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KÉT EXISZTENCIALISTA ISTENKERESŐ

(KARL JASPERS ÉS GABRIEL MARCEL)

[aspers" eredetileg ideggyógyász volt s filozófiai műveiben is
észrevesszűk a lélekbúvár fürkésző tekintetét. Létátvilágító elemzése
rámutat arra, hogy lényünk tudatosítása során testünk révén fizikai
létünket fogjuk fel környezetével, azon túl rendelkezünk a tárgyakat
felfogó és rendező általános tudattal. eszméket alkotó szellem is
vagyunk, ezekkel tartozunk a világhoz. Ezeknek a Iétmegnyilvánulá
soknak a vizsgálata a különböző szaktudományok tárgya. Mindez
azonban nem meríti ki lényünket. Van "exisztenciánk:', amely mélyebb
léteredethez kapcsol bennünket. Legbensőbb mivoltunk megnyilvánu
lásai: az elégtelenség tudata az ember által elérhető tudás, a szel
lemi élet tekintetében, a feltétlenség önmaga alá rendelő hatalmának
élménye, az egység felé való szüntelen törekvés, valami megfogha
tatlan visszaemlékezés a világ előtti létre, s a halhatatlanság tudata
nem más alakban való továbbélés, hanem az időtlen megmaradás. és
továbbhatás értelmében. Az exisztenciális létmegnyilvánulások vizs
gálata a filozófia legmélyebbre hatoló tárgya. Igaz, hogy az ember
szeretne eltekinteni ettől a szédülettel fenyegető légkörtől, inkább
felejtkezne az érzékileg felfogható tárgyak világába; mégsem lehet
elutasítani exisztenciális létünk evilágon túljutni törekvő, transzcen
dens igényeit. A filozófiai belátás nem merően értelmi ismeret, ha
nem legigazibb lényünknek minden szervünkkel való megragadása. A
filozófiát éppen az különbözteti meg a szaktudományoktól, hogy míg
azok konkrét tárgyakra irányulnak, a filozófia sajátos iránya a
transzcendentáló gondolkodás. A filozófus számára azon a határon
lobban fel a fény, amelyen a pozitiv tudás embere számára már el
tünnek a tárgyak. Módszere, bár tudományos, jellege a határozott
tárgy eltűnésével mégis más, mínt a tudományos ismereté. Gondolat
menetei nem kényszerítők a véges tárgyakhoz tapadó elmékre. de
kényszerítő azokra, akik vele haladnak a határokon túl.

~ppen a legyőzhetetlen határokba ütközés teszi az embert filo
zófussá [asper szerint. Ilyenek a "határhelyzetek", amelyeket az em
ber nem szüntethet meg, de amelyeknél nem is nyugodhat meg, mert
a lét értelmének kérdését kíméletlen élességgel vetítik elénk. Ilyenek
nek tekinti a köztudat a halált és a szenvedést, a harcot és a bűnt.

A halál nem probléma, amíg tisztán természeti jelenségnek nézzűk.

De határhelyzetté válik, ha engem talál, illetve egy általam szeretett
embert. Ilyenkor tudatosul bennem, hogy olyan valamit kell vállal-

• K. Jaspers (sz. 1883) főmGvel: Psychologie der Weltanschauungen 1922. Philo
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zótlal munkái: Journal metaphysíque, 1914-23. Etre et Avoír, 1935. Du Retus á
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nom, amit nem akarok s aminek a vállalásával magamra maradok,
Nem kerülhetem ki a fájdalmat, de nem találok rá soha objektíve
megnyugtató magyarázatot. Felelet nélkül nehezedik rám az a kérdés
is, rniért nem kerülhető el az élet harc és erőszak nélkül való fenn
tartása? Akarom a lélek tisztaságát, de a világban tevékenykedve
és küzdve nem kerülhetem el a bűnt, ami erkölcsi életemet alapjá
ban rendíti meg. Minden határhelyzetben antinómíák, ellenmondások
nyílvánulnak, megtehetem. hogy a közönyös szenilélő tekintetével
igyekezzem rájuk nézni, de minden menekülési és elködösítő igyeke
zet mellett sem fogom az élet súlyos helyzeteit elkerülni. A határ
helyzetekben a világ fordított képet mutat: ami kétséget kizáró szi
lárdságnak tűnt fel, teljesen kérdésessé válik. A határhelyzetben el
veszti jelentöségét, semmivé foszlik az immanens, evilági lét.

A határhelyzet reménytelen magamramaradásában, az objektivál
ható világ eltűnésével válok exisztenciává, találok önmagamra. Mert
a világ megsemmisülésével. a Semmi mélyén - vallja Jaspers Heideg
gerrel ellentétben - tárul fel előttem a Lét, ami magamnak s egyál
talán minden létezőnek értelmet ad. Ez a világfeletti '"transzcendens"
lét nem valami tárgy, vagy eszme, hanem a határhelyzetben bennünket
megérintő abszolut Valóság. Felfogásához nem lehet lépésekben ha
ladva jutni, hirtelen ugrásszerűen találja az embert. Az emberi lét.
értelme miatt való aggódásunkat és a dacnak a velejáró kísértését a
lét rejtett isteni ösalapja iránti feltétel nélküli bizalom győzi le. Ez
az önátadás a hit: vállalása az életnek, ahogy számunkra adódik. Ez
a készség egyszersmind az exisztencia erejének bizonyul. A hitben
Jaspers meggyőződése szerint olyan erő nyilvánul meg, amelynek ere
detét nem lehet magából az emberből megmagyarázni.

Amint a transzcendens léthez csak a világból kiindulva lehet el
jutni, a tőle való érintettség sem jelenti a világtól való elfordulást.
Ellenkezőleg, a transzcendens lét visszatérést kíván a világhoz, amely
most már, létalapjában megragadva, megnyilvánulásaiban mint jel
irás, chiffre, a világba hatoló transzcendenciát fejezi ki, a véges létben
jelenlévő végtelenséget. Döntő jelentőségűvé lesz a transzcendens lét
ről való meggyőződés a cselekvés számára. A világ az adódó minden
kori helyzetben feltétlen kötelességet tudatosít, cselekvéseimben ön
magamat valósítom meg a transzcendens lét íeltétlenségétöl irányí
tottan.

Exisztenciánknak a véges léten túljutó transzcendenciában tör
ténő megvalósulásához Jaspers szerint a bölcselkedés csúcsát jelent6
"filozófiai hit" vezet el. Főtételei: Isten létezik, van feltétlen köve
telmény, a világ Isten és az exisztencia közt eltűnő valóság. A világ
feletti, transzcendens valóság Isten. Lényének meghatározása a hit
mély kűlőnbözöségeit eredményezi. Jaspers végérvényesnek tartja Is
ten léte értelmi bizonyításának Kant által adott kritikáját. "A bebizo
nyított Isten nem Isten l" Isten létéről valamiféle bizonyosság előfel

tétele, nem eredménye a Hlozöíálásnak. Az istenérvek szerinte nem
bizonyító erej üek, tisztán a már meglévő hit tudatosftására, elmélyí
tésére szolgálnak. Szintén nem ismeret, hanem transzcendens eredetű



a feltétlen kötelesség tudata cselekedeteink számára. A világ jelen
ségszerüsége alapvető belátása a filozófiai. gondolkodásnak. A világ
egészében nem közelíthető meg tudásunk számára, a reá vonatkozó
értékelések a részletből az egészre vont következtetések, más rész
letek elhanyagolásával. Csak a világ lezáratlanságáról való meggyő

ződés lehet helyes, mely állandó készséggel igyekezik a maga részé
ről résztvenni a világalakulásban. Ezzel jár Isten abszolut transz
cendenciájának tudata. A fogalmi gondolkodás számára "deus abscon
ditus" kiszámíthatatlanul közel jön az egyszeri szituációban, amelyet
csak a hit készűltsége ragadhat meg.

Szűkségesnek tartja Jaspers hangsúlyozni, hogya "filozófiai hir
tételei nem bizonyíthatók a véges tudás médjára. Igazságuk felfigye
léssel, a helyzetek felszólításával tudatosul, Nem a bizonyíthatóság a

.hit lényege, hanem az, hogy megragad s merek szerinte élni. Kialaku
lásánál döntő része van a szabadságunk korlát ját, az evilági lét bi
zonytalanságát átélő szerongásnak. Ez "az abszolut tudat" forduló
pontja, legyőzése a transzcendenciáig való felemelkedéssel a volta
képeni létet nyitja meg előttünk.

Ha az időnek, a történeti létnek a tapasztalata során alakul ki a
hit, felmerül a kérdés, van-e hatása a történeti vallás hitének a fi
lozófiai hitre? Jaspers elismeri, hogya Biblia vallási eszmevilága a
nyugati filozófia történeti alapja, hatása alól a filozófusok sem von
hatták ki magukat. Maga részéről a bibliai istenkép felemelő vonása
mellett mások fölött kritikát gyakorol. Jézus istenségát scm ismeri el.
Bírálata azonban nem kívánja a vallás jelentőségét kétségbevonni. El
ismeri, hogy a filozófia nem nyujthatja azt, amit a vallás ad az em
bernek, sőt a filozófia is nehezen tarthatja fenn magát, ha bizonyos
tartalmak nem élnek elevenen a vallási kőzősség tudatában. A filozó
fia, amely csak kevés emberre számíthat, nem veheti fel a versenyt a
vallási hagyomány társadalmi hatásával. be kell ismerni, hogy a
Biblia nem helyettesíthető más könyvvel. Mindazonáltal Jaspers ön
érzetesen ragaszkodik ama nézetéhez, hogy a tőmegeket irányító val
lási tekintély nem kötheti meg a filozófus szabadságát.

Jaspersnél közelebb áll a pozitiv valláshoz G. Marcell, akinek
gondolkodását felismerhetően a vallásos ihlet sugalmazza. Érdekes
élete alakulása. Hitetlen környezetben nőtt fel, hosszú fontolgatás
után, negyven éves korában keresztelkedett meg. De már jóval ko
rábban érdekelte a vallásos élet, érdemesnek tartotta komoly meg
figyelését. Leküzdhetetlenül a keresztény gondolatvilág hatása alá
kerülve, voltaképpen hitének igazolására lesz Iilozófussá. Gondolko
dásának stílusa exisztenciálista, amelyet önálló módon alakít ki. A
filozofálás eme formájának választására drámaíró és zeneszerző mü
vészi egyéniségének is része van. Ennek tulajdonítható, hogy a hit
igazolásánál Marcel a tartalommal szemben előnyben részesíti a sze
mélyi élményt. A vallásos hit élményében egy egyén a végtelen Sze
méllyel való kapcsolatában éli át legbensőségesebben önmaga sze
mély-voltát. Az emberi személy fejlődése valami meghitt, szeretettel-
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jes baráti kapcsolatban homályos képe az isteni személy reánk gya
korolt, egyéniségünket fejlesztő hatásának.

De ha a hit ily személyes élmény, igazolható-e mások előtt?

Marcel felelete: nem igazolható a racionalista filozófia hagyományos
mődszereivel, mely egyetemes jellegű, objektív kritériumot kíván a
tudományos igazoláshoz. A hit túlhaladja, transzcendentálja ezt a
mértéket. A tudományos igazolás tárgyát kűlönböző megfigyelők azo
nosnak találhatják s ezen az alapon felállítható egy személytelen jel
legű objektív megállapítás. A vallásos tapasztalat azonban egyéni,
amelyet mindenki csak a maga helyén, egyéni helyzetében tehet, he
lyét nem foglalhatja el éppúgy valaki más, mint egy természeti jelen
ség megfigyelésénél. S a megfigyelés tárgya, Isten sem tehető más
tárgyhoz hasonlóan mindenki számára hozzáférhetővé,mert Isten, mint
a hit tárgya nem elvont eszme, vagy norma, hanem élő, személyes
valóság, aki minden hívővel egyetlen és eredeti viszonyban áll. Min
denkinek a hite a saját egyéni, másnak át nem adható tulajdona.

Ez nem jelenti azt, hogy a hit semmikép sem igazolható. Hiszen
a hívő ragaszkodik hítének igazságához, igényt tart arra, hogy azt
mások tiszteletben tartsák. Az igazolás kérdését az embervolt "exisz
tenciális" értelme oldja meg Marcel számára. Kiindulva az élet ama
nem mindennapi tapasztalatából, amikor az ellentétek elsímulnak ben
nünk s kiegyensúlyozottan fogjuk fel énünk belső egységét, bírálja
a racionalizmus általánosító kcpleteit, amelyek az embert funkciók
mechanikus halmazaként magyarázzák, vagy a társadalmi élet ter
mékének fogják fel s elszemélytelenítik a gondolkodást, ami által
képtelenné teszik arra, hogy feleletet adjon a legmélyebb emberi
problémákra. Az ember legigazibb lényét énjének személyi egységé
oen fogja fel, mely az egyéni rendeltetés Istentől súgalt vallásos ak
tusában tudatosul. A "személy" nem sztatikus értelmű létet. hanem
dinamikus jelentésű felszólitást jelent. Nem a gondolkodás révén
valósul meg a személyiség, a gondolkodás tárgya közös más alanyok
kal, hanem választással, a kötelesség szabad vállalásával. Az ember
szabadsága azonban nem a racionalizmus autonomisztikus értelmű bir
toka. hanem Isten adománya, a vallási aktusban elismerern teljes füg
getlenségemet a tökéletesen független és szabad isteni hatalomtól.
Az emberi szabadság a részesedés viszonyában áll az isteni szabad
sághoz, a kettő egymáshoz való viszonya a kereszténység középponti
misztériuma.

Fontos szerep jut Marcel ontológiájában a "részesedés" gondola
tának. Ha önéletemet meg akarom határozni, nem azonosithatom ma
gam testemmel. éntudatom tiltakozik ezen állítás ellen, de nem ta
gadhatom le testem énemhez tartozását sem. Testem és énem se nem
különváltan, se nem egymásba vegyülve létezik, a kettő közt a része
sedés nem objektiválható viszonya áll fenn. Testem révén érintkezem
a külvilággal, de a hozzá való kapcsolat épp oly titokzatos, mint a
testhez való viszony. Viszonyban állok más emberekkel is, de ennek
módjáról sincs tudományos ismeret. A társas érintkezésben részese
dem másokban s mások részesednek bennem. Létem megtestesült sze-
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mély, aki exisztenciáját a világhoz és Istenhez való kapcsolatban fog
ja fel. A.z "ex-sistencia" önmagából kilépő, kifelé törekvő mozgást
jelent, exisztenciánk a világgal, másokkal s főképp Istennel való érint
kezésben bontakozik ki. A személviségnek Istenhez való viszonyban
történő kiteljesedése az abszolut kőzéppont, amelyhez kapcsolódik
Marcelnél minden egyéb tétel.

Szerinte Istenhez csak a személyes kapcsolat vezethet el. A vi
lágban tapasztalható oksági összefüggésre való hivatkozás mechaaísz
tikus magyarázat, de Istennek nem tulajdonítható, szabadságát meg
szüntető oki hatás. Az ilyen jellegű bizonyítás Istent tárggyá teszi
s mint ilyenről tesz különböző állításokat, melyek nem hozzák &'oz
zánk közelebb, inkább a káoszba merítik alakját. Istenhez csak sze
mélyes szituációmból kiindulva juthatok el annak meggondolásával.
hogy konkrét helyzetem nem mint vak szükségszerüség nehezedik
rám, hanem a személyes Abszolutumból jövő felszólítás szabadságom
hoz.

A hit legmélyebb indítéka az emberi léleknek kiegészűlés, sze
retet utáni vágya. Emberek közti viszonyban is a hit lelki közösséget
teremt. Akinek igazán hiszek - vallja Marcel - átadom magamat
s őt magamhoz tartozónak tekintem, kölcsönösen egymás jelenlété
ben élünk, egymásénak tudjuk magunkat. E viszony tiszta lelkisége
a megpróbáltatásban igazolódik be s különösen a szeretett szeDtély
halálával, mely nem tépi szét a lelki kapcsolatot, a halott lelki je
lenlétével tovább is irányíthatja életemet. Minden hitnek éltető eleme
a hűség, az egymásban való megbízhatóság. Bizonyos, hogy az em
berek közti viszonyban fájdalmas csalódásnak van ez kitéve. Csak
Istenben nem csalódhatom, aki tiszta szeretet. A hit aktusa bizalom
teljes, feltétlen önátadást kíván, leghőbb vágya, hogy Isten jelenlété
ben éljen s a vele való kapcsolat révén egyre bensőségesebben része
süljön szeretetében. Minél inkább mélyül el a lélekben a vallásos hit,
annál inkább tudatosul tárgyának transzcendenciája, világfölöttisége.
Ha a hívő eredetileg a hitet Istenhez intézett szölításnak tartotta,
fejlettebb fokon már úgy tapasztalja, hogy a hit Isten felelete hoz
zá, aki hitében megerősíti. A hit készségessé teszi mások iránt is.
Nem az emberi szeretet romjain épül fel az istenhit, hanem ez a biz
tosítéka az emberek iránti hűségnek is. A hűség és szeretet minden
heroikus megnyilvánulása az istenhitből ered, kellő tudatosítás híjján
is belőle táplálkozik.

Mínthogy Isten létéről csak személyes kapcsolattal győződhetem

meg, a hagyományos istenérvek közül az "ontológiai érvet" helyezi
Marcel előtérbe. Azonban exisztencialista formájában nem az Isten
fogalmára, hanem Isten jelenlétére való hivatkozást tartalmazza. Az
abszolut Te-nek való megnyiltság és önátadás önmagammal ajándékoz
meg, általa válok személlyé. Ha az abszolut Te-ben kételkedem, ÖD
magamban kételkednék, tagadásával magamat tagadnám. A hiTő ma
~atartás Marcel véleménye szerint nem függ egy bizonyos vallási for
mától, de elismeri, hogy a keresztény tan a hitnek transzcendens iga
zolást s végtelen világosságot ad. A hozzánk hasonlóan testet 61tött
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Krisztus magával ragad Istenhez, az Egyház az evangélium hirdetésé
vel s az Eucharisztia kiszolgáltatásával közvetíti Isten jelenlétét.

Csak a személyes tapasztalat figyelembevételével dönthető el a
hit igazolhatóságának a kérdése. A hitetlen hasonló tapasztalat hiá
nyában tagadja a hívő Isten létét valló állítását, az általa tagadott
Isten és a hívő által vallott Isten között csak a névben van megegye-

- zés, nem a valóságban. A hitetlen számára Isten egy vitatott tárgy,
a hívő számára az abszolut Te, ki nem tehető vita tárgyává. Isten
csak a vele folytatott párbeszédben érhető el segítségül hívásban és
az imában. Hívő és hitetlen közt hiányzik a közös alap, amelyet meg
lehetne vitatni. Lehetséges, hogya krítikus tekintet illúziónak tartja
a hívő Istennek tulaj donított kapcsolatát. Erre Marcel azzal vála
szol; lehetséges valami esetleges dologban csalódni, ha valóságát
összetévesztem a róla alkotott eszmémÍneI. Am Istenhez való viszo
nyom a legteljesebb lét-állítás, amelynek tartaimát nem a képzeleti
teremtés igénye hozza létre, hanem egyre világosabb felismerése a
tőle való függésnek. Istennel való egyesülésem létemnek az alapja,
mely mindent átfog. "Hinni" nem valamire vonatkoztatott, hanem egy
"Te"-re, egy személyfölötti valóságra vonatkozó állítás, aki minden
tényhez idézhető, minden ítélethez felhívható.

Végeredményben a hit igazolását a mindennapi élet bizonyságté
tele, a "témoignage" adja. A hívő életével tanúskodik egy lényről,
akivel találkozott s akinek a szólítása döntő hatással van életére. En
nek a lénynek a jelenléte nyomja a hűség bélyegét életére, megpró
báltatások, kétségek, a rossz tapasztalata ellenére is. A megpróbál
tatás nem zavarja meg a hívőt, a hit ténye homályon át szűrödik,

Istent nem mutatja meg színről-színre, de jelenlétét állandóan érez
teti. A. hit nem kíván magábazárkózást, nyitva áll a hívőkkel való szel
lemi közösségre s felszólítás a hitetlenhez az önreflexióra.

Kétségtelenül elismerést érdemel a törekvés, amely igyekszik a
transzcendens valósághoz eljutni, a nemes szándék, amely az ember
nek a mulandó léten túlhaladó hivatását tudatossá tenni törekedik.
Jaspers vagy Marcel filozófiájában az emberi gondolkodás ősi meg
győzödései elevenednek fel eredeti, egyéni formában. A kritikus te
kintetet épp e gondolkodásmód különös volta lepi meg. Felvetődik

elötte a kérdés, vajjon a transzcendens valósághoz csak a "filozófiai
hit" egyéni módján lehetséges-e eljutni? Az exisztencialisták filozó
fusoknak tartják magukat, így nem utasíthat ják el a gondolkodás
részéről módszerükkel szemben jelentkező nehézséget. Sőt vallási
oldalról is indokolt a kérdés felvetése, hiszen az Egyház dogmatikus
tanítása szerint Isten a természetes ész világánál is megismerhető a
teremtett világból, léte észszerűen bizonyítható. Ha Jaspers, Marcel
elutasítják az észbeli, racionális bizonyítás lehetőségét saz irraci
onalizmus útját járják, ebben felismerhetően az a meggyőződés ve
zeti öket, hogy az ismeret értelmezését illetőleg csak a pozitivizmus
és a racionalizmus közt van választás, de egyik sem juthat túl az
immanens világ körén. A pozitivizmus megreked a jelenségek megál
lapításánál és ősszegezésénél, a racionalizmus egyetemleges katégő-
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riáival nem éri el a konkrét, reális valóságot, nem képes az ember
exisztenciális igényeit kielégíteni. Ha még ehhez a fenomenalizmus
is hozzájárul, amelyet Jaspers követ, a vílág mint jelenség oldódik fel
tudatunkban, akkor megértjük, hogy nem nyílik lehetőség az imma
nens léten való túljutáshoz.

Van azonban olyan ismeretelmélet is, amely az érzékileg adott
valóságból kiindulva állandóan a reális valóság vonalán haladva, ké
pes eljutni a transzcendens léthez. Ez az útja a keresztény gondol
kodás történetében kialakult skolasztikus ismeretelméletnek, ennek
tanítását Aquinói Szent Tamás öntötte klasszikus formába s ez
a modern kritika előtt is képes magát igazolni. Ez a magyarázat az
emberileg lehetséges ismeretet az érzéki tapasztalatból eredezteti, an
nak a tárgyán az értelem felismeri az egyetemes, lényeges mozza
natot, amelynek konkrét valósulása az érzékelhető egyedi dolog. El
vetve a szubjektiv idealizmus értelmezését, amely csak tudatunk je
lenségeit ismeri el, de nem tartja megismerhetőnekazok objektív lét
alapját, a reális tapasztalat alapján álló ismeretelmélet a fogalomban
kifejeződő egyetemes létmozzanatban, a lényegben azt a létalapot is
meri meg, amely a konkrét jelenség miségét meghatározza, azzal lét
beni összefüggésben, vonatkozásban áll. A meghatározó lényegi moz
zanat magasabb létfokon áll, mint érzéki meghatározott ja, de valósága
nem vonható kétségbe, hacsak a jelenségek valóságát s a bennük
megállapítható megegyező, lényeges mozzanatot nem vonjuk kétség
be. A létbeni összefüggések további nyomozása során feltárulnak a lét
legegyetemesebb határozmányai, a kategóriák.

A lét egyre tágabb köre, végtelen perspektívái nyílnak meg a ku
tató elme előtt. De a lét végtelenségével együtt a határok is tudato
sulnak. Egy bizonyos dolog a sokféle lehetőség közül bizonyos módú
meghatározottságot mutat, egyéb lehetőség kizárásával. S határokra,
korlátokra bukkan az ember akarata is, amelyet a jónak a vágya in
dít cselekvésre. Ez a vágy teljes kielégülését nem kaphatja meg a
véges javak világában, abban csak ideig-óráig nyugodhat meg. S az
embert megdöbbenti a rossz elkövetése, amikor ráeszmél, hogy kielé
gülés és létgyarapodás helyett, amelyre vágyott, emberségében meg
fogyatkozott.

Kétségtelen, hogyahatárhelyzetek alkalmasak a transzcendens
valóság irányában való továbbjutáshoz, mert gondolkodásra késztet
nek a lét bennük megnyilvánuló korlátainak eredete felől. Ez annál
is inkább izgatja az oknyomozó gondolkodást, mert az értelem és az
akarat egyaránt fogékonya lét végtelen lehetőségel iránt, s a korlát,
a meshatározottság eredetét csak olyan valóságban sejti, amely a
lét teljességével bir s amelytől minden egyéb létező meghatározott
ságát, létének mértékét és módját kapja. Azonban a transzcendens
Valóság megragadására, a kegyelmi sugallattól eltekintve nem bízhat
ja magát az ember az előreláthatatlan pillanatra, amelyben ugrás-, fel
villanásszerűen tudatosul annak léte, hanem a logikus oknyomozásra
kényszerül. Mi sem mutatja jobban atomizmus valőságérzékét, mint
az ontológiai istenérvvel szemben nyilvánuló tartózkodása. Követke-
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zetesen emberi megismerésünknek az érzéki világhoz való kötöttségé
hez vallja, hogy Isten létének bizonyításánál csak a tapasztalati va
lóságban, a fizikai világban, az emberi lélekben, az erkölcsi tudatban.
a történeti létben megnyilvánuló hatásokból következtetve teszünk ele
get a logikai követelményeknek.
. De éppen ez a logika nincs az exisztencialisták tetszésére. Né
zetük szerint a logikai érvelés Istenről csak valami homályos fogal
mat nyuj that, de nem mutatja meg a valóságos, élő Istent, akivel az
ember exisztenciális kapcsolatba juthat. Kétségtelen, hogy bármiféle
gondolatművelet eredményét a lélektani beállítottság is befolyásolja.
Más hatással lesz Isten létének bizonyítása arra, aki az egész érve
lésben csak logikai tornát lát s más arra, akit az istenkeresés vágya
vezet. Ettől eltekintve a logikai bizonyításnak megvan az a vitán felül
álló előnye, hogy áttöri a szubjektív tudat korlátait s tárgyi, objek
tív értékű megállapításhoz segít. A tapasztalati létben nyilvánvaló
esetlegességre. változásra, célratőrésre, az abszolut értékekkel szem
ben fennJlló kötőttségre és kötelezettségre való hivatkozás a tények
alapján keresi a kielégítö magyarázatot, a gondolkodásunkon és a
valóságon egyaránt uralkodó törvényszerűség alapján, amely szerínt
minden ténynek, valóságnak van elégséges oka. Ha az okság elvét
nem szűkítjűkmeg a fizikai hatás körére, hanem elismerjük a lét egész
körére vonatkozó érvényét, olyan logikai apparátussal dolgozunk,
amely az immanencia köréből átvezet a transzcendens valóságba.

Természetesen eme müveletnél számolnunk kell az emberi érte
lem lehetőségeível. Az emberi léleknek a testhez kötöttsége, értel
münknek az érzéki valóságtól elszakíthatatlan kapcsolata mellett, ará
nyos fogalmat csak az érzéki tapasztalatunk körébe eső dolgokról
szerezhetünk. Isten azonban nem érzéki tapasztalat tárgya. A tapasz
talat világában mutatkozó hatások alapján alkotott istenfogalom soha
sem lehet kimerítő, inkább csak menközelltí, mintsem közvetlenül
megraaadja Istent. A reá vonatkozó állításaink jelentős részét taga
dás révén, a tapasztalati világban mutatkozó végesség, esetlegesség
tagadásával alakítjuk ki, s a tökéletességet is hasonlíthatatlanul ma
gasabb fokban kell állítanunk az abszolut Valóra, mint.a véges vi
lágban tapasztalható lénvekről. A fogalomalkotás ilyen lehetősége

magyarázza azt az áthatolhatatlan homályt, amely a bizonyosság tu
data mellett is Isten lényét körülveszi, amelyet Jaspers kiemel s amely
a misztikusok nyelvén is emlegetett "tudós tudatlanság".

Isten értelmi bizonvitásának szűkséaessége azonban nem csök
kenti a hozzá vezető úton az akarat jelentöségét sem. Nvilvánvaló
ez abból, hogy az akarat szorosabb el!yesülésbe jut tárgyával, mint
az értelem. mert míl! az értelem a tárgyat mint magával szembenál
lót szemléli, az akarat mal!áévá teszt. egyesül vele, birásával gazda
godik. Ennek tudatában nem becsülhetjük le az emberi akaratban
nyilvánuló vágyat a legfőbb Tó után, amelyet az istenkeresésben nem
csak Szent Agoston emel ki, akihez közel áll Marcel gondolkodása,
de az Agostonnál erősebben intellektualista beállítottságú Szent Tamás
is méltányolja, aki a boldogság természetes vágyában az istenkeresés
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erőteljes rugóját találja, sőt Isten létének valami homályos megsej
tését pillantja meg abban. Azonban ez a vágy önmagában általa
nos célirányulást jelez, tárgya keresésében el is tévedhet. Igazi tár
gyához csak Isten értelmi megismerésével jut el. A megismeréshez
fűződik az Istennel való szeretetteljes egyesülés.

Amig az ember a kűlvilágban merül el, önmaga elvesztésének a
veszedelme fenyegeti. Bár Isten megismeréséhez a kűlvilágböl kaphat
inditást, mindazonáltal Isten tényleges ismerete akkor születik meg
lélekben, amikor a döntő lépést megtette az ímmanencia világából a
transzcendens valóságba: felismeri a véges dolgokon felülálló abszo
lut Végtelenséget, a töredékes léttel szemben álló feltétlen Léttel
[ességet. Isten nem ez, vagy az, nem a tapasztalati lét valamelyik
részének, tényének felsőbbfokú megvalósulésa. hanem a minden létka
tegórián felül álló Valóság, a Lét. S midőn az ember szellemi erőinek,

értelmének és akaratának összpontositásával, énjének teljes össze
szedettségével Isten létét megérintette, e tevékenységét kisérő öntu
dat arra is ráeszmélteti, hogy voltakép Azt találta meg, aki legkö
zelebb áll önmagához. Nem azonosithatja önmagával, végességének.

_ léte korlátainak tudata nem engedi azt meg. De az értelem a véges~

ség világa felé emelkedő erejében s az akarat végtelenbe feszülő vá-
gyában az ember oly képességeknek ébred tudatára, amelyek önéle
tének is legmélyebb értelmét tárják fel. Az értelem szellemi fényében
az örök Értelem világosságának rávetödő fénye, az akarat szabadsá
gában, teremtő erejében, a szabadon teremtő Akarat szabadságában
ereje, benne kielégűlő legmélyebb vágyában az ember igazi boldogsá
gának tárgya tudatosul. Szellemi képességeiben fogja fel az ember
legközvetlenebbül a "részesedés" tényét, a transzcendens valóságnak
az immanencia világában megnyilvánuló jelenlétét. A "részesedés"
emberi nyelven próbálkozó megsejtése az immanens és transzcendens
lét lényeges kűlönbsége mellett is, az immanencia világának a transz
cendens világtól való gyökeres fügl!ésének. Ennek a tudatositásában,.
az abszolut "TE"-vel való szembenállásban az ember "én"-je, szel
lemiségében megalapozott személy-volta minden más tapasztalatnál
világosabban tudatosul. Ebben a világosságban az ember hivatását
Istentől kapott rendeltetésnek ismeri fel. Ebben az értelemben mond
hatjuk, hogya transzcendens léthez való felemelkedés az emberi
exísztencía megvalósulásét, kiteljesedését jelenti.

Isten megismerése az ismeretszerzés sajátszerű mődja, Istennel
szemben nem úgy állunk, mint az érzéki vílág valamely tárgyával
szemben, amelyre ráhúzunk valami fogalmat s elrendezzük meglévö
tudásunk tárházában. Isten csak megsejteti a világ dolgaiban létét,
de önmaga felette áll a vílágnak, Minden út, amely túljut a véges,
mulandó világon, elvezet hozzá. Róla való tudásunkat megcsonki
tani akár kizárólag az érzésre, akár kizárólag a gondolkodásra való
ráhagyatkozás. Kiváltságos pillanatok megllletődöttsége s az értelem
kutató munkája, kegyelmi érintés és jószándékú törekvés együttesen
közreműködnek Isten lényének megragadásánál, életünknek életébe
való bekapcsolódásánál, mint az a keresztény gondolkodás kiemelkedő

korszakaiban misztika és teológia összhangjában megnyilvánul.
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