Veres Máté (1985) az ELTE BTK
negyedéves hallgatója, az Eötvös
József Collegium és az Erasmus
Kollégium tagja. Érdeklõdési körébe tartozik a platóni Akadémia
története, az ókori platonizmus,
valamint az antik filozófia historiográfiája.

Nihil certi dicitur
A platóni Akadémia szkeptikus korszakáról
Veres Máté

A

z Akadémia szkeptikus korszakát a modern historiográfia jelentõs része idegen testnek tekinti a platóni hagyományban. Ennek az értékelésnek vannak
ugyan késõ antik elõzményei – elegendõ talán az apameai Numéniosz Az akadémikusok Platóntól való elpártolásáról címû mûvének1 töredékeit említeni –, alapvetõen mégis a 19. századi német filozófiatörténet-írás örökségének tûnik.2 A szkeptikus
úttévesztés és a dogmatikus újjáéledés egymást követõ korszakának szembeállítása
pedig magában foglalja azt a tarthatatlan elõfeltevést, hogy a platóni örökség kizárólag
bizonyos tantételek elfogadását jelentheti.
Az ismertetett filozófiatörténeti megközelítés az akadémikusok modern filozófiai interpretációjára is jelentõs hatást gyakorolt. Eszerint Arkeszilaosz és Karneadész módszere és állásfoglalása egyaránt kimerült legfõbb vitapartnereik, a sztoikusok álláspontjának dialektikus cáfolatában, amely során nem kötelezték el magukat
semmilyen alternatív nézet mellett.3 Egyes kutatók szerint egyenesen arról van szó,
hogy a platonikus iskola képviselõit valamiféle intézményi válság, a sztoikusok és a
peripatetikusok váratlan elõretörése késztette az ekkor még jóformán ismeretlen éliszi bölcs, Pürrhón tanainak átvételére, két évszázadra meghatározva ezzel az Akadémia arculatát.4
Már az antikvitásban is vádolták azzal Arkeszilaoszt, hogy valójában a lélek zavartól való mentességének pürrhóni bölcseletét igyekezett az athéni közegben meghonosítani Platón tekintélye és az öncélú dialektika segítségével. Ezt fejezi ki a sztoikus
khioszi Arisztón gúnyverse is, mely szerint Arkeszilaosz arcra Platón, hátul Pürrhón,
közepütt Diodórosz (Sextus Empiricus, A pürrhonizmus alapvonalai I. 33 [234], Lautner Péter fordítása). Jacques Brunschwig meggyõzõen érvelt amellett, hogy feltehetõleg a Pürrhón tanításait megkérdõjelezhetõ hitelességgel lejegyzõ Timón is szándékosan állította be mestere epigonjaként Arkeszilaoszt.5
A továbbiakban a két irányzat elkülönülését a másik oldalról, a platonikusok felõl
szeretném alátámasztani. Arra teszek kísérletet, hogy a szkeptikus korszakot a töretlen
akadémiai hagyomány állomásaként mutassam be, tehát bizonyos platóni dialógusok
legitim olvasataként. Elsõként az akadémikusok ismeretelméleti érvelését szeretném
elhelyezni az érzékelhetõ világról megszerezhetõ ismeret platóni értékelésének kontextusában, kitérve annak egyes etikai következményeire, majd arra szeretnék rámutatni, hogy az akadémiai szkepticizmus értékelése végsõ soron attól függ, miként tekintünk Platónra s a platóni örökségre. Mindenekelõtt azonban néhány elõkészítõ megjegyzést kell tennem.

I.
Az akadémiai szkepticizmus filozófiatörténeti megítélését alapvetõen befolyásolta,
hogy a platonizmust évszázadokon át a dialógusok immanens világából kibontható
rendszerrel azonosították.6 Azt az elképzelést, hogy Platón tökéletesen kidolgozott tanítást hagyott tanítványaira, a középsõ és újplatonizmus azon gondolkodóitól eredeztethetjük, akik a mûvek fejtegetéseit egységes metafizikai és teológiai rendszerré igyekeztek alakítani. Ezen kísérlet során kevés hasznát vehették azon dialógusoknak, amelyek
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indíttatását szókratikusnak lehet nevezni, s amelyek sohasem ejtik el véglegesen a kutatás újra és újra felvett fonalát.7
Az az elképzelés azonban, mely szerint a platonikus hairesziszhez8 való tartozás kezdettõl fogva bizonyos dogmák feltétlen elfogadását jelentette, a rendelkezésünkre álló források
alapján tarthatatlannak tûnik – elegendõ arra gondolnunk, hogy
Platón unokaöccse és közvetlen utóda, Szpeuszipposz legmarkánsabb nézete az ideaelmélet határozott elutasítása volt. Indirekt módon pedig az a gondolatmenet is ezt bizonyíthatja, hogy
ha az autentikus platonizmus részének tartanánk valamennyi
olyan tantételt, amelyet valamely platonikusnak tekintett gondolkodó vallott, akkor azt kellene állítanunk, hogy az ekként
megkonstruált autentikus platonizmus tanítása szerint a lélek
vagy egészében halhatatlan, vagy csak bizonyos része az; az
ideák vagy immanensek az isteni értelemben, vagy maguk is
önálló létezõk; a kozmosz létrehozott voltáról szóló tanítást pedig vagy szó szerint kell érteni, vagy értelmezésre szorul, és így
tovább.9
Mindaz, amit az akadémiai gyakorlatról tudunk, azt támasztja alá, hogy a nézetek eme sokfélesége a legkevésbé sem volt
ellentétes az intézmény szellemiségével; a hallgatóknak a képzés során a legkülönfélébb álláspontok mellett és ellen kellett
érvelniük. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lettek volna bizonyos alapvetõ meggyõzõdések, amelyek védelmét valamennyi platonikus filozófus magára vállalta a rivális iskolák
képviselõivel folytatott vitáiban. Ilyen meggyõzõdés lehetett
az, hogy a tulajdonképpeni megismerés tárgya az intelligibilis
világ, míg a keletkezésnek és elmúlásnak alávetett kozmoszról
csupán vélekedéseink lehetnek.

II.
A képzeteink igazságának kritériumáról folytatott hellenisztikus vita tétje az, vajon lehetséges-e olyan tudás, amelynek birtokában a bölcs mindenkor helyes gyakorlati döntéseket hozhat. A vitában felmerült érveket nem szándékozom részletesen
bemutatni.10 Jelenlegi céljaimnak tökéletesen megfelel annak
leszögezése, hogy a standard sztoikus elmélet szerint az érzékszervi észlelés révén tehetünk szert olyan bizonyos és rendíthetetlen tudásra, amely aztán valamennyi további, empirikus és
nem empirikus ismeretünk igazságát is garantálja.
Ezzel szemben az akadémikus érvek kivétel nélkül annak
megmutatását szolgálták, hogy egy olyan, érzéki eredetû képzet
sincs, amely mellett ne állna ott egy másik képzet, amely attól
semmiben sem különbözik, amelyet viszont nem lehet felfogni
(Cicero, Lucullus XXXVI [83], Kendeffy Gábor fordítása). A
jól ismert argumentumok – a tojások vagy az ikertestvérek
megkülönböztethetetlenségébõl, az õrületbõl, a részegségbõl
vett érv, vagy éppen a descartes-i genius malignus elõzményének tekintett karneadészi álom-argumentum11 – ennek az alapvetõ meggyõzõdésnek az illusztrációi.
Mivel azonban a sztoikus elmélet szerint a bölcs minden
olyan esetben felfüggeszti ítéletét, amikor fennáll a tévedés lehetõsége, a cselekvéshez pedig jóváhagyás szükséges, az ítélet
általános felfüggesztése a cselekvés lehetetlenségével járna
együtt (Plutarkhosz, Kólótész ellen 1108d). A tehetetlenség
(apraxia) vádjára mind Arkeszilaosz, mind Karneadész olyan
választ adott, amelynek elfogadása a bölcs és a balga életvitele

közötti éles határvonal elmosódásával jár együtt. Elõbbi az
ésszerût ajánlotta gyakorlati kritériumnak – vagyis azt, ami inkább annak a lehetõségét hordja magában, hogy igaz, mint
annak, hogy nem igaz (Diogenész Laertiosz, A hírneves filozófusok élete VII. 176) –, utóbbi pedig bevezette a valószínû
képzeten belüli hármas felosztást s az azon alapuló, elvileg lezárhatatlan felülvizsgálati módszert, amely során az észlelés
körülményeit és a már meglévõ képzeteinkkel való összhangot,
koherenciát vetjük vizsgálat alá.12
Ha valóban csupán ellenfeleik álláspontjának tarthatatlanságát kívánták megmutatni, miként azt a dialektikus interpretáció
feltételezi, vajon miért érveltek az Akadémia szkeptikus vezetõi amellett, hogy a sztoikus igazságkritérium elvetése ellenére
lehetséges racionális életvezetés?13 A következõkben azt a feltevést szeretném alátámasztani, hogy az akadémikusok olyan
platonikus álláspontot képviseltek, amely szerint lehetséges helyesen élni annak ellenére, hogy az érzékelhetõ világról nem lehetséges biztos tudás – amely szerint tehát az etikai autonómia
nem episztemológiai bizonyosságon alapul.

III.
Az érzékelhetõ világról szerezhetõ ismeret minõségének kérdését elsõsorban a Timaiosz prooimionja fejtegeti, a dialógus
késõbbi részeiben kifejtendõ természetfilozófiai tanok filozófiai alapvetését nyújtva. Ezen a helyen azt olvassuk, hogy lét és
keletkezés egymáshoz való viszonya párhuzamba állítható ismereteink két fajtájával, a tudással és a vélekedéssel: a létrehozott kozmosz kapcsán azért nem tehetünk szert biztos tudásra,
mert a megszerezhetõ ismeret minõsége és tartóssága a tárgy
ontológiai státuszának, minõségének és tartósságának függvénye. Platón szavaival: az állandó, szilárd és ésszel beláthatóról
szóló beszéd tehát maga is állandó és megdönthetetlen jellegû
[…], az pedig, amely a képmásról szól, […] csak valószínû, tárgyával arányosan: mert ahogy aránylik a keletkezéshez a lét,
úgy viszonylik a hiedelemhez az igazság (29b–c, Kövendi Dénes fordítása).
Noha Timaiosz nem sokkal késõbb az emberi megismerõképesség korlátozott voltát is megemlíti (29d1), erre nem helyez
túlságosan nagy hangsúlyt; nem is helyezhet, hiszen roppant
furcsa volna az az állítás, hogy az ember nem tehet szert az ontológiailag alacsonyabb rendû fizikai világ teljes ismeretére, ellentétben az ideák világának teljes ismeretével. A kozmosszal
kapcsolatos megismerés azért csupán az eikósz logosz, a valószínû beszéd státuszára tarthat számot, mert a kozmosz maga
nem rendelkezik a bizonyossághoz szükséges állandósággal,
szükségképpen nem is lehetséges róla elvileg változhatatlan ismeret. Ennek megfelelõen az isteni ranggal bíró Világlélek is
csupán vélekedéssel – habár mindig szilárd és igaz vélekedéssel – bír az érzékelhetõ világról (37b).14
Az érzékszervi észlelésre nagy hangsúlyt helyezõ sztoikus
ismeretelméletet ezen az alapon bírálhatták a szkeptikus Akadémia képviselõi; állásfoglalásuknak pedig az életvezetéssel
kapcsolatos nézeteikre is hatást kellett gyakorolnia. Noha kétségtelen, hogy az ember számára lehetséges tudás korlátozottságát nem eliminálhatjuk a platóni elképzelések közül, ismeretszerzési képességeink behatároltságát nem csupán természetfilozófiai, de hangsúlyosabban etikai gondolatként is érthetjük.
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Míg ugyanis sztoikus kontextusban az isteni és az emberi megismerés között értelmetlen különbséget tenni, addig a platóni
dialógusokban számtalanszor elhangzik az a megállapítás,
hogy csak az isten bölcs, a filozófus maga csupán vágyakozik a
bölcsességre; ennek megfelelõen csak az élhet jó életet, aki sohasem kötelezi el magát végérvényesen valamely nézet mellett,
mindig nyitott a további érvek, a további vizsgálódás iránt.15
A kutatás, a szó eredeti értelmében vett szképszisz vagy zétészisz követelménye jelenik meg az ismertetett etikai alapállásban, amely egyértelmûen szembehelyezkedik azzal a sztoikusok által is vallott nézettel, hogy adható olyan életvezetési szabály, amely valamennyi szituációban a leginkább ésszerû
viselkedést írja elõ. Hogy ennek tagadása nem idegen Platóntól, azt a Törvények azon passzusa is alátámaszthatja, mely szerint az emberek és a cselekedetek közötti különbségek, továbbá
az a körülmény, hogy az emberi dolgok közül úgyszólván soha
semmi sincs nyugalomban, nem engedik meg, hogy bármelyik
mesterség vagy mûvészet bármelyik téren is egyszerû szabályt
állapítson meg, amely minden esetre és minden idõben érvényes (294b).

IV.
Julia Annas értelmezése szerint az akadémiai szkeptikusok számára a szókratikus dialógusokban megjelenõ vitamódszer lehetett a legfontosabb platonikus motívum.16 Az eddig elmondottak alapján azonban megkockáztathatjuk annak kijelentését,
hogy az akadémikusok Szókratészben nem csupán a nagy vitatkozót láthatták, hanem a kutatással eltöltött élet ideáljának
megtestesítõjét is.17 Csakhogy a szókratészi dialektikára alapozott értelmezés viszonylag kevés dialógus gondolatmenetére
volna alkalmazható; kérdés tehát, hogy a szkeptikus értelmezéskiterjeszthetõ-e azokra a mûvekre is, amelyekben sajátosan
platóninak tekintett tanok fogalmazódnak meg.
Ennek mérlegelésekor érdemes felfigyelnünk arra, hogy
azokat a szöveghelyeket, amelyek határozott platóni állásfoglalásról látszanak tanúskodni, nem ritkán ellentétbe állíthatjuk
egymással. Olykor egyes mûveken belül lelhetünk ellentmondó
fejtegetésekre – gondoljunk csak a Menón, a Kratülosz, A szofista vagy éppen a Theaitétosz példájára –, máskor több dialógus állítható párba egymással. Így a Prótagoraszban Szókratész a hedonizmus mellett áll ki, míg a Gorgiasz vagy a Phaidón lapjain elutasítja azt, a Philéboszban pedig a kevert
életmód lehetõségét veti fel. A legjelentõsebb ellentmondás talán a Phaidón és A lakoma állításai között áll fenn; míg ugyanis
az elõbbi dialógusban a lélek halhatatlansága mellett szóló érveket olvashatunk, addig az utóbbiban Diotima egyik kulcsfontosságú tézise mond annak ellent: eszerint a szépségben való
nemzés az egyetlen mód, hogy a halandó részt kapjon a halhatatlanságból, a test is és minden egyéb (208b, Telegdi Zsigmond fordítása).
Az elsõre határozottnak tûnõ kijelentések ellentétpárjai18
mellett a valószínûségi érvelés is megjelenik a Platón-dialógusokban – legszebb példája talán az ideák létezése mint a legvalószínûbb hipotézis feltevése a Phaidónban –, azt pedig talán
felesleges is külön megemlíteni, milyen nehézségekkel szembesül az ideák tanát védelmezõ Szókratész a Parmenidész lapjain, hogy végül olyan feltevésként õrizze azt meg, amely még
bizonyításra vár. Mindezek alapján megkockáztatható, hogy az
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akadémikusok narratív sorrendben, a véget nem érõ kutatás
egyes állomásainak emlékmûveként olvasták a platóni dialógusokat; olyasfajta dialektikai gyakorlatok bemutatásaként, amelyeket éppen Arkeszilaosz élesztett újjá az Akadémia falain belül (vö. Cicero, De finibus 2.1–3; De natura deorum 1. 11).
Hans-Joachim Krämer szerint a dialektika, amely eredetileg
azt a célt szolgálta, hogy elfordítson a bizonytalan vélekedés
alapjául szolgáló dolgok világától, és az intelligibilis világ felé
vezessen, az akadémiai gyakorlatban fokozatosan elvált az
ideatan elõkészítésétõl, és olyan eszközzé vált, amelynek segítségével valamennyi empirikus eredetû ismeretünkrõl megmutatható, hogy nem kellõképpen megalapozott. Szintén Krämer
véli úgy, hogy a Phaidón Szimmiaszának szavai már-már a karneadészi célkitûzés megfogalmazásának tûnnek:19 jelenlegi
életünkben bármit is világosan tudni vagy lehetetlen, vagy rettenetesen nehéz; de mégis, aki nem firtatja a […] mondottakat
minden lehetséges módon, hanem abbahagyja, mielõtt mindenfelõl megvizsgálva, teljesen kimerül, az nagyon is gyarló ember
(85c, Kerényi Grácia fordítása). Az akadémikusok ezt a platóni
dialógusokban megjelenõ, egész tovatûnõ életében a bölcsességre vágyakozó20 Szókratészt állíthatták szembe a sztoikusok
rendíthetetlenül bölcs Szókratészével.

V.
Noha könnyedén összeegyeztethetõ volna jellegzetesen platóni
elképzelésekkel, az eddigi gondolatmenet korántsem azt a következtetést igyekezett alátámasztani, hogy az akadémiai
szkeptikusok körében olyasfajta ezoterikus tanítás hagyományozódott, amely a tulajdonképpeni platóni dogmákkal azonos.21 Ehelyett olyan értelmezési keret rekonstruálásáról van
szó, amely jelentõsen eltér a filozófiatörténészek által középsõés újplatonizmusnak elkeresztelt eszmetörténeti alakzat képviselõinek felfogásától, s amely olyan erõsen kötõdött az akadémiai gyakorlathoz, hogy az iskola hanyatlásával, majd megszûnésével együtt maga is háttérbe szorult.
Konklúzióként tehát azt vonhatjuk le, hogy az akadémiai
szkeptikusok ránk maradt argumentumai legitim platonikus álláspont töredékeiként is értelmezhetõek, amely Platónra nem
mint egzakt tanok kifejtõjére tekint, hanem mint olyasvalakire,
aki a szókratikus gyakorlatot örökíti meg, illetve viszi tovább, s
élete során ennek megfelelõen fejti ki tevékenységét. A szkeptikus Akadémia pedig ahelyett, hogy kerek egésszé igyekezett
volna összegyúrni a dialógusokban fellelhetõ állításokat, ezt az
élõ tanítást vitte tovább és képviselte a sztoikusokkal folytatott
vitában is.
Mindenképpen le kell szögeznünk, hogy ebben a kérdésben
konklúzív érvek valószínûleg nem lehetségesek. Ez azonban
teljességgel összhangban van azzal, ahogyan Cicero nyilatkozik Platónról, akinek mûveiben szerinte semmiféle állásfoglalást nem találunk, minden csak kutatás tárgya, és sehol egy állítás, ami bizonyosságra tartana igényt (nihil affirmatur, et in utramque partem multa disseruntur, de omnibus quaeritur, nihil
certi dicitur; Academica I. 46, Kendeffy Gábor fordítása). E
cikkben magam is csupán néhány értelmezési lehetõséget szerettem volna felvetni, szem elõtt tartva, hogy miként Platón szerint a természetfilozófiában, úgy itt is számos párhuzamos
történet lehetséges.
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