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Mi a filozófia? .A tizemiyolcadik század utolsó éveiben, a német
romantika hajnalán Novalis így felel a kérdésre: "Philosophie ist die
Kunst, unsre gesammten Vorstellungen nach einer absoluten, künstle
rischen Idee zu produzieren und ein Weltsystem a priori aus den Tiefen
unsers Geistes heraus zu denken, das Denkorgan aktiv, zur Darstellung
einer rein intelligiblen Welt zu gebrauchen". A bölcselet tehát nem any
nyira létértelmezés és létmagyarázat, mint inkább létteremtés. A gondol
kodás célja nem a lét tényeinek a maguk jellegében való megragadása,
hanem a jelenségeknek a gondolkodó életérzése szerinti átértékelése,
nem objektív, hanem szubjektív gondolkodási nem realizmus, hanem
idealizmus. A lét értéke nem önmagában, önnön mivoltában rejlik, hanem
'abban, mit jelent az egész lét egy bizonyos létező, az egész. világ egy
gondolkodó számára. A romantikus bölcselet világképének - ennek
a reális, objektív létezés irreális, szubjektív tükrözéséből alakított
"ideális" létnek - elve, törvénye az ember, mégpedig a maga egyedi
mivoltában és természetében, vagyis az egyén; s bölcselete nem egyéb,
mint kísérlet egyéni, szubjektív lét- és világéiményének általános érvé
nyűvé tételére. Az egyéni ihlet látomásának pedig általános érvényt a
forma ad, vagyis a művészet, ,tehát .Phílosophíe ist Kunst", a bölcselet
művészet, s mint művészet, .Darstellung", a gondolkodás pedig e művészí

ábrázolás eszköze és módszere.rtehát végeredményben művészi tevékeny
ség. Gondolkodni itt nem annyit jelent, mint valamire - Pauler Ákos
szavával - "ráirányulni" s azt megragadni; nem annyit jelent, mint
valami rajtunk kívül létezőt az ismeretben birtokba venni s megteremteni
tárgy és elme ama megegyezését, ami lényegében az igazság, - mint
Aquinói Szent Tamás tanította, ("veritas est adaequatio rei et intelIectus");
- a romantikus gondolkodás az azonosulás útja; a megértés pedig föl
oldódó azonosulás azzal, ami felé a gondolkodás halad: azzal, amit meg
akarunk érteni. Azonosulás nem Szent Tamás értelmezésében, - hogy
tudniillik az ismeretben bizonyos módon egyesülünk azzal, amit meg
ismerünk; - hanem azonosulás a megismerendővel úgy, hogy főloldó

dunk benne: az ismert önmegsemmisülés, vagy a dolognak bennűnk való
megsemmisítése, belénksemmisítése. A tomista adekvácíó gyümölcse az
igazság; a romantikus föloldódásé ama ködkép, melyben minden minden
nel egybeolvad és semminek nincs határa, s melyben minden minden
lényegűvé. tehát minden egylényegűvé válik. "Es ist einerlei, ob ich das
Weltall in mich, od er mich ins Weltall setze" - mondja Novalis: mindegy,
magamat helyezem-e a mindenségbe, vagy a mindenséget magamba. S ezzel
voltaképpen magának az objektív megismerésnek a lehetősége lesz kétsé
gpssé. Kétsózessé lesz az érzékek tapasztalata, a tapasztalat útján tudo
másulvett világ minősége, a szemlélet hitelessége, az egész valóság.
A tomista bölcselet alapja" a létezés evidenciája és az azonosság elve,
("scio ali quid esse"); a kartéziánus racionalizmusé a gondolkodás tényé
nek evidenciája, ("cogito, ergo sum"). ami viszont eleve föltételezi a
létpzés és az azonosság evidenciáját: azt, hogy valóban "vagyok", (nem
azért, mert gondolkodom, hanem azért, mert a gondolkodástól függetlenül
is kétségtelenül tapasztalom létezésemet). és hogy aki vagyok, azonos
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vagyok önmagammal, vagyis különbözöm minden más, és önmagával
szintén azonos létezőtől; a romantikus filozófia alapja pedig a gondol
kodás élménye, a gondolkodónak az a lendülete, hevülete, ihlete, amellyel
az önmagában föloldott mindenségből, vagy a mindenségben föloldott ön
magából saját világképét megteremti. A tomizmus a létre; a kartézianiz
mus a rációra, a gondolkodásra; a romantika a gondolkodóra, annak
tevékenységére irányul. A tomista esztétika érdeklődésének középpont
jában a létrehozott mű áll, vagyis a műalkotás, a kartéziánus esztétikáé
nak a kész alkotás formális-racionális törvényei és szabályai; a roman
tikáénak a mű megalkotásának folyamata.

A tomizmus mint érzékeink józan tapasztalatával igazolt bizonyos
ságot fogadja el határoltságunkat. Onmagunkkal való azonosságunk mín
den rajtunk kívüli létezővel szemben nemazonosságunkat jelenti; ami be
felé azonosság, az kifelé szükségszerűenkülönbözés. Azt, ami velem nem
azonos, lényegében csak az ismeretben tehetem magamévá, úgy azonban,
hogy önmagammal való azonosságom eközben semmi csorbát nem szen
ved, mint ahogyan nem szenved csorbát az ismeretben birtokolt létező

önmagával való azonossága sem birtoklásom ténye által. Az azonosság
eo ipso határoltság; azzal, hogy azonos vagyok önmagammal, egyben el
is különítem magam mindattól, amivel nem vagyok azonos; tehát hatá
rolt vagyok. A határtalanság nem az ember, hanem az Isten attributuma.
Ha elvetem határaimat; ha elvetem az azonosság - és különbözés 
evidenciáját s magamat a mindenséggel, a mindenséget önmagammal
azonosítom ("Alleinheit") ; ta ismeretemet nem annyiban fogadom el
igaznak, amennyiben a megismerendőnek saját jellegét és természetét.
saját "azonosságát" tudomásul veszem és megragadom, hanem annyiban,
amennyiben annak lényegévé magam is átlényegülök: akkor szükség
szerűen el kell jutnom egyrészt odáig, hogy a mindenséget a magam
lírai hevéhez, a magam vítális lendületéhez alkalmazzam, másrészt odáig,.
hogy akit e velem-egy határtalan mindenség elvévé emeltem: önmagamat
deifikáljam, magamat tegyem meg világom istenévé. "Wir wissen nur
insoweit wir machen" - írja Novalis. És; "Wir können die Schöpfung
als Werk Gottes nUT kennen lernen, inwiefern wir selbst Gott sind".
A teremtett világot mint Isten művét csak annyiban ismerhetjük meg,
amennyiben magunk is Isten vagyunk. .

A romantikában kétségkívül vannak katolikus vonások, katolikus
nosztalgiák, s katolikus egyéniségek; maga a romantika azonban távolról
sem tekinthető a valódi katolikus élmény és gondolat áttörésének a föl
világosodás racionalizmusán. Ellenkezően: mint a világ egyoldalú spírí
tualizálása, mint az ember természetes, teremtett határoltságának meg
tagadása, mint az embernek isteni jelleggel fölruházása, a katolikus
ortodoxia szempontjából heretikus törekvés, az ember szempontjából
pedig jelentős lépés emberségünk és művelődésünk dezhumanizációja
felé. Következményei világosan végig követhetők az egész tizen
kilencedik századon. Teljes, testi-lelki emberségünk, Szent Tamás
szavával "emberi kompozitum"-voltunk tudomásulvétele és elfoga
dása helyett, s paradoxul éppen a ,;teljesebb teljesség" nevé
ben, az ember egy bizonyos képességének vagy funkciójának
kóros érvényesítése és hangsúlyozása organikus egysége rovására;
a tapasztalati, s mint tapasztalati: kollektív valósággal szemben a
szubjektív-lírat valóságélmény filozófiai és erkölcsi dogmává emelése
s ezzel az objektív valóság destrukciójai az anyagi valóság értékének
végzetes alábecsülése, paradox módon éppen az anyagelvű tudományos
ság virágkorában; az Isten fogalmának az emberbe. vagy a személyes
Isten fogalmát helyettesítő valaminő pótlékba. fikcióba helyezésével az
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abszolút erkölcsi értékrend kiküszöbölése s hovatovább az erkölcs azo
nosítása az érdekkel; s emberfeletti, de ugyanakkor immanens ambíciók
nak az emberbe való beléojtásával az ember impotenciába rekesztése.
anarchiába hajszolása, s lehetővé tétele annak, hogy saját, egyéni ösz
töneít, indulatait, vágyait és álmait különféle filozófiai igényű, és filozó
fiának elfogadott kompenzációs eszmerendszerekkel általános igazság
ként igazolja. Mert ,mihelyt elvetem az abszolútumot, Istent; mihelyt el
vetem a mindnyájunk által ellenőrizhető tapasztalati valóságot; mihelyt
elvetem az igazság végső kritéríumait, az evidenciákat: semmi mértékem
nincs többé az igazságra, semmi kritériumom az erkölcsre, semmi meg
bízható ísmérvem a szépségre; s hirdetett igazságom ereje többé nem
annak valódi, reális és közösen kontrollálható objektív igazságában, hite
lességében áll, hanem abban, mennyi meggyőző hévvel, milyen tetsze
tősen, milyen szépen hirdetem. A bölcselet valóban lírai ihletből fakadó
költészetté válik s a költői hatás varázsával ·kíván hatni és hóditani.
Annak, aki a maga sajátos élménye alapján azt vallja, hogy az élet álom
s a valóság káprázat, semmiféle logikus érvvel, semmiféle evidenciával
nem magyarázhatom meg, hogy a valóság valóban létezik s az élet nem
álom; s azzal, aki világmagyarázata és morálja sarkpontját egy pato
lógikus szorongásélményben találja meg, hiába szegezném szembe azt
a legprimitívebb érvet, hogy élménye patológikus, hiszen egyszerűen

nem ismer el semmínémű olyan evidenciát, olyan logikát, lélektant vagy
erkölcsöt, amely objektíve tüstént bebizonyíthatja patológiáját; amihez
mint költőnek kétségkívül joga van, mint filozófusnak azonban nem:
amennyiben a filozófiát nem azonosítom a költészettel, s a gondolkodást
a költő lírai ihletével.

Ezt az azonosítást azonban már a romantika megtette. "Wir wissen
etwas nur - írja Novalis -, ínsofern wir es ausdrücken, machen können.
Je fertiger und mannigfacher wir etwas produzieren, ausführen können,
desto besser wissen wir es. Wir wíssen es vollkommen, wenn wir es
überalI und auf alle arten mitteilen, erregen können, einem individuellen
Ausdruck in jedem Organ desselben bewirken können. " Mindez pedig
voltaképpen nem egyéb, mínt az ismeretnek a költői élménnyel, a böl
cseletnek a lírával, a gondolkodásnak a költő tevékenységgel való
azonosítása, s az objektív valóság helyett valósággá nyilvánítása annak,
amit a költő a maga hangulata, egyénisége, hajlamai szerint, a maga
ihletében valóságnak. érez. Megismerésünk értéke,' mélysége, igazsága
eszerint költői alkotó tevékenységünk sikerétől függ; az igazság gon
dolkodásunk műalkotásának függvénye; a filozófia átlendül az esztétika
síkjára; .Phílosophíe ist Kunst".

A valóság értéke is annak a műalkotásnak az esztétikai értékétől

függ, amelyben - és ahogyan - a valóságot kifejezern. A műalkotás az
organikusan élő s folytonosan továbbélő valóságnak egy bizonyos pontján
- vagy folyamata egy bizonyos szakaszában (mint regényeknél) -,
s egy bizonyos maradandó formában való megrögzítése. E rögzítésnek,
vagyis az alkotásnak azonban anyagban kell történie, és másban nem is
történhetik; az alkotás fogalmából következik, hogy anyagot alkotok
művé, azzal, hogy formát adok neki. Műalkotásom stílusa, ihletem ter
mészete tehát végeredményben valóságfogalmamtól, valósághoz való
viszonyomtól függ. Ha a valóságot a maga objektív mivoltában nem
fogadom el értékesnek; ha alkotói becsvágyamat - akár mint bölcselő

is, (lévén ezúttal létrehozandó műalkotásom a filozófiám) -, természetes
anyagomon kívülre, s a valóság fölé helyezem: a valóságban való orga
nikus benneélés és a valóság anyagából való alkotás helyett azokat a
pillanatokat fogom keresni, s azokat a pillanatokat fogom valódi életem-
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nek tartani, amelyekben látomésszerűen megnyilatkozik előttem a reális
valóságban csupán elburkolt, eltorzult ideális, "szuperesszenciális" való
ság; amelyekben e látomás révén "többé válok önmagamnál"; amelyek
ben föltárulnak előttem, platonisztikusan, az "ideák"; - életem pillana
tokká atomizálódik, s életem igazi, méltó élése és érzése az extázis, az el
ragadtatás lesz: a valósággal való organikus koexisztencia helyett ittas
szuperexisztenciális pillanatok és csüggedt szubexisztenciális órák, napok,
hetek lázgörbeszerűenváltakozó sorozata. E látomás, e lényegre-eszmélés
pedig misztikus élmény; a filozófiát nem a reális tapasztalás, nem is az
értelem, nem is a ráció igazolja, hanem az élmény; nem igazolható más
ként, mint az élmény végigélésével, s a végigélt élmény kifejezésével, e
kifejezés szuggesztivitásával: tehát lírailag. Logika helyett mítosz és
mísztíka, morál helyett a vitális életlendület nyers izomöröme. vagy eg"
szorongató nihil-élmény üres heroizmusban való kompenzációja; eszté-
tika helyett vízió, vagyis a látomásnak az a párás boldogsága, mely
végső fokán lemond a látomáshoz, méltatlan, mert anyagi, "salakos",
"meggyalázó" kifejezésről is. A vallás emberi természetünkbőlkiirthatat
lan igénye a vallás megtagadása következtében elárasztja egyik vagy
másik életfunkciónkat, kórosan megnöveszti azt többi életfunkciónk
rovására, s végülis deformálja és szétbotnlasztja az embert. Deformálja,
szétbomlasztja és megsemmisíti, mert természetével száll szembe: az
embert "Mensch" helyett ösztönei fölszabadításával vagy esztétikai
divinizációjával "Ubermensch"-csé, valóságát pedig realitás helyett
"szürrealitássá" torzítja; s ezzel szétzülleszti, atomizálja és anarchizálja
természetes emberi együttélésünkformáját, a társadalmat is, mert elveti
azokat a kőzős erényeket és igazságokat, azokat a közösen ellenőrizhető

és mindnyájunk számára érvényes valóságokat, amelyek minden köz"
megegyezésen alapuló rend nélkülözhetetlen föltételeit és fundamentumát
képezik.

Abból, hogy az ember önmagát teszi istenné; abból, hogy termé
szetfölöttire való kiirthatatlan igényei e természetes világban kénytele
nek kielégülésüket keresni; abból, hogy teremtett dolgokra ruházza a
Teremtő isteni attribútumait: szükségszerűen következik, hogy az isteni
vel való érintkezés mísztíkuma, mely Istenre irányulva a teremtett dol
gok rendjének megzavarása nélkül, s egyenesen abból kinőve működ

hetik, itt magát a természetes világot ködösíti el s azt, illetve annak
egyes mozzanatait fogja föl valaminő misztikus evidencia érvényességé
vel, - mint Hegel a történelmet, amint, periodikus változásaiban egy
folyton magateremtette istenfogalom felé halad; mint Nietzsche az élet
erőt, melynek gáttalan kiélésében valósul meg az emberfölötti ember
deifikálódása; mint Mallarmé a szépséget és a költészetet, melyben a
költő, megalkotva a mindenség "orfikus értelmezésének" egyetlen és
abszolút érvényű művét, magává a káosz érteImévé, istenévé magasz
tosul. E bölcseletek - hegeli pánlogizmus, níetzscheí vitalizmus, mallarméi
pánesztétizmus - misztikus jellege épp oly félreismerhetetlen, mint többé
kevésbbé kompenzációs jellegük, s mint kompenzációknak, lírai foganta
tásuk; egy bizonyos személyes hiányérzéstől sarkallt becsvágyat fogal
maznak Iílozőííává. Vagy mint az exisztencializmus: egy bizonyos meg
zavart életérzésbőlszármazó szorongásélményt oldanak föl a meddő hősies

ség moráltalan moráljában.
A morál pedig végelemzésben tökéletesen értelmetlen, ha nincs szi

lárd erkölcsi értékrend, s ha erkölcsi magatartásom ismérvének a magam
magatartásának szépségét tartom - ázaz, ha a morált összetévesztem az
esztétikával; a szépség hasonlóan értelmetlen, ha az abszolút tiszta élmény
igézetében lemondok a szépség műben való megjelenítéséről, a .mű meg-
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alkotásáról, a szépség létrehozásáról -, azaz, ha az esztétikai élményt
összetévesztem a misztikus élménnyel s a szépséget a vallással; életem
vitális erői pedig menthetetlenül önmaguk s életem fölfalására fognak
törni, h,a vitalizmusomat nem fegyelmezem a közös erkölcs törvényei
szerínt, - vagyis ha az erkölcsöt az érdekkel, az érdeket pedig ösztö
neimmel azonosítom. Alkotó, s nem életellenes élet élésének egyetlen
lehetséges módja az élet reális élése, emberi mivoltom tudomásulvétele
és elfogadása, s annak a valóságnak az elismerése, amit a közösen ellen
őrizhető tapasztalat és értelem valóságnak ismer föl. Minden bölcselet,
mely nem az alapvető evidenciákból s magának a létnek a tepasztalaté
ból indul ki; minden bölcselet, me ly nem ezekre épiti rendszerét; mín
den bölcselet, mely nem létmagyarázat, hanem létalkotás: valójában nem
bölcselet, hanem költészet, s bármily tetszetős is, előbb-utóbb kikerül
hetetlenül alapvető paradoxiájának csődjébe torkollik.

A par excellence katolikus bölcselet, atomizmus "perennis" jelle
gét éppen a józan és ellenőrizhető tapasztaláson nyugvó realizmusa bíz
tosítja. Az, hogy az embert a maga természetes testi-lelki egységében
s funkciói teljességében szemléli; tapasztalati józansággal különbözteti
meg a természetest a természetfölöttitől s elismeri az embernek azt a
határoltságát, amí teremetett természetének szükségképpeni velejárója,
s ami, mert a Terémtő szándéka, éppen nem "hiba" vagy "hiány", 
mínt ahogyan az almának sem "hiánya" az, hogy nem körte vagy nem
madár; ""T elismeri e határoltságot, mint biztosítékát emberségünknek s
annak, hogy emberi hivatásunkat betölthessük; s nem az ember termé
szete ellen küzd, hanem természetének azon rosszra hajlandósága ellen,
mely az eredeti bún árnyéka s a paradicsombeli első lázadásnak, az ember
első megistenülési ambiciójának végzetes gyümölcse. De ugyanakkor
mégsem börtönzi az embert határai közé, hanem' tudomásulveszi a ter
mészetfölötti után való sóvárgását, Isten utáni szomjazását is, és azt, ami
az emberben isteni becsvágy, valóban az Istenre irányítja - nem pedig
deifikált önmagára - azzal, hogy elismeri lehetőségünket arra, hogy a
szeretetből teremtő Istennelodaadó szeretetünkben egyesülhessünk: hogy
föloldódjunk önmagunk destrukciója nélkül, a titokzatos és kegyelmi
Isten-tapasztalás létünket megkoronázó misztikus élményében. S ezzel az
embert szilárdan elhelyezi a teremtett világban, mely mint Isten teremt
ménye, önmagában eo ipso értékes - tehát megadja értékét a valóság
nak; de ugyanakkora teremtett vlágban élő ember végső céljául a
Teremtőhöz való visszatérést vallva, az egész teremtést áthatja a szeretet

-dínamíkájával - azzal adinamikával, mely az inkarnáció és megváltás
Istent és embert eltéphetetlen szövetségben egybekapcsoló titkából árad.
S ez a teljesség biztosítja ez egyetemes, katolikus ;realizmus józan opti
mizmusát is, a mindenkori manicheizmusoknak éppen testi-lelki, tehát
emberi teljességünket s e teljességünkben való értékünket és hivatásun
kat tagadó pesszimizmusával szemben.
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