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Kicsák Lóránt

Paul Rabbow Seelenführung című műve
mint P. Hadot és M. Foucault közös forrása

Az önformálás filozófiai hagyományának aktualitása

Előadásom címe Paul Rabbow alapművének ismertetését ígéri, de abból a
szempontból, hogy mennyire tekinthető ez a mű P. Hadot és M. Foucault közös
forrásának. Így válik lehetővé számomra, hogy ne kizárólag a német eszmetörté-
nész munkáját mutassam be, de kitekintést nyújtsak a két francia tevékenységére
is, és ráirányítsam a figyelmet Rabbow néhány olyan megállapítására, melyet,
mint magától értetődő értelmezést, átvettek tőle. Ugyanakkor Rabbow művének
jelentősége is csak ebben a komplex, az egymásra reflektáló szerzők által tere-
mett közös kontextusban tűnik elő. Az én szememben ők hárman azok, akik a
mai kor számára újból témává tették a filozófiának mint életpraxisnak a gondola-
tát. Nem állítom, hogy munkásságuk nélkül egyáltalán nem lenne jelen ez a
gondolat a kultúránkban, de biztosan nem ebben a formában. És nem is ilyen
horderővel. Olyan módon vetették fel ezt a történeti kérdést, amely nem egysze-
rűen csak újra felfedezni engedett egy egyébként korántsem elfeledett hagyo-
mányt, egy meghatározott korszakot vagy irányultságot a filozófiában, de rögtön
megnyitotta az utat a filozófia másmilyen önértelmezése és ezzel együtt művelé-
se előtt is. És amikor a hellenisztikusok nyomán a filozófia feladatát és célját a
lélek gondozásában jelölték meg, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a filozófia
mára már a legkülönfélébb terápiás praxisok körébe is bebocsátást nyerjen. Én
mindenekelőtt ebben látom a jelentőségüket, és a problematika iránt tapasztalha-
tó aktuális érdeklődés okát is, amit a mostani konferenciánk igazol.

Sokat gondolkodtam azon, hogy mi babonáz meg bennünket, maiakat, a hel-
lenisztikus etikai iskolákban? Nekünk, vagy nekem (beszéljek csak a saját ne-
vemben, de remélem, néhányan osztoznak ebben a véleményben) elsőre csak
közvetetten érdekesek. Mert ami engem vonz, az a hellenisztikus hagyomány
alapján kialakított, a filozófiai spiritualitás és a vallási spiritualitás gyakorlatai
között az egyenes ági leszármazást hangsúlyozó rabbowi értelmezés, „a filozófia
mint életmód” Hadot-i és „a létezés esztétikájának” Foucault-i koncepciója és
programja (igen, ez is vonzó, az ti., hogy ezek az értelmezések programszerű
cselekvésre bíztatnak: változtasd meg magad, és ehhez változtasd meg a filozó-
fiáról alkotott elképzeléseidet). Azt hiszem, egyikük sem fedezett fel semmi újat,
amit addig a filozófiatörténészek vagy a filológusok a korszak iskoláiról ne is-
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mertek volna, bár ezt ismereteim hiányában egyértelműen megítélni nem tudom.
Még azt sem mondanám, hogy maga a koncepciójuk vagy a szemléletmódjuk
egészen újszerű lenne; hiszen – leszámítva azt a korántsem mellékes tényt, hogy
az antik és főképp a hellenisztikus etikai tradíció reneszánszai az európai kultúra
történetében mindig is az élet megújításának reményében következtek be – a 20. 
század elején is sorra születtek az olyan munkák, amelyek filozófia és élet, a
filozófia és az életformák lehetséges kapcsolatát, az élet filozófiai megformálá-
sának lehetőségeit kutatták. S mégis, sem Rabbowot, sem Hadot-t, sem Fouca-
ult-t nem úgy tekintjük, mint akik ezt a filológiai-eszmetörténészi-értelmezői
hagyományt folytatták volna. Van valami újszerű – számunkra, maiak számára
újszerű – mindhármuk koncepciójában, miközben, ismételve magamat, világos,
hogy semmi újat nem fedeztek fel.

Honnan ered akkor a ma tapasztalható, intenzív hatásuk?
Három magyarázatot sikerült találnom. Úgy tűnik, az Istennel együtt a

transzcendens, kollektíve kötelező értékeket is eltemető korunkban az önma-
gunkkal való törődés parancsa válhat/válik (ismét) az etikus lét és karakter alap-
jává és alapelvévé. Másképpen szólva: a kollektív megváltást és boldogságot
ígérő utak követése és az engedelmességet követelő elvárásoknak való megfele-
lés helyett, ma (ismét) az egyén saját magán végzett, szabad, teremtő munkájá-
ban látjuk morális fejlődésének egyedüli lehetőségét. S ezt akkor is bátran mon-
dom, ha olyan messzire azért nem merészkednék, hogy, Nietzsche szellemében,
kijelentsem: ha az „önmagunkkal való törődést” tesszük etikai princípiummá,
végbemehet az értékek átértékelése, és visszatérhet az úr (az autonóm erkölcsi
lény) morálja.

A másik, ettől nem független magyarázat, hogy a hellenisztikus etikai tradí-
ció újbóli felfedezése, mégpedig annak központi eleme: a spirituális gyakorlatok
felől, általánosítás és formalizálás útján, elvezet bennünket (és szerzőinket is
elvezette) magának a filozófiának, a filozófiai tevékenység mibenlétének, felada-
tának, céljának és lehetséges eredményének az újragondolásához. Hamar arra a 
belátásra juthatunk, hogy a filozófia – még teoretikus és spekulatív formájában
is –: gyakorlat, és csak a filozofálás gyakorlati tevékenységében, a filozófiai
gondolkodás tapasztalataként megtörténve létezik. Vegyük észre, hogy „a filozó-
fiai gondolkodás tapasztalata” kettős genitivuszként olvasható: egyszerre van itt 
szó ugyanis a gondolkodásból eredő, a gondolkodás révén létre jövő tapasztalat-
ról, illetve magának a gondolkodásnak a tapasztalatáról. És ha még a tapasztala-
tot is szétbontjuk, és egyszerre tartjuk szem előtt azt, hogy a megtapasztaltat 
éppúgy jelenti, mint a tapasztalást magát, akkor ebben a nagyon komplex érte-
lemben mondjuk, hogy a filozófiai igazság a filozofálás eseményében megtörté-
nő önreferenciális tapasztalati igazságként értelmezhető. Ez a belátás pedig azon
nyomban a filozófiával szemben támasztott követelményként lép működésbe.

A hellenisztikus tradíció értelmezésében végül benne rejlik annak a reménye
is, hogy a filozófiának ezt a korszakát vizsgálva a filozófia lényegi formájához
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találunk vissza. Az az új, amit ezek az eszmetörténészek hoztak, valami már rég
létezőnek a visszahozása (megismétlése), de nem abban az értelemben, hogy
múltbeli vagy elmúlt emlékeket idéznének meg és vennének át mechanikusan.
Mert nem a múltat hozzák el hozzánk, hanem jelenkori létezésünket, visszail-
lesztve a soha el nem múltba, a lényegi részesévé teszik.

S ha ezeket a magyarázatokat összekapcsoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy a
hellenisztikus tradíció azért példaértékű ma a számunkra, mert a mindennapi
faktikus létezésnek filozófiai igényű – a tapasztalatra alapozott és tapasztalattá
tett – megértésére és értelmezésére törekszik, mely során végbe megy ennek a
létezésnek az át- és ezzel a filozofáló személyiségének a megformálása. Vagyis
az inautentikus és autentikus egzisztálással együtt mozgó filozofálásban és filo-
zofálásként válhat megtapasztalttá és hozzáférhetővé az egzisztencia (és minde-
nekelőtt ez válik megtapasztalttá a Jemeinigkeit egyediségében). Ez a tapasztalat
akkor is lényegi a filozófia számára, ha nem mindnyájan hiszünk abban, hogy az
inautentikus egzisztencia autentikus egzisztenciává alakítható, s hogy egyáltalán
van olyan, mint autentikus egzisztencia. Akik viszont hisznek ebben (Hadot 
egészen biztosan)1, úgy látják, hogy a filozófia ezzel térhet vissza eredeti felada-
tához. Az a lelkesültség, amely pl. Hadot és Foucault lelkesültségéből ragad
ránk, nem csupán azért támad, mert egy korszakot, egyes irányzatokat, bizonyos 
ránk maradt emlékeket jobban érthetünk. Bármennyire is elhamarkodottnak, 
általánosítónak és ugyanakkor végtelenül személyesnek hat is, ki kell monda-
nom: a filozófia mint életmód, az egzisztencia esztétikája, az egzisztencia-
tapasztalattá tett (gyakorlati) filozofálás az egzisztálás ontológiai áthangolásával
és megemelésével, a megváltás reményét és ígéretét hordozza. Ez különösen
hangsúlyossá válik egy olyan korban, amelyik a megváltás minden eddigi törté-
neti formájában elvesztette már a hitét. A megváltás lehetősége iránti hitünket
azon a különös módon élesztik fel, hogy, felszabadítva a faktikus létezés felvál-
lalására, megszabadítanak a megváltás iránti sóvárgásunktól. De ennek tárgyalá-
sa – jóllehet, ez az egyik vagy az egyetlen lényegi kérdés – nem része ennek a
dolgozatnak.

1 „A sztoikusok például világosan megfogalmazzák, hogy számukra a filozófia: ’gyakorlat’. Az ő
szemükben a filozófia nem egy absztrakt teória tanítását, még kevésbé szövegek értelmezését és
magyarázatát jelentette, hanem az élet művészetét, egy meghatározott attitűdöt, az egész egzisz-
tenciát elkötelező életstílust. A filozófiai tevékenység nem csak a megismerés rendjébe illeszke-
dik, hanem az ’önmaga’ és a lét rendjébe is: filozofálni egy olyan fejlődést jelent, melytől töb-
bek és jobbak leszünk. Olyan megtérést, mely annak, aki műveli, felforgatja egész életét és meg-
változtatja a létét. Egy inautentikus életállapotból, melyet beárnyékol a tudattalanság és fel-
emészt a gond, eljuttat egy autentikus életállapotba, melyben az ember tudatára ébred önmagá-
nak, elsajátítja a világ pontos szemléletét, eléri a belső békét és szabadságot.” Pierre Hadot: 
Exercices spirituels, in: Exercices spirituels et philosophie antique, Albin Michel, Paris, 1993. 
22.23.o. (Kiemelések tőlem – K.L.) 
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Paul Rabbow értelmezői kontextusa

Itt van tehát ez a három életmű, melyből most Paul Rabbowét állítom a kö-
zéppontba. Arra szeretnék ugyanis rávilágítani, hogy Rabbow sajátos értelmezé-
si kontextust teremtett, olyat, amely eltér a két franciáétól, és számos olyan meg-
állapítást tesz, melyek nem bukkannak fel, vagy nem jutnak jelentős szerephez
ez utóbbiak munkáiban, annak ellenére, hogy mindketten hangsúlyozzák, meny-
nyire jelentős hatást gyakorolt Rabbow a saját tevékenységükre.

P. Rabbow 1954-ben tette közzé a Seelenführung. Methodik der Exerzitien in
der Antike című könyvét,2 melyben alapos forrásanyag felvonultatásával tekin-
tette át az antikvitásban kimunkált és gyakorolt spirituális-önformáló techniká-
kat. Ez a munka, két másik könyvtől körülölelve, az életmű központi darabja. Az
1914-ben született Antike Schriften über Seelenheilung und Seelenleitung: auf
ihre Quellen untersucht (Antik írások a lélek gyógyításáról és vezetéséről: a
forrásuknál vizsgálva) című munka több kötetesnek ígérkezett, hiszen alcímében
az 1. pont alatt a harag kezelésére vonatkozó hellenisztikus források ismertetését
és elemzését ígéri. A másik munka 1960-ban jelent meg, címe – Paidagogia. Die 
Grundlegung der abendländischen Erziehungskunst in der Sokratik (Pedagógia.
A napnyugati nevelésművészet alapvetése a szókratikus hagyományban) – egyér-
telműen jelzi azt a kontextus, amelybe Rabbow a filozófiai önformáló gyakorla-
tokat helyezi. Nála válik ugyanis a leghangsúlyosabbá az, hogy a hellenisztikus
filozófiai önformálás a nevelés és az önnevelés szolgálatába szegődött, vagy az
erre irányuló erőből és akaratból táplálkozott. Ez a gondolat vezérli egyébként a
most bemutatásra kerülő könyvet is, melynek elsődleges témája és feladata az,
hogy

az antik lélekvezetés és lélekgyógyítás, vagy – ahogy én nevezem – a 
pszichagógia rendszerét, az elsőt, amelyet Nyugaton létrehoztak (...) az
elfedettségéből és szétaprózódott állapotából újra előhozzuk és a lehe-
tőségekhez mérten a legteljesebben felmutassuk.3

Először arra szeretnénk rávilágítani, hogy a Lélekvezetés című műve miben
példaértékű. Mivel a hellenisztikus etikai iskolák tanítását nem a teoretikus dis-
kurzusok, hanem a különféle gyakorlatok felől értelmezi, igyekszik feltárni és
rendszerezni ezeknek az irányzatoknak a lélekvezetésre és lélekgyógyításra irá-
nyuló spirituális technikáit. Amikor pedig a keresztény lelkigyakorlatokat ezek

2
Paul Rabbow: Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike, Im Kösel-Verlag KG, 
München, 1954.

3 „... jenes System der antiken Seelenleitung und Seelenheilung oder – wie ich es nenne – de 
Psychagogie, das erste, das im Abendland geschaffen wurde, aus seiner Verdeckung und 
Zerstreuerung wiederzuentdecken und zu möglichst voller Erscheinung zu bringen.” P. Rabbow: 
Seelenführung, im., 17.o.
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örököseiként mutatja be, a középkori keresztény lelkiségen keresztül folytonos-
ságot teremt az antikvitás, a középkor, az újkor és a jelenkor között. Ennek a
folytonosságnak a hangsúlyozásával az európai kultúra alapjában egy egységes
európai spirituális hagyomány képe tűnik elénk, amely az európai ember gon-
dolkodását, önképét és életszemléletét mindmáig alapvetően meghatározza.

Olyan történeti jelenséggel állunk szemben, amely az antik, keresztény
és modern emberiség és gondolkodás alakulásában felmérhetetlen jele-
nőséggel bírt és bír mind a mai napig.4

Hogy ez a koncepció, elemeiben és a maga egészében, milyen jelentős szere-
pet játszik a jelenség aktuális értelmezéseiben, arra talán P. Hadot mutat rá a
legvilágosabban, amikor saját indulását bemutatva arról beszél, miben hatott rá
ösztönzőleg Rabbow munkája, még ha nem is mindenben követte őt:

A sprituális gyakorlatok” kifejezést, tudomásom szerint nem gyakran
használták a filozófia kapcsán. Az 1954-ben megjelent, Seelenführung,
Methodik der Exerzitien in der Antike című művében Paul Rabbow, aki 
mindazokra ösztönzőleg hatott, akikben feltámadt az érdeklődés a filo-
zófia eme aspektusa iránt, az „erkölcsi gyakorlatok” kifejezést használ-
ta, miközben kimutatta, hogy Szent Ignác híres Lelkigyakorlatokja eb-
be a hagyományba illeszkedik. (...)

Paul Rabbow kimutatta, hogy Szent Ignác híres Lelkigyakorlatait, a 
szerzetesek közvetítésével, az antik gondolkodástól örököltük. (...).
Könyvének értelme, legalábbis az én szememben, az, hogy a spirituális
gyakorlatok kifejezés végső soron nem vallási értelmű, mert eredendő-
en a filozófiából származik.5

4
Wir stehen hier vor einer geschichtlichen Erscheinung, die für die Formung des antiken, des
christlichen und des modernen Menschentums und Denkens von unermeßlicher Bedeutung war
und ist.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 16.o.

5
P. Hadot: La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec Jeannie Carlier et Arnold I. 
Davidson. Éd. Albin Michel, Paris, 2001.
„L’expression ’exercices spirituels’, à ma connaissance, n’a pas été souvent employée à propos
de la philosophie. Dans son livre paru en 1954, intitulé Seelenführung, Methodik der Exerzitien 
in der Antike, Paul Rabbow, qui a inspiré tous ceux qui se sont intéressés à cet aspect de la
philosophie, a employé l’expression ’exercice moral’, tout en montrant que les fameux Exercices 
spirituels de saint Ignace se situent dans cette tradition.” (p. 143)
„Paul Rabbow a montré que les fameux Exercices spirituels de saint Ignace étaient hérités de la
pensée antique par l’intermédiaire des moines (....) Le sens du livre de Paul Rabbow, du moins à
mes yeux c’était de dire que finalement le mot exercices spirituels n’était pas religieux puisqu’il
avait une origine philosophique.” (p. 151)
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Hadot, mint látjuk, több olyan megállapítást emel ki Rabbow művéből, me-
lyekhez, mint a jelenség értelmezésére kiépült kontextus alapelemeihez, maga is 
csatlakozik. Tekintsük most át ezeket!

Első helyen magát azt a tényt hangsúlyozza, hogy ma az európai spirituális
hagyomány értelmezésekor Rabbow főművére, az ott kifejtett és igazolt hipoté-
ziseire és téziseire úgy tekintenek, mint kiindulópontra és vezérelvre. Mindazok
számára, „akik érdeklődnek a filozófia eme aspektusa iránt”, a rabbowi koncep-
ció minden korábbinál termékenyebbnek bizonyul, főleg azért, mert rámutat
arra, hogy a hellenisztikus filozófiai iskolák nevelői és önnevelői hagyománya
középpontjában a gyakorlatok formájában művelt filozófiával és a bennük és
általuk kiformált filozófiai élettel nagyobb horderővel bír, mint azt addig bárki
más felmérte. Hatását tekintve közvetlenül vagy áttételesen nem csak a szűken
értett filozófiatörténetre, a neveléstörténetre vagy a keresztény lelkiség történeté-
re nyomta rá a bélyegét, de mindmáig meghatározó az egész európai emberiség
gondolkodására és életére nézve is.

Az európai kultúra nevelői és önnevelői hagyománya – mely a középkori ke-
resztény egyház lélekgondozói tevékenységében éri el azt a végső formát,
amelyben számunkra, részben még mindig vallási, részben már szekularizált
formájában áthagyományozódott –, nem csak örököse, de – a szerzetesi közös-
ségekben (ki)művelt lélekvezetés és Loyolai Szt. Ignác Exertitia spiritualia-ján
keresztül – egyenes ági leszármazottja az antik, közelebbről a hellenisztikus
filozófiai hagyománynak. A folytonosságot Rabbow hangsúlyozza, aki, miköz-
ben elkészíti az ókori filozófiai spirituális technikák listáját – a sztoicizmust és
az epikureizmust tekintve szülőhelyüknek –, a történetüket vizsgálva arra a belá-
tásra jut, hogy innen ezek először a hétköznapi életbe sugároztak ki, majd pedig
áthagyományozódtak a későbbi korokba is. Így lesznek a keresztény – katolikus, 
illetve klasszikus protestáns – lelkigyakorlatok ezek örökösei. Ennek következ-
tében a jelenkor spirituális technikái, a középkori keresztény lelkiségen és azon
belül is a szerzetesi spiritualitáson és Loyolai Szt. Ignác Lelkigyakorlatok című
művén keresztül, egész az antikvitásig nyúlnak vissza. Természetesen nem vál-
tozatlan formában, hiszen a különböző korszakok és kontextusok jelentős módo-
sítást végeznek rajtuk. Ezért fordít Rabbow állandó figyelmet az antik technikák
és a keresztény technikák összehasonlítására, ezzel is irányt mutatva a későbbi
értelmezők számára, hiszen

[a] keresztény egyház módszeres lélekvezetéséről festett kép nem va-
lami újat képvisel a nyugati világban: az erkölcsi formaadó akarat antik
radikalizmusának megújítását jelenti a vallási szférában.6

6 „Das große Bild der methodischen Seelenleitung der christlichen Kirche steht nicht als ein Neues 
in der abendländischen Welt: es ist die Erneuerung einer antiken Radikalität des sittlichen
Formwillens in der Sphäre des Religiösen.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 16.o.
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Mivel ez – a gyakorlatok tekintetében egységesnek mutatkozó – spiritualitás
örökség különböző szellemi közegben bontakozott ki, nem lényegtelen, hogy 
találunk-e egyetlen, átfogó elnevezést magukra a gyakorlatokra. Mint a fentebbi 
idézetből kiderül, Hadot itt eltér Rabbow javaslatától. Amikor Loyolai Szent 
Ignác művét említjük, melynek címe nevet ad a keresztény lelkiségben mind a
mai napig végzett lelkigyakorlatoknak, nem szabad elfelejtenünk, hogy latinul a
spirtualis melléknév szerepel a címben, amit magyarul inkább szelleminek kel-
lene fordítanunk. (Tudjuk persze, hogy e mögött a kérdés mögött ott áll a Szent-
lélek latin nevének és magyar fordításának egész problématikája is (Sanctus
Spiritus)). De szemlátomást ez franciául is pontosítást igényel. Hadot visszatér
Szt. Ignác kifejezéséhez, és saját, programadó tanulmányában kitér arra, hogy
miért nem tartja Rabbow javaslatát, aki az erkölcsi vagy a morális (sittlich) elne-
vezést javasolja, találó elnevezésnek, néhány más, általa említett és kipróbált,
majd elvetett elnevezéssel együtt.

Mert a találó elnevezés egyáltalán nem mellékes. Olyan nevet kell ugyanis ta-
lálni, és ebben osztja Rabbow véleményét, amelyik nemcsak a gyakorlatok (kivi-
telezésében, irányultságában, céljában és hatásában megnyilvánuló) komplexitá-
sát képes kifejezni, hanem azt is egyértelműen kifejezi, hogy itt filozófiai gya-
korlatokról van szó, amivel elhatároljuk őket a lélekformálás (lélekvezetés és
lélekgyógyítás) egyéb, mágikus, vallási, s talán a tudományos alapon nyugvó
orvosi-pszichiátriai-pszichológiai terápiák kontextusától is. Hadot szerint
Rabbow meggyőzően igazolja – és ebben látja könyvének valódi értékét –, hogy 
ezek a gyakorlatok eredendőbben származnak a(z antik) filozófiából, mint a
(keresztény) vallásból. Ez még akkor is fontos, ha arra a kérdésre, hogy honnan 
kerültek a (görög) filozófiába, mégiscsak azt a választ kell adnunk, hogy valami-
lyen ősibb, vallási-mágikus-sámánikus tradícióból.7 A filozófiai közegben ugya-
nis jelentősen módosulnak, és valósággal átlényegülnek, olyannyira, hogy joggal
tekinthetünk rájuk úgy, mintha előzmények nélkül, a filozófiában, pontosabban
Szókratész filozófiájában születtek volna meg. A mágikus és filozófiai spirituali-
tás között az a lényegi különbség, hogy a filozófiai gyakorlatok nem járnak mó-
dosult tudatállapottal, nem igényelnek és nem is idéznek elő mesterséges tudatál-

7
Ahogy P. Hadot megjegyzi: „A spirituális gyakorlatok művelése valószínűleg olyan hagyomá-
nyokban gyökerezik, melyek mára a feledés homályába vesztek.” Majd ehhez a mondathoz fűz
egy lábjegyzetet, melyben a lehetséges eredetre vonatkozó elképzeléseket ismertetve megjegyzi,
hogy egyes szerzők szerint „még korábbra kellene visszanyúlni, és először a püthegóreusoknál,
majd még rajtuk is túl a mágikus-vallási és sámáni eredetű légzés-technikákban illetve memória-
gyakorlatokban kellene a gyökerüket feltárnunk”. Ebben a kérdésben azonban több oknál fogva
nem foglal állást, illetve nem bocsátkozik vitába sem, hiszen számára az a legfontosabb, hogy
filozófiai gyakorlatokként ezek a spirituális technikák jelentősen különböznek a vallási-mágikus-
sámáni technikáktól: „...a minket érdeklő spirituális gyakorlatok olyan mentális folyamatok, me-
lyeknek semmi közük a kataleptikus transzállapotokhoz, épp ellenkezőleg, az értelmi ellenőrzés
szigorú igénye jellemzi őket, és ez az igény számunkra Szókratész alakjával bukkan fel a törté-
nelemben.” P. Hadot: Exercices spirituels, im., 38.o. 4. lábjegyzet.



100

lapot-változást a szónak abban az értelemben, hogy nem kiiktatják, hanem felfo-
kozzák a racionális, éberléti tudatot. A változást magában a tudatban vagy a 
gondolkodásban viszik végbe. A lélek vezetése és gyógyítása a lelki élet racio-
nalizálásával zajlik. Természetesen ennek a racionalitásnak az értelmét nem a
modern instrumentális racionalitás felől kell meghatározni, amely az ésszerűben
csupán meghatározott műveleti tevékenységek végzését látja, s a lelki életnek 
azokat a jelenségeit, melyek nem illeszkednek ezekbe a műveleti eljárásokba,
mint irracionálist elveti. A racionalizálás eredendőbben a teljes lelki élet transz-
parenssé tételét jelenti. Vagyis ezeknek a filozófiai szellemi-lelki gyakorlatok-
nak nincs magukon túlmutató, és ezzel együtt tőlük független céljuk; bennük és
általuk a szellem, a lélek szerez tapasztalatot magáról. Van azonban a tapasztalás
pillanatán túlnyúló hatásuk, amit formálisan így lehet meghatározni: a gyakorla-
tok a gyakorlat végzőjét kimozdítják önmagából. Ezzel megnyitják önmaga
másmilyen elgondolásának, megértésének, de mindenekelőtt önmaga másmilyen
– vagy egyáltalán – megtapasztalásának lehetőségére. Ebben áll a gyakorlatok
filozófiai jellege. Az idézetből inkább csak sejteni lehet egy értékítéletet: mintha
a filozófiai karakterük növelné a hitelességüket, és elfogadhatóbbá tenné őket.
Miért? A válaszunk átvezet az újabb kapcsolódási ponthoz.

Ha Rabbow elképzelését követve, a hellenisztikus filozófiát nem az „elméle-
ti” tanításuk, hanem a szellemi gyakorlatok felől értelmezzük, akkor éppen ami-
att, mert a gyakorlatok fontosabbak a teoretikus diskurzusoknál, egyúttal magá-
ról a filozófiáról, a filozófiai tevékenységről tudunk meg valami olyat, ami nem 
egyezik a mai elképzelésünkkel. Ezt P. Hadot szintén hangsúlyozza alapvető
tanulmányában:

nem csak arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az antikvitásban
léteztek spirituális gyakorlatok, de egyben fel akarjuk mérni ennek a
jelenségnek a hatókörét és a jelentőségét is, rámutatva arra, milyen kö-
vetkezmények adódnak mindebből az antik gondolkodásnak és magá-
nak a filozófiának a megértésében.8

Egy másik helyen pedig annak az érzésének ad hangot, hogy a különböző ér-
telmezési tendenciák a különbségek ellenére is egyetlen közös pont felé halad-
nak, ahol a filozófiáról kialakult elképzelések felülvizsgálatára kényszerülünk.
Mi lehet a magyarázata annak, hogy a filozófia egy adott korszakának és irány-
zatainak újraértelmezése a filozófiáról mint olyanról alkotott képünk felülvizsgá-
latához vezet? Miért gondolják azt, hogy a hellenisztikus iskolák valami lényegit
képviselnek a filozófiában, amit úgy lehet kiolvasni belőlük, ha lehántjuk róluk a
történeti tradíciókból adódó különbségeket?

8
P. Hadot: Exercices spirituels, im., 22.o.
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Erre kérdésre legjobban M. Foucault alapján lehet válaszolni, aki bizonyos
értelemben a gyakorlatok formalizálásával jutott arra a belátásra, hogy a külön-
böző irányzatokban és korszakokban, különböző szándékból, módon és céllal
végzett gyakorlatok közös célkitűzése az volt, hogy a gyakorlat végzőit átalakít-
sák és alkalmassá tegyék arra, hogy befogadjanak vagy bekebelezzenek egy 
igazságot. Ez az igazság azonban nem előzetesen adott, vagy a gyakorlatban 
megtörténő tapasztalaton túl rejtőzik, hanem egybeesik magával a gyakorlat
elvégzésével megtörténő tapasztalattal (vagyis a tapasztalás és a benne megta-
pasztalt ugyanabban a történésben történik meg). Emiatt lehet ezeket a gyakorla-
tokat performatív igazságjátékokként értelmezni. És ha ez elnevezést kiterjeszt-
hetjük a filozófia egészére, azt mondhatjuk, hogy a filozófia nem más, mint
performancia, azaz lényegét tekintve cselekvés. A filozofálás olyan aktusokban 
megy végbe, amelyek önreferenciálisak és valóságkonstituáló erővel bírnak:
teszik, amit mondanak, azáltal teszik, hogy mondják. A filozófiai maga teremti a
tárgyát és erről a tárgyról szól, mondásának igazságértéke nem a valamiképpen
tételezett valóságnak való megfelelésből ered, hanem annak a megtapasztalásá-
ból, ahogy a problémát épp ebben a formában, ezen a módon, az elvégzett gya-
korlat által és benne, a gyakorlat tényleges elvégzésében, és sehogy máshogy 
megtapasztalni nem lehet.

Összegezve az eddig elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy azért válik
Rabbow műve mértékadóvá, mert szerinte a hellenisztikus kori filozófiák értel-
mezését a gyakorlatok felől kell elvégezni, melyek kitüntetettségét az alkotja,
hogy eltérően más spirituális technikáktól, filozófiai gyakorlatok, s mint ilyenek
nem csak a lélekvezetés filozófiáját alkotják, de arról is tanúskodnak, hogy a
filozófia lényegét tekintve miként bontakozik ki lélekvezetési gyakorlatok for-
májában. Ennek öröksége aztán áthagyományozódott a későbbi korokba, és a
középkori lelkiség különböző formáinak közvetítése révén, átkerült a modern és
a jelen korba is, egy egységes európai spirituális hagyományt teremtve így,
melyben a szellem minden megnyilvánulási formája egységbe rendeződik.

A gyakorlatok listája

A jelenség értelmezésben lényegi szerepet játszó momentumokon túl ugyan-
csak példaértékű, hogy Rabbow elkészíti a hellenisztikus kori gyakorlatoknak a 
listáját is. Ennek a listának a jelentőségét az adja, hogy az antikvitásból nem
maradt ránk a gyakorlatok semmilyen összefoglaló felsorolása. Sőt, alig találunk
leírást róluk. Ennek két oka van, és ez is Rabbow tézise. Az egyik, hogy elvesz-
tek azok a művek, amelyek ezekről a szellemi tevékenységekről és jelenségekről
szóltak (Diogenész Laertios számos címet megőrzött, de a művek már hiányoz-
nak). A másik ok az, hogy a művelésük és az áthagyományozásuk szóban tör-
tént. A keresztény egyház későbbi lélekgondozói hagyományával ellentétben,
mely a javasolt vagy előírt lelkigyakorlatokról megszámlálhatatlan könyvet vagy
könyvecskét őriz,
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az antik lélekvezetés nem hozott létre ilyen pszichoaszketikus irodal-
mat. A gyakorlati útmutatást a mester – a keresztény gyakorlatokban a 
Director spiritualis – szóban adta át a gyakorlatozóknak.9

Mégis biztosak lehetünk abban, hogy koherens egésszé összeálló rendszert
alkottak. Ebben megerősíthet bennünket az, ha meggondoljuk, hogy minden
gyakorlat lényegéhez hozzátartozik a szabályozott eljárásrend és kivitelezés, a
rendszeresség és a szisztematikus szerveződés. De ugyancsak a rendszerszerű
szerveződésük mellett szól, hogy életgyakorlatokként, életvezetési technikákként
(techné tu biu) az egész életet szervezik. S akkor még nem utaltunk arra, ami
megint egy rendkívül fontos kérdést vet fel, hogy más kultúrákban, ahol fennma-
radtak, rendszerként őrződtek meg. Gondoljunk csak a jóga-technikákra. Az
eredeti rendszerezés ismeretének hiányában ma már konvencionálisnak tekinthe-
tő Rabbow listája, mely a gyakorlatok csoportosításának és besorolásának szem-
pontjait is tartalmazza. Ezek a következők:

1. a szemlélődés és a megfontolás gyakorlatai (a szigorú, módszeres 
meditáció; visszavonulás, magába szállás; a szívbe vésés módszere,
cselekvési maximák „kéznélléte”; a jó gondolatok; szabad meditá-
ció);

2. a felkészülést segítő gyakorlatok (praemeditatio);
3. önvizsgálat (lelki vizsgálat; lelkiismeretvizsgálat);
4. a lelki nevelést célzó beszélgetés (belső monológ, verbális önbefolyá-

solás, lelki nevelést célzó írástevékenység);
5. az építő olvasás (költők és gondolkodók szavai mint erkölcsi mondá-

sok, léleknevelő befogadásuk és megértésük módszere),
6. életgyakorlatok (életvezetési és életuralási technikák; a segítségnyúj-

tás rendszere; éberség),
7. katartikus lélekgyógyítás10.

9
Eine solches psychoasketisches Schriftum hatte die antike Seelenleitung nicht. Hier war die 
Überlieferung vorzugsweise, die praktische Anleitung durchaus eine mündliche, vom Meister –
dem Director spiritualis der christlichen Übungen – an den Exerzitanten. Paul Rabbow: 
Seelenführung, im., 20. o.

10 Fontos megemlíteni, hogy P. Hadot, aki a terápiás célú szellemi fejlődés feltételezett mozgása
alapján csoportosítja és állítja sorba a gyakorlatokat, Alexandriai Philon két listájára hivatkozva
így rendszerezi őket: „Alexandriai Philonnak hála, két lista azért ránk maradt ezekről a gyakor-
latokról. Nem egyeznek meg teljesen egymással, arra azonban mindenképpen jók, hogy átfogó
képet nyerjünk egy sztoikus-platonikus forrásból táplálkozó filozófiai terapeutikáról. Az egyik
szerint ilyen gyakorlatok: a kutatás (zetézisz), az elmélyült vizsgálat (szkepszisz), az olvasás, a
hallgatás (akroázisz), a figyelem (prozokhé), az önuralom (enkrateia), a közömbös dolgok irán-
ti közömbösség. A másik a következő felsorolást tartalmazza: olvasmányok, elmélkedések
(meletai), a szenvedélyek gyógyítása, a jóra való emlékezés, önuralom (enkrateia), a kötelessé-
gek teljesítése. A listák segítségével rövid leírást adhatunk a sztoikusok spirituális gyakorlatai-
ról, ha az alábbi csoportosítás szerint tanulmányozzuk őket: először a figyelem, az elmélkedé-
sek és a jóra való emlékezés gyakorlatait kell elsajátítani, majd jönnek az intellektuálisabb gya-
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A gyakorlatok eredetéről és történetéről

Az eredetükre vonatkozóan tanulságos lehet számunkra, hogy a filozófiai is-
kolákat vagy egyéb közösségeket elhagyva, leegyszerűsített formában, a min-
dennapi élet részévé is válnak (ahogyan erről a hellenisztikus irányzatok virág-
korának időszaka, a császárság első két évszázadának önkultúrája, majd, főleg a
késő középkortól kezdve, a keresztény egyház laikus lélekgondozásának történe-
te és a spiritualitás iránt napjainkban tapasztalható, már-már divatjelenségnek
tűnő, eleven érdeklődés tanúskodik). Rabbow szerint ez arra utal, hogy az önne-
velésre, önalakításra és öntökéletesítésre irányuló törekvés az emberi lélek ter-
mészetes adottsága, és „van egy mélyebb, általános emberi tudás a belső élet
formáló erejéről”, mondja, amely egyaránt érthető a lélek önmagát megformáló
és a személyiséget meg- és átformáló erejeként. Ebbe a természettől eredő
igénybe és törekvésbe simulnak bele a „professzionális lélekvezetés” szisztema-
tikus és módszeres praxisai. Belesimulnak,

[m]ert nem valami erőszakos, mesterséges, kényszerítőn mechanikus,
aritmetizált nevelésről van itt szó, épp ellenkezőleg, ezek a módszeres
lelki edzőgyakorlatok (psychische Gymnastik, methodisches Training)
a lelki átalakulás természetes ősforrására mennek vissza.11

Emiatt úgy tűnik, mintha bennük és velük a lélek magát akarná „kérlelhetet-
len elszántsággal” meg- és átformálni azért, hogy elérjen „egy magas, meglehet, 
túlontúl magas célt”. A lélek, önmaga „megemelése” érdekében, belső szükség-
ből fakadóan, maga formálja magát, maga által teremtett helyzetekben – pl. a 
filozofálás szituációjában.

Az antik gyakorlat lényegét tekintve valamilyen erkölcsi feszültség, 
kényszer és ínség, kifejeződése és egyúttal segítője annak, hogy az ön-
formálásra irányuló akarat az erkölcsi élet módszeres megszervezésével 
megszilárduljon és megerősödjön. Az a törekvés az önérvényesítésre
irányuló akarat lépcsőzetes, fokonkénti kibontakozását segítő módszer-
ré fejlődik, mely égi célokat tesz elérhetővé, amikor emberfeletti ugrást

korlatok, mint az olvasás, a hallgatás, a kutatás, az elmélyült vizsgálat, végül pedig a cselek-
vésben megvalósuló gyakorlatok, mint az önuralom, a kötelességek teljesítése, a közömbös
dolgokkal szembeni közömbösség.” P. Hadot: Exercices spirituels, im., 26.o.

11 „Denn keineswegs ist es gewaltsame Verkünstelung, unfreie Mechanisierung, starre
Arithmetisierung des menschlichen Erziehungswillens, was in diesen eigentümlichen Praktiken
psychischer Gymnastik und methodischen ’Training’ uns entgegentritt, sondern das gerade
Gegenteil: ein Rückgang zu den natürlichen, den Ur-Quellen seelischer Unformung aus einer 
bestimmten Ganzheit und ernsten Unerbittlichkeit des Greifens nach einem höchsten, vielleicht
überhohen Ziel.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 19-20.o.
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nem igénylő, elérhető célokkal helyettesíti őket, hogy rajtuk keresztül
bátorságot és akaraterőt adjon.12

A lélek és a személyiség önformáló, önnevelő tevékenységének az alapja ez a 
természettől adott erő és törekvés, mely az antik filozófia módszeres lélekveze-
tési eljárásaivá fejlődik és a nevelés és az önnevelés szolgálatába áll.

A gyakorlatok eredetének okát és forrását megismerve, felmerül a kérdés,
hogy ha ennyire természetes velejárója a léleknek az önformálásra való törekvés,
miért ilyen kései fejlemény a történelemben a gyakorlatok megjelenése? Ne
feledjük, hogy nem általában a lélek önformáló törekvéséről, hanem a filozófiai
önformálásról van szó, vagyis léteznek a lélekformálásnak más, ősibb vagy ko-
rábbi, nem-filozófiai formái, melyekből a filozófiai gyakorlatok, miközben sza-
kítanak is velük, kifejlődnek. Hogy miért éppen a görög filozófiában, azt
Rabbow, a maga természetes evolúcióra épülő szemlélete alapján, akkor fogal-
mazza meg, amikor könyvének célját és feladatát is meghatározza. Eszerint azt
akarja megmutatni, hogy

[a]z akarat átformálásának és a lelki nyugalom elérésének problémáit
és módszereit, melyek mindmáig elevenen élnek, akkor dolgozták ki és
terjesztették el az antik lélekvezetők, amikor a görög emberiség lénye-
gi létmódját tekintve mélyreható változáson esett át...

Ezt a mélyre ható változást Rabbow az uralkodó történelmi értelmezést kö-
vetve mutatja be. Eszerint a poliszok válságával, a közösségi és nyilvános élet
kiüresedése miatt az emberek elfordultak a közügyektől, és magukba fordultak. 
A közösség ügyeivel szemben előtérbe helyezték a személyes élet problémáit, az
egyéni életproblémák pedig egyéni megoldásokat igényeltek, melyek a belső
világ erőinek és folyamatainak mélyre hatoló megértését feltételezik. Márpedig
az (egyéni vagy személyes) életben jelentkező problémákat a külső és a belső
világ kölcsönhatásából kiindulva értelmezik. Az életproblémák abból erednek,
hogy a lélek a külső világ hatásaira rossz válaszokat ad, ezért a problémák a
helyes lelki karakter kiformálásával oldhatók meg, ami lényegileg egyet jelent –
s itt domborodik ki a folyamatos és rendszeres gyakorlatozás preventív szándéka
– az elkerülésükkel vagy a megszüntetésükkel. Rabbow ebben a befelé fordulás-
ban, szemben a történészi értelmezéssel, nem a hanyatlás jelét látja, mert a sze-

12 „Wir sehen in dem antiken Exerzitienwesen den Ausdruck und Hilfe einer tiefen sittlichen 
Spannung, einer Not, in der der Selbstgestaltungswille zu einem Methodismus des sittlichen 
Lebens sich verfestigt und verhärtet und solcher Verfestigung Stufen (Treppen, scalae) der
Methode bereitet zu dem himmelhohen Ziel, das mit einem übermenschlichen Sprung nicht zu
erreichen ist; ein System von Hilfen, das in stufenweise, Fortschreiten dem 
Selbstgestaltungswillen nähere, erreichbare Einzelziele setzt und ihm dadurch den Mut, die
Willensschwungkraft gibt und erhält.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 20.o.
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mében a hellenizmus lesz az a korszak is, amelyben „a görög emberiség lénye-
gében bekövetkezett mélyreható fordulata – a magába fordulás – az európai
nevelés és önnevelés nagy (mondhatnánk modern) fordulatát is magával hozza.”
Az Előszóban pedig ugyanezt a gondolatot úgy fogalmazza meg, hogy a görög
emberiség lényegének és létmódjának lényegi változása következtében „éretté
vált arra a feladatra” (kiemelés tőlem – K.L.), hogy módszeres lélekvezetést
dolgozzon ki. Az önnevelésre való érettség pedig abban nyilvánult meg, hogy az
akaratformálás eszközeit

az antik nevelés mintegy öt évszázados folyamat során aprólékos ala-
possággal, kérlelhetetlen komolysággal, megingathatatlan akaraterővel
elmélyítette és átdolgozta, ami a későbbiekben, egészen a mai napig,
irányadó maradt azok számára, akik ezért a feladatért és célért küzdöt-
tek.13

Hogy ez az önformálásra és önnevelésre irányuló kérlelhetetlen komolyság és
megingathatatlan akaraterő eredményesnek és hatékonynak bizonyult, mi sem
mutatja jobban, mint hogy a korai császárkorra, amikor ezek a gyakorlatok a
virágkorukat élik, már kiépült a módszeres lélekvezetés rendszere. A virágkor
együtt jár azzal is, mint láttuk, hogy az életvezetés filozófiai gyakorlatai a min-
dennapi életpraxis részévé válnak.

Innen kerülnek át a filozófiai spirituális gyakorlatok vallási területre, és a ka-
tolikus egyház lélekgondozásában, a lelki, szellemi élet módszeres ápolásában, a
disciplina spiritualisban öröklődnek tovább. És ami fontos, hogy nem csak a
katolikusoknál, de, „megőrizve ezek bölcsességét”, mondja Rabbow, Luthernél
és a klasszikus protestantizmusban is.

A gyakorlatok történeti folytonossága a jelenkorig vezet bennünket, hiszen
mindaz, ami manapság, akár szakszerű vizsgálatban, akár népszerűsítő könyvek-
ben erről a témáról – az „akarat iskolája”, „személyiségformálás”, „önnevelési
eljárások”, „lelki-szellemi tréningek”, „életművészet” címén (ezek Rabbow kife-
jezései) – megjelenik, az antik technikák örököse, teljes azonosságukban, és,
persze, teljes különbözőségükben is.

13 „Die Probleme und Methoden der Willensbildung und der Leitung zum Seelenfrieden, die bis 
heute nicht zur Ruhe gekommenen, sind von den antiken Seelenführern in jener geschichtlichen
Stunde aufgerührt und angegriffen, als das griechische Menschentum in einer erschütternden
Wandlung seines Wesens für diese Aufgabe reif geworden war; sie sind vertieft und 
durchgearbeitet worden in einer fünf Jahrhunderte währenden Bewegung des antiken
Erziehungswillens, und zwar mit einer sucherischen Gründlichkeit, einem unerbittlichen Ernst,
einer berohenden Willenskraft, die in die Kämpfe der späteren Zeitalter um diese Aufgabe und
diese Ziele – bis in die Gegenwart – ein Licht wirft.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 13.o.
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A gyakorlatok komplexitása

Hogyan illethetők mármost összefoglaló és találó névvel ezek az antik tech-
nikák? Fentebb említettük, hogy a találó elnevezésnek tétje van: tudnia kell a 
gyakorlatokat a maguk komplexitásában megragadni, már ami az eredetüket, a
kivitelezésüket, a történetüket, a céljukat illeti.

Ha sorra vesszük azokat a kifejezéseket, melyeket Rabbow a jelenség értel-
mezésére használ, sokkal differenciáltabb koncepció körvonalai rajzolódnak ki,
és előtűnnek a filozófiai gyakorlatoknak azok a jellemzői is, melyeket csak az ő
értelmezésében találunk meg. Rabbow abból a belátásból indul ki, hogy a helle-
nisztikus filozófiák – és így megértésük – központi eleme és kulcsa az, hogy az
elméleti diskurzusalkotás helyett az igazság konstitúciója és elsajátítása gyakor-
latok révén megélt tapasztalatokban megy végbe, melyek a személyiség meg-
formálását eredményezik.

Így ennek nyomán (a lélekvezetés praxisáról van itt szó) megismerjük
és megértjük azokat a húsvér embereket, akik azokban a filozófiákban
és általuk lettek azok, akik, és megismerjük és megértjük azt az életkö-
zeget, amelyből ezek a filozófiák származtak (...) A lélekvezetés adja
ezért a kezünkbe a filozófiai rendszerek megértésének kulcsát, és vele
tudjuk felmérni a jelentőségüket is.14

Kivitelezésük és célkitűzésük felől szemlélve ezek a gyakorlatok az önbefolyá-
solás meghatározott aktusai, vagyis az akarat befolyásolásának és az önfegyelme-
zésnek a módszeres praktikái (Praktiken methodischer Willensbeeinflussung und 
Selbstdisziplinierung). Ezek a cselekedetek attól válnak gyakorlatokká, hogy
ismételhető, tervszerű, rendszeres, mesterségbeli tudásra épülő szabályozott
eljárások sorozataként az erkölcsi életvezetés és életuralás technológiájává szer-
veződnek (Technologie der sittlichen Lebensbehandlung und – bemeisterung). 
Ezek az életvezetési technológiák más, különböző célok elérésére és megvalósí-
tására kidolgozott, ökonomikus eljárásrendekhez hasonlóan, pontosan meghatá-
rozható, megtanítható és begyakoroltatható, tehát áthagyományozható és elsajá-
títható tudást képeznek. Így jön létre az akarat iskolázásának és a jellem formá-
lásának a rendszere (System der Willensschulung und Charakterformung), mely 
utat (methodos) nyit az önneveléshez (Weg zur Selbsterziehung). Ez a tudásra és
jártasságra támaszkodó önnevelési módszer feltételezi a rendszerességet, egyfaj-
ta állandó készenlétet és edzést, mely lelki tréning (Seelisches Training), vagy 
pszichoaszketikus aktusok technikáiként (Technik der Exerzitien und 

14 „So leht sie (die Praxis der Seelenleitung) uns die lebendigen Menschen kennen und verstehen, 
die in jener Philosophien und durch sie wurden; und lehrt uns die Lebensmitte kennen und 
verstehen, aus der jene Philosophien wurden (...) So gibt die Seelenleitung ein 
unvergleichliches Instrument der Deutung und des Verstehens der philosophischen Systeme.”
P. Rabbow: Seelenführung, im., 16-17.o. 
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psychoasketischen Akten) mind összetettebb formát ölt, mígnem végső soron az
életművészet rendszerévé fejlődik (Lebenskunst).

Ha viszont hatásuk felől értelmezzük őket, akkor ez a változatos és differen-
ciált megközelítésmód leegyszerűsíthető egyetlen meghatározottságra. Nem 
vitás, a gyakorlatok hatást akarnak kifejteni a gyakorlatozóra: az akarat edzésén
és a karakter megformálásán valójában a személyiség átalakítását, a helyes élet-
vezetésre képes személyiség kimunkálását kell érteni. Ezt hivatott kifejezni az
„erkölcsi gyakorlatok” (sittliches Exerzitium – sittliche Übung) elnevezés, mely-
lyel az önbefolyásolás olyan meghatározott eljárásait jelöljük, amelyeket megha-
tározott erkölcsi hatás kiváltásának tudatos szándékával végeznek.

Azt Rabbow rögtön hangsúlyozza, hogy nem erkölcsi kérdések puszta meg-
fontolásáról van szó, mert semmiképpen nem információk átadása és megszer-
zése a cél, hanem a közvetlen erkölcsi hatás előidézése, ez pedig a személyiség
és az élet megváltozásával mérhető. A gyakorlás tulajdonképpen meghatározott
eljárások ismételgetését jelenti, amíg abból (új) viselkedési szabály vagy (koráb-
bi beidegződést felváltó) megszokás nem lesz.

Amikor Rabbow erkölcsi gyakorlatokként beszél róluk, egyúttal igyekszik
elkülöníteni őket másfajta gyakorlatoktól, mindenekelőtt a szellemiektől vagy az
értelmiektől, amiken ő valamilyen tananyag elsajátítására irányuló eljárásokat
ért, illetve a fizikaiaktól, azaz a testnevelő gyakorlatoktól. Ezzel látszólag való-
ban leszűkíti az értelmezés terét, hiszen eleve kizárja annak lehetőségét, hogy 
intellektuális és testi tréningek célja is lehet erkölcsi hatáskeltés. De csak látszó-
lag, hiszen a meditációról szóló elemzései alapján ennek épp az ellenkezőjére
következethetünk. Először is, mondja, meditálni nem azt jelenti, hogy gondol-
kodni valamin, utánagondolni valaminek, megfontolni vagy fontolóra venni
valamit, ahogyan azt közönségesen gondolnánk, hanem különös formája az esz-
mélkedésnek, mely erkölcsi irányultsággal bír. Ugyanakkor nem csupán egy a
gyakorlatok között, hanem az erkölcsi irányultságú gyakorlatok paradigmatikus 
formája, olyannyira, hogy a görög szó (mélétan>meditare) általában jelent min-
denféle gyakorlást, de főleg szellemi gyakorlatokra érvényes, és ebben különbö-
zik az aszkézis névvel jelölt tett-gyakorlatoktól. Az antik és modern szerzők
ilyesfajta kifejezésekkel illetik a meditációt: „az elgondolt, meggondolt tartalom 
tartós megjelenítése”; „kérődzés”, „megrágás”, „ráharapás”, „méh módjára meg-
szívni magunkat”, „a képzeteket megkóstolni, megízlelni”, „látni, hallani, érezni,
szagolni őket”, „hagyni, hogy átjárjon ízük, illatuk”. Rabbow meglátása szerint

ezek a beszédes, esetenként drasztikus ismertetőjegyek természetesen
nem „puszta képek”, hanem többek annál: a gondolkodás specifikus
pszichológiai kategóriájának ideogrammái, valahol a megfontolás,
„feldolgozás” és ezek testi-organikus folyamatai között, nem érzékiek,
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mint ezek, de nem is gondolatiak, mint azok; sajátlagos – szellemi –
elnevezés azonban nincs számukra.15

Ez a köztes – a testi-organikus és a gondolati „között” zajló – történés egyfe-
lől közös jellemzője az antik és a mai napig ható keresztény meditációknak:
meditálni mélyebb gondolkodást jelent a szokásoshoz képest, amennyiben a
lélek mélyebb rétegeit hívja elő. Akik megtapasztalták és gyakorolták, azt mond-
ják – és a fentebbi kijelenéseket tapasztalati leírásokként kell értenünk –: 

meditálni annyit tesz, mint magunkévá tenni egy tartalmat úgy, hogy
életként, beépüljön a lélek organikus, tudattalan életfolyamatába; a lé-
lek legmélyebb szintjére hatoljon, azt áthassa, mint valami színezőa-
nyag, megszűnjék szemben álló tárgy lenni a gondolkodás számára,
amin gondolkodunk, hanem valami közvetlenül valóságossá, egy darab
lélekké váljon bennünk, amit nem elgondolunk vagy tudatosítunk, ha-
nem sajátunkként birtokolunk.16

Amennyiben pedig meletan általában a gyakorlatozást jelenti, ugyanez érvé-
nyes minden spirituális gyakorlatra is. Ebben teljes az egyetértés Rabbow francia
követői között is.

Az elnevezés problémája körül viszont az említett szerzők között nézetkü-
lönbség jelentkezik, ezért hadd legyen szabad Foucault és Hadot elnevezéseire
és definícióira is kitérnem. Mert bár a filozófiai ön- és személyiségformáló gya-
korlatok jelentőségének és történetének értelmezésében hasonló belátásra jutottak 
– igaz, ez részben a hatástörténeti köteléknek is köszönhető –, jelentős különbsé-
gek is mutatkoznak köztük, ami legtömörebben az elnevezésben tükröződik. 

Találunk-e találó elnevezést?

A megnevezések különbségéhez az vezet, hogy különbözőképpen értelmezik 
a gyakorlatok célját, vagyis azt, hogy végső soron mire szolgálnak, miben érik el
hatékonyan és sikeresen a céljukat. Míg Rabbow, láttuk, erkölcsi gyakorlatoknak

15 „Diesen sprechenden, z.T. drastischen Kennzeichnungen sind selbstverständlich keine ’bloßen
Bilder’, sondern mehr es sind Ideogramme für eine spezifische psychologische kategorie des
Denkens, die in der Mitte liegt zwieschen Nachdenken, ’Verarbeiten’ und jenen körperlichen-
organischen Vorgangen; die weder sinnlich ist wie diese, noch ’gedacht’ wie jenes; für die aber
eine eigentliche – geistige – Bezeichnung nicht gibt.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 24.o.

16 „Meditieren heißt – das sagen uns die Wissenden, die es erlebt und geübt haben –: einen Inhalt 
so in sich aufnehmen, daß er, als Leben, in den organischen unbewußten Lebensprozeß der
Seele eingeht; daß er als farbegebender, in die tiefste Tiefe der Seele dringt und sie durchdringt; 
daß er nicht mehr ’Gegen’stand ist, ’über’ man nachdenkt, sondern selbst als ein unmittelbar
Wirkliches in uns eingehend ein Stück Seele wird; daß er nicht gedacht und gewußt, sondern
gehabt wird.” P. Rabbow: Seelenführung, im., 24.o.
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nevezi őket (sittliche Übungen), P. Hadot spirituális gyakorlatokról (exercices 
spirituels), M. Foucault pedig önmagasági technikákról (techniques de soi) be-
szél.

Azt máris szeretnénk hangsúlyozni, hogy abban mindhárman egyet értenek, 
hogy olyan gyakorlatokról van szó, melyek átalakítják a személyiséget, és egy
meghatározott morális, etikai karakter kialakításához vezetnek, mert rendelkez-
nek azzal az erővel, amellyel mindezt végbeviszik. Inkább hangsúlybeli eltérés-
nek tűnik a különbségük. P. Rabbow szerint, mint láttuk, a gyakorlatok célja egy
bizonyos, mindig a kontextustól függő, meghatározott erkölcsi hatást kiváltása
a gyakorlóban. P. Hadot szerint viszont arra valók, hogy a személyiséget a maga
komplexitásában – tehát pszichikai, fizikai, intellektuális adottságaiban, morális
és szociális viszonyaiban – átalakítsák. M. Foucault szerint pedig arra, hogy 
identitást teremtsenek: miközben bizonyos adottságokat a személyiségben meg-
változtatnak, keretet, státuszt nyújtanak az önazonossághoz, összességében az
önmaga megteremtéséhez.

Az elnevezés jelentőségét egyébként Hadot élezi ki a leginkább, aki szerint a
gyakorlatok komplexitását a spirituális jelző adja vissza a leginkább, ez képes
kifejezni a legjobban, hogy egyaránt van szó értelmi, érzelmi, fizikai mozgások-
ról, melyek a személyiség egészének vagy valamely részének az átalakításával
adnak formát az individuum életének:

„Spirituális gyakorlatok” – a kifejezés megtévesztő lehet a mai olvasó
számára. Először is ma nem cseng jól a „spirituális” szó használata.
Jobb híján mégis kénytelenek vagyunk ezt választani, hiszen a szóba
jöhető többi melléknév vagy jelző, mint a „pszichikai”, „morális”, 
„etikai”, „értelmi”, „gondolati” vagy „lelki” közül egyik sem fedi le
annak a valóságnak minden aspektusát, melyet le akarunk írni. Termé-
szetesen nevezhetnénk őket gondolati gyakorlatoknak is, hiszen ezek-
ben a gyakorlatokban a gondolkodás önmagát veszi anyagként, és ma-
gát akarja megváltoztatni. De a gondolkodás szóval csak kis mértékben
tudnánk utalni arra, milyen fontos szerep jut a képzeletnek és az érzé-
kiségnek ezekben a gyakorlatokban. Hasonló okokból kell lemonda-
nunk az „értelmi gyakorlatok” kifejezésről is, jóllehet az intellektuális
aspektusok (meghatározás, felosztás, érvelés, olvasás, kutatás, retorikai
amplifikáció) szerepe szintén jelentős. Az „etikai gyakorlatok” megne-
vezés csábító lenne, hiszen, mindjárt látni fogjuk, a szóban forgó gya-
korlatok a szenvedélyekből való kigyógyuláshoz és az életvezetéshez
nyújtanak segítséget. Mégis túl szűk látókört nyitna ez az elnevezés.
Ezek a gyakorlatok ugyanis (...) a világlátás átalakulásához és a szemé-
lyiség átváltozásához vezetnek. A „spirituális” jelző ugyanakkor kife-
jezi, hogy ezekben a gyakorlatokban nem csak a gondolkodás, de az
egyén egész pszichikuma tevékeny, miközben feltárja a gyakorlatok 
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valódi dimenziót: segítségükkel ugyanis az egyén az objektív Szellem
életébe emelkedik föl, vagyis az Egész perspektívájába helyezi ma-
gát.17

Az adekvát elnevezés kapcsán éppen arra megy ki a játék, hogy sikerüljön
egyetlen névvel megnevezni a gyakorlatok fent említett összetettségét. Nem a 
megdolgozandó terület és nem is a megdolgozás eszközei, csakis a személyiség
átformálása felől kell értelmeznünk őket. Ebből a szempontból mindegyik elne-
vezés, miközben a gyakorlatok jellemvonásai közül számosat átfogón megragad,
a jelenség komplexitásához viszonyítva korlátozó értelműnek bizonyul. (Hang-
súlyozzuk, hogy az egyes szerzőknél a jelenség elnevezése mutatja ezt a korláto-
zottságot, értelmező leírásukban mindenki kitér a gyakorlatok komplexitására.)
A Rabbow által javasolt név azért, mert – bár hatását tekintve valóban erkölcsi
gyakorlatokról van szó –, nem tudja árnyalni a gyakorlatok kivitelezésének jel-
lemzőit, tehát nem derül ki belőle, hogy egyaránt szó van testi, lelki, intellektuá-
lis tevékenységről, gyakran ezek kombinációjáról, melyek hol szóban, hol írás-
ban, hol egyedül, hol közösségben valósulnak meg. És, mint fentebb láttuk, az
intellektuális és testi gyakorlatok bizonyos fajtáitól el is határolja őket. A Fouca-
ult használta elnevezés – önmagasági technikák – korlátait maga P. Hadot teszi 
szóvá egy másik írásában, emlékeztetve arra, hogy a gyakorlatok nem annyira az 
identitás megteremtését, sokkal inkább a személyiség folytonos (az ideális cél
elérhetetlensége miatt végtelen) átalakítását célozzák meg és viszik végbe.
Ugyancsak kritizálja egyébként a Foucault által használt másik elnevezést: az
egzisztencia esztétikáját is, mondván, hogy ezek a gyakorlatok prózaibbak, hét-
köznapibbak és főleg szabályozottabbak annál, hogy művészetként értelmezzük
őket, és hogy az elérendő cél nem a szép élet (az élet mint műalkotás), hanem a
jó élet (agathon), ami a morális jót jelenti, és legfeljebb csak az ebben implikált
szépségről lehet beszélni. Azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy ebbe az elneve-
zésbe nehezen foglalhatók bele azok a technikák, melyek éppen nem az én meg-
erősítését, a személyiség határozott karakterének kialakítását célozzák meg,
hanem minden egyedi-személyesnek, azaz korlátoltnak a felszámolását, az
egyetlen, végtelen, abszolúttal való egyesülés céljából. Ilyenek a misztikus él-
mények, az unio mystica gyakorlatai. 

P. Hadot megnevezése ebből a szempontból találóbb, hiszen a spirituális jel-
ző egyaránt utal intellektuális és lelki gyakorlatokra, de éppúgy utalhat testi gya-
korlatokra is, hiszen szerinte az elsődleges cél egy bizonyos szemléletmódnak,
egy bizonyos világviszonynak a kialakítása, amiben az egész személyiség vagy
egzisztencia involválva van. A szellemi ennek az egésznek a megnevezése. Ez-
zel együtt viszont hallgat az elnevezés arról, hogy a személyiség átalakítása egy

17
P. Hadot: Exercices spirituels, im., 20.o.
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bizonyos személyiségtípus vagy karakter megteremtését célozza, tehát a Rabbow
által kiemelt erkölcsi hatás és a Foucault által említett önazonosság elsikkad.

Az itt elmondottak miatt úgy tűnik, nem lehet közös nevezőt találni az elne-
vezésben, ezért javasoljuk azt, hogy nevezzük ezeket a gyakorlatokat filozófiai
üdvtechnikáknak, tudva, hogy az üdvösség kifejezés nagyon erős vallási (szá-
munkra: keresztény) konnotációt hordoz. Mégis, ennek az elnevezésnek a létjo-
gosultságát igazolhatja Foucault meghatározása, mely szerint olyan gyakorlatok-
ról van szó,

melyek az egyén számára lehetővé teszik, hogy egyedül vagy mások
segítségével a saját testén és lelkén, a saját gondolatain, viselkedésén
és létmódján különböző műveleteket végezzen el, megváltoztassa ön-
magát, hogy ezzel elérje a boldogság, a tisztaság, a bölcsesség, a töké-
letesség vagy a hallhatatlanság valamilyen állapotát.18

Az üdvtechnika elnevezést éppen azért tartjuk célravezetőnek, mert nem tar-
talmaz semmilyen különös utalást arra, hogy testi vagy lelki, intellektuális vagy
szellemi, morális vagy etikai gyakorlatokról van-e szó. Nyitva hagyja azt a kér-
dést is, hogy a személyiség megerősítését, az identitás megteremtését vagy a
személyiség transzformációját végzik-e el, ugyanakkor egyértelműen a céljuk
felől értelmezve határozza meg őket, amit összefoglalóan a létezés valamilyen
idealizált, magasabb rendű állapotának, azaz üdvösségnek nevezhetünk.
Érzésünk szerint ebben az elnevezésben egyszeriben szépen egymáshoz simul-
nak azok a különböző aspektusok, amelyeket a fenti szerzők külön-külön hang-
súlyoznak. Ehhez persze tisztáznunk kell, hogy az üdvösség nem keresztény és
egyáltalán nem is vallási fogalom, ha valláson valamilyen meghatározott hiede-
lem-, hit-, kultusz- és tanrendszert értünk. Annyiban azonban nagyon is vallási
fogalom, amennyiben a religio értelmét, antik etimológiák nyomán, egyaránt
vezetjük vissza a kötelékre (religare), a figyelmességre és gondosságra
(relegere) és az újraválasztásra (reeligere). Ebben az értelemben a vallás kifor-
dítja az egyént önmagából, felforgatja a világhoz és önmagához való viszonyát,
és önnön egzisztenciája iránti teljes mértékű elköteleződésére, önmaga (új-
ra)választására ösztönzi. A homo religiosus azt az embert nevezi meg, aki, ellen-
tétével, a homo neglegensszel szemben, gondot fordít az önmagához való vi-
szony ápolására és az egzisztencia iránti elköteleződését a léte iránti gondosság-
ban éli meg.

18
M. Foucault: Az önmagaság technikái, in: M. Foucault: Nyelv a végtelenhez, Latin Betűk Kia-
dó, Debrecen, 2000, 346.o.
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A transzformációs erő indukciója

Hármójuk közül egyedül Rabbow ered annak nyomába, hogy milyen módon
indukálódik az az erő, mely a személyiség transzformációját vezérli. Ekkor válik
érthetővé, miért határolja el az erkölcsi gyakorlatokat mind az intellektuális,
mint a testi gyakorlatoktól.

Arra helyezi ugyanis a legnagyobb hangsúlyt, hogy az erkölcsös személyiség
kiformálásának, az önnevelésnek, az akarat iskolázásának útja az önbefolyáso-
lás. Még akkor is, ha nem egyedül, hanem egy mester irányításával viszik végbe,
az erkölcsi hatást olyan igazság-tapasztalat képes csak kiváltani, melyet a gya-
korlatozó, éppen a megtapasztalásban, interiorizál. Ezt nevezi Foucault az iga-
zság szubjektivációjának. Rabbow szerint ennek legadekvátabb, mert leghatéko-
nyabb eszköze a befolyásolni képes meggyőző beszéd, a legkülönfélébb formái-
ban: a magunkkal folytatott belső monológ, ami éppen hangos kimondássá is
válhat (ilyenkor magában beszél az ember), a másokkal élőszóban vagy írásban
folytatott párbeszéd, a ránk hagyományozott költői és gondolkodói szövegekkel,
mondásokkal folytatott – hermeneutikai – dialógus. Az önbefolyásolás az önma-
gunkhoz való viszonynak sajátlagos formája, melyben a más sajáttá tétele zajlik,
és a közvetlen tapasztalásba egybeesik az igazság megértése és igazolása.

A beszéd útján végbevitt befolyásolás a maga hatékony eszközeit természete-
sen a retorikából veszi. Itt válik világossá, miben mások ezek a gyakorlatok a
gondolkodás és a test edzőgyakorlatainál: nem egyszerűen értelmi tevékenység-
ről és nem pusztán testi mozgásról van szó, hanem a tapasztalatok annyira meg-
győző megformálásáról és elsajátításáról, hogy ez valódi befolyást gyakoroljon a
gyakorlatozóra, és tényleges változást idézzen elő a személyiségében. Rabbow
szerint ez az a közös szál, amely végigvonul az antik filozófiai és a középkori
vallási lelkiségen, s valójában ez teremt folytonossági kapcsolatot a hellenizmus
és Loyolai Szt. lelkigyakorlatai között is. Hiszen első pillantásra inkább a kü-
lönbségük és nem a hasonlóságuk, és főleg nem a szoros rokonságuk tűnik fel.
Ezt csak akkor vesszük észre, amikor Rabbow szisztematikusan elénk tárja „fel-
fedezését”: a – tárgyukat, irányultságukat, céljukat és végeredményüket tekintve
olyannyira különböző – antik meditációk és a keresztényeknek előírt meditációk
abban rokonok, hogy ugyanazokat a retorikai eszközöket, fogásokat és alakzato-
kat alkalmazzák. Ezek középpontjában is az amplificatio (felnagyítás) áll – ami 
nem egy a többi retorikai fogás között, hiszen a beszéd lelkének nevezték – több
változatában is: felnagyítás az összehasonlítás útján (amplificatio per 
comparationem), felnagyítás emelkedő sorozatban (procedens gradatim), nagyí-
tás, felsorolás és darabokra bontás útján (amplificatio per enumeratio et partitio)
stb.

Ennek az értelmezői tendenciának a jelentőségét alig lehet túlbecsülni. Reto-
rika és etika ilyen szoros összefonódását aligha lehetne jobban érzékeltetni, mint 
azáltal, hogy kiemeljük meghatározott beszédcselekvéseknek az önbefolyásolá-
son keresztül kifejtett erkölcsi hatásait, ami talán az egyetlen útja az erkölcsi
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értékek továbbadásának (vagy a morál taníthatóságának). De még jelentősebb-
nek tűnik fel akkor, amikor a gyakorlatokat – elsősorban a transzformatív erejük
okán – performatív aktusokként, a filozófiát pedig performatív igazságjátékok-
ban kibontakozó tapasztalatként szeretnénk megérteni.


