
Sándor pedig leközölte a Vigiliában. Így lettem íróvá, azaz író-tanonccá. Ezt azért
hangsúlyozom, mert a Vigilia legszűkebb írói' köre sem tudta, nem is képzelte
volna, hogy Horváth Sándor érdeklődik az irodalom iránt. Azt hitték, hogy
tudományának élő, begubózott teológus, aki csak udvariasságból üldögél néha
napján a Vigilia Centrál-kávéházbeli asztalánál. (Mert ő is jegyezte a folyóiratot,
többedmagával.) Senki sem sejtette, hogy magában mosolyogva veszi tudomásul
a róla kialakult véleményt. Szinte élvezve, hogy elrejtheti belső önmagát. Szerze
tes-tulajdonság ez, Szedő Dénesen is megfigyeltem. Mulatott a társaságon, mi
közben érdeklődve hallgatta a vitákat. Bárkinek tettem említést erről a másik

/ Horváth Sándorról, annyira meglepődött, sőt gyanakodott, hogy örömmel olvas
tam egyik olasz tanítványának levelét, melybe egy magyarországi tisztelője enge
dett számomra betekintést. Ez a tanítványa, Lorenzo Vandone, egy idős olasz pap,
1922-1924 között volt tanítványa Rómában. Ilyesmiket ír Horváth Sándorról:

.Eltréiélkozott az inkább jogászi, semmint metafizikus lelki beállítottságú
növendékekkel .. ." és leírja némelyik tréfáját. Ki nem állhatta a maradiságot, a
fafejűséget. Azt is leírja Vandone atya, hogy egy ízben, még fiatal korában figyel
meztették: nézetei miatt meggyűlhet a baja az inkvizícióval... "Római pro
fesszor korában vitába szállt egy maradi elveket hirdető rendelettel" - így a levél
író. Ez viszont azt a háborúalatti magatartását igazolja, melyről már említést
tettem.
Végső ideje feltámasztani emlékét.

FILA BÉLA

Horváth Sándor létfogalma
Születésének százéves évfordulója irányítja figyelmünket Horváth Sándor sze

mélyére, hátrahagyott bölcseleti-teológiai műveire, sajátos spekulatív gondol
kodásmódjára. Domonkos szerzetesként külföldi egyetemeken (Graz, Roma,
Freiburg) majd a budapesti Pázmény Péter Egyetem Hittudományi Karán taní
tott. Egészen eredeti, magányos és szinte megközelíthetetlennek tűnő alakja ki
magaslik a neotomizmus legújabb képviselői közül. Eletművét aligha lehet a
inegszokott módon osztályozni, és egyszeruen valamelyík irányzatba besorolni.
Még a neotomizmuson belül is egyedülálló helye van. Aquinói Szent Tamást
nem csupán idézte, értelmezte, hanem korának szellemi légkörében alapvetően
újra átgondolta. Tényleg azt tette, amit Szent Tamás tett volna, ha manapság köz
tünk élne.

A valóság természetének és végső míbenlétének kérdése egyetlen gondolat
ként ihlette Horváth Sándort egész életében. Tanulmányunk erre az egyetlen
gondolatra próbál rávilágítani. "Szent Tamás írói egyéniségéről" szóló tanulmá
nyában mesterét jellemzi és egyben önmagáról is vall a mesterré vált tanítvány:
"Szent Tamás világnézete közepébe egy, a lét (ens) fogalmát teszi. Ebből az
archimedesi pontból félelem nélkül nézhet szemébe mindennek: a tülekedő és
minden idealizmust kiölő nyers valóságnak éppúgy, mint a mennyből jövő vakító
fénynek. Mindegyiket úgy el tudja helyezni világnézetében, hogy ott ellent
mondás nincs. Ebből a nyugvópontjából semmi sem zökkenti ki ... Szent Tamás
a földhöz, az anyaghoz utalta az embert s azt kívánta tőle, hogy a vele való küz-
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delem árán szűrje le amaz értékeket, főleg pedig ~ egész valóságot összegező

létfogalmat. amelyekbőlvilágosság dereng feléje." (Orök eszmék. Bp. p. 16.)
Ertelmünk természeténél fogva a valóságra irányul, azt szeretné megragadni.

Horváth Sándor mindvégig ezt kutatta: hol és miben kell a valóságot keresni, ho
gyan lehet megismerésünkkel megragadni. Szent Tamás volt az, aki a keresztény
gondolkodás számára korszakalkotó módon tisztázta az ismeretelméleti realiz
must. Azt a meggyőződést, hogy ismereteink nem meghatározhatatlan viszony
ban vannak a valósággal, nem is alanyi világunk tükröződéseivagy lecsapódásai,
hanem a valóságnak, a tárgyi és az alanyi világnak egymásrahatása folytán kiala
kult, ha nem is minden ízűkben azonos, de legalább is lényegükben hű képmá
sai. Nemcsak bölcseleti elgondolást fejez ki ez az ismeretelméleti alaptétel, ha
nem a keresztény világnézet sarkalatos tételét; A valóság teljes egészében és vég
ső okaiban megismerhető, tudományosan földolgozható. Valóságosan létezik ter
mészetfeletti világ, amely szintén megismerhető: a kinyilatkoztatott igazságok
tudományosan is földolgozhatók, az emberi fölfoghatóság szintén kifejezhető.

Mindenkinek megvan a teljesértékű valóságszemlélet igénye, ezt azonban igen
nehezen érheti el. Egyrészt a "nyers valóság", másrészt a "mennyből jövő fény'"
megzavarja a valóság felé tájékozódó elmét. Gondoljunk csak a materializmus
idealizmus, az empirizmus-racionalizmus, a pozitivizmus-egzisztencializmus ki
látástalan párharcára és zsákutcáira. A valóság igazi természetéről, főként a vég
ső természetéről alkotott nézetek mindig kritikusan állnak egymással szemben.
Még természetes szinten sem sikerült végérvényesen összegezni és tisztázni a
valóságra vonatkozó ismereteinket. Még nehezebb megvalósítani az emberi élet
legszentebb feladatát, megteremteni az összhangot a tudás és a hit között, pedig
enélkül torzó marad minden világnézet.

A szellem világában nagyon sok a kezdeményezés,a kudarc, a megalapozatlan
elmélet, a nagyratörő kísérlet, a félbemaradt vállalkozás. Számos kalandos és ön
magában összeomló világnézet kudarcának lehetünk szemlélői a gondolkodás
történetében. Legtisztességesebbnek még az tűnik, ha egy gondolkodó nyitva
hagyja a kérdést a valóság végső természetét illetően. Az újkori gondolkodás
föladta a középkori keresztény realizmust, és az ember szubjektivitásába vetett
hittel próbál világos és biztos ismeretekre eljutni, és megfelelő valóságszemléle
tet kialakítani. Ennek a törekvésnek a csúcspontján Kant áll, aki évszázadokra
megszabta valóságszemléletünket. Hegel dialektikájával kísérelte meg a válóság
egészének föltárását. S aztán bekövetkezett a szellemi fölbomlás folyamata.
Rész-adottságokat emeltek középpontba (pl. egzisztencia, a hatalom akarása, az
életlendület. az evolúció stb.), pedig így nem lehet az egész valóságot föltárni. A
tárgyi valóság jelentkezését, tényét, az emberi szellem fényét kétségtelenül meg
tapasztaljuk. Miért nem sikerül a valóság megközelítése, teljesértékű földolgo
zása? Horváth Sándor látja az emberi szellem vergődését és, tévútjait, az ingo
ványos talajon fölépülő rendszereket, a szellem örvényeit. Eszlelte az értelmi
fény fölvillanásait az egyes gondolkodók kísérleteiben, de megállapította, hogy
mindenütt marad "egy-egy sötét pont", amely a kiáradó fényt letompítja. Minden
erejét latba vetette, hogy a bölcselet eddigi tapasztalatának birtokában Szent
Tamás nyomán a valóság egészének és teljességének szemléletét kitisztázza és
kidolgozza. -

A lét fogalmával próbált Horváth Sándor megfelelő valóságszemlélet birtoká
ba jutni. A gondolkodónak kemény küzdelmet kell megvívnia a valóság adatai
val, azok megismertéséért, .értelmi földolgozásáért. Csak a valósággal élő össze
köttetésben lévő és attól táplált létfogalom vezet a valóság egészének szemléleté
re. De miért van szükség a valóság megismeréséhez még külön ún. létfogalom
ra? Nem bonyolítja ez túlságosan a megértést? Es haa kettő mégis összetartozik,
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hogyan függnek össze? - Azért van szükség létfogalomra, mert a valóság lénye
gét nem tudjuk közvetlenűlmegragadni. Csak közvetetten, az elvonás segítségé
vel hámozzuk ki az érthető lényeget az érzéki adatokból. A "nyers tapasztalat
ból" kell az, "örökérvény.ű igazságot" leszűrni. Ott kezdődik a gyötrő kérdés,
vajon hozzáférhet-e értelmünk az érzéki tapasztalathoz úgy, hogy örök értékeit
is belőle merítse?

Megismerésünk természeténél fogva a valóság megragadására irányul: a való
ság adatairól szerzünk ismeretet. Az érzéki mozzanatok eltakarják, mintegy be
burkolják a dolgok érthető magját, az eszmét, de megfelelő absztrakciós eljárás
sal kiemelhetőbelőlük az érthető lényeg. Az elvonatkoztatás általában azt jelen
ti, hogy részletszempontokat emelünk ki valamilyen konkrét egészböl. I~rzéke
inkkel megragadható képződménybőlemelünk ki gondolati művelettel olyan tar
talmi mozzanatokat, amelyek lényegszerűek, lényegesek. Két fokozatban történik az
elvonatkoztatás. Először a lényeg válik láthatóvá, mintegy kiemelkedik az egész
ből. Az emberi szeikm ereje f,,, h.uékonysága mutatkozik meg abban, hogy nem
csupán fölfogja és szétválasztja az egyes benyomásokat, ,hanem az érzékelhew
ből "teremtő-átvilágítássat"kivuu-Ii az érthető lényeget. Ertelmünk aztána meg
ragadott lényeget fogalomba sűríti, fogalmilag kifejezi és földolgozza. Az elvoná"
skolasztikus elmélete alapján állíthatjuk, hogy megísmerésünk sajátos tárgya az
érzékelhető egyedekben megvalósuló "egyetemes", azaz a fajfogalom (pl. az
ember fogalma). Először mindig az érzékelhető adottságokban megvalósuló egye
temest ismerjük meg, az egyedeket csak utólagos reflexióval. A létfogalom kiala
kításának első feltétele a tárgyi értékkel rendelkező fogalom. Ha fogalmaink a
valóság lényegét képviselik, akkor fogalmi alapon kialakítható a valóság lénye
gét, egészét és teljességét képviselő létfogalom. A valóság fogalmát tehát a lét
fogalom teszi lehetővé. "A véges valóság egyetlen adatának tökéletes ismerete
elég lenne ahhoz, hogy benne és általa a valóságnak mint ilyennek örök törvé
nyeit fölismerhessük és szemlélhessük." (Aq. Szt. Tamás világnézete Bp. p. 110.)
Sok tapasztalattal és hatalmas szellemi erővel rendelkező ember nyilatkozhat
így. Az érzékelhető valóság csak kiindulópont. A gondolkodás innen ível a való.
ság örök törvényeinek fölismerésével a valóság végtelen teljességének szemléle
tére. Ez a törekvés a "gondolkodás lelke", az egyetlen ihlető gondolat. A Iétfoga
lom szolgáltatja azt az alapigazságot, amely átfogja a valóságot, és egy szempont
szerint ítéli meg a valóságot kifejező ismereteinket. Az egész valóságot felölelő,

minden ismeretet éltető létfogalom világnézet kialakítására is alkalmas. Csak a
valóság egészének és teljességének ismeretében lehet szó világnézetről.

A valóság misztérium: végzetes könnyelműségáldozatai lennénk, ha a valóság
ról közönségesen és elégtelenül gondolkodnánk. A változás, a sokféleség színes
forgatagában és látványában tárul elénk a konkrét valóság. Elkápráztathat és fél
revezethet a jelenségek világa. Elemi erővel tör az ember érzékeire a valóság
közvetlen tapasztalata. Nem elegendő tehát a valóság közönséges, hétköznapi, a
használati értékre beállított szemlélete. Még a tudományos szemlélet is elégte
len, mivel módszertanilag és tárgyilag korlátozott. Csak a bölcselet képes olyan
magaslati pontot kiépíteni, ahonnan a valóság egésze belátható. A valóság misz
térium, mert a teremtő Isten eszméi hatják át: örök eszmék, eszmei magvak, az
örökkévalóság szikrái rejlenek benne. Csak egy mindig mélyíthető létfogalom
képviselheti számunkra a valóságot. Az érzékelhető valóságból elvont, és min
den viszonylatában kidolgozott létfogalom lehet egész tudásunk burkolt foglala
ta. Ami "alattunk van", az anyagi, érzékelhető világ, annak változatlan, lényegi
tartalma csak a létfogalom teljes világosságában jelenik meg. A létfogalom révén
fölsejlik a valóság fölfoghatatlan gazdagsága és végtelen tágassága. Ami pedig
"fölöttünk" van, a természetfeletti világ, szintén beleilleszkedik meggyőződé-

610



611

sünk világába, ha mint a létfogalom részeként tőle kölcsönzi a magasabb világ
fölépítéséhez szükséges tartalmi anyagót.

Megismerésünk kettős irányban, az összegzésben ~s az értékelésben alakul
ki, és nyeri el végleges meghatározottságát a lét fogalma. A lét fogalmának felté
tele a tárgyi értéket képviselő ismeret, kialakulásának módja pedig a "megisme
rés kettős iránya". Horváth Sándor "műhelytitkáha" pillanthatunk itt bele.
"Megismerésünk módja szükségképpen kétirányú: föl kell emelkedni az örök
eszmékhez, ez az összegezés útja - aztán pedig ezeknek a tárgyi fényében ítélkez
nie kell a valóság egyes adatairól, ez az ősokra való visszavezetés útja." (ÖE. p.
82.) Ezt a fajta gondolkodásmódot Horváth Sándor egy nagyméretű festmény, il
letve építészeti remekmű létrehozásához és megítéléséhez hasonlítja: A létfoga
lom olyan nézőpont, melynek segítségével a szemlélő a valóságról teljes képet
kaphat, valahogy úgy, amint ez a remekművek megítélésénél történik. Van egy
nézőpont, ahonnan a műremek minden pontja egyszerre áttekinthető, és az egy-
bekapcsolt részek összbenyomásából ítélkezhetünk. _ . \

Szellemünk először összegyűjti az adatokat, egymáshoz rendeli az ismerés ele
meit, sematizál, összegez. Ez a gondolkodás, az igazság föltalálásának küzdelmes
útja, fölemelkedés a tapasztalásból az összegző fogalmakhoz, az egyetemes érvé
nyű ismeretekhez. Az összegzés fáradságos útja végén veszi kezdetét az ítélke
zés, az értékelés, a valóságra való visszavezetés útja, itt ítélkezünk fogalmaink
valóságértékéről, ez az igazság kimondásának pillanata. Az ítéletben derül ki is
mereteink igazsága. Az igazság a valóságnak egyik formája, az értelemben létező

szellemi valóság. Hatalmas szellemi élmény ismereteink igazságát megállapítani,
föltárni az ismeretek összefüggéseit, és visszavezetni aIét ősforrásához. A
visszavezetés útján az igazság fényében ítélkezünk a dolgok létéről vagy
nemlétéről, az esetleges vagy szükségszerű létmódról, a relatív és az abszolút
létről, a fogalmak logikai és metafizikai értékéről, az igazság terjedelméről és
tartalmi gazdagságáról, a szellem és az anyag körében megvalósuló létformákról.
Fölfedezzük és birtokba vesszük az azonosító tényezőket (tapasztalat, evidencia,
tekintély). Kipróbáljuk a tárgyi értékű igazságot megállapító próbakövet, az alap
elveket, amelyek segítségével a létet önmagában való azonosságában és a nem
léttől való különbözőségében ítéljük meg. Végül ítélkezésünkben teljesen kitisz-
tul elérhető ismereteink foglalata és határa, alétfogalom. .

Vázoljuk föl a létfogalom főbb megjelenési formáit.
A kezdeti létfogalom révén a lét első fölcsillanását észleljük. Szemléletesen is

leírhatjuk a lét első jelentkezését. Megyek az úton, s egyszercsak a messzi távol
ban porfelhőt látok. Pontosan még nem tudom, mi is az ott, de eleve és előzete

sen megfogalmazódik bennem szellemi életünk alaptapasztalata; ott "valami
van", ott valami történt, A későbbiekben aztán "kategoriálisaií" tisztázódik, hogy
ott egy kocsi megy. A lét alaptapasztalatában valamiképpen már minden benne
rejlik, ami a későbbiekben kibontakozik. A "valami van" megállapítástól függ
egész gondolkodásunk. Minden további lépés belőle és általa bomlik ki. Elvi je
lentősége van tehát a lét első, határozatlan, homályos megragadásának. Horváth
Sándor a lét észlelését "kezdeti létfogalomnak", a "lét első homályos fölcsillaná
sának", "természetadta létfogalomnak", "kezdetleges létfogalomnak" nevezi.
Gondolkodásunk első lépését jelzi, amely meghatározza a következő l~pések irá
nyát. "A kiindulópont minden esetben a kezdetlegesen felfogott, határozatlan,
de meghatározható és az értelmi élet tökéletesedése céljából meghatározandó
valóság, az örök eszméknek az érzéki adatokban foglalt első homályos fölcsilla
nása", (ÖK p. 83.) Igazán nem a gondolkodás első lélektani élményéről van itt
szó, hanem a kiindulópont kérdéséről.Belátjuk-e és elfogadjuk-e, hogya-valóság
megragadásának első ténye is valóság, hogy megismerésünkben mindig a való
sággal érintkezünk.



Az antik görög létszemléletre ismerhetünk rá Horváth Sándor kezdeti létfogai
mában, A lét azami van, ami objektív. Az értelem természeténél fogva a lét felé
tájékozódik. A lét természeténél fogva egy, osztatlan, végtelen és örök. Összesze
detten kell figyelnünk a lét első föltűnését és megjelenését. Ha ezt tesszük, ak
kor elfogadjuk, hogy a lét pozitív és értelmes. Gondolkodásunk csak a létet ra
gadhatja meg. A gondolkodás és az általa megragadott lét ugyanazon törvénynek
hódolj a kettő gyökerében azonos. A gondolkodás és a lét eleve és előzetesen

egymásra vannak hangolva, természetadta módon találkoznak. Minden igaz gon
dolkodás a létet és annak segítségével a valóságot állítja. Az objektív és realista
gondolkodás alapelvét fejezi ki a kezdeti létfogalom; a lét határozza meg a gon
dolkodást. A jelzett kiindulópont az értelmi élet további tökéletesíthetőségének

a feltétele. A lét az érzékelhető adatokban csillan föl először. De a gondolkodás
előtt további fáradságos és göröngyös út áll. Az érzékelhető adatokból kell a tár
gyi értékű tartalmat, a fogalmi alkatot, az örök eszméket kihámozni. A lét első

fölcsillanésakor még nem maga a lét jelenik meg előttünk, hanem az érzéki ada
tokban megnyilatkozó léttartalom. A lét első jelentkezése mint ösztöke hajt ben
nünket szüntelen előre és fölfelé, amíg nem adunk neki "ésszerű egyenértéket".
A lét első tapasztalata, a konkrét létezőkről való tapasztalat mint érzet belenyo
módik az érzékszervekbe, aztán a belső érzékek ragadják meg, s mint érthető lé
nyeg jelenik meg az értelem ítélőszéke előtt az absztrakciós folyamat végén. A
kezdetleges létfogalom további meghatározását adja az ún. általános létfogalom.

Az általános létfogalom (esse commune) kifejtése már nagyobb szellemi erő

feszítést igényel. A kezdeti létfogalom logikai vetületeként jön létre a tisztán lo
gikai általánosságot képviselő létfogalom. Ertelmi életünk kezdetén tisztázódik
bennünk a lét határozatlan és általános fogalma, de ezt meg kell tisztítani a pil
lanatnyi benyomások zűrzavarától, a valóság ötletszerű értékelésétől. Meghatá
rozzuk a létfogalom logikai terjedelmét, amelyben az egyes ismeretek tartalmi
jelleget.nyerhetnek. A tárgyi igazság próbaköve és a valóság között. Az észelvek
belátása nyújtja az egészen általános és csalhatatlan mértéket. A lét az érzék
szervek benyomásain keresztül jelentkezik. Mivel az értelem a létet ragadja
meg, ezért természetes hatóereje a lét egészére kiterjed. A lét fogalma tehát logi
kailag végső tényezővé válik, a logikai kiterjedés szempontjából minden ismeret
végső előfeltételelesz. Ertelmi lehetőségeinkhatárán belül az egész valóságot át
fogó logikai szemlélethez jutottunk el. A lét egyetemes állítmány lesz, amely
minden ismeret lét-jelleget logikailag biztosítja. Az általános létfogalom a léte
zők egységes egészbe rendezésével az összes lehető logikai viszonylatok egyete
mes elve lesz-e, minden további tartalmi meghatározás egyetemesalapja, és min
den állíthatóság forrása.

Az általános létfogalom egyetemes hatóerejét értelmi világosságként is fölfog
hatjuk, amely az ún. cselekvő értelemből sugárzik. Az értelem fényében látunk
mindent és ítélkezünk mindenról, magát a-fényt azonban nem észleljük. Minden
állítás végső előfeltétele a lét egyetemességének állítása - ez minden viszony lo
gikai alapja. "De már a létfogalom e végtelen határozatlanságában felvillanó
egyetlen pozitív vonás és mintegy áttörhetetlen homályából felénk derengő fény
sugár is elég ahhoz, hogy útmutatását követve eszmélkedésünk határozott nyug
vóponthoz jusson s elvezessen bennünket ahhoz a forráshoz, amelyből a föl
ismerhetetlenségig határozatlan tudattartalom kiegészítő vonásait megismer
hetjük". (Aq. p. -104.) Az általános létfogalom a valóság eszmei képviselője. A va
lósághoz való tiszta, egyetemes viszonyunkat az általános létfogalom szeniléleté
ből állapíthatjuk meg. Transzcendentális valóságfogalomnak is tekinthetjük,
mert a lét minden lehető meghatározottságát magában rejti, a lét minden adatá
ról állítható. Igaz ugyan, hogy csak eszmei egységet és általánosságot jelent, de
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Horváth Sándornak szüksége van a valóság egészéről alkotott fogalomra, hogy
eljusson a valóság konkrét és abszolút teljességére. Az általános létfogalmat to
vább kell építeni, hogy a tényleges valóság ismeretére vezessen.

A véges létfogalom. az érzéki létformából elvont létfogalom, vagy másképpen a
"részesedett" létfogalom (esse participatum), az értelmünk arányainak megfele
lő létfogalom képviseli számunkra a valóságot ténylegesen összegező és értékelő

létfogalmat. Eddigi szellemi erőfeszítéseink tényleges eredményeképp jelentke
zik tudatunkban az a létfogalom. Tárgyi tartalmat értelmünk csak az érzékelhető

világ révén nyerhet. Az érzékelhető létezőkből elvonás útján 'jutunk hozzá az
érthető lényegfogalomhoz; ezt összegezve, valóság-értékét kimutatva érjük el a
véges, tényleges valóságot képviselő létfogalmat. "Az érzékelhető valóság tény
leges tartalmi hatóerejét az esse participatum képviseli és szemlélteti. Egyete
mesebben aligha lehet összefoglalni az értelem sajátos tárgyának teljesítőképes

ségébőlleszármaztatotttárgyi létet. Valóság ez, lét, ámde ennek minden vonását
és adottságát részesedés révén birtokolja, tehát telítve van a potenciálisnak már
nemcsak logikai, hanem reális magvaival. Benne van az érzékelhető lét teljes
tartalma azáltal, hogy a tényleges valóság képviselője, de benne van a viszonyí
tás és viszonyíthatóság minden formája is az emberi értelemből származó hatá
rozottság révén. Tartalma véges, de hatóereje végtelen". (ÖK p. 63.)

A valóság belső, metafizikai fölépítettsége szabja meg a valóságot képviselő

létfogalmat. A véges valóság két formában jelentkezik, a szellem és az anyag kö
rében. A véges létfogalom fényében tudunk mindent megítélni. Véges ez a létfo
galom, mert a tényleges, érzékelhető valóság képviselője; korlátozott, mert lét
formája szarint lényegileg korlátozott az a létező, amelyet képvisel; részesedés
szerinti ez a létfogalom, mert létrehozó okra, egész működését irányító és átható
tényezőre van szüksége: a létét meghatározó tényezőket nem saját elidegeníthe
tetlen tulajdonaként birtokolja, hanem úgy viszonylik hozzá, mint a létesítést
igénylő alany a meghatározó tényezőjéhez. A valóságra irányuló gondolkodás
számol azzal, hogy csak a valósággal való érintkezés biztosíthatja a tárgyi értékű
ismeretet. A valóság támogatása nélkül nem fogadhatunk el semmilyen fogalmi
elgondolást. A valóság pedig, amely irányítja értelmünket, véges és korlátozott.
Ertelmünk a valóságot csak részlegesen képes megragadni s fogalmaink csak las
sú fejlődés útján érlelódnek. Biztosan tudjuk, hogy hol kell keresnünk a határo
zatlanságot és homályt eloszlató tárgyi világot: az érzékelhető valóságban. A vé
ges anyagi világ adataiban sem maga a lét mint ilyen nyilvánul ki, hanem csak
meghatározott véges formája. Az általunk megismerhetővalóság nem maga a lét,
csak részesedik benne. Nem aprieri önkény, hanem a tények ereje alakítja ki vé
ges létfogalmunkat. Ez a létfogalom nem meríti kia valóság teljességét, csak utal
rá. Ami túl van a véges valóságon, a valóság abszolút teljessége, a természetfelet
ti világ, azt a véges létfogalom a maga módján fölöleli. A véges és a végtelen lét
fogalmat ametafizikai okság kapcsolja egybe. Minden véges létezőre az esetle
gesség és a töredékesség bélyege van rásütve, olyan léte van, amely valóságával
az abszolut létre utal, létében attól függ. .

A lét abszolút teljességéhez (esse subsistens) jutunk el alétfogalom kidolgozá
sának végeredményeként. Minél élesebben és határozottabban domborodik ki a
lét fogalma, annál ellenállhatatlanabb lett a lét ősforrásához, az Istenhez.való
sodródás. A valóság teljességéhez, az Istenhez való visszatérés útja ez. Már a vé
ges létfogalomban megkezdődött Isten örök eszméinek birtokbavétele. Az örök
eszmék az érzékelhető világ adataiban csapódnak le és ezekből elvonás révén ke
letkeznek az emberi eszmék. A legvégső feladat tehát az, hogy a véges valóság
adatait kifejezetten is visszavezessük a lét ősforrásához,és megkíséreljünk a lét
teljességérőlfogalmat alkotni. A kérdés az, hogy hogyan lehet vezetni minden lé-
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tezőt a lét abszolút, korlátlan birtokosához, aki éppen a lét abszolút birtoklása
által megismerő, szuverén lét? Az kétségtelen, hogy a teljes és abszolut létben a
lényeg és a létezés azonos.

Az abszolút lét fogalma számtalan változatban föllelhető a gondolkodás törté
netében. Szerepel mint önrendelkezéstől megfosztott szükségszerűség,mint ön
tudatra ébredő tiszta képesség stb. A keresztény bölcselet az őslétről beszél:
"esse per se subsistens" a lét tökéletes birtokosa. Isten létének fölismerése a
metafizikai oksági elv irányítja értelmünket. A természet szava csendül meg lel
künkben, amikor elhagyjuk az értelmünkkel fe1fogható okok sorozatát, s belát
juk a véges, részesedés szerinti létformán túllépő abszolút ok létezését. Ugyan
azok az észélvek bilincselik le értelmünket, amelyek eddig is irányították a lét
fogalmának föltárulását, amelyek biztosították az értelem és a lét összhangját.
"Kegyetlen és kérlelhetetlen szükségszerűséggel visz bennünket értelmünk a
legcsekélyebb és leghomályosabb megtermékenyülés után is az okozatok hosszú
során keresztül az első okhoz, amelyet a maga módja szerint meg kell találnia
még a legképzetlenebb értelemnek is, és amelyet a képzettség legmagasabb fo
kán álló elmének sem sikerül megtagadnia". (Aq, p. 117.) A végső ok belátása ki
kerülhetetlen. A végső ok értelmezése és értékelése már ismét szétválasztja az
elméket, úgy mintha sohasem jártak volna egy irányban. A materializmus, a pan
teizmus, az idealizmus, az agnoszticizmus stb. a maguk módján megkísérlik föl
oldani a végső ok rejtélyét. Horváth Sándor az értelem fényével igyekszik el
oszlatni az abszolút létre borult homályt.

A tényleges tapasztalat pozitív adottságai, az észelvek irányítása elegendő a
végső ok feltárásához. A véges létező nem lehet létének végső oka, mert benne a
lényeg a tehetetlenség, a képességiség, a részesedés szerepében áll szemben a
léttel mint meghatározó tényezővel. Ezért a véges valóság nem bírja önmagá
ban létének okát, nem merítheti ki a lét teljességét. A lét végső és abszolút pont
jában a lényegnek és a létezésnek azonosnak kell lennie, és ez képviseli a lét
tiszta teljességét. Természetesen Isten léte transzcendentális valóság, amely azt
jelzi, hogy az abszolút lét fölülmúlja véges értelmünk arányait. Ar. abszolút lét
tökéletes lét, valóságjellegét nem lehet azzal a mértékkel mérni, mint a véges lé
tet. Isten mivoltát, belső természetét az oksági elv segítségével még nem ismer
jük föl. Számolnunk kell a "docta ignorantia" tényével. Szó sem lehet azonban
némely gondolkodó "kétségbeejtő negatív tudatlanságáról". Isten létét a véges
lét adottságaiból világosan és biztosan fölismerhetjük. Mivel fölismerésünk a vé
ges létfogalmon nyugszik: ezért a rávonatkozó fogalmainkat nem "hasonmásaik
ban", hanem csak hasonlatokként alkalmazzuk az abszolut létre. Az abszolut lét
fogalommal eljutottunk értelmünk teljesítóképességének végső határához. Igaz,
hogy az abszolút létfogalom emberi fogalom, és nem adja vissza eredetiben a va
lóság teljességét, de pozitív alapot ad ahhoz, hogy a véges valóságból merített fo
galmainkat megtisztítva nem képmását, hanem hasonlatát nyújtsák Istennek. Az
abszolút lét fogalma módot és lehetőséget ad arra, hogy Istenről helyesen gon
dolkodjunk, még akkor is, ha valóságát közvetlenül nem szemlélhetjük jelen lét
helyzetünkben.

Ha bepillantunk Horváth Sándor gondolatvilágába, akkor páratlan szellemi él
ményben lehet részünk. Alétfogalom segítségével olyan magaslati pontra he
Iyezkedünk, ahonnan tisztelettel és csodálattal eltelve szemlélhetjük a valóság
egészének és teljességének lenyűgöző látványát, a lét és az emberi gondolkodás
csodás összhangját.
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