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AZ EXISZTENCIALIZMUS
ALAPGONDOLATA ÉS KILENGÉSEI

Húsvét hetében ült össze Rómában "Congressus Thomisticus" néven
a keresztény bölcselők válogatott csapata, hogy napjaink egyik sokat
emlegetett filozófiai irányáról, az exisztencializmusról, ítéletet mondjon.
Hogy az exisztencializmus ennyire az érdeklődés gyüjtőpontjába került,
mutatja, hogy szerepét nem lehet lebecsülni, őt magát pedig egyszerű

kézlegyintés nem intézheti el. Ha már a pápa foglalkozik valamely böl
cseletiiránnyal, amint ezt nemrégiben XII. Pius tette egyik allekuciójá
ban, akkor a katolikus embernek figyelni és érdeklődnie kell, hogy mit is
várhat attól az exisztencializmustól, amelynek világnézeti elgondolását
az Egyház feje veszedelmesnek tartja. Nem várva meg a Congressus
Thomisticus eredményeit, néhány tájékoztató szót mondunk erről a böl
cseleti irányról, amely most Franciaország lelkiségét annyira befolyásolja.

Sajátságos jelenség ez. Amikor az exisztencializmus minden árnya
lata és következménye jelentkezett Németországban, akkor csap át hul
láma a szomszédba. Nem először észlelünk ilyen tüneményt. A moderniz
mus néven ismert tudományos mozgalom néhány évtizeddel ezelőtt akkor
került Franciaországba, amikor tételeit a németeknél már meg is unták
és újabb megoldások felé tájékozódtak. A latin népek, a franciák és
olaszok, temperamentumosan kezelték a német filozófia eredményeit és
azokat összegezve, rendszerezve úgy megmételyezték a teológiát, hogy
hozzá hasonló eltévelyedést és katasztrófát keveset lehet találni. Úgy
látszik ebben a stádiumban van ott most az exisztencializmus honosítási
folyamata is.

Ezelőtt az exisztenciaIizmus nevét sem igen hallottuk:. Eisler való
ban mindent tudó "Wörterbuch der philosophischen Begriffe" című három
kötetes nagy műve, még az 1921. évi kiadásban is meglepő szűkszavú

sággal szól róla, s azt a törekvést érti rajta, amely a logikai értéket lélek
tani vagy metafizikai adottságból vezeti le. Azóta K. Jaspers és
M. Heidegger egészen különös fényt adtak ennek a névnek, és volt idő,

amikor barát és ellenfél majdnem túlságos gyakorisággal. emlegették a
mestereket. Nálunk az exisztencializmus, mint világnézeti elv jelentkezik,
amennyiben az embert és helyzetét a társadalomban és a nagyvilágban
tisztán az emberről adott konkrét létből és lehetőségekből igyekeznek fel
fogni és megmagyarázni. Mint a többi filozófiai irányok koruk szülöttei,
úgy az exisztencializmus is. Mindegyiknek megvan az előföltétele a meg
előző bölcseleti kísérletekben és megoldásokban. Ezekhez járul a kor
lelkiségi többlete, amely a régivel való elégedetlenséget váltja ki és újat,
megfelelőbbet keres. Az intellektualizmus túlhajtásai Kant és Hegel nyo
mán bontakoztak ki teljes mértékben. A valóság érintése lehetetlennek
mutatkozott. Kant csak a látszatot tudta biztositani, a közeli dolgokra
vonatkozólag, a távolabbiakat. Istent, világot, szabadságot pedig egye
nesen kitörölte a spekulatív elméleti ismeret köréből. A meddő speku
lációkba való eltévelyedést befejezte Hegel, úgyhogy a filozófia mind
jobban eltávolodott a valóságtól, aminek megfogását már csak a tudomá
nyoktól lehetett várni. Nagy szakadást jelentett ez a lelkekben. Szükség-



szerü következményként jelentkezett tehát a törekvés, hogy a filozófálás
is közelebb jusson a valósághoz és ne holt vagy halálthozó formulákkal, ha
nem éltetö erővel töltse meg a lelket. A racionale és irracionale, a fogalmi
ismeret és intuició örök harca kezdődött újra és Herakleítosi erővel meg
szülte Klages életbölcseletét és az exisztencializmust.

Hogyan kell az embernek elhelyezkednie a világban, a világgal és
a világfölötti tényezővel szemben, hogyan érintkezik ezekkel, míly erők

nek az eredője az ember, miből tevődik össze az a lelkiség, amely meg
nyugtatja és amelyből tisztán ragyog ki az embert az egész valósághoz
kötő minden viszonylat? Az emberiség minden időkben ezekre a kérdé
sekre várt feleletet a filozófiától és a bölcselőket ezek érdekelték első-

sorban. A többiek csak függvényként jelentkeztek. .
A kereszténység a világfölötti, személyes Isten különös lehajlásában

látja a megnyugtató és mindent megmagyarázó tényezőt. Természetes
rendeltetéssel és természetfölötti céllal küldötte az embert a földre és a
látható mindenség igazságtartalmának fölvételével, az örök eszmék el
sajátításával vezeti az embert, és állítja be lelkiségét a mindenség nagy
ősszhangjába. Ahol ez elégtelennek bizonyul, ott lép föl a természetfölötti
kinyilatkoztatás kiegészítő ereje. A keresztény filozófia minden törekvése
arra irányult, hogy ezt az álláspontot alátámassza és bizonyítsa. Ahol
azonban az istenfogalom elhomályosodott, vagy éppen töröltetett, más
megoldást kellett keresni. A materializmus következetesen az anyagi
erők függvényének tekinti az embert, ezek törvényei szerint jön létre,
sodródik az árral és elmerül az anyag tengerében. A konszciencializmus
tárgyi érték nélküli, sőt nem is tárgyasítható tudattartalmakból állítja
össze emberét, aki ezeknek hasonló függvénye és folyton változó sor
sukat megosztó, velük együtt élő vagyelmerülő adottság épúgy, mint
a materializmusnak az anyagi szükségszerüségben elhaló embere. Az ösz
szes filozófiai rendszereket fel kellene sorolnunk, ha a különféle anthro
pológiai felfogásokat ismertetni akarnók. Valamennyinek közös vonása,
hogy alapvető elvének képére formálja az embert és vagy túlságosan
fölemeli minden valóság fölé, vagy pedig elsüllyeszti a lét forgatagában.
Igy merült fel a gondolat, hogy az ember .létét kellene magyarázó ténye
zőnek tekinteni. Ami abban ténylegesen és lehetőség szerint adódik, az
a világa, ez határozza meg horizontját. Nemcsak vagyunk, hanem létünk
azért a miénk, hogy benne mint sajátos helyen testesüljön meg erede
tünk valósága - mondja Jaapere (Exístenzphílosophíe, Berlin, 1938. 1. o.]
Saját létadottságunkban gyökerezve és megvetve lábunkat nézünk szembe
a valósággal, amely csak azáltal valóság ránknézve, hogy mi önmagunk
vagyunk, ami pedig bennünk van, ott mintegy megtestesül, a miénk.
A valóság ilyen adottságát mondják exisztenciának (u. o.) és ettől a
filozófálási módszertől származik a rendszer neve is. Célkitűzésük a
válóságot eredetében, gyökerében meglátni és azt úgy, amint gondol.
kozva lefoglal és eltölt bennünket, benső cselekvésben, működésben egy
aránt megfogni, a magukévá tenni. El kell hagyni a tiszta tudás bálványát.
A bölcselet nem lehet tudomány, amely csak levezet és elvonatkoztat,
neki többet kell adnia - a valóságot. Ez pedig a létben az exisztenciáball
van adva. Amihez létünk, magunktartásunk viszonyítható, az az exisz
tencia. Nem kell a lényeg fölaprózása. Nem a syllogizmusok vezetnek
hozzá, hanem a mi létünkben való föléledés és melegedés azzal, hogy
van valamínk, ami egészen a miénk. Ilyenféle tételek feleltek meg a
háborús összeomlásoktól meggyötört embernek, ennek a lelkiségéből

fakadt az a többlet, amit az exisztencializmus hozzáadott az amerikai
pragmatizmushoz, az intuici6s és irracionális bölcselkedéshez, mikor meg
akarta szabadítani az elmét az intellektualizmus bilincseitől, hogy vissza-
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adja az embernek a valóságot és a valóságnak az embert. Állításaiban
ősrégi hangok csendülnek meg. Ez okozza, hogy nagy visszhangra talált
még a keresztény bölcselők körében is, ha ezek az exisztencializmus
elvi beállitottságát nem is helyeslik, következtetéseit pedig visszauta
sítják.

Itt az egyes árnyalatokat nem tárgyalhatjuk, csak az emlitett közös
vonások alapján szólunk a mozgalom elfogadható és elvetendő jelen
ségeiről.

Intuitiv tipusú elmék előtt az exisztencializmus már az első lépés
nél csak rokonszenvesnek tünhetik föl.' Az élményszerű ismeret annyira
fényes és csillogó, hogy alélek megelégszik egyszerű, tiszta, exisztenciális
birtoklásával, nem mer hozzá elemzéssel vagy fogalmi értékre való bon
colgatással közeledni. Minden ilyen kísérlet az élményt létében veszé
lyeztetné. Igy beszél minden misztikus és mi megértjük szavát. De meg
kérdezzük tőle: van-e valami ismereteszköze, amelyben élményeit tár
gyasítani tudja1 Ha nincs, akkor értéktelennek, ha van, szívesen bízzuk
élményeinek élvezetére: csak azt éli át, amit az emberi ismeret törvény
szerü befolyása halmozott föl lelkében. Ha tehát a hit területén a ki
nyilatkoztatás értékeli az élményt, a természetes ismeretnél pedig az
érzékelhető valóság megtisztított, értelmi adatait, akkor nincs akadálya,
hogy keresztény értelemben vett exisztencializmusról beszéljünk. Azt a
lelki beállítottságot jelezne ez, amely mind a hit, mind pedig a termé
szetesismeret adatait tenné a lélek sajátjává," Ez vagy a fogalmi ismeret
végső beteljesülése, a valóság tökéletes közlése lenne, vagy pedig ki
vezetne belőle az út a logikai sémákori keresztül a teljes értékű és vilá
gos értelmi ismerethez. Ebben semmi új nincs. A keresztény gondolkozás
épségét a tiszta értelmi és tapasztalati ismeret egyaránt biztosíthatja.
Az egyoldalúság veszélye azonban mindkét oldalon megvan és igen rossz
következményekkel jár. A megtapasztaló ismeret, amelyet mísztíka néven
is emlegetnek, igen könnyen fogalmonkívűli homályba burkolódzik és
így a tárgyak általános érvényű igazolására alkalmatlan. Sőt még az
értelem egyoldalú lekötését sem várhatjuk tőle. Az exisztenciális birtok
lás olyan gyönyörűséggel jár és főleg az érzelmi világot annyira kielé
gíti, hogy mellette megfeledkezünk az értelmi igényekről, a valódi miben
lét szemléletéről és ennek követelményeiről. Ez mind katasztrófát jelent
a tudományos tárgyasítás szempontjából. Sem az egyént, sem a közös
séget nem vezeti határozott tárgyakhoz és ezek végleg lekötött meg
győződéses elfogadásához. Az ilyen megtapasztaló és az exisztenciához
kötött lelkiség értelmi szempontból csak a tárgyilag le nem zárt értelmi
hullámzatig (motus díalectícus), jut eV vagy pedig ezt is megvetve két
ségbeesett pesszimizmust vall.

Ennek példáit látjuk az exisztencializmus tipikus képviselőinél.

Kierkegaard csak halálugrással juthat át a kinyilatkoztató Isten biro
dalmába. Egész lelkével hajlik meg Isten mindent felülmúló fölsége előtt,

amely főleg a kinyilatkoztatásban megnyilvánuló kegyelemteljes le
hajolásban csillanik föl az elhagyott, de üdvösségre vágyó ember előtt.

De nem találja meg sem ő, sem pedig követői, köztük a legkiválóbb,
K. Barth, a természetből hozzávezető utat. Innen a halálugrás szüksége,
ami azonban nem az örökkévalóság nyugodt, változást nem ismerő orszá
gába viszi a lelket, hanem meghagyja az ellentétek, paradoxonok világá
ban, amelyet el nem hagyhatunk és ahol legföljebb az időleges (termé-

1 Örök eszmék és eszmei magvak Szent Tamásnál, Budapest 1944. 115. s köv. old•
• Úgy, ahogyan ezt idézett miivem 147. s köv. oldalain vázoltam.
• Ez a le nem zárt a mindig mást, Jobbat váró, csak egyelőre érvényes megoldásokat

jelenti.
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szetes) és az örök eszmék viszonylagos pillanatnyi kíegyenlítödöttségét
látjuk csak, vagy pedig várjuk a jobbat, a kielégitőbbet. aminek elérésé
nél a küzdelem újra megindul. Ha más alapon is, de ezen a sikon mozog
hat a katolikus teológiai irány is, amelyről XII. Pius allokuciójában
beszélt, amennyiben fogalmi homálya miatt nem tudja a kinyilatkoztató
Istenhez vezető biztos utat megjelölni és azon úgy járni, hogy az örök
eszmékkel való érintkezés tárgyilag föltűnjék.

Még szembetűnőbb ez Jaspersnél, aki szintén halálugrással
"transzcendál" Istenhez, de nem tud hozzá elérkezni. Az exisztenciális
beállítottság nem nyugalmat, hanem keresést, kutatást jelent. Ha ez meg
szűnik, vége az emberi exisztenciának. Ebbe a folyamatba semmi sem
kapcsolódhatik be döntő tényező gyanánt. Még Isten sem. Ne ő szóljon
hozzánk, hanem mi szólaltassuk meg őt. Titkos jelek (chiffre) származ
hatnak tőle. Megfejtésük a mi feladatunk, az örök mozgásban, a nyugal
mat nem ismerő kutatásban. Ha bármily irányban le vagyunk kötve,
megszűnik exisztenciánk és exisztenciális beállítottságunk, amely szerint
a mi létünkben kell mindennek elhelyezkednie és ennek a szempontjából
kell mindent megitélnünk és értékelnünk. A végső következtetést
Heidegger vonja le, amikor a "transzcendentálódást" elveti és az embert
bezárja a bizonytalanság "aggódás" börtönébe. Létünk adva van, de
megsemmisülhet. Nem csak a halál semmisíti meg örökre és visszavonha
tatlanul, hanem azok a szituációk is, amelyek közé sodródunk és amelyek
között választanunk kell. Létünk nem föltétlen úr. Elnyomhatja a kör
nyezet. Ilyenkor látja semmiségét, tehetetlenségét. Ezekben a tárgyi
lehetőségekben gyökeredzik a Heidegger-i aggódás, ami a saját lét
(exisztencia) lehetséges nem-érvényesülésében, lehetetlenségében, a meg

semmisülésben domborodik ki. Ezért ebből a tárgyi és alanyi lelkiségből

szüségszerűen következik a pesszimizmus, az undor a léttel és a lét
lehetőségekkel szemben.

Ez a néhány következtetés mutatja, hogy a keresztény bölcselet 
az exisztencializmus nem egy elfogadható, értékes megállapítását leszá
mítva -, csak elutasítólag nyilatkozhatik erről a filozófiai irányról. He
lyesli a valóság megtapasztalásának hangsúlyozását. Kivánja, hogy az
értelem révén lelkünkbe került értékek teljes emberi mivoltunkba men
jenek át, és igy a tudat révén úgy érintkezzünk velük, mínt ahogyan a
természettudományok a külső tapasztalat által tárgyasítják az anyagi
világot. De emellett nem engedhet a változatlan értékekből. Ezeket vagy
a megtapasztaló·tárgyasítás előtt, vagy pedig ezután feltétlenül és hatá
rozottan objektíválni kell, ha nem akarjuk, hogy az érzelmi élet tenge
rének hullámai borítsanak el bennünket.

Még nagyobb baj van az exisztencializmus alapgondolatával. "Wir
sind nicht bloss da, sondern unser Dasein ist uns anvertraut als Statte
únd als Leib der Verwirklichung unseres Ursprunges." Ez az exisztencia
lizmus jaspersi programmja. Igen különféleképen értelmezhető mondat
ez. Ha úgy értelmezzük, hogy az ember beállítva a világba a saját lété
ben és a környezetben adott tényleges és lehető léttartalmak alapján el
juthat eredetének végső forrrásához és kielégítő világnézetet alakíthat
ki, akkor még a keresztény filozófia sem emelhet ellene kifogást. Csak
más formában fejezné ki azt, amit Szent Pál vaR: "ami láthatatlan benne
(Istenben), örök ereje, valamint istensége, észlelhető a világ teremtése
óta, mert az értelem a teremtmények révén felismeri" (Rom. 1, 20). De
ez nem az exísztencializmus állásfoglalása, hiszen az előbb ismertetett
tételek éppen azt bizonyítják, hogy a transzcendenciák világába nem
csak nem Vezet el, hanem Jaspersnál és főleg Heideggernél egyenesen
elzárja az odavezető utat. Bezárja az embert az immanencia sötétségébe
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és megfosztja minden reménytől, hogy ennek a horizontján túlláthasson.
Innen ered Heidegger szolípszízmusa, az elhagyott egyedüllét, amelyben
csak a "Nichts" a semmiség, a megsemmisülés réme üldözi az embert.

A:J. exisztencializmus az emberi létet és a világ adottságait. nem
tekinti kiindulópontnak, mínt a keresztény filozófia, nem is csak isme
reteszköznek. hanem ismereti, magyarázó elvnek. Benne és általa érint
kezik a valósággal, benne tárgyasit, ez az éltetője. De hogyan lehet meg
tenni valamit ismeretelvnek. ami nem indokolja meg önmagát, ami maga
is csak probléma, feladat1 Itt van az exisztencializmus első nagy hibája.
A lét ránk van bízva, hallottuk Jasperstól. Kitől, honnéri Kérdezzük. Még
a transzcendentálásí ugrással sem tud erre feleletet adni, Heidegger pedig
egyszerüen kijelenti: Das Woher und Wohin· bleiben im Dunkel. Visel
nünk kell terhét; ez az egyedül biztos, többet nem tudhatunk. Az, ami
van, vagy amint Jaspers mondja, felhasználható, akár hasznos, akár
ártalmas, és csakis, mint ilyen, igaz. Ez érdekeljen bennünket, Das pure
.Dass es ist" zeigt sich, das Woher und Wohin bleiben im Dunkel,
- mondja Heidegger. A filozófia azonban nem ezt akarja. Ilyen erőtlen

séggel nem állhatja meg helyét, a tudományok organizmusában. Tőle

indokot és a végső okokkal való indokolást várnak. A tényekből, a lét
ből, a .Dass est ist"-ből csak kiindulhat. Az ilyen létszerű adottság
"értelmét" kell keresnie. Ezt a feladatot pedig csak akkor oldhatja meg,
ha a jelenséget minden viszonylatba beállítva, abszolút és relatív értéké
ben egyaránt szemlélteti. Ha erről lemond, vagy ilyenféle feladat meg
oldására egyáltalában nem is vállalkozik, akkor nem lehet filozófiának
mondani, a belőle származó lelkiség pedig csak a meg nem nyugtatható
kételkedésben, tárgyilag le nem zárható értelmi hullámzésban, sőt szkep
ticizmusban, végül kétségbeejtő pesszimizmusban teljesül be, helyeseb
ben így alakul ki belőle a halálthozó értelmi hiány, amely az elme
szárnyalását lehetetlenné teszi. A tehetetlenül vergődő lélek hiába igyek
szik az élet sivárságában vagy a heideggeri megsemmisülésben ember
fölötti erővel visszatérni létébe és ott magát ismét megtalálni. Az exisz
tenciális nihilizmus átüt gondolatvilágán, amiből nem tud az igazi "va
lamibe", főleg a végtelenbe átjutni. A jaspersi lét lehet a valóság helye,
amelyben ez emberi testet ölt a 'Szellemi létesülés alapján. Elfér ott a
végtelen is, sőt éppen ennek a megvalósulása koronázze meg az üres lét
kutatását. De ez csak befogadó hely, amelynek potenciális végtelensé
gét felismerve mondhatta Aristoteles: anima est quodammodo omnia.
Többet nem várhatunk tőle. A megvalósulandó formák nem tőle, hanem
csak külső benyomásoktól várhatók. Az exisztencializmus nem dolgozott
ki új ismeretelméletet. Elvileg nem is érdekelheti ez a kérdés. Itt is a
puszta lét alapjára kell helyezkednie, a woher-wohint elhanyagolhatja.
De akkor - kérdezzük -, miért zárkózik el a valóság lelki létesülésé
nek következményei előlj Hogy ennek vannak törvényei, sőt bizonyos
vaskövetkezetességgel történik, még az exisztenciális szemlélet sem ta
gadhatja. Igaza lenne Eislernek, hogy a psychicumból vezeti le a logicu
mot, vagy pedig egyáltalában nincs ismeretértékelő elve? Mindkettő

igen súlyos filozófiai diszkvalifikáció, és mutatja, hogy az exisztencia
lizmus ismeretértékelésben egy síkon mozog a legszürkébb pozitivizmus
sal, a konszciencializmustól lényegesen nem különbözik, az embert pedig
hasonló forgatagban tünteti el, mint a materializmus.

A heideggeri exisztencializmus egyik mozgató ereje az aggódás,
ami lehető valósággal adva van, folytonos félelemben. tartja a létre, az
érvényesülésre törekvő lelket: a tárgyi forgatag létem kisebbedésére,
vagy éppen megsemmisitésére vezethet. Csak a végtelen félelmétől, a
vele való találkozás aggodalmától szabaditotta meg az exisztenciális be-
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állítottságú embert. Ez nem szólhat bele abba a világba, amelyben él.
Nincs szükségünk - mondja -, létbelileg nem adott hatalmakra. Még
Jaspers is kitörli az ember horizontjából a létet, mint ilyent. "Wir leben
standíg gleichsam in einem Horizont unseres Wissens", "Das Sein bleibt
tür uns ungeschlossen, es zieht uns nach allen Seiten im Unbegrenzte.
Es Hist immer wieder Neues als jeweils bestímmtes Sein uns entgegen
kommen", .Dieses Sein nennen wir das Umqreiiende, es ist aber nicht der
Horizont worin unser jeweiliges Wissen steht, sondern das, was nie
auch als Horizont siehtbar wird, aus dem vielmehr auch alle neuen
Horizonts erst hervortreten."

Elvi szempontból talán éppen ezeknél a mondatoknál kellene leg
tovább időznünk, hogy az exisztencializmust értékelhessük, de ez tanul
mányunk keretén túlvezetne. Xenophanes óta minden valamire való
bölcselő így beszél, csakhogy becsülettel le is vonja a végső következ
tetést. Meg lehet-e határozni a részleges jelenségeknek és létformáknak
a léthez, mint ilyenhez való viszonyát? - kérdi a bölcselő. Az adott
felelet szerint alakul ki világnézete, pantheizmus, monizmus, dualizmus
és még számtalan más jelszószerű feltevés formájában. Jaspers erről nem
nyilatkozik. Kantot idézi, akinek agnosztikus állásfoglalása ismeretes.
Ebbe torkollik az exisztencializmus is elvileg. Ez ránézve talán nem fon
tos. Az exisztenciális beállítottságot végül is minden értékeimélet kere
tében meg lehet őrizni. De nagyjelentőségű, ha bölcseleti értékét és ki
lengéseit akarjuk meghatározni. Láthatjuk, hová vezet az ilyen tárgyi és
alanyi lelkiség. Mindentől meg tud szabadítani, csak a félelemtől, az
aggódástól nem. Elvileg nem tudja az emberi lelkiséget határozottan
leszögezni.

A keresztény filozófia szerint a lét hasonmási megvalósulási helye
a lélek, értelme és akarata szerint végtelen. Arányos, az érzékelhető

valóságból merített tárgyai, mínd végesek. De ezek eredetük (a terem
tés) és fönnmaradásuk szerint egyaránt összeköttetésben állanak a vég
telennel. Enélkül sem véges mivoltukban, sem pedig dinamikus meg
nyilvánulásaikban meg nem magyarázhatók. A végtelen, a lét mint
ilyen,' ennek a teljessége, nincs az emberi horizonton kívül. "In ipso
vivimus movemur et sumus" - mondja Szent Pál. Ettől nem .lehet az
embert megfosztani. Akí ezt teszi, meghamisítja a valóságot, főleg azt
a valóságot, amelyben az embernek élnie kell. Az exisztencializmus da
colás a valósággal. Jól akarja magát érezni abban a légkörben, amelyet
megfoszt a végtelen éltető erejétől. Ezért hoz halált az élet után vá
gyódó lélekre. Mintegy megszentségteleníti a végtelenben lehorgony
zódott véges valóságot.

A keresztény filozófia minden árnyalata hirdeti, hogy a végtelent
önmagában, teljes léttartalmában nem közelíthetjük meg. De éppígy
vallja, hogy létezéséről és lényének a teremtményekben fölcsillanó főbb

vonásairól biztos tudomást szerezhetünk. A végesnek a végtelenhez való
viszonya és az ebből származó fönséges kép először csodálatra, végül
pedig hódoló félelemre indít. De ez nem a megsemmisülés aggodalma,
hanem a tiszteleté, amely arra indít, hogya végtelent minél jobban meg
közelítsük és az átéléssel befogadjuk létünk ama helyébe, amelyről a
végtelenséget többszörállítottuk. Fölemel, alázatosakká tesz bennünket
és föltétlenül megnyugató biztonsággal" jelöli meg azt a pontot, ahol el
foglalhat juk helyünket a valóság körében.

Ilyen a német exiszetencializmus. Az ember létében ennek adott
ságai és lehetőségei szerint érintkezik a valósággal. Az emberi Jét
mibenlétét a saját lehetóségeihez való viszonyítás jellemzi, mondja
Heidegger, az pedig, amihez bármiképen viszonyítható, a lét, az exisz-
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tencia. Ezekből jutunk el a létmagyarázathoz, a Daseíns-Interpretation
hoz. A magyarázat kilengéseit és lenyomó erejét vázoltuk. Nincs semmi
kivezető út a létezés sötétségéből. Az emberi létet és életet tiszta imma
nens tényezőkből megérteni nem lehet. Céltalanabb és rosszabbul beren
dezett alakulatot még elképzelni sem lehet. A végtelenre beállított és a
feléje irányított lelket nem lehet a végessel kielégíteni. A bellum om
nium contra omnes vigasztalansága és a mindennap várható megsem
misülés után, a halál, végső megsemmisítésének aggodalmas félelme lég
körében élni és kifejlődni nem tud. Az a filozófia tehát, amely ezen
fölülemelni nem tudja, nem lehet az "ember" filozófiája. Ebbe is be lehet
kényszeríteni, mint ahogyan a materializmus börtönébe is igyekeznek be
zárni, de mindkét helyen csak kisigényü, alacsony színvonalú emberek
érezhetik jól magukat.

Hogy milyen a francia exisztencializmus jelenlegi helyzete, az
"Athenaeum" legújabb számában olvasható. Átfogó képet csak később

alkothatunk. mikor ez a mozgalom már ott is kíalakult és leüllepedett.
A Congressus Thomisticus bizonyára becses adatokat küld majd erről,

hiszen e francia exisztencializmus adta meg témáját.

GEORG TRAKL VERSEIBŐL
Georg Trakl, osztrák lírikus, 1887-ben született Salzburgban.
Résztvesz a világháborúban s itt tör ki rajta, 1914-ben, rég
lappangó búskomorsága. 1914-ben, a krakkói helyőrségi kórház
ban hal meg. Versein az átszellemült művész áhítata sugárzik,
a félig már a túlvilágban lebegő lélek derengese. Tiszta, égi
szemlélet, gyermeki naivitás és transzcendens lendület hatja
át éteri költészetét. Az alábbiakban jellegzetes verseiből muta
tunk be néhányat.

A DÉLUTÁNBA SUTTOGOM
Öszi, híg nap, bágyatag,
a gyümölcs lehull a fáról.
Még egy hosszú délutánon
csönd fészkel az ég alatt.

Érc csendül, vesző, halotti
egy fehér állat lerokkan.
Lányok hangja nyers dalokkal
a levélhullásba rogy.

Szín kel Isten homlokán,
a téboly lágy szárnya rezdül.
A dombon árny fut keresztül
éjszín korhadás nyomán.

Alkony békessége vári
gitárok borúja réveszt.
És az enyhe lámpafényhez
félálomban térsz be már.




