
vesztenénk össze az isteni Bárány gyengeséget a farkas-bátorsággal. A halász alázata
és észrevétlensége (jézusi szóval: szelídsége) lenne kiindulópontja magatartásunknak.

És ezt nemcsak mint jámbor aszketikus elvet kellene hangoztatni, hanem lét
alkotó (egzisztenciális) magatartásnak kellene tekinteni. Annál is inkább, mert
nekünk is szólnak a fenyegető igék: "Ha meg nem változtok, és olyanok nem lesz
tek, mint a gyermek, nem mentek be a mennyek országába." A papság üdvössége
forog kockán, ha hatalmát nem úgy gyakorolja, rnintha nem volna hatalma. :8z
a lelkület menti meg az önhittségtől. a beképzeltségtől. a felsőbbrendűség és ki
váltságosság távolságokat teremtő hitétől, a kizárólagosság talmi biztonságától ; és
ez segíti rá a kétségtelenül meglévő kegyelemközvetítő hatalomnak a szolgálat és
pluralitás formájában való - a zsinat által is követelt - gyakorlására.

SZABÓ FERENC SJ (Róma)

Az emberi dráma - egzisztencialista szemmel
Ha a tegnapi és mai filozófiai irányokat fel akarjuk térképezni, több szempon

tot választhatunk. Ismeretelméleti és módszertani szempontból azt mondhatnánk,
hogy .a századunk gondolkodását meghatározó egzísztencíalízmusok (1) a német
idealizmus és általában a modern racionalizmus ellenhatásaként jelentek meg.
Kierkegaard Hegel ellenhatásaként lépett fel. Lukács György kifejezésével: az utol
só században az ész trónfosztásának lehetünk Ümúi Nietzschétől Heideggerig. Az
anti-intellektualizmus jelentkezik Bergsonnál is, vagy - más' színezettel és hang
súl:jal - Blondelnél, aki a cselekvést elemzi és a keresztény tradícióval való
folytonosság garanciáját a- "hűséges cselekvés"-ben 'látja. A mi Prohászkanknál
világosan kivehetjük ezeknek a törekvéseknek a hatását. Megújul a neoskolasztika
is: a belga jezsuita, J. Maréchal a kanti kritikára válaszolva értelmezi újra Szent
Tamást. Nyomában több mai filozófus és teológus (pl. K. Rahner) a transzcenden
tális módszert választja eszmerendszere bázisául (2). Ezzel párhuzamosan a keresz
tény gondolkodásban is egyre nagyobb teret hódít a fenomenológia módszere. Hus
serl valamiképp átmenetet jelent az idealizmus és az egzisztenciallzmusok között.
Azt a fordulatot képviseli, amely a neokantíánus irányzat ellenhatásaként a dol
gokhoz való visszatérést sürgette: "Zu den Sachén selbst", Mégis, mindenekelőtt a
szubjektumot, a tudatot elemzi, és egy bizonyos transzcendentális. ídealizmust dol
goz ki. (Husserl elmélkedéseiben világosan felismerhető Descartes és Kant hatá
sa.) Teilhard de Chardin . joggal vethette szemére Husserl francia követőinek

(Merleau-Pontynak és Sartre-nak), hogy még egy Galilei előtti világegyetemben
mozognak: nem veszik figyelembe a kozmoszt és annak fejlődését. .

Csakugyan, a fenomenológia módszerét követő egzísztencíalístáknál igen erős

a szubjektívízmus: lényegében csak a transzcendentális ego és a Wesenschau, a
megismerő alany által meglátott és felfogott tudati tények elemzése érdekli őket.

Kivételt képeznek a keresztény perszonalisták, Marcel, aki különös gonddal vizs
gálta a testet, és részben J. P. Sartre, aki egyre inkább a társadalom-politikai
elkötelezettséget sürgeti. (Tegyük hozzá: Sartre filozófiája a Dialektikus ész kriti
kája óta: érezhetően megnyílt a marxizmusnak. Jóllehet Sartre ma is elveti az En
gels által hirdetett "természet.' dialektikáját" - hiszen csak, a szellem lehet
dialektikus! -, határozottan val'ja azt, hogy az egzisztencializmus mint valami
élősdi jelenség 11 "marxista tudás" peremén jelent meg ...)

Külön kellene még szólnunk :a neopozitivizmus irányairól (ide sorolnánk a
marxista szcientizmust is), a Freud nyomán kialakult pszichoanalizisről és a struk
turalista módszerről, illetve ideológiáról. De most "nem a mai filozófia módszerei,
nem is az Ismeretelméleti problémák érdekelnek bennünket, hanem a tágabb ér
telemben vett egzisztencializmusok tema.tikája. Ebben a ternatikában pedig központi
helyet foglal el az emberi dráma. .

Valójában minden filozófia egzisztencialista. Mert amíg a tudomány rendezi a
jelenségeket és felméri az adottságokat, addig a fi'ozófia a létet kémleli ki, a lé
tezőket értelmezi. A szó modern értelmében azonban az "egzisztenciali~ta" egy meg
határozott irányzatot jelöl. Mouníer-vel így jellemezhetjük ezt az áramlatot: az
ember filozófiájának ellenhatása az eszmék és a dolgok filozófiájára. Az egzisz-
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tencializrnusok érdeklődési középpontjában tehát az ember áll: a konkrét, az időben
sodrodo és tőrténe.met alkotó, a szabad és inkarnalt (rnegtestesült) szellem, a lét
be-dobott, halálra-szánt lény, a másokkal személyi kapcsolatba lépő és együtt lé
tező, az Istenre nyitott (transzcendens) lény ...

l. A filozófiai ébredés

Kant óta hagyományossá vált, hogy a filozófiai rendszereket az ismeretelméleti
kérdésekkel kezdték. Az idealizmus általában azt tartotta, hogy a megismerő alany
önmagára reflektálva, közvetlen intuíció révén juthat el a dolgok, a környező

világ megismerésére. Először tehát a megismerő, közvetítő alanyt akarta megis-'
merni és azt hangoztatta, hogy az embert könnyebben meg lehet ismerni, mint a
dolgokat. Az egzisztencialisták visszautasítják ezt, a posztulátumot. Azt mondják,
hogy az embert ugyan nem könnyebb megismerni, mint a dolgokat, de ez az is
meret sürgősebb és fontosabb minden másnál. Pascalnak adnak igazat, aki ezeket
írja a Gondolatokban (Br. 218): "Úgy gondolom, nem igen fontos az, hogy az em
ber behatóan tanulmányozza Kopernikusz véleményét, de az igen... - életünk
egész folyására döntő jelentőségű, hogy tudjuk, vajon lelkünk halhatatlan-e vagy
sem!"

Az egzisztencialista filozófia (akár Kierkegaard-ot, akár' Heideggert,- Sartre-t
vagy Marceit tekintjük) kérdező filozófia: a lét értelmét, elsősorban az emberi
Jét titkának megoldását keresi,' és általában nem törekszik zárt rendszert alkotni
(mint a nagy német idea'Izmus). "Ember, ébredj! Ébredj rá helyzetedre és öntu
datosan vállald a létet, felelősséged tudatában kötelezd el magad!"

2. Az emberi lét drámai, tragikus értelmezése

általában jellemzi az egzisztencializmusokat. Ezen belül a következő témákkal
találkozunk:

a.) Az emberi lény kontingenciája. Itt is először Pascaira ken gondolnunk, aki
mindenkinél drámaibban megélte az "elveszett" atom esetlegességét, amikor a
végtelen parány és a végtelen csillagterek között sodródó ember sorsáról e'mél
kedett. A kontingencia-élménynek híres irodalmi kifejezést adott Sartre- Undor (La
Nausée) című regényében. (A "véletlenül", "szemérmetlenül", cél nélkül. burjánzó,
fölösleges létet a gesztenyefa dúsan burjánzó gyökereihez hasonlítja ...)

Az esetlegességhez társul az elhagyatottság érzése. Itt is Pascal jut eszünkbe:
"Le sí.ence éternel de ces espaces infinis m'effraie" ("A végtelen csillagterek örök
csőndje rémülettel tölt el"). Camus 'pedig így ír: .,Ha az ember felismerné, hogy a
világegyetem tud szeretni, kiengesztelődne a léttel". (Teilhard, hivatkozva Camus
e kijelentésére: kifejti egy személyes világegyetemtől szóló nézeteit, ahol áttetszik
az isteni jelenlét ...)

b.) Az értelem tehetetlensége. Már Pascal megkülönböztette az okoskodó értel
met (raison) és az intuícióra, be'sö ismeretre képes szívet (coeur). "Istent a szív
érzi meg" ("Dieu sensible au coeur") - hirdette. A századfordulón a katolikus
gondolkodásba is behatol egy bizonyos anti-intellektualizmus, amely a dogmák
értelmezésében is érezteti hatását. (Gondoljunk a Bergson-tanítvány Ed. Le Roy
ra, vagy akár Prohászkára, akit modernizmussal gyanúsítanak, miként Blondelt is.)

Kierkegaard nyomán a protestáns teológiában igen erősen szembeállítják a hitet
és az észt; atomizmus racionalizmusának ellenhatásaként a katolikus 'teoMgiában
is bizonyos mértékig az "ész trónfosztásának" lehetünk tanúi, még ha a katolikus
gondolkodás vallja is a régi elvet: "Fides quaerens intellectum!" ("A hit keresi
a megértést"). Vagyis: a hit ugyan nem logikai levezetés végkövetkeztetése, hanem
ezabad döntés, választásunk mégis érte'mí belátásokra támaszkodik. Gabriel Mar
cel kifejti, hogy aIét misztériumát nem lehet racionálisan felfogni, mert , az ész
csak az előtte fekvő problémát ragadja meg. A lét titka viszont bennem van,
egész lényemet érinti, kimeríthetetlen és megragadhatatlan, mível a végtelen, a
transzcendens Létre nyílik. I

c.) Az értelem tehetetlenségétől eljutunk· az egzisztencializmusok egy másik,
kevésbé ismert témájához: a lét "lendületéhez", tlletve a transzcendenciához. Ha
a mai filozófusok hangoztatják is az ember sebzettségét és sokszor a kétségbeesést
hirdetik is, filozófiájuk nem a kvietizmust vagy az élvhajhász epíkureízmust ter
jeszti.

Az emberi hatalom Nietzschénél értékteremtó erő, Heideggernél és Jaspersnél
létlehetőség. ugrás vagy lendület (Aufsprung, Absprung), Sartre-nál/ az önmagát
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teremtő szabadság terve (proje't); mások az emberi szellem transzcendenciájáról
beszélnek. Mit [elent mindez? Azt, hogy az emberi egzisztencia mindig több, mmt
ami egy adott pf.lanatban, jóllehet még nem valósította meg a benne szunnyadó
Iehetőségeket.rmég nem az, ami lesz. Sartre paradox kifejezésével: "az ember
olyan létező.: aki nem az, ami, és az, ami nem" ("Petre qui n'est pas ce qu'íl
est et qui est ce -qu'Il ri'est pas"). Az emberi egzisztencianak ez il prospektív,
előremutató jellege Heideggernél ellentétben áll a klasszikus egzisztencia-foga
lommal, a "zárt" természettel, vagy szubsztanciával. A Dasein nem zárt, nem az
inercia (tehetetlenség) .jellemzi, hanem a lendület - az önmeghatározó szabadság.
';Jaspers szerint az emberi létező az emberi egzisztencián túlra törekszik: ezt ne
vezi "transzcendenciának".

Amikor az egzisztencialisták (hivők és hitetlenek) "transzcendenciá"-ról be
szélnek, a következő 'jelentésekre gondolnak: statikus értelemben a létezőknél ta
pasztalható ontológiai szakadást jelöli, - a jó és rossz, az igazság és a hazugság
összekeveredését az emberi életben. Lehet továbbá annak a ténynek a jelölése,
hogy az ember állandóan mintegy megelőzi önmagát, tervet készít, a jövőbe vetíti
ki önmagát. Egyszóval itt "horizontális" transzcendenciáról van szó. A keresztény
gondolkodók még tovább mennek és rámutatnak az emberi szellem alapvető dína
mizmusára, arra a transzcendenciára, amely a' végtelen Létre, az Abszolutumra
llyit rá, vagyis az emberi személyt a Transzcendens Személlyel hozza kapcsolat
ba: a befejezetlen és örökké nyugtalan lény a végtelen Te-bén találja meg betel
jesedését.

d.) Az emberi lény törékenysége. A kontíngencía tényéből és a végesség meg
éléséből következik az, hogy az ernber egzisztenciája ideiglenes, bizonytalan. Az
alapvető kontíngencia-élrnényt az egzisztencialisták szorongásnak nevezik. A ful
ladás, az üresség-érzés és a szédület élménye színezi ezt az alapélményt. A szoron
gás - magyarázza Kierkegaard - nem azonos a félelemmel, (mert nincs meg-

- határozott tárgya), hanem lényegében a választás előtt álló szabadság szédülete.
A szorongást a világba-dobottság, a halálra-szántság és elhagyatottság; a bizony
talanul biztos vég tudata magyarázza. A hivő gondolkodó a kontíngencía megélé
séből eljut az Abszolutumhoz: felismeri, hogy létében minden pillanatban a Te
remtőtől függ.

e.) A végesség és halálra-szántság. Jaspers, Heidegger, Sartre, Marcel ..., va
lamennyi egzisztencialista foglalkozott ezzel a térnával. Jaspers a halál és az ön
gyilkosság problémáját elemzi. Felfogása nem egyszerű agnoszticizmus, de keresz
ténynek sem lehet nevezni. Jaspers szerint az ember igazában csak a határhely
zetekben lesz nagy, éli meg szabadságát: a harcban, a vétekben, a szenvedésben, a
szerelemben, a halálban. Ezekbe a "falakba" ütközik bele a korlátolt emberi lé
tező. Nem tudja felülmúlni e korlátokat, de nem is tudja "eltüntetní, "átlátszókká"
tenni ezeket a falakat. Tulajdonképpen ezek teszik lehetövé a szellem transzcen
denciáját. Vegyük példának a halált. A halál csak az empirikus lét számára ab
szolút fenyegetés. A transzcendens szellemet a reménységre provokáíja. Persze,
a teljes tapasztalatnak vállalnia kell azt a bizonytalanságot is, amely mostani ta
pasztalatunkat kíséri és igen. valószínűtlennekmutatja a személyes halhatatlanságot.

Jaspers gondolatát kibontja és pozitívebb irányba lendíti a katolikus Gabriel
Marcel, amikor a halhatatlanság és a reménység eszméjéről elmélkedik, kiindul
va a szerétett lény halálának megéléséből. Heidegger számára viszont az emberi
egzisztencia halálra-szántsága (Sein-zum-Tode) abszolút. Ezt vállalnom kell, ha
autentikusan akarok élni. Csak a halállal szemközt teljesedik ki az emberi sza
badság. Ezt a gondolatot,' amelyben felismerjük a Nietzsche által is hirdetett, po
gány amor tati-t, megtaláljuk Sartre-nál is: "Abszurd az, hogy születtünk, abszurd
az, hogy' meghalunk" (L'Étre et le Néant, 631).

f.) Végül - még mindig az emberi lét tragikus szemlécetén belül - a nihiliz
mus témájáról kell szólnunk. J. P. Sartre A hét és a Semmi című munká iában,
miután kifejtette azt, hogy az ember lényegileg semmi más, mint végtelen vágy 
annak a vágya, hogy Isten legyen -, arra a következtetésre jut, hogy ez a vágy
hiábavaló, hiszen az isteneszme abszurd, a személyes Isten nem létezik; az ember
tehát csak elídegeníti, elveszíti önmagát: "L'homme est une passion inutile" ("Az
ember meddő szenvedés"). Innen következik az élet hiábavalóságának érzése, a két
ségbeesés és a nihi' izmus. Az ördög és a Jóisten című darabban Götz a Nietzsche-i
antiteizmust és nihilizmust hirdeti (a kettő összefügg). De a tettetett örömujjongás
mögött ("Isten nem létezik! Öröm, 1\römkönnyek!" ...) valójában nihilista kétség
beesés kiált ("Az ember semmi l").
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Figyelemre rnéltó, hogy a hivő Gabriel Marcel, anélkül, hogy tagadná az emberi
lét tragikumát vagy a halál előtti szorongás rettenetet (Krisztus is vérrel verej
tékezett halála előtt!), a kétségbeesés helyett a reménységet hirdeti. Ennek a
reménységnek alapja pedig a mások felé való megnyílás, vagyis a szeretet. Miután
megnézte Sartre Huis-Clos (Zárt tárgyalás) című darabját, amelyben az író ezeket
a szavakat adja hőse ajkára: "A Pokol, az a többi ember!", Marcel kijelentette
;,Számomra a menny: a többi ember". Aki szeret, az már most megkezdte az
örök életet, amely majd az Istennel való szeretetközösségben teljesedik be. Ha
valakit szeretünk - írja Marcel -, annak ezt mondjuk: "Te, te nem halsz meg!"
Igaz, a véges lénynek ez a vágya tehetetlen óhaj. De ha a végtelen Te, Isten
mondja nekünk, akkor biztosak lehetünk abban, hogy örök életünk van. Isten
Krisztusban nyilatkoztatta ki emberszeretetét.

3. A személyes megtérés és az elkötelezettség

Az utóbbi gondolatokkal már kitejezetten a keresztény egzisztencializmus te
rületén vagyunk. Egy következő nagy témakör - a személyes megtérés - szintén
keresztény íhletésű gondolkodóknál található: Bergyajev, Marcel, Mounier, Nédori
ce1le ... Láttuk, hogy az egzisztencialistáknál központi helyen áll az emberi drá
ma iránti érdeklődés. Ez a személyes Istennel kapcsolatos.

Az ember - mondják a keresztény ihletésű egzisztencialisták - nem azonos
azzal, amit birtokol. Az emberi lét bensőség, szubjektivitás. És - amint Ágoston
tanította - ez a belső ember bukkan rá a Végtelenre, aki "közelebb van hozzám,
mint én önmagamhoz: interior intimo meo ...", és ugyanakkor. végtelenűl fölöt
tem áll: " ... superior summa meo". Az ember Istenhez rendelt lény (esse ad Deum),
ezért csak akkor bontakoztatja ki igazi önmagát, ha megtér Istenhez. A személy
- mondhatjuk egy szójátékkal - nem csupán sum (vagyok), hanem sursum (fel
felé nyitott). Blondel szerint hasonlít a római Pantheonhoz, amelynek kupolája
az égre nyílik. ,

• Az agnosztikus vagy ateista gondolkodók elutasítják az emberi "megtérés"
ilyenfajta értelmezését. A "megtérést" csak abban látják, hogy az ember vállalja
sorsát, a halálra-szántság végzetét, és így a mindennapi ember (a tömegember)
"szórakozása" helyett az autentikus életet éli. A heídeggerí "igazi" ember nem
Isten szólítására válaszol, hanem a lét hívására, amely végül is nem jelent szaba
dulást, hiszen az elhagyatott, kétségbeeső ember a halál megsemmisülésébe zuhan.

Az elkötelezettség (engagement) nem csupán ténymegállapítás, hanem feladat,
életszabály az egzisztencialisták számára. Talán sehol sem közeledik annyira egy
máshoz az egzisztencializmus hivő és hitetlen szárnya, "mint ezen a ponton. A vi~
lágba dobott, mindig szituált szabadság csak úgy teljesedhet ki, úgy teremtheti
önmagát, ha elkötelezi magát. Valójában ugyanis már maga a születés elkötelez
bennünket. "Nous sommes emberqués" (Pascal): a létbe dobattunk, mielőtt öntu
datra ébredtünk volna; megszülettünk, anélkül, hogy ezt mi magunk választot
tuk volna. Az ember fellázadhat e tény ellen; az öngyilkos megfoszthatja magát
az élettől; de ugyanakkor szabadon választhatja is a létet, amelyet valamely titok
zatos hatalom látszólag rákényszerített.

A keresztény felismeri," hogy a világban minden adottság (élete is) adomány:
a teremtő Isten ajándéka," Vállalja helyzetét. hivatása szerint befejezi teremtését.
Természetesen, a szabadság mindig valamilyen érték hívására kötelezi el magát
(igaz, jó, szép). Humanizálva a természetet (munka, művészet), történelmet alkot
és olyan emberi társadalmat teremt, ahol másokkal együtt egyre szabadabban tá
rulhat ki a Végtelennek,

4. Együtt-létezés másokkal

Az emberi személy ugyanis nemcsak társas lény (közösségben bontakozhat ki)
hanem lényegileg nyitott mások (és a Másik) felé. Az egzisztencialistáknál (hi~
vőknél és nem-hivőknél) különleges hangsúlyt kap a közösség, együttlét, a tudatok
kölcsönös nyitottsága (communion, Mitsein, intersubjectivité). Bármennyire is egye
di és egyedülálló minden személy, az ember csakis a másokhoz fűződő kapcsolattal, a
személyek közötti nyitottságban, végső soron a szeretetben lesz emberré. Ezt a per
szonalisták szakadatlanul ismétlik. (Maritain a két háború között még azt bizony
gatta - bizonyos félreértések miatt -, hogy a perszonalizmus homlokegyenest el
lenkezik az individualizmussal, hogyapersonnel nem a communautaire ellentéte.)
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Amikor az emberi személyek kölcsönös nyitottságáról beszélünk, elsősorban on
tológiai, nem .pedíg szociológiaí vagy politikai tényekre gondolunk, bár ennek a
szemleletnek megvannak a társadalmi-politikai következményei is. -Mihelyt, az én
felébred és gondolkodni kezd, máris találkozik másokkal, és önismeretében már
burkoltan [e.en vannak mások (jelen van a mi, és annál kifejezettebb lesz, minél
inkább elmélyül a személyes közösség). A. kölcsönös nyitottság, egymás tisztelete,
és szeretéte nélkül nincs igazi társadalmi együttélés és emberi közösség. A jog
rend és a béke alapja is itt keresendő.

Gabriel Marcel -részben Max Schelér és Martin Buber gondolatait követve
-, kidolgozta a communion filozófiáját. A kommunió, illetve a szeretet é'rnényéből

kiindulva jut el a halhatatlanság eszméjéhez és a végtelen Te, Isten jelenlétéhez.
Befejezésül éppen a transzcendenciáró~ teszünk még néhány megjegyzést. Még

pedig nem a 'fentebb említett "horizontális" transzcendenciáról, hanem az emberi
szellem és a személyes Abszolutum kapcsolatáról.

Amikor áttekintjük az egzisztencializmusok tematikáját, felmerül a kérdés: az a
filozófia, amely ennyire az egyedi létezőre, a szubjektívításra, a konkréten szítuált
szabadság öntermő tevékenységére helyezi a hangsúlyt, mondhat-e valamit a létezők

lényegéről, az esszenciáról, amely míndíg feltételezi az egyetemest, az álta..ánost;
következésképp: megismerheti-e egyáltalán a valóságot, hiszen csak az egyetemes
ragadható meg, fejezhető ki és közölhető. Más szóval: mi a kapcsolat az egziszten
cia és az igazság között? Az emberi drámával foglalkozó egzisztencializmus lehet-e
több, mint valamiféle "szokratészi út", tehát kérdezés, keresés, esetleg paradox
kijelentések sorozata, - ha egyáltalán túljut a szubjektív élmények leírásán? Vagy
legjobb esetben ennek a konkrét létezőnek "hívása", felhívása arra, hogy én ma
gam elmélyítsem saját létem titkát?

A kérdés jogosult. Nemcsak a fenomenológia egyes képviselői, nemcsak II
marxisták, hanem - láttuk - a keresztény realizmus képyiselői is megkérdőjelezík

az egzisztencializmusok szubjektivizmusát. Ez persze nem jelenti azt, hogy az
egzisztencializmusok nem sejtetik meg az egyel1mes emberi drámát. De túr a
Kierkegaard-i paradoxonokon, túl a kimondhatatlanra utaló je:eken (Jaspersnél
a "chiffre" a lét kibogozhatatlan talányát jelöli), a keresztény filozófus és teológus
a teljes valóságot keresi: a szubjektívet és az objektívet, a belső embert és a koz
moszt, a végest és a Végtelent akarja megismerni és valamiképpen kifejezni. De
az egzísztencíalízmusok megtanítottak bennünket arra - ha egyáltalán elfeled
tük -, hogy a lét misztériumát kimerítően sohasem ismerhetjük meg, csak vala
miképpen megközelíthetjük.

Nyugtalan keresésünkben megéljük azt, hogy megismerőképességünket soha
sem elégítik ki a véges tárgyak, létezők: a teljes Lét látása utáni vágy mozgatja
szellemünk dinamizmusát. A hivő filozófus felismeri és elismeri ezt a tényt, és
így ráismer Isten rejtett jelenlétére. Pascalnak Izaiásra utaló szavai jutnak eszem
be (Juhász Ferenc tolmácsolásában, A ha~ottak Királya mottójául szolgálnak) : "A

.dolgok nem mutatják, hogy nincs Isten, de nem is mutatiák kézzelfoghatóan Is
ten jelenlétét. Rejtőző Istent mutatnak csak. Minden magán viseli e bélyeget".

Ezért van az, hogy az ember tagadhatja Isten létét, és az, hogy a hit szabad
igen Istennek. A szabadság szédületes kockázata ez. Ahogy Sartre egy kiadatlan
darabjának (Barjona) hőse mondja: "A szabad ember ellen Isten se tehet semmit!"
A kárhozat - Blondel szerint - nem valamilyen eltipró Hatalom bosszúja, ha
nem a teremtményét mindig szerető és tísztelő Isten szankciója: Fiat vo~untas tua,
homo! Isten sohasem szűnik meg szeretni azt az embert, akit önmagáért teremtett
és akiért Fiát adta. Aki kitárul ennek a Szeretetnek, annak örök élete van. Mí
vel hiszünk a Szeretetnek, reméljük, hogy O, akinek hatalma van a mindenség fölött,
magához szelídíti majd lázadozó akaratunkat is. "Mert Isten nagyobb a mi sZÍ
vünknél."

Irodalom:

(1) E. Mounier-val egzisztencializmusokról beszélünk (többes számban), hiszen az egyes eg
zIsztencialista irányzatok lényegesen eltérnek egymástól. Elég ha Itt a keresztény szellem11
G. Marcel és az ateista J ·P. Sartre világnézetére utalunk ..• Továbbá: az egzisztencializmu
sokat is tágabb értelemben vesszük; ide sorolj uk pl. Blondelt, Bergsont és a perszonalistákat,
sőt az első egztsztenctalístát, Pascalt sem feledjük... - A magyar közöriségnek marxista
szempontból bemutatták az egzisztencIalizmusokat: Márkus György-Tordai Zádor. Irányzatok
a mai polgárt filozófiában (Gondolat, '2. kiad. 1972), Köpeczi Béla, Az egzisztencializmus (Gon-
dolat, 1972). (2) Lásd: Mérleg, 1969/1, 63-82. lapok. '
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