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"Cogito, ergo sum" - így hangzik Descartes hírés tétele; "gon
dolkodom, tehát vagyok". Eszerint az ember számára, aki a tulaj
don világhelyzetét akarja meghatározni, a legelső tény, az elemi
evidencia, létezésének igazolása a gondolat volna; van, létezik, mert
gondolkodik; s a valóság is van, mert gondolatunk van róla; vagyis
a külvilág nem természetes, konkrét adottság, hanem a gondolkodó
tudatában élő tartalom, - ennélfogva valaminő módon függ a gon
dolkodótól, a tudattól, amelyben megjelenik; nem közvetlen adott
ság, hanem megoldandó probléma. Ezzel a lépéssel, - Descartes
"forradalmával" , ahogyan nevezni szokták, - a modern gondolko
dás letér a hagyományos, arisztoteleszi és szenttamási realizmus út
járól. A realista bölcselő első pillantását az objektív létre, a külső

világra vetette; Descartes viszont, és nyomában minden további
idealizmus, befelé, önmaga felé fordul, önmagát, önnön tudatát teszi
a világ középpontjává. Amaz önmagát a világban veszi tudomásul;
emez éppen fordítva, önmagában veszi tudomásul a világot.

Bármily forradalmi is Descartes álláspontja a bölcselet törté
netében: kétségtelen előzményei vannak, így a középkori nomi
nalizmusban is; ami pedig sikerét illeti: az hatalmas volt és leg
dúsabb, mondhatnók legvakmeröbb virágzását talán a német idealiz
musban és romantikában érte el. Uralma azonban végül is megren
dült, - noha szívósan tovább él az idealizmus számos modern vál
fajában, s legjellegzetesebben talán az új fizikai anyagforgalomra
épített természetbölcseleti világképek némelyikében; - megrendí
tette ezt az uralmat egyrészt a dialektikus materializmus, más
részt a keresztény realizmus. Bárminő elvi különbségek állnak fönn
egyébként e két filozófia között, abban bizonyára megegyeznek,
hogy mindketten elismerik a tudatunktól függetlenül létező való
ságot, - szemben azzal a szélső idealista elvvel, mely szerint "a
világ az én képzetem" ; - az eltérés e téren kettejük közt abban
van, hogy egyik is, másik is másként értelmezi ezt a tudatunktól
függetlenül létező valóságot. A materializmus szemléletének közép
pontjában természetszerűen az anyag áll, míg a keresztény realiz
musénak az anyagi és a lelkí-szellemi valóság.

"Gondolkodom, tehát vagyok" - mondja Descartes, és fogadja
el nyiltan vagy hallgatólagosan kiindulópontjának mínden idealiz
mus. Csakhogy - kérdezhetjük - nem föltételez-e ez a kiinduló
pont maga is egy kiindulópontot, nem föltételez-e egy még közvet
Ienebb, még elemíbb- bizonyosságot? Kétségkívül igen. Gondolko
dom, tehát vagyok, - igaz, de hogy igaz legyen, ahhoz szükséges,
hogy én, aki gondolkodom, egyáltalán létezzem. híszen ha nem lé
teznénk, nem is gondolkodhatnánk, mert nem volna, aki gondolkod-
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jék. Az én személyes létezésem pedig az én önmagammal való azo
nosságomat jelenti, - azt, hogy én, aki vagyok, valóban én vagyok
és nem más; és ha gondolkodom, valóban· én gondolkodom, nem
pedig más valaki vagy valami bennem. Amennyiben nem létezésem
nek ezt az alapvető tapasztalati bizonyosságát, nem ezt a tapasz
talatomban legelső és közvetlen igazságként jelentkező tényt foga
dom el minden további lépésem kiindulásának mind az észlelésben,
mind a gondolkodásban: előbb-utóbb el kell jutnom vagy minden
észlelés és gondolkodás teljes képtelenségéig. vagy minden észle
let és gondolat tökéletes és végletes viszonylagosságáig, - (annyira,
hogy végülis relativvá válik számomra az a megállapításom is, hOI?Y
minden relatív); - vagy pedig, kiutat keresve, belé kell siklanom
végül egy olyan szubjektivizmusba, amelyben egy pusztán egyéni
jellegü elképzelésemet emelem, inkább költői, mint bölcseleti mó
don ugyan, de az egyetemes érvényűség igényével világmagyaráza
tom elvévé, - (mint ahogyan például Schopenhauer tette).

A "gondolkodom, tehát vagyok" helyett a realizmus számára
az elv igy hangzik: "vagyok, tehát gondolkodom", létezésem tapasz
talata pedig magában foglalja az önmagammal való azonosság bi
zonyosságát, vagyis az azonosság elvét.

Vegyük már most szemügyre ezt az alapvető elvet: az azonos
ságét. Ami van, az azonos önmagával, és ami azonos önmagával, az
van, létezik. De annyiban ő maga a létező, amennyiben önmagával
azonos, - vagyis amennyiben a vele nemazonos létezőktől külön
bözik. Nyilvánvaló tehát, hogy az azonosság elve magában foglalja
a különbözés, az ellentmondás elvét, - dialektikus természetű, mint
minden létezés.

De ha létezésem az önmagammal való azonosságot jelenti, az
önmagammal való azonosság pedig egyben az egész velem nem
azonos létezéstől való különbözőségemet: saját, önmagammal azo
nos létezésemnek mintegy háttere az egész velem nemazonos léte
zés; saját létezésem tényénél, - ennél a számomra legelső és alap
vető tapasztalati ténynél - fogva elválaszthatatlan és eltagadhatat
lan kapcsolatban vagyok az egész mindenséggel; egy beláthatatla
nul hatalmas, egységes és összefüggő rendszernek vagyok a tagja,
függve létezésemben míndattól. ami nem én vagyok, mint ahogy
viszont tőlem is függ létezésében mindaz, ami önmagával azonos
és tőlem külőnbözik: - tehát minden létezőben, vagyis minden ón
azonosságban mintegy benne létezem, vagy helyesebben együtt "é

tezem vele, mint az azonosságában dialektikusan benne rejlő külön
bözőség, és fordítva is, velem együtt létezik minden más létező az
azonosságomban bennefoglalt minden-mástól-különbözés dialektikus
törvényénél fogva. "Ahhoz, p.ogy egy pillangó fölrőppenhessen, az
egész világmindenségre szükség van" - mondja egy helyütt Clau
del. Az összefüggéseknek ezt a roppant rendszerét megsejtve meg
sejtjük azt a megrendítően mély igazságot is, hogy valóban "értüllk
van mínden", mint ahogy mi is mindenért és mindenkiért vagyunk;

155



hogy a mindenség valóban értünk teremtetett és parányiságunh egy
ben méltóságunk is.

Gondolkodunk, mert vagyunk; és a legnagyobb érték szá
munkra a lét, 'hiszen létezésünk a föltétele annak, hogy egváltalan
lehessen számunkra érték. Ezért természetes, hogy szeretjük ön
magunkat, s legelsősorban létezésünket, mert ha nem léteznénk
nem volna, amit szeressünk, hiszen mi magunk sem volnánk. Létezé
sünk azonban nem önmagától való, és nem teljes létezés; amennyi
ben ugyanis teljes volna, önmagánál teljesebbet nem tudna dkép
zelni; márpedig nyilvánvaló, hogy nemcsakhogy el tudunk kép
zelni, hanem állandóan el is képzelünk egy a magunkénál jobb, bel
dogabb, teljesebb létezést. Az a legjobb, legszebb, legboldogabb,
legteljesebb létezés pedig, amelynél jobbat, szebbet, boldogabbat,
teljesebbet nem tudunk elképzelni, - mert a tökéletes teljességnél
nagyobb teljesség nem lehetséges, - maga a létezés tökéletes '~s

abszolút teljessége: Isten, a lét telje, az abszolút lét. Ha mármost
természetszerűen szeretjük saját létünket, mely nem teljes, nyil
vánvaló, hogy nagyobb szeretettel tartozunk a teljesebb, és föl
tétlen szeretettel a legteljesebb lét iránt, annál is inkább, mert
a számunkra alapvetően értékes létezésünket ettől a legteljesebb
Léttől kaptuk: Istentől. És mert létezésünk Isten tervében előbb
volt - (azaz öröktől fogva) -, mintsem mi lettünk volna, vilá
gossá válik számunkra a szentek és misztikusok ama paradoxon
nak tetszö kiáltása: "Előbb szerettelek. Uram, mintsem megszü
lettem; még nem éltem, és máris szerettelek". Igy azután éppen
a létezés természeténél fogva a lehető legtermészetesebb, leglétre
szabottabb a legelső parancs, a "szeresd a te Uradat, Istenedet"
törvénye. De nem is áll ellentétben a természetünkben benne élő

őnszeretettel. "A jónak veleje abban van, hogy kívánatos i jó az,
amít mindnyájan megkívánhatnak, - -mondja Szent Tamás,
Ámde nyilvánvaló, hogy valamely dolog annyiban kívánatos, ameriv
nyiben tökéletes. Mert minden való kívánja a tökéletességet." Lé
tünk, mint lét, mint valóság - (mint Isten alkotása) - jó; rossz
csak annyiban, amennyiben hijával van a "való"-ságnak. De ha
tudjuk, hogy van egy a miénknél tökéletesebb létezés, és ha tudjuk,
hogy létünk annál jobb, minél "valóságosabb", azaz minél kevésbbé
hiányos és minél teljesebb: ezt a "jobb" létet kell kívánnunk, ha
önmagunkat valóban szeretjük; - tehát önmagunkat úgy szeretjük
igazán, ha Istent még önmagunknál is jobban szeretjük. S mert ön
magunknál semmi nem lehet közelebb magunkhoz, - mert mi lehetne
közelebb hozzánk a tulajdon létünknél; s mert továbbá létünket, ami
legközelebb van hozzánk (mert mi magunk vagyunk), Istentől kap
tuk: megrendítő igazsággal világosodnak meg számunkra Szent
Ágoston mélyértelmű fejtegetései Istennek hozzánk való közvetlen
közelségéről. "Noha ez az örök és változhatatlan isteni természet
- írja -, ez az önmagától való Isten, ahogy Mózesnek kinyilat
koztatta magát, hogy ,vagyok, aki vagyok', lényegileg különbözően

a teremtményektől, - mert ő valóban első és mindig ugyanaz és
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nem változik, sőt egyáltalán nem is változhatik... - noha ez a
természet kimondhatatlan és emberi módon az embernek nem is
fejezhető ki, csak olyan szavakkal, melyek magukon viselik a tér
és idő jegyét, holott ő fölül van téren és időn: Isten, mint teremtő,

mégis közelebb van hozzánk, mint megszámlálhatatlan teremtményei.
Mert benne élünk, mozgunk és vagyunk",

Ugyancsak Szent Agoston mondja: "Négy dolgot kell szeret
nünk. Az első fölöttünk van, a második mi vagyunk, a harmadik
mellettünk van, a negyedik pedig alattunk. A másodikra és a ne
gyedikre nézve nem volt szükséges a parancs. Az ember bármilyen
messze tévelyeg is az igazságtól, még mindig megmarad számára az
önszeretet és testének szeretete". Ami fölöttünk van és amit szeret
nünk kell, az ő parancsából, de egyben létünk parancsából is (hiszen
ő adta létünket és létünkkel ellenkezőt nem parancsolt): az az Isten.
Ami mellettünk van: a felebarátaink.

Emellettünk levőkre, felebarátainkra vonatkozóan a parancs
így szól: "Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat", Ha ezt a paran
csot létünk természete felől vizsgáljuk, nyilvánvalóvá válik előt

tünk, hogy annak természetével nemhogy ellenkeznék, hanem 
mint az Isten iránti szerétet parancsa is - megfelel neki, sőt egye
nesen következik belőle,

Létezésünk magva ugyanis, mint láttuk, az az önmagunkkal
való azonosságunk. amely egyben a velünk nemazonosaktól való
különbözőségünketis jelenti. Azonosság és különbözőség - ahogyan
kifejtettük - nem egymás után következnek, hanem egy és ugyan
azon mozzanat - önnön létezésünk - szerves egységében nyilat
koznak meg; minthogy nincs azonosság különbözőség nélkül, mint
ahogyan nincs különbözöség sem a nélkül, hogy ne volna, ami külön
bözik (vagyis ami önmagával azonos), és amitől különbözik (vagyis
ami ismét önmagával azonos és az iménti azonos létezővel nem
azonos). Am ha létünk magva azonosságunk, és létünk számunkra
az alapvető érték és jó; ha továbbá azonosságunknak, vagyis létünk
nek háttere, sőt föltétele is bizonyos módon - (tudniillik nem a
fölöttünk valónak viszonylatában, hanem Annak teremtő terve sze
rint ameIleUünk valókéban), - az egész rajtunk kívüli, velünk
nemazonos létezés: nyilvánvaló, hogy Isten úgy adta nekünk léte
zésünket, hogy abban bennünket a velünk egJüttlétezők mind támo
gassanak, - s hogy amikor egyedül Isten általlétezünk, egyben
az ő rejtelmes tervei szerint egymás által ís létezünk. S mert ön
magunkat szeretjük, önmagunknál kevésbé nem szerethetjük azokat
sem, akik által és akikkel együtt létezünk; és létezünk mindannyian,
"élünk és mozgunk és vagyunk" Istenben; - úgy kell tehát szeret
nünk őket, létezésünk természetéből következően, ahogyan önma
gunkat szeretjük. Ha pedig így kell szeretnünk őket, számukra is
igyekeznünk kell azt a jót juttatni, amit önszeretetünk józan pa
rancsa önmagunknak javall: a lehető legnagyobb jót, vagyis Istent,
és a minél teljesebb létet, vagyis az Istenben és Istenből való éle
tet. Végső lényegében ilyesformán a második parancs, a felebaráti
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szereteté, voltaképpen nem más, mint az elsőnek, az Isten iránti
szeretetnek a szocializálása.

Nem a létre rákényszeritett törvények ezek, hanem a létben
benne rejlők; a lét törvényei, melyeket Krisztus világosan ki is
mondott az emberiség számára. A szeretet törvényei; s a lét lényege
a szeretet. Vagy visszatérve a Descartes-féle formulához: nem "gon
dolkodom, tehát vagyok", hanem:

vagyok, tehát gondolkodom; gondolkodom, tehát megismerem
létemet és természetét. és annak ismeretében a lét lényegéből folyó
parancsként ismerem föl, mint a világ törvényét, a szeretetet. Mind
ezt pedig a kötött forma - egy szonett - tömör foglalatában így
fejezhetnők ki:

Gondolkodom, tehát vagyok. De még
mielőtt gondolkodtam volna, voltam,
mert gondolat csak ott lehet, ahol van
gondólkodó; mert előbb van a lét
eszméimnél. S mert létem életét
ön-azonos lényemmé teszi, hogy van
különbözőség: a nem-azonosban
látom azonosságom hátterét.
Azonos lévén, igy tágul ki létem
határán túl a különbözőségben

s tesz azonossá más életeket,
mint azok őt, kölcsönös ölelésben.

Vagyok, tehát gondolkodnom lehet.
Bs gondolkodom, tehát szeretek.

FELTÉTEL NÉLK ÜL

Feltétel nélkül adom át
mindenem, amim van: fogadd!
Talán" könnyebben érem el

pőrén a partokat.

Mert már magamra is bizony
gondolnom illik néhanap,
hogy céltalan ne fussak itt

a fényes ég alatt.

Hogy jeltelen ne tünjek el
a válogató versenyen,
hogy elsőnek szakadjon el

a szalag mellemen.
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