus falának 
építése Britanniában, 
amely kijelöli a Római 
Birodalom legészakibb 

határát.

A Han-dinasztia 
bukása az egyesült 
Kína végét jelenti. 
Kezdetét veszi  

a széttagoltság 
kora. 
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Minden 
vízből van
Milétoszi thalész (Kr. e. Kb. 624–546)

Kontextus

ÁGAzAT
Metafizika 

IRÁNyzAT
Monizmus

ElŐTTE
Kr. e. 2500–900 A minószi  
civilizáció Krétán és a késő 
mükénéi kultúra Görögország-
ban a vallást használja a fizikai 
jelenségek magyarázatára.

Kr. e. kb. 1100 A babiloni 
teremtésmítosz, az Enúma Eliš 
szerint a világ legkorábbi  
állapotában egyetlen, hatal-
mas víztömeg volt.

Kr. e. kb. 700 A Theogóniá-
ban Hésziodosz elmeséli,  
hogy az istenek miként hozták 
létre a világegyetemet.

UTÁNA
Kr. e. 5. század eleje Empe-
doklész megnevezi a kozmosz 
négy alapelemét. Ezek a föld,  
a víz, a levegő és a tűz.

Kr. e. kb. 400 leukipposz és 
Démokritosz szerint a kozmosz 
kizárólag atomokból és űrből áll.

Megfigyeléseiből Thalész arra következtetett,  
hogy bizonyos időjárási körülmények, és nem a vallásos könyörgések  
vezetnek bő terméshez. Állítólag egyik évben, látva a magas olívatermést,  
fölvásárolta az összes helyi olajprést, majd a bérleti díjat a megnövekedett  
igényekhez igazítva bérbe adta azokat, így magas haszonra tett szert.

Kr. e. 585-ös teljes napfogyatkozást. 
Az elmének ez a gyakorlati haszná-
lata arra a meggyőződésre vezette, 
hogy a világ eseményei nem termé-
szetfölötti beavatkozásoknak, 
hanem olyan természetes okoknak 
köszönhetőek, amelyeket az ész és 
a megfigyelés képes feltárni. 

Alapvető anyag
Thalész szükségesnek tartotta egy 
olyan első elv lefektetését, amelyből 
kiindulhat, tehát először azt a kér-
dést tette föl: „Mi a kozmosz alapve-
tő anyaga?” Az az elképzelés, hogy 
az univerzumban végső soron min-
den egyetlen szubsztanciára vezet-
hető vissza, a monizmus elmélete.  
A nyugati filozófián belül Thalész és 
követői voltak az első képviselői.

A Peloponnészoszi-félsziget  
 népei az archaikus időszak  
 alatt (Kr. e. középső 8–6. 

század) fokozatosan telepedtek le 
városállamokban. Kialakították az 
alfabetikus írásrendszert, valamint 
lerakták annak az alapjait, amit  
ma nyugati filozófiaként ismerünk.  
Az előző civilizációk a vallásra ha-
gyatkoztak, hogy a körülöttük lévő 
világ jelenségeit megmagyarázzák; 
az antik görögséggel a gondolkodók 
új típusa bukkan fel, akik racionális 
magyarázatokat próbáltak találni.

Az első, akiről e gondolkodók 
sorában tudomásunk van, a Milé-
toszi Thalész volt. Semmi nem ma-
radt fenn írásaiból, de tudjuk, hogy 
értett a geometriához és a csillagá-
szathoz, és állítólag megjósolta a 
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Lásd még: Anaximandrosz 330  n  Milétoszi Anaximenész 330  n  Pitagorasz 26–29  
n  Empedoklész 330  n  Démokritosz és leukipposz 45  n  Arisztotelész 56–63

Ókor

Thalész szerint az univerzum 
alapvető anyagának olyasminek kell 
lenni, amelyből minden más kiala-
kulhatott, lényeges az élethez és 
képes mozgásra, és ezért változásra 
is. Megfigyelte, hogy a víz nyilván-
valóan minden életforma fennmara-
dásához szükséges, és azzal, hogy 
mozog és változik, különféle for- 
mákat vesz magára – a folyékonytól 
a szilárdon át a ködpáráig. Így 
Thalész arra a következtetésre  
jutott, hogy minden anyagnak, 
tekintet nélkül látszólagos tulajdon-
ságaira, az átalakulás valamely 
fokán lévő víznek kell lenni.

Thalész szerint úgy tűnik, a föld 
véget ér a víz peremén. Ebből arra 
következtet, hogy a föld egészének 
egy vízágyon kell lebegnie, 

amelyből kiemelkedik. Azt állítja, 
amikor valami hullámzást vagy 
rázkódást okoz a vízben, földrengé-
sekként tapasztaljuk azokat.

Bármilyen érdekesek is azonban 
Thalész elméletének részletei, még-
sem ezek magyarázzák, hogy a 
filozófia történetében fontos alak-
ként tekintenek rá. Valódi jelentősé-
gét az a tény adja, hogy ő volt az 
első ismert gondolkodó, aki alapve-
tő kérdésekre természetes és ész-
szerű válaszokat keresett, semmint 
hogy szeszélyes istenek hóbortjá-
nak tulajdonítsa a jelenségek és 
események létét. Így ő és a miléto-
szi iskola későbbi filozófusai fektet-
ték le a nyugati világban a jövő 
tudományos és filozófiai gondolko-
dásának alapjait. n

Milétoszi Thalész

Bár tudjuk, hogy a mai Török-
ország tengerpartján találha-
tó Milétoszban született és 
élt, életét alig ismerjük. Írásai- 
ból, ha egyáltalán voltak, nem 
maradt fenn semmi. Mégis, 
hírnevét, amely szerint az 
egyik legfontosabb korai 
görög gondolkodó, úgy tűnik, 
kiérdemelte. Arisztotelész és 
Diogenész Laertiosz, az antik 
görög filozófusok 3. századi 
önéletrajzírója is említ róla 
néhány részletet.

Az anekdotairodalom azt 
állítja, hogy Thalész, túl azon, 
hogy filozófus volt, aktívan 
részt vett a politikában, és 
nagyon sikeres üzletember is 
volt. Állítólag beutazta a 
Mediterráneum teljes keleti 
felét, és eközben eljutott 
Egyiptomba is, ahol elsajátí-
totta a gyakorlati geometriát, 
amely azután deduktív okfej-
tése alapjává vált.

Thalész azonban legfő-
képp tanár volt, az első az ún. 
milétoszi iskola filozófusai 
közül. Tanítványa, Anaxi-
mandrosz, aki továbbfejlesz-
tette mestere tudományos 
nézeteit, később Anaxime-
nész mentora lett, aki később 
állítólag a fiatal matemati-
kust, Pitagoraszt oktatta.

Mi a kozmosz alapvető  
anyaga?

Bizonyára…

…valami olyan, 
amiből minden 

kialakulhat.

…lényeges 
az élethez.

…képes 
mozgásra.

…képes 
változásra.

Minden vízből van.
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a tao,  
aMely kiMondható, 
neM az örök tao
lao-ce (Kr. e. Kb. 6. század)

Kontextus

HAGyoMÁNy
Kínai filozófia

IRÁNyzAT
Taoizmus

ElŐTTE
Kr. e. 1600–1046 A Sang- 
dinasztia uralkodása alatt az 
emberek úgy hiszik, sorsukat 
istenségek irányítják, és az 
elődöket tisztelik.

Kr. e. 1045–256 A Csou- 
dinasztia alatt a Mennyei Fel-
hatalmazás (az istentől kapott 
hatalom) igazolja a politikai 
döntéseket.

UTÁNA
Kr. e. 5. század Konfuciusz 
(Kung-ce) felállítja a személyes 
fejlődésre és etikus kormány-
zásra vonatkozó szabályait.

Kr. e. 4. század Csoang-ce a 
taoista tanítás fókuszát inkább 
az egyéni, és nem az állami 
cselekvésekre helyezi.

3. század Wang Bi és Kuo 
Hsziang létrehoznak egy neo-
taoista iskolát.

A Kr. e. 6. században, az  
 uralkodó Csou-dinasztia  
 szétesésével Kína a belső  

háborúskodás állapotába került. Ez  
a változás az udvarokon belüli admi-
nisztrátorok és elöljárók új osztályát 
termelte ki, amely a kormányzást 
hatékonyabbá tevő stratégiák terve-
zésével foglalkozott. A gondolatok-
nak az a széles tárháza, amelyet ezek 

a hivatalok termeltek ki, a száz  
filozófiai iskola néven vált ismertté.

Mindez időben egybeesett  
a görög filozófia felbukkanásával,  
és a két térség osztozott is néhány 
kihívásban: állandóságot találni  
az állandóan változó világban,  
és alternatívákat keresni ahelyett, 
amit korábban a vallás írt elő. De  
a kínai filozófiát a gyakorlati politika 

Minden létezés 
forrása.

A tao (az Út)… Minden  
– látható és nem 
látható – dolog 

gyökere.

Megfontoltan,  
nem ösztönösen 

cselekedni.

…célja…

Az elmélkedés  
és gondolkodás  
magányos élete.

Békés élet, 
egyszerűség  
és nyugalom.

…a wu wei  
(a nem- 

cselekvés).

Harmóniában 
cselekedni  

a természettel.
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A harmónia a természettel az egyik 
út, amelyet Az út és erény könyve a kie- 
gyensúlyozott élethez előír. Az ezt követő 
ma élő ember ezért tiszteli a tó ökológiai 
egyensúlyát, és nem halászik esztelenül.

Lásd még: Sziddhártha Gautama 30–33  n  Konfuciusz 34–39  n  Mo ti 44 n Wang Bi 331  n  Hajime Tanabe 244–45

Ókor

hívta életre, ezért inkább morális  
és etikai kérdések foglalkoztatták, 
mint a kozmosz természete.

A korban megjelent egyik  
legfontosabb nézetrendszert  
Az út és erény könyve (Tao te king) 
szolgáltatta, amelyet lao-cének 
tulajdonítanak. Ez az első kísérletek 
egyike volt az igazságos uralkodás 
elméletének kifejtésére, amelynek  
a te (erény) az alapja, amely a tao  

(az út) követésén keresztül lelhető 
meg, és a taoizmusként ismert filo-
zófia lényegét alkotja.

Változásciklusok
Hogy megértsük a tao fogalmát, is-
mernünk kell, ahogy az ókori kínaiak  
a folyton változó világot szemlélték. 
Számukra a változások ciklikusak, 
állandó mozgás van egyik állapotból 
a másikba; éjszakából nappalba, 
nyárból télbe stb. Úgy látták, a külön-
böző állapotok nem állnak szemben, 
hanem összekapcsolódnak, egyik a 
másikból jön létre. Ezek az állapotok 
egymást kiegészítő tulajdonságokkal 
rendelkeznek, amelyek együtt egy 
egészet adnak ki. A változások folya-
matát a tao kifejeződésének tekintik, 
és ahhoz a 10 ezer megnyilvánulás-
hoz vezet, amely a világot alkotja. 
lao-ce Az út és erény könyvében  
azt mondja, az ember pusztán  
egy e 10 ezer megnyilvánulásból,  
és nincsen különleges státusza.  
De vágyaink és szabad akaratunk 
letéríthet a taóról, és megzavarhatjuk  
a világ harmonikus egyensúlyát.  
Az erényes élet azt jelenti, hogy össz-
hangban cselekszünk a taóval.

Ahogy Az út és erény könyve 
mondja, a tao követése nem egysze-
rű feladat. A taóról szóló bölcselke-
dés értelmetlen, mivel a tao túl van  
a felfoghatón. A wu („nemlét”)  
jellemzi, így a tao szerint csak a wu 
wei (szó szerint „nemcselekvés”) 
segítségével élhetünk. Ezen lao-ce 
nem azt érti, hogy ne tegyél sem-
mit, hanem azt, hogy a természettel 
összhangban, spontán és intuitív 
módon cselekedjünk. Ez aztán 
maga után vonja a vágyak és  
ambíciók nélküli, társadalmi kon-
vencióktól mentes cselekvést. n

Lao-ce Kevés biztosat tudunk a Tao te 
king szerzőjéről, akit hagyomá-
nyosan Lao-ceként ismerünk. 
Szinte mitikus figurává vált; sőt 
az is felmerül, hogy a könyv nem 
Lao-ce műve, hanem számos 
tudós bölcsességének gyűjtemé-
nye. Tény, hogy létezett egy 
tudós, aki Csu államban született 
a Csou-dinasztia alatt Li Er vagy 
Lao Tan néven, és Lao-ceként  
(az öreg mester) vált ismertté. 
Számos szöveg jelzi, hogy levéltá-
ros volt a Csou-udvarban, és hogy 
Konfuciusz konzultált vele a rituá-
lékról és szertartásokról. A legen-
da szerint Lao-ce elhagyta az 

udvart, amikor a Csou-dinasztia 
lehanyatlott, és magányt keres-
ve nyugat felé indult. Amikor át 
akart lépni a határon, az egyik 
őr felismerte, és megkérte, 
hogy jegyezze le bölcsességeit. 
Lao-ce megírta neki Az út és 
erény könyvét. Ezután folytatta 
útját, és soha senki nem látta 
többé.

Legfontosabb műve

Kr. e. kb. 6. század Az út és 
erény könyve 

Mások ismerete intelligencia, 
önmagad ismerete  
valódi bölcsesség.

Lao-ce




