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Napjainkban mind gyakrabban merül fel az igény, hogya hivő ember ne csupán vallási is
meretekkel rendelkezzen, hanem élményszerüen is tapasztalja meg a személyes Isten közel
ségét. Mivel a valtási élmény - tán éppen egyéni színczcte miatt - gyanút ébreszthet abban,
akinek hasonló élményben nem volt része, megalapozottan tehető fel a kérdés: vajon
egyáltalán képes-e az ember a vallási megtapasztalás szintjére jutni, vagy ez a megismerési
típus csupán egyes "kiválasztottak", esetleg tudatlan, gyermekded lelkek sajátja?

Tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy a filozófia módszerével elemezzük e kér
dést. Megkíséreljük feltárni a vallási tapasztalás metafizikai alapjait. Arra próbálunk rá
mutatni, hogy az anyagit meghaladó "szellemi valóság" megismerésére természeténél fogva
is képes az ember, s szabad válaszuisátt és döntésén múlik, hogy eljut-e a tapasztalás meta
fizikai, majd vallási szintjére.

A metafizika a "transzcendens valósággal" foglalkozik, vagyis a valóságnak azt a szintjét
tárja fel, amely minden közvetlen tapasztalást meghalad, de amely - mint megelőző létalap
- egyben mindenféle tapasztalást lehetövé is tesz. Kérdésünk: a közvetlen tapasztalásból
kiindulva miképp juthatunk el a valóság e transzcendens létalapjához? Ez a metafizika
mindenkori alapproblémája.

Problématörténeti háttér

Az európai gondolkodás történetében a transzcendencia megközelítésének két útja volt is
meretes. Napjaink gondolkodásában rnindkét út háttérbe szorult. Az első út, amelyen az an
tik és a középkori metafizika járt, a tapasztalati valóságból indult ki, és a transzcendencia
nyomait q tárgyi valóságban vélte felfedezni. E tárgyi valóságot egyszerűen adottságként
fogta fel, és ezen adottság végső alapjaként értelmezte a transzcendenciát. E gondolkodási
típus szerint, "ami van", az adott ("ens", "létező") és abban, ami van, maga a lét is adott,
Eszerint a lét "után" már nem lehet kérdezni, de a gondolkodás során a lét mégis meg
ismerhető valóságként tárul fel. Mindazonáltal a létre mint "adottság"-ra mégsem úgy te
kintettek, mint a tapásztalás tárgyára. Ugyanis a létre vagy "visszaemlékezünk" (vö. "anam
nészisz"), vagyelvonatkoztatással "utána" gondolunk. Ebben az értelemben vitathatatlan
nak tűnt, hogy valamiféle transzcendens valóság létezik, és ez az adottság valamilyen mó
don meg is ismerhető. Az adottságban (amiként a dolog "önmagát adja") korábban a
transzcendencia úgy jelent meg, mint a dolgok lényegi alapja: vagyis mint minden létező

végső összefüggéseinek hordozója. Az antik görög filozófia a-maga dologiságában, míg a ke
resztény gondolkodás inkább személyes jelleggel felruházva, teremtő Istenként értelmezte
a minden létezést megalapozó transzcendens valóságot. Ugyanakkor úgy vélték, hogya ta
pasztalás során az ember onmagát is megtapasztalja, mégpedig a megtapasztalt tárgy közve
títésével. Így - épp a tapasztalás aktivitása közben - az emberben tudatossá válik, hogy -őt

magát is e transzcendens valóság hordozza.
A transzcendencia iménti szemlélete az újkori gondolkodásban elveszítette jelentöségét,

mégpedig azért, mert az újkori ember számára az -;,ens" (létező) üres és meghatározatlan fo
galma, amely csak a létezés tulajdonságait összegezte, eléggé semmitmondó volt. Figyelme
ehelyett a konkrét, tapasztalati tényekre irányult. A korai újkor gondolkodói (Suarez,
Descartes) szerint a tapasztalati "adottság" már nem azonos a középkori "ens" fogalmával;

. ők inkább tapasztalati tárgyi .xlolog't-ról beszélnek. A "dolog" (res) olyan valami, amely ha-
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tározottan körülírható. s amelyről értelmes kijelentéseket lehet tenni. A későbbi - főleg

angolszász - ismeretelméleti rendszerekben az "ens" egyszeruen tudati tartalom (idea), vagy
"érzéki benyomás" (impression) formájában bukkan fel, míg a pozitivizmus pusztán a tudo
mányos "tényt" (factum) tekinti .Jétezónek", A különféle gondolkodási típusok sok min
dent tekintettek a tapasztalás tárgyának. de a tapasztalati adottságokban szerintük semmi
sem utal valamiféle "transzcendens alapra".

Kant óta a transzcendencia megközelítése nem a tapasztalati tárgy, hanem a megtapasz
taló alany oldaláról történik. Kant arra a kérdésre keres választ: vajon mi a transzcenden
tális feltétele annak, hogya dolog mint tapasztalati tárgy számunkra adott? Kant tehát a
megismerés előteltételeit elemzi. Így a korábbi "transzcendens valóság" helyett a "transz
cendentális mozzanat" kerül elötérbe, s -ezzel együtt - megjelenik a transzcendencia új ér
telmezése.

A sokféleséget és a sokaságot - ezek szerint - csak úgy lehet összefogni, ha létezik egy
mindent megelőző "egység-horizont", amelyet "transzcendens valóságként" feltételezünk.
Nem kétséges, hogy az egész mindig transzcendens a részekkel, de minden tapasztalással
szemben is, jóllehet a tapasztalást lehetövé tevő egész önmagában sohasem tapasztalható
meg. (Spinoza óta az Abszolútumot előszeretettelazonosítják a mindent átfogó "egész" fo
galmával.) A nehézség azonban máshol jelentkezik: kérdéses, hogy az "egész"-ként így felvá
zolt transzcendencia valóban transzcendenciának nevezhető-e? Vagy talán csak az önmagát
kivetítő szubjektum visszfénye, .amelyben a megismerő alany pusztán önmagát látja? A
transzcendens és a transzcendentális fogalmának felcserélése így maradandó gyanút ébreszt
het minden idealizmussal szemben. Erre a gyanúra alapozva dolgozta ki Feuerbach, Marx,
Nietzsche és Freud is a maga valláskritikáját, miszerint a transzcendens valóság egyéni, kol
lektív tudatalatti kivetítés csupán. Isten sem más, mint az önmagát a végtelenbe kivetítö

,"én", illetve "mi".
A transzcendens és a transzcendentális kettösségét az sem oldja fel, ha a megismerés elő

feltételeit nem mindent átfogó totalitásként értelmezzük. hanem transzcendentális feltétel
ként, vagyis a megismerő szubjektum oldaláról szemléljük. "Megtapasztalni" nem csak ér
zékekkel lehet, hiszen a megtapasztalás azt is jelenti, hogy valamit a maga feltétlen "fennál
lásában" ragadunk meg. Éppen ezért - végső lehetőségként - a feltétlent is hozzágondoljuk
ahhoz, amit a tapasztalás során állítottunk. Az újkori gondolkodás azt is megkísérelte, hogy
a transzcendenciát a "feltétlen" fogalomkörébe utalja. Kant, aki a. teoretikus megismerés
eszméit (ideák) csupán az ész kivetítéseként értelmezte, elismeri, hogy a praktikus esz meg
követeli a feltétlent. amely a helyes erkölcsi cselekvés belső késztetésében (Sollen) a valódi
transzcendencia jegyeit viseli. Mégis megkérdezhetjük: vajon a gyakorlati ész megkövetelte
transzcendencia nem a szubjektum elgondolása-e, amely az erkölcsi cselekvésben önmagát
kivetito "én"-nel azonosr j

Kételkedő kérdéseinkre nem óhajtunk egyértelmű választ adni. Csupán azt kívántuk ér
zékeltetni, hogy a filozófia történetében a gondolkodás miért nem tudta mindenestűl elfo
gadni a kivetített transzcendencia modelliét, és miért' tért vissza újra meg újra ahhoz az értel
mezéshez, amely a transzcendenciát "adott"-ként feltételezte. A kategorikus imperatívusz
már Kantnál is valamiféle "adottság"-ként jelenik meg. Későbbi korszakukban Fichte és
Schelling már felvázolják a gondolkodásnak azt a lehetöségét, amely az önmagukban és ön
maguktól "adott" végső alap szintjét képes túllépni. Hegel szerint a filozófia nem más, mint
a gondolkodás kiengesztelődése (Versöhnung) az "adott", fennálló viszonyokkal. Heidegger
az önfelülmúlás és az önmagunkon való túl-lépés "adottság"-ában vélte felfedezni a transz
cendenciát. A tomista Marechal-iskola képviselői a "végső cél" (finis ultimus) oldaláról kö
zelítették meg a kérdést, és rámutattak arra, hogy a végső célra való irányultság aktusában
lepleződikle a transzcendencia. Nem kétséges azonban, hogy mindezek a gondolati kísérle
tek kifejezetten kanti gyökerekből táplálkoznak, és a transzcendentális gondolkodási típust
megpróbálják összeegyeztetni a klasszikus metafizika gondolkodási modelljével. Éppen
ezért, a kettősséget nem tudták elkerülni, s így arra sem alkalmasak, hogya kételkedöt ki
elégítően meggyőzzék. Nem indokolatlan tehát, ha a transzcendencia felé vezető utat más
módon kíséreljük meg feltárni.
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A tett transzcendenciája

A kísérlet akkor lehet gyümölcsöző, ha a tapasztalás fogalmát az eddigiektől eltérő módon
próbáljuk megközelíteni. Az európai filozófia történetében egyrészt a tapasztalás tárgya,
másrészt a tapasztalás alanyi feltétele, a megismerő szubjektum állott a középpontban. Lé
nyegét illetően a tapasztalás azonban valamiféle találkozás: találkozás a megismerő alany és
a megismerendő tárgy között. Az alany és a tárgy kölcsönhatása, illetve egymásba hatolása:
ez a tapasztalás lényegi mozzanata. Mindazonáltal a tapasztalati aktusok elemeinek utóla
gos szintézise könnyen tévutakra vezethet a tapasztalás egységének értelmezésében. Célra
vezetőbbnek tűnik, hogy ne részleges mozzanataiban, hanem megelőző, eredeti egységében
ragadjuk meg a tapasztalás lényegét.

Az a filozófiai beállítottság, amely a tettet, mint történést vizsgálja, alkalmas lehet arra,
hogy a tapasztalást, mint "actio"-t fogjuk fel. Segítségünkre lehet ebben M. Blondel, száza
dunk első felének neves katolikus -gondolkodója, aki az Action-ban, és későbbi müveiben
egyaránt gondolatébresztő szempontokat ajánl számunkra e kérdésben. Blondel a "tett"
elemzése során új lehetőségeket nyújt a transzcendencia megragadásához, amennyiben a
transzcendenciát nem csupán tárgyi adottságként, nemcsak alanyi kivetítésként értelmezi,
hanem úgy véli, hogy a transzcendencia az, amit a tett során választani lehet. Az így válasz
tott transzcendencia lényege a cselekvés fogalmi értelmezése során tárul fel.

Míelött tovább haladnánk a transzcendencía blondeli elemzésében, meg kell vizsgálnunk
a tapasztalatról alkotott átfogó elméletét is. Ez azért is fontos, mert Blondel csak érintőlege

sen tárgyalja e kérdést, de a különböző részletekből egységes kép alkotható e témakörben
vallott nézeteiről.

Ezek szerint a tapasztalatok tényleges helye az emberi cselekvésben van. A cselekvés áta
lakítja a világot, s e tevékenység eredménye lesz a tapasztalat sajátos tárgya. A tevékenység
során létrejött eredmény nekem is "mond valamit", aminek a jelentését meg kell fejtenem.
A tapasztalás tehát nem csupán az érzéki tapasztalások "ismétlődése"- amint azt Arisztote
lész gondolta -, hanem inkább Kant véleményének megfelelöén: a megismerő alanyban
megalapozott a priori (eleve adott, a tényeket megelőző)mozzanat. Kant nézetével szemben
azonban azt is meg kell jegyezni, hogy ez az a priori nem csupán a megismerésnek a tapasz
talatot lehetővé tevő struktúrája. Célszerűbb azt mondani, hogyamegismerésünket a prio
ri lehetővé tevő mozzanat valamiféle gyakorlati kezdeményező erőnek tekinthető, amely
arra irányul, hogy a tapasztalás tárgyát a maga végső konkrétságában ragadja meg. Itt leple
ződik le ugyanis a valóságos tett "terve", amit meg kell valósítani, s amely' vagy sikerül, vagy
nem, de a sikertől függetlenül eddigi tudásunkat újabb tapasztalattal gazdagíthatja. .

A "tett-tervezés" a priori adottságának erejével képesek vagyunk minden tettünket a ter
vezés és a célra irányítás formájában sajátos tapasztalati egységgé rendezni. Minden tet
tünkben - sokszor nem is tudatosan t: ezt a tapasztalati módszert alkalmazzuk. A tapaszta
lat a tett-tervezés (hipotézis) és annak eredménye (verifikáció) között "helyezhető el". A ta
pasztalás tehát nem "van", hanem folyvást "megtörténik velünk".

A hipotézis és a verifikáció kölcsönhatásában nyilvánul meg először igazán a transzcen
dencia. A tett-tervezés és annak eredménye ugyanis maradéktalanul sohasem fedik egy
mást, éppen ezért állandóan "túl kelllépniük egymáson". (Lásd "transcensus" = "át Itúl! lé
pés'í.) "Az elképzelt eszmény és annak valóságos létrehozása közt mindig lemaradás van, és
az újabb eszményi cél folyvást meszszebbre nyúlik, mint az elért valóság. Hasonlóképpen a
gondolkodás is túlszárnyalja a cselekvést, és valahányszor fordítva is igaz: a tett a gondola
tot. Következésképp az eszményinek és avalóságosnak megfelelőségbekell jutnia. A kettő

eredeti egysége azonban mér eleve "adva" van számunkra. Jóllehet adva van, mégis, amint
elértük, ugyanabban a pillanatban el is tűnik a szemünk elől. .r (M. Blondel: L' Action.
1893. Paris, 1950.344.-345.)

Hasonlóképpen lehetetlen tökéletes összhangot teremteni a cselekvés és annak eredmé
nye között. Életünk során ugyanis sohasem vagyunk egészen azok, akik lenni szeretnénk, és
sohasem akarunk pontosan olyanok lenni, mint amilyenek ténylegesen vagyunk. Itt is meg
nyi.lvánul a valóság és az akarás, az eszmény és az élet kölcsönös transzcendenciája.
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A tapasztalás "értelme"

Nyilvánvaló, hogya transzcendenciát nem csupán a tárgyi adottság oldalán lehet megtalál
ni, hiszen a tárgyat az alanyi terv újra meg újra transzcendálja. Az alany elképzelésében
sem található meg sajátosan a transzcendencia, hiszen tetteink tervét újabb és újabb, előre

nem látott tárgyi eredmények igazítják ki. Inkább azt kell mondanunk, hogya transzcenden
cia magában a tapasztalati aktivitásban, a tapasztalás eredményében jelenik meg, mégpedig
úgy, hogy a terv és az eredményegybeesésének keresésében - sokszor nem is tudatosan -
magát a transzcendenciát találjuk. ,

Eddig körvonalakban felvázoltuk, hogy hol és miképp kell keresnünk a rranszcendenc.ét.
Ebben az őszefüggésben azt is mondhatjuk, hogya transzcendencia a dolgok értelmének for
májában is megjelenhet. Hiszen a tapasztalásnak csak akkor van értelme, ha a terv és az
eredmény egybeesése nem alapvetden lehetetlen. Már az egybeesés keresése is arról tanúsko
dik, hogy a megismerés során valamiképpen számolunk az ilyen értelemben vett "értelmes
séggel". A transzcendenciát itt a tapasztalás teszi lehetové. A transzcendencia nem a tapasz
talati tárgy végső alapja lesz, nem is az alany megismerésének végső horizontja, hanem a
tapasztalás értelmének végső előfeltétele. A transzcendenciára irányuló kérdés itt a követ
kező: vajon a tapasztalat a végső érthetőség "terében" játszódik-e le, avagy a tapasztalás
világa csak összefüggéstelen valósághalmazt tár elénk?

Az így értelmezett transzcendencia azonban nem lehet "adva" az egyedi tapasztalásokban.
Ugyanis nincs olyan tapasztalásunk, amelyben képesek lennénk m~gtapasztalni,hogya ta
pasztalás maga értelmes jelentést hordoz-e? A transzcendencia, mint a tapasztalás értelmes
jelentése, mégsem pusztán alanyi kivetítés eredménye, hiszen lényegét tekintve az értel
mességre és a jelentésre vonatkozó kérdés. A dolgok értelme pedig a válaszban van, s a vá
lasz nem lehet kivetítés. A tapasztalás értelme tehát nem más, mint valamiféle kérdezett le
hetőség, amely mellett elkerülhetetlenül jelen van egy másik, alternatív lehetőség, az tudni
illik, hogy a tapasztalásnak nincs, értelme. Ezért csak remélhetem, hogyatapasztalásomnak
mégis van értelme, s ennélfogva nem abszurd.

Természetesen a remény valamiféle magatartásban is megnyilvánul. Ha 'remélem azt,
hogya tapasztalásnak van értelme, akkor állandóan nyitottnak kell lennem, hogy figyelem
be vegyem ezt a lehetőséget is. Ám a tapasztalás mindig csak "részben" sikerül, s ezért so
hasem tökéletes. Egy szempillantás alatt tovatünik a keresett és mégis soha igazán "meg
nem ragadott" terv és eredmény egybeesése (vö. M. Blondel uo. német kiadás: Logik der
Tat. Einsiedeln, 1957.63-64). Ezért lehetséges az, hogy a csupán részben sikerült, egyedi ta
pasztalással is megelégszünk, hiszen egy élet is kevés ahhoz, hogy tapasztalásaim során ön
magamat téljeserr "kipróbáljam". Így a transzcendencia nem kérdésként jelenik meg szá
munkra, hanem reményként. A remény itt azt jelenti, hogy a nem megnyugtató válasz mel
lett döntök, és nem adom fel magamban a keresés vágyát, még akkor sem, ha úgy tűnik,

nem fogom megtalálni, amit keresek. A remény töretlen nyitottságú alapállásában a transz
cendencia választásom eredményeként lepleződik le.

Látjuk tehát, hogy a tapasztalás értelme .válasnott" transzcendenciaként jelentkezik, va
gyis az alany és a tárgy közötti viszony harmadik lehetőségének formájában. A választás
azonban itt többet jelent annál, mintsem hogy döntésre szánnánk el magunkat. A választás
ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy olyan döntéssel állunk szemben, melynek feltétele
a választás tárgya. A transzcendencia nem azért tárul fel számomra, mert én választom a
tárgyát. hanem azért, mert a tárgy már megelőzően "adva van". A választás pedig itt nem
arra irányul, hogy a tapasztalásnak értelme legyen, hanem arra, miképpen akarok "hozzá
állni" ehhez a - lehetőség szerinti - végső értelemhez?

A transzcendenciához vezető űt eme harmadik formájának sajátos ismertető jegye a me
taiizika és az etika egymásra találása. Az etikai jellegű döntés kaput nyit a metafizikai megis
merés felé, miután ez a megismerés az önmagunkkal kapcsolatos döntéssel szorosan együtt
jár. Mindez nem annyira a tárgyra irányuló megismerést feltételezi, hanem inkább azt je
lenti, hogy a megismerés folyamán .feladjuk magunkat" a "megragadhatatlan" megközelí
tése céljából. Megalapozottan mondhatjuk tehát, hogy nincs igazi metajizika etika nélkül.
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Miután az ember etikai döntésén múlik, hogy igent, vagy nemet rnond a transzcendenciára,
joggal állíthatjuk, hogy nem lehetséges igazi etika sem metaiizikai megalapozottság nélkül.

A vallási megtapasztalás

A metafizikai és etikai döntés kölcsönhatása feltárja a tapasztalás legtökéletesebb szintjét:
ez pedig nem más, mint a vallási megtapasztalás. A hipotézis, illetve a megvalósítás keresése
a cselekvés során - tulajdonképpen nem más, mint a transzcendencia léte. A konkrét egyedi
tapasztalás képtelen ezt a tervet, illetve elképzelést "verifikálni", hiszen itt a "megtapasztal
hatatlanról" van szó. Ez a tapasztalás jelenti minden tapasztalat végső értelmét. Megkérdez
hetem magamtól, hogy tapasztalásaim összefüggésében van-e a dolgoknak valami végső ér
telme, vagy sem, attól függöen, hogy teljes léttapasztalatomat általános, vagy egyedi szem
pontból akarom-e minősíteni? Látjuk; hogy végső soron itt a tapasztalásnak mint tapaszta
lásnak a minősítéséről van szó, s miután ebben a minősítésben a szubjektív szempontok is
erősen közrejátszanak, a személyes tapasztalat szintjén is beszélhetünk transzcendentális
megtapasztalásról. (Tudniillik senki sem képes a másik helyett valamit megtapasztalni!) Az
az "igazoltság", amelyet a tapasztalat nyújt, ugyancsak közölhetetlen. Ezért a vallási tapasz
talat, mint "nem igazolható igazoltság" - a verifikáció logikai szabályait tekintve - "tudo
rnánytalannak" tűnik.

E transzcendentális megtapasztalás példája és ösképe a vallási megtapasztalás. Ezen a
szinten válik felismerhetővéaz isteni önazonosság. Ez az önazonosság úgy mutatkozik meg,
mint személyes isteni transzcendencia, s amit - ezért - személyes transzcendenciának kell
neveznünk. Isten szabad önátadás formájában önmagát akarja közölni velünk, alázattal
elfogadjuk kegyelmét és őt választjuk. Megajándékozott, kegyelmi létünket azonban nem
vagyunk képesek az egyedi, konkrét tapasztalás módjára megragadni és az sem lehetséges,
hogy ezt a tapasztalást "eltárgyiasítva" mással közöljük. A vallási tapasztalás inkább úgy
jelentkezik bennünk, mint teljes lét-tapasztalásunk végső értelme, jelentése és jelentősége.

Azok számára, akik az isteni önátadást elfogadták, e transzcendens tapasztalat sokkal bizo
nyosabb, mint a verifikálható hétköznapi tapasztalat.

Amennyiben a vallási megtapasztalás fent vázolt értelmezése helyes, akkor ez annyit je
lent, hogy a vallási megtapasztalás is etikai alapdöntésen nyugszik. Ennek megfelelöen a
metafizikai megismerés épp a vallási tapasztalás szintjén juthat el a teljességre, hiszen csak
itt kaphatja meg a "végső választ" kérdéseire. A tapasztalás során ki-választott transzcen
dencia, mint a személyes transzcendencia önmagát kinyilatkoztató "szava" (logosza) szólalhat
meg az ember számára a vallási megtapasztalás élményében.
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