
SZIGETI ENDRE

HIT ÉS FILOZÓFIA JASPERSNÁL

Nem tudom, igaza van-e Hegelnek, hogy "a filozófia a maga korát ra
gadja meg ~ gondolatokban", de ha így van, Jaspersről el lehet mondani,
hogy korának egyik legjellegzetesebb gondolkodója volt. Gabriel Marcel, Hei
degger és a náluk jóval fiatalabb Sartre mellett kifejezőjévé vált annak az
életérzésnek és válsághangulatnak, amely Európa nyugatát már az első, de
méginkább a második világháború után elfogta. Ha a filozófia történetére
az ismeret-szociológia szituációs szempontjait alkalmazzuk, akkor az egzisz
tencializmusban, a jaspersiben is- ennek a válságérzésnek a kifejezését pil
lanthatjuk meg, annál is inkább, mert a német-latin kultúrterületről alig tu
dott átszivárogni az angolszász nyelvterületre vagy a szocialista világba. Ha
megkísérelnénk a marxizmus osztályszemléletét rávetíteni az egzisztencialista
filozófiára - a kifejezés még 1928-ból, Fritz Heinemanntól származik 
akkor a nyugat-európai polgárság egyik ideológiai megfogalmazását és a
polgári társadalom dekadenciájának a jelét láthatnánk benne.

De aki megérezte, vagy talán fel js ismerte már a vallás társadalmi je
lentőségének egész rnélységét és horderejét. az minden bizonnyal egyetért
Nietzschével abban, hogy az európai válság mélyén voltaképpen vallásos
válság lappang, amelynek filozófusok, költők és írók csak prófétái, kifejezői
és összefoglalói. Míg a múlt század egyik jellegzetes tudósának, "Haeckelnek
Isten nemléte bizonyított tétel volt, Nietzsche számára Isten halála .- drá
ma". állapítja meg I. M. Bochenski, a kitűnő tomista. Ezt a drámát persze
már jóval korábban előkészítette a felvilágosultság deizmusa, a társadalmi
és technikai forradalmak láncolata, a mechanikus polgári materializmus, a
tudományos pozitívizmus, a biologizmus, a freudista lélektan és természe
tesen nem utolsósorban a dialektikus materializmus is. A válság kialakulá
sában magától értetődően szerepe volt a latin egyházak megmerevedésének
és a protestáns kereszténység elpolgáriasult szemleletének és magatartásá
nak, amit többek között éppen az egzisztencialista filozófia őse és prófétája,
a dán Kierkegaard fedezett fel, ostorozott és bélyegezett meg. A vallásos
gyökerű válsághangulat terjesztésében és gyógyító erejű dramatizálásában
Camus-vel és Sartre-ral az élén részt vett az egzisztencialista irodalom,
amely Kafkával. Jonescóval és Beckettel átcsapott az abszurdba és kifejezte
a \ álság étlapérzését : a magányt, az undort, a szorongást, létünk kikerülhe
tetlen kudarcát, halálraszánt életünk értelmetlenségét, a sötét semmivel
szembemeredő emberi lét kietlenségét, ar magára maradt egyén társadalmi
elidegenedését és nihilizmusát, röviden a hagyományos istenhitét és vallási
társadalmi közösségét elvesztő egyén, a csalódott ember vergődését.

Jasperst, aki a létre nézve tett fel kérdéseket, hasonló életérzések gyö
törték. Tudta, hogy aIét nem adott, mint ahogyan sokan gondoljuk. "Bo
londság azt hinni, hogya lét olyasvalami, amit mindenki megismerhet" 
mondja, mintha csak azt vallaná : csak az ismerkedhetik meg vele, aki ke
gyelmet kap hozzá Istentől. Hiszen a lét voltaképpen megismerhetetlen, csak
a végső kudarcban tárul fel előttünk. Ez a végső állomás - vallja Jaspers,
aki ez év február 26-án, Bázelben jutott ehhez a végső megismeréshez 
a halál.
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A pálya

Nyolcvanhat évvel ezelőtt, 1883. február 23-án, Oldenburgban született,
nem messze a nyugatnémet tengerparttól. liberális-protestáns családban. Apja
tisztviselő. majd bankigazgató volt - a fiú beírta nevét a filozófia történe
tébe. Pedig nem is arra készült. Három félévig jogot tanult, de az aligha le
hetett ínyére annak az egyetemi hallgatónak, aki gimnazista korában Spirio
Zél! olvasott, mert áttért az orvosi fakultás ra. s közben éveken át hallgatta
a zseniális Max Webert, akinek szociológiája igen nagy hatással volt rá.
lU08-ban a heidelbergi egyetemen mint orvos tett államvizsgát. Kezdetben
az elmebetegségek foglalkoztatták. Megírta Altalános elmekórtan-át (1909),
s ebben Husserltől a lelki jelenségek leírását, a fenomenológiai módszert
vette át, Dilthclltől pedig az úgynevezett megértő lélektan módszerét, amely
nek jelszava: "A természetet magyarázzuk. a lelkiéletet megértjük." Ebben
egy kicsit benne van már Jaspers későbbi felfogása atermeszettudomány
és a filozófia igazi különbségéröl, a tudomány és a hit különbségéről is. így
lett a tudományos asszisztensből a lélektan magántanára. majd három év
rnúlva rendkivüli egyetemi tanár (1913). Ekkor jelenik meg második jelen
tős műve: A világnézetek lélektana (nálunk Noszlopi László írt könyvet
ilyen eimmel, 1937-ben).

Jaspers ebben a munkájában már filozófusként mutatkozik be, és ren
des tanárként átlép a heidelbergi egyetem filozófiai fakultására. Föltnéri ko
rát és könyvet ír róla: A kor szellemi helyzete (1931). Közel negyvenéves
tehát, amikor elkezdi kifejteni jellegzetes gondolatait a maga sajátos nyelvén,
a maga kifejezéseivel. Megjelenik háromkötetes főműve,' Filozófiá-ja (1932).
amely a legapróbb részletekig áttekintést ad tudományos rendszeréről. Még
tariára az egyetemnek, amikor kiadja Ész és egzisztencia című munkáját
(1935). De tanárkodása már nem tart sokáig, csak 1937-ig, mert akkor ka
tedráját. feleségének, Gertrud Meyernek származása miatt el kellett hagy
nia. Jaspers elvonul, dolgozik és csak a háború után tér vissza heidelbergi
katedrajára s találkozik újra Auschwitzbőlkiszabadult hűséges élettársával, aki
kilencvenedik évében ott áll majd a filozófus halálos ágyánál, amikor a gon
dolkodó magas homloka mögött elhalnak az agysejtek. amelyek annyi infor
mációt raktároztak el, s oly sok gondolat hordozói voltak. Jaspers 1947-ben
adja ki a Filozófíai logiká-t, ezt az ezerszázhárom lap terjedelmű kötetet,
amiben filozófiai síkon a pilátusi kérdéssel foglalkozik: mi az igazság? Ezután
megfogalmazza véleményét a Történelem eredetéről és céljáról (1949), és ko
runk észellenes törekvéseiről Ész és észeUenesség korunkban (1950) cím
mel. Az észellenességben marxista és más bírálói is ludasnak tartják, bár ő

maga, akárcsak Marcel vagy Heidegger. mintegy megtagadja egzisztencia
lista múltját. Elismeri, hogy évtizedekkel ezelőtt egzisztencialista filozófiáról
beszélt, de hozzáfűzi : nem valamilyen új filozófiáról van szó nála, hanem
egyfajta "philosophia perennis"-ről. Ma azonban ennek az örök bölcseletnek
éi hangsulyát nem a kierkegaardi egzisztenciára kell tenni, hanem az észre.
Ezért filozófiáját inkább észfilozófiának szereti hívni, ami bizonyítja, hogy
Kant hatása végigkisérte egész' gondolkodása folyamán. .

A jaspersi ész fogalma persze nem az angol "common sens", nem a ta
pasztalati ész, nem is az, amit a felvilágosult racionalisták emeltek oltárra
a Notre Dame-ban, még csak nem is a kanti ész, amivel megragadhatjuk a
tudományon kívül maradó rendező eszméket: Isten, a lélek halhatatlanságának
vagy akaratunk szabadságának eszméjét. Jaspersnél az ész a filozófiai hit el
engedhetetlen eleme, amely megakadályozza, hogy egyetlen igazság önmagá
ba záruljon, megmerevedjék, mindaddig, amíg magába nem foglal - minden
igazságot. Az ész a lét és minden létező szeretete is. Bár Jaspers elfogadja
Kant tanítását az eleve bennünk levő rendező eszmékről. de azt tovább fej
leszti. Az egész sohasem adott számunkra, és Kant három ideája, a világ, a
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lélek és az lsten nála gyakran Átfogó néven szerepel (Umgl'ei.1ende). Sajátos.
több értelmű fogalom ez, gyakran Istent is érthetjük rajta. Így például az
ész is valamiképpen az átfogó bennünk, az átfogó minden módjának köte
léke. Vallásos jellegű fogalom tehát, olyasféle lehet, mint a misztikus Ecke
luirt isteni szikrája: Isten a lélekben.

Ekkor azonban már hat előadásban (1948) tisztázta a hit. a filozófia és a
i vallás viszonyát. 1954-ben még kedve kerekedett arra is, hogy vitát folytas
"son él Szeirtirás demitológizálását képviselő protestáns biblikussal. Rudolf
Bultmannal és kiadja iratát A demitologizálás kérdése címmel. Az egykori
elmegyogyászt, majd filozófust mindig érdekelték él jellegzetes alkotó egzisz
tenciák (lásd Nagy gondolkodók, 1957), így Lao-ce. Buddha, Szókratész, Pla
tón, Szent ' Ágoston, Spinoza, Descartes, Schelling, Nietzsche. De figyeimét
nem kerülték el az irodalmi és művészeti alkotások rejt jelei sem - hogy
kedvenc kifejezésével, él "Chiffer" szóval éljek -, így például könyvet írt
Strindbergről és Van Goghról, és ebben nemcsak az alkotás lélektanával
foglalkozik, hanem rámutat arra is, hogy korunk jellegzetes művészi alko
tásait ugyanúgy aláfesti az öntudathasadásos elmebaj, mint a középkori rnisz
t ik át a hisztéria.

Gazdag életéről és munkásságáról remekül megírt Önéletrajzában számol
be. Fiatal kora óta másodlagos szívelégtelenségben szenvedett, tilos volt
neki a dohányzás, az ivás, a tánc és mindenféle sport. Ezért is nem vett részt
kongresszusokon, de tanított és folyvást dolgozott. Csendes bazeli otthoná
ban írt, vagy heverőjén fekve diktálta tanulmányait és esszéit, Megtanulta
fegyelmezetten viselni betegségét, amit maga kezelt. Idős korában derűsen

idézgette a kínai közmondást: "Betegnek kell lenni ahhoz, hogy hosszú ideig
éljünk".

Visszavonult életet élt. de nem szakította el magát az eleven élettől.

Rögtön a háború után előadás-sorozatot tartott Németország szellemi hely
zetéről. De éppen ez okozott neki mind több gondot, Talán ezért is fogadta
ell948-ban azt a meghívást, amit a bazeli egyetemtől kapott, amelynek ta
nára, majd rektora lett. De Svájcban is foglalkozott - filozóf'iáján kívül 
olyan kényes kérdésekkel, mint a németség felelőssége él második világhá
ború szörnyűségeiben. Szabadság és újraegyesítés (1961) című iratában a két
Kémetország fenntartása mellett nyilatkozott, majd A német politika élet
kérdései (1963) című irata közel hozta Karl Barth-hoz. Már a német nagy
koalíció létrejötte után kérdezi meg: Merre tart a Német Szooetséoi Köz
társaság? (1966.) Egy évre rá, 1967-ben felvette a svájci állampolgárságot.
Politikai művei kíméletlen bírálatot mondanak a német pártokról, s kifejezi
bennük azt a nézetét. hogya német demokráciát a konformizmus és az üres
antikommunista demagógia veszélyezteti leginkább. Érthető. hogy ezek az
irásai hazai és nemzetközi feltűnést és ellentmondást is keltettek, de egyút
ta! eszébe juttatják az olvasónak azt a jaspersi vallomást is: ,.Hogy vala
mely filozófia mi, az politikai megjelenésében mutatkozik meg."

Emlókúl azonban elsősorban nem ezek az írások biztosítják, mégcsak nem
is az Atombomba és az ember jövője (1958) címmel megjelent elmefuttatása
őrzi, hanem azoknak a filozófiai műveknek a sora, amelyekkel termékenyí
tően hatott az európai, és - ami számunkra leülönösen fontos - többek
között a katolikus és keresztény gondolkodásra, a hittudományra is. Az új
teológiát meg se lehet érteni nélküle.

Vajon miért? Mert Jaspers és az egzisztencialista gondolkodók - lega
lábbis, akiket a modern filozófiartörténet ilyenekként tart számon - akár hisz
nek Istenben, akár nem, vallásos, ontológiai és metafizikai kérdésfeltevések
ből merítik ihletüket. Mi az ember? Mi a világ? Van-e Isten? Mit tudhatunk
meg róluk? Honnan? Hová? Miért? Az európai filozófia visszatért velük az
cnisztenciát. az ember sorsát. létét közelről érintő kérdés-feltevésekhez,
amelyek elválaszthatatlanok az európai kultúrától. Még Sartre is, aki követ-
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kezetes ateizmust kíván képviselni; az ateistaként számontartott Heidegger is
- aki saját kijelentése szerint ugyan nem istentagadó -. nem szólva a ka
tolikus Marcelről és más, kifejezetlen valamely tételes valláshoz tartozó
teista és egzisztencialista gondolkodóról. Kétségtelen, hogy ilyen kérdésekkel
küszködik Jaspers is.

Isten és Transzcendencia

De mit tartsunk vallásosságáról ? Egyes magyar marxista gondolkodók
(például Köpeczi Béla, Tordai Zádor), akik az egzisztencializmussal foglal
koztak, nemcsak Marcelt, hanem Jasperst is kifejezetten vallásos. istenhivő

filozófusként tartják számon, sőt az orvostanhallgatók és az agrárfőiskolások

számára készült egyik filozófiai jegyzetben még azt is olvastam. hogy Jas
pers keresztény filozófus.

Joggal erdekelhet tehát minket, hogyan is állunk á nemrég elhunyt fi
lozóf'usnak il hitről, Istenről, a lélekről vagy éppen a kereszténységről vallott
nézetei vel.

Felfogását 1948-ban, hatvanöt éves korában A filozófi.ai Jut című köny
'iében fejtette ki. Kétségtelen, hogy egy kiemelkedő szellemű, roppant mű

veltségü és élete magaslatán járó tudós és gondolkodó adta elő ebben a
művében filozófia és hit kapcsolatairól kialakított álláspontját. A jaspersi
téma azért is érdekes, mert a filozófia és a vallás ellentéte _. ugyanakkor
azonban a párbeszédre irányuló készsége - az ókor óta végigkíséri az euró
pa i szellem történetét.

A görög pirkadatban a filozofálás a szemlélődő élet szerétetét jelenti,
később a filozófián általában tudományt értenek, amelyben benne van min
den tudás a földről és az égről, az emberről és az istenekről. A keresztény
hit elterjedése idején, még inkább azután, hogy államvallás lett belőle, meg
kczdőd:k --- de ha Szókratész sorsára gondolok, inkább azt mondhatnám,
houv folytatodik - a vallás és a bölcselet nem is mindig pusztán szellemi
vetélkedése. Erdey Ferenc megírja, hogy Epiphaniosz a negyedik század gö
rög filozófiai: iskoláit eretneknek bélyegzi, Teodoratosz pedig az ötödik
században "hellén betegségnek" nevezi a filozófiát. A keresztényeket azóta
is - s amint arra Nyíri Tamás rámutatott -, "még ma is megkísérti a nyílt
gondolkodástól való félelem: mint hivők félnek gondolkodni". De a filozófia
az ókori antignosztikusok és a középkori misztikusok, sőt, olykor a vallásos
intézmények es szervezetek hatalmi eszközök igénybevételét sem röstellő

befolyása ellenére sem sorvadt el, ha mindjárt teológiai köntöst öltött is
magára, vagy a hittudomány szolgáló leányává vált. Ezt a szerenesés szere
pét civilizációnk javára - mint erre Rahner is rámutat - századokon át be
tudta tölteni, de amikor a szcientizmus évtizedeiben, a pozitivizmus korában
azt kívánták tőle, hogy most már a tudományoknak legyen szolgáló leánya.
akkor úgy látszott: inkább meghal, de nem vállalkozik az "ancilla scien
tiarum" szel epére. Civilizációnk szerencséjére nem hajt meg, s Jaspers azt
vallja: .,nem is szűnik meg, amíg csak emberek élnek".

Legalábbis addig nem. amíg lesznek olyan emberek, akik szeretnének
mindent tudni, mint az Isten. s mert nem tudhatnak mindent - úgy érzik,
semmit sem tudnak. Akárcsak Kantnak, Jaspersnek is az a meggyőződése,

hogy a lét lényegében megismerhetetlen. F'ilozófiája pedig Filozófiai hit című

müvében, egyenesen a megismerhetetlen lét misztikus költészetévé válik, de
ez a jaspersi filozofálásra hajlamos olvasót szép, talán éppen misztikus több
érternüségükben szép gondolatokkal ajándékozza meg. Ez a filozófia - meta
fizika, s a metafizikát Jaspers sem tartja tudománynak. Sokkal többre
tartja annál. Talán az egzisztencia legmagasabb rendű kifejezésének: filozó
fiai hitnek. Persze mondanom sem kell - a saját hitének.

Ennek a hitnek legfőbb tartama az, hogy van Isten.
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Jaspers Istent többféleképpen is leírja. Elsősorban Transzcendenciának
szeretí nevezni. "A Transzcendenciát minden világ felett vagy minden vilá
got megelőzően - Istennek hívják" ... "A Transzcendencia az a lét, amely
sohase válik vílággá, de mintegy a világban való léten keresztül szól, Transz
cendencia csak akkor van, ha a világ nem önmagától áll fenn, ha nem önma
gára alapozott, hanem önmagán túlra utal" - vagyis a Teremtőre, tehetnénk
hozzá mi, a kinyilatkoztatás alapján. "Ha a világ minden, akkor nincs Transz
cendencia". De voltaképpen a világnak nincs is igazi léte. "Tulajdonképpeni
léte csak a Transzcendenciának (vagyis Istennek) van. Olyan tétel ez 
mondja Jaspers -, amelynek valódi megértése minden filozófiai hitet, mín
den bölcseletileg megvilágosító gondolatot magában foglal ..." Isten tehát az
igazi önmagában való, aki visszahúzódik, ha meg akarom ragadni, "de mér
hetetlenül közel van valamely egyszeri helyzet történetiségében". Jaspers
Istene abszolút, rejtőzködő Isten: Deus absconditus. A metafizika csak jel
képeket használhat vele kapcsolatban, logikája azonban összeroppan. "Isten
ben a lét és a nemlét változik szakadatlanul." Jaspers szerint Istent csaknem
lehetetlen személyként elképzelni: a személyiség ugyanis csak más személyi
ségekkel együtt áll fenn. De Isten: egy. Jaspers tehát nem fogadja el a Szent
háromságot és hangoztatja, hogy Isten létét nem lehet tudományos, általános
érvényűséggel bizonyítani. Az istenséghez ugyanis nincs semmi hasonló. Az
istenség titok marad. S ez jól is van így - gondolja Jaspers. "A bebizonyított
Isten. nem lsten. Ezért tehát csak az keresheti, aki belőle indul ki. Az Isten
létéről való bizonyosságunk, ha mégoly csíraszerű és felfoghatatlan is, felte
vése és nem eredménye a filozofálásnak." Jaspers számára az emberi egzisz
tencia az, ami önmagához és benne a maga Transzcendenciájához, Istenhez
viszonyul. Ö tehát nem közvetlenül, hanem közvetett módon, önmagában,
saját létében fogja fel a végtelent.

Ezért tehát nagyon fontos pillére Jaspers filozófiai hitének az, amit az
egzisztenciáról vall. Mi az egzisztencia? Nem könnyű felelni rá.

Az egzisztencia

r. M. Bochenski találó egyszerűsítését itt is felhasználom. A tomista azt
mondja, hogy amit a mítosz nyelvén léleknek nevezünk, azt a filozófia nyel
vén egzisztencianak hívják. Az egzisztencia olyan létező, amely bizonyos ér
telemben szemben áll a tapasztalati világgal, az objektív létezőkkel. A [as
persi dialektikával szólva nincs, de lehet és kell is lennie; mintegy folytonos
levésben van. Én magam vagyok ez a létező, addig a mértékig, amíg nem vá
lok tárggyá a magam számára. Az egzisztencia ugyanis nem tárgy, és sose
monhatom el magamról, hogy mi vagyok. Az egzisztencia nem objektív, nem
mérhető, nem lehet vele kísérletezni, nem alkalmazható tudományos érvényű

séggel, hiszen forrásában szabad, de nem is puszta szubjektivitás: valami
képpen túl van az alany és a tárgy széthasítottságán, ami a világra egyéb
ként annyira jellemző. Még a megvilágosító gondolat sem foghatja fel egé
szen az egzisztencia realitását, mert az voltaképpen a cselekvésben rejlik.
Ami valóságos benne, az nem az, ami megfelel valami érzetnek. Benne a
valóság: az Abszolútum, valamely döntő pillanatban. Jaspers szerint ugyanis
az emberi lélek a döntő pillanatokban, bizonyos határhelyezetekben az Abszo
lútummal találkozik. "Az egzisztencia tehát az, ami sohasem válik tárggyá,
hanem gondolatom és cselekvésem eredete, amelyről olyan terminusokban
beszélek, amelyek semmit sem jeléntenek. Az egzisztencia az, ami önmagá
hoz viszonyul és önmaga révén a Transzcendenciához" - vagyis Istenhez.

Az Isten, az önmagában létező és az egzisztencia, az önmagáért létező

között ott van a tapasztalati létezők mérhetetlen sokasága: élők és élettele
nek, madarak és emberek, gépek és csillagok. És ebben a környezetben 
maga az ember (Dasein). A földi lét tárgyaival a tudomány foglalkozik.
A megismerés - a matematika és a természettudomány általános törvényei-



ben "megragad ugyan valami mindenütt és mindig jelenvalót, de sohase fog
ja fel a valóságot a maga egészében". Mert a világ a maga egészében egyéb
ként sem tárgy, hanem eszme: az Átfogó egyik módja, Amit megismerünk,
az a világban van, de nem maga a világ. Jaspers kiemeli a filozófiai hit tar
talmáról szólva, hogy "a világ realitásának eltűnő léte van Isten és az egzisz
tencia kőzt". A világ olyan lét viszont, ami mintegy átfog bennünket, akár
csak a Transzcendencia, de ugyanakkor a mi egzísztenciánk, a mi lelkünk is
valamiképpen átfogja a világot és a Transzcendenciára támaszkodik.

Az embernek ebben az "eltűnő létü" világban szerzett tapasztalata va
lamiképpen Isten beszéde. A világ léte nem önmagában van, hanem Isten
beszédének benne megjelenő sokértelműségében, amely az emberi lélek szá
mára csak az eltűnő pillanat történetiségében válik egyértelművé. A világ
ban találkozik az, ami örök, és ami időszerű látszat. A világ tulajdonképpen
nem más, mint utalás, jelzés Istenre.

Mindaz, ami értelemmel felfogható és a tiszta emberi ésszel megvilágo
sítható, nem más, mint a transzcendencia jelzésrendszere. A metafizika leg
fontosabb módszere Isten rejtjeleinek a kibetűzése. Ezek a rejtjelek olyan
létezők, amelyek a Transzcendenciát jelenítik meg számunkra, anélkül, hogy
Istennek magának tapasztalati létezővé (Dasein), vagy szubjektív létezővé,

egzisztenciává kellene lennie. A rejtjelben lehetetlen elválasztani a jelképet
attól, amit jelképez: Istent hordozza a jelenben, de mégsem értelmezhető vilá
gosan, mindig kétértelmű marad. Még kevésbé lehet a jelzésrendszerekről

valami általános magyarázatot adni. Minden magyarázat csak az egziszten
cia számára jelent magyarázatot. Az egzisztencia az emberi lét legmélye, az
a hely, ahol ezeket a titkos, rejtett jeleket elolvassuk. Ez az olvasmány cse
lekedeteinkben teljesedik ki. Semmi sincs azonban, ami ne lehetne rejtjel.
Minden létező, a természet, a történelem, a kanti értelemben vett általános
tudat, maga a természetbe ágyazott ember saját világával és szabadságával
a Transzcendencia rejtjele lehet. A művészet és a nyelv a rej t jelek olvasá
sára valók. De a filozófiai spekulációk ugyancsak rejtjelek olvasatai. A vi
lág tárgyai tehát, bár azt hisszük róluk, hogy reális valóságok - hiszen a
matematika és a természettudomány igazságai, ezek az általános érvényű és
időtlen igazságok, jaspersi nyelven szólva "a kényszerítő igazságok" alkal
mazhatók rájuk - voltaképpen nem egyebek mint látszatok. Minden tárgy
puszta jelenség, jelzés, rejtjel, ami arra való, hogy rátaláljunk Istenre. Ugró
deszkák a Transzeendencia mélységébe.

Ebben az Isten és a lélek közt lebegő világban él az ember, de a termé
szettudomány "kényszerítő igazságai" és részeredményei alapján nem ismer
heti meg igazi önmagát. így a fejlődéselmélet se magyarázza meg azt, hogy
mi az ember a maga egészében. Minden abszolút értékűnek tekintett rész
ismeret folytán csak szemünk elől tévesztjük az ember szabadságát, holott
a szabadság tudata az ember legsajátosabb jellemzője. Ez a szabadság ter
mészetesen nem lehet természetkutatás tárgya: nem kimutatható és nem
tagadható. Nem azonosítható sem a tudással, sem a szabad akarattal, sem a
törvénnyel, de nincs szabadság tudás, szabadakarat és törvény nélkül. A sza
badságról lényünk legmélyét érintő egzisztenciális választásban veszek tudo
mást, mintegy abban az elhatározásban, hogy most önmagam leszek, ön
magammá válok. Nem a gondolatban, hanem az egzisztálás tényében, hirte
lenül ráismerek önmagamra. A szabadság úgy tűnik fel, mint a szükségesség
és szabadakarat ellentmondó együttese: megtehetek valamit, mert meg kell
tennem. Mivel szabad vagyok a választásban, ez a szabadság cselekvésre
kényszerít és arra is, hogy elviseljem cselekvésem következményeit.

Abból a tényből, hogy magamat szabadnak tudom, bűnösnek is vallom
magamat. De a bűn nem külső valami a szabadsággal szemben, a bűn sza
badságunk kellős közepén van, abból a tényből adódik, hogy szabad vagyok.
Tevékenységemnek, cselekvésemnek megvan a maga létoka : akarnom kell
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és cselekednem, hogy éljek. Maga a nemcselekvés is cselekvés. Nos, a válasz
tással és a cselekvéssel egy lehetőséget, egy más ember számára is adott le
hetőséget ragadok meg, ami azt jelenti, hogy vissza kell utasítanom egy
másik ember lehetőségét: egy levésben levő egzisztenciát. A létezésre való
elhatározás tehát annyit jelent, mirrt saját létemmel bűnbe esni. Ez a bűn

összezúzza a kibontakozásban levő egzisztencia minden önigazolását. Ez az
eredeti bűn: minden más bűnnek az alapja. Kikerülhetetlen. Ez magu az
egzisztencia. Körülbelül az a gondolat ez, amit Goethe úgy fejezett ki:
,.Minden cselekvés bűn."

"A szabadságban olyan tapasztalatom. van valamiről, ami .nem a tudás,
hanem a cselekvés révén jön létre. Mégis innen visz át az út a Transzcen
denciához ..." "És ha a szabadságot nem is lehet bizonyítani, mégiscsak cse
lekvésünk és öntudatunk eredménye van benne: általa tudjuk meg, mi az
ember, aki nemcsak tudattartalom. hanem hit is."

Az ember

A filozófiai hit alapelemei abból adódnak, hogyan fogja fel az ember a
maga embervoltát. Az ember felismeri végességét. Előszőr is élőlényként,

aki alá van vetve a néma és vak természeti erőknek, a táplálkozási kény
szernek, környezetének. Másodszor felismeri végességét abban, hogy rá van
utalva másokra: az emberi társadalom által létrohozctt világra. Az emberi
rendben nemcsak igazságosság uralkodik, hanem a mindenkori hatalom gya
korlata folytán az igazságtalanság is megnyilatkozik benne. Rá kell hagyat
kozni az emberek közötti kommunikációra, amely azonban kiszámíthatatlan.
Harmadszor felismerjük az ember végességét, a tapasztalatra, különösen a
szemléletré való ráutaltságában. Sohasem nélkülözhetjük az érzettartalmakat,
a dolgokat csak a tér és az idő szemléleti formájában és bizonyos eleve adott
gondolati formákban, tehát nem önmagukban tudjuk csak felismerni. Az em
beri megísmerésben, s így a hit megismerésében is a szubjektum és az ob
jektum, az alany és a tárgy szétválasztottsága jelenti a legnagyobb nehéz
séget, mert a tulajdonképpeni lét sem nem alany, sem nem tárgy, hanem
olyasvalami, ami az alany-tárgy-azétváltság egészében jelenik meg: a misz
tika nyelvén szólva a szellem és az anyag szétválása a teremtésben teszi oly
nehézzé a kanti önmagában való lét, a jaspersi voltaképpeni lét - lsten
felismerését.

Az emberi végesség azonban mégsem olyan bezártság a természeti létbe,
mirrt az állatoké. Az ember végességének a tudatában, a nemvégesség mérté
ke lesz: mégpedig "a feltétlen követelmény" és a "végtelenség" folytán. Ez
a feltétlen követelmény ugyancsak nem időbeli. Ahol megjelenik, ott áttöri
az időt. A Transzcendenciából tör be ebbe a világba szabadságunk útján és
a cselekvés okaként mutatkozik meg" így tehát nem is a megismerés tárgya,
hanem voltaképpen - hittartalom.

Olyan elhatározásban válik ez valósággá, amelynek végrehajtása egé
szen más eredetre utal, mint ami az ember véges létének (Dasein) tudományos
kutatásakor válik felismerhetővé. Akkor, amikor azt kell mondanom ma
gamban: itt állok, mást nem tehetek. Jaspers Szókratészt, Boethiust, Giordano
Brunót említi, de én említhetném Jeanne d'Arcot vagy Morus Tamást is.
Végül az embert a gondolatban megérinti a végtelenség, aztán vázlatosan
kirajzolódik benne valami isteni megismerés, amely lényegesen különbözik
a véges, a tudományos megismeréstőL

A végességének tudatában levő ember szelleme fáradhatatlanul tör va
lami egység felé, a világ, a szellem, az ok és a cél egysége felé, amely egye
dül jelenti a létet és az örökkévalóságot. Olyan ez, mintha valamilyen felfog
hatatlan emlékezés tudatában élnénk, mintha bizonyos együttes tudásunk
lenne a teremtésről (Schelling), vagy a világ léte előtti időkből vissza tud
nánk idézni valamit a platoni ideákból. Végül az ember ráébred El halhatat-



lanság tudatára, de ez nem más alakban való továbbélést jelent, hanem egy
időt eltörlő elrejtetteéget az örökkévalóságban, ami az idő folytonos folya
mának tűnik számunkra. így eszmél rá az ember teremtett létének tudatára
is, arra, hogy egzisztenciája Isten ajándéka, amely a tapasztalati létben. az
ok és alapnélkülinek látszó világban - valóságosabb, mint a világ.

A Biblia

A nyugati filozofálás történeti forrása nemcsak gorog, hanem bibliai
gondolatokból is ered. Aki semmiféle kinyilatkoztatást sem fogad el kinyi
latkoztatásként, az is sajátjának tekintheti a bibliai forrásokat, hogy igaz
ságai átjárják. A Biblia tanulmányozása egészen máig valóban csaknem minden
nyugati gondolkodónak egyik alapja volt. "Ez az egyetlen mű - mondja róla
Jaspers - nem tartozik kizárólag egyetlen hithez vagy valláshoz sem, ha
nem mindegyikhez". Jaspers a Biblián kívül az indiai és a kelet-ázsiai val
lásokkal is foglalkozott. A Biblia al ap vonásai nem hiányoznak teljesen más
vallásokból sem, de nem érvényesülnek bennük megragadó módon, sőt a
Biblia minden helyén sem egyformán.

Ezért tehát Jaspers kifejti ezeket az alapvonásokat: 1. Az Egyisten alap
ja a léttudatnak és az étosznak. 2. A teremtő Isten transzcendenciája, szem
ben a mágikus világképekkel. 3. Az ember találkozása Istennel az imában,
amely legtisztább formájában azzal végződik: Legyen meg a Te akaratod.
4. A tízparancsolat szilárd egyszerűsége és a felebaráti szeretet parancsa.
5. A történeti tudat: Isten a történelemben. 6. A szenvedés méltósága, 7.
A Biblia őszintesége a feloldhatatlan ellentétekkel szemben.

Jaspers a maga dialektikájának a szellemében pontról pontra rámutat
arra is, hogy ezek az alapvető és értékes jellegzetességek milyen veszélyeket
rejthetnek magukban.

1. Az egy Isten túlzottan absztrakttá válik: elvész az élő Isten. 2.
A transzcendens Isten oly mértékben válik el a világtól, hogy a világ nem
csak semmissé, hanem semmivé válik, és ugyankkor a Transzcendencia is
Semmivé lesz. 3. Az Istennel való találkozás az imában haszonleséssé torzul
hat, vagy érzelmes ömlengéssé folyhat szét. Az Isten akaratában való bizo
nyosság a fanatizmus forrásává lehet, majdnem az Istennel való rendelke
zésig juthatunk el, és ezzel a babona felé nyithatunk rutat. 4. Isten paran
csai az erkölcsi élet egyszerű parancsai helyett absztrakt, jogászkodó téte
lekké merevedhetnek. 5. A bibliai történetiség tudata belevész a történeti
tárgyi szemléletbe, és mi akarunk Isten terveinek egyedüli tudói és végre
hajtói lenni, mi akarunk a világtörténelemmel rendelkezni. 6. A szenvedést
elpszíchologizáljuk, mazohista vagy szadista gyönyörként fogjuk fel, vagy
áldozatként rég letűnt mágikus kategóriák szellemében. 7. A megoldhatatlan
kérdésekkel szembeni őszinteség kétkedésbe vagy nihilizmusba torkollhat.

A dialektika

Ebből a szembeállításból is eléggé tükröződhet a jaspersi dialektika.
"A dialektikának - mondja - nagyon különböző értelme van. Közös vo
nása csak az, hogy az ellentmondás igen jelentős szerepet játszik benne.
Dialektikának hívják azt a logikai eljárást, amikor antitézisek szintézisben
oldódnak fel. Dialektikának hívják azt, amikor az ellentmondásokban levő

reális események átcsapnak egymásba, egyesülnek s ebből valami új szü
letik. De ugyancsak dialektikanak hívják az ellentmondások felvázolását
megoldhatatlan antinomiákként, a zuhanást a megoldhatatlanságba, az ellent
mondóba - így hívják az odavettetést ahhoz a határhoz, ahol a lét teljesen
széttépettnek tűnik, amikor a tulajdonképpeni létem a hit, és ezt a hitet a
látszólag abszurdumban ragadom meg". "A filozófiai hitnek - folytatja 
ilyen a dialektikai struktúraja. Amint a lét és a semmi elválaszthatatlan,
mindkettő egymásban van, aztán ismét a végsőkig el1ökik magukat egymás-
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tól, ugyanúgy elválaszthatatlan egymástól a hit és a hitetlenség, amelyek
aztán ismét szenvedélyesen ellökik egymástól magukat. A lét, a szellem és
a világ ellentmondásai kibékülnek ugyan valamely harmonikus, egyetemes
látomásban - de ezek széttörnek az egzisztenciának a valótlanság elleni fel
háborodásában".

És ezzel eljutottunk a filozófus hitének, vagy ha úgy tetszik a hivő filo
zófiájának magváig : a kudarc elméletéig. Igen: "das Scheitern ist das Letzte"
-- a kudarc a végső állomás.

A kudarc

A kudarc szükségszerű. E világ rejtjeleinek olvasása sem lehetséges
másképp, csak a tapasztalati lét hazugságainak kudarcában, minden tudás és
filozófia kudarcában is. Jaspers mélyen átéli, hogy ebben a világban minden
romlandó és mulandó, a világ valósága sohasem válik egésszé. Az egzisztencia
sem valósulhat meg benne teljesen, csupán történeti lehetőségként. Minden,
ami körülöttünk látszik, - mert hiszen csak látszat -, töredékes. De ami
kudarcot vall az emberi helyzetben, az legfőképpen maga az egziszten
cia. Mindamellett kétféle kudarc van: egy megjátszott és egy hiteles. Így
megjátszott csak, ha valaki akarja a kudarcot, és különösen, ha minden do
lognak a végét akarja. A kudarc úgyis beteljesül a világ szerkezetében, a
tapasztalati, a tárgyi létben, de hitelesen csak a norma és a tartam, az er
kölcsi törvények és az élet akarásával, a bukás kockázatának tudatos vál
lalásával. Ez a hiteles kudarc már egyfajta örökkétartósság és a lét szignifi
katív rejtjele lehet.

Csak így, ilyen bátor, kockázatot vállaló akarással juthatunk el a foly
vást visszavonuló igazi valósághoz, Istenhez, akit sem a létezők, sem a ma
gam erejével nem tudok véglegesen megragadni a~ életben. Csak a hittel
vállalt végső kudarcban, amikor is - mint Ady vallotta - .,egyek leszünk
majd a halálban".

Jaspers azonban A filozófiai hit című könyvében nem emeli ki túlságosan
a kudarcra vonatkozó felfogását, sem pedig az ember határhelyzeteit, mint
amilyen a szenvedés vagy a bűn; annál inkább reméli. hogy filozófiai hite
meghallgatásra talál s követői egymásra lelnek a transzcendencia és az eg
zisztencia felismerésében, radikális őszinteséggel nyugalmat kereső nyugta
lanságukban, a bibliai hagyományok és a, történetiség tiszteletében - Jas
pers hitében. Ez a hit nem mondhat le az emberekkel folytatott érintkezésről,

amelynek forrása a szeretet."Nem a magányból. hanem a kommunikációból
kiindulva filozofálunk. Kiinduló pontunk a gondolat és a cselekvés, amely az em
bert emberrel mint egyént az egyénnel köti össze." Enélkül nem is lehet Iilozo
fálni. Egy gondolat filozófiailag akkor igaz, amikor a szellem fellépése meg
követeli az érintkezést - mondja Jaspers -, ez azonban vele kapcsolatban
nem túl könnyű, Jaspersnek a kifejezhetetlenség kifejezésére törekvő fogal
mai, szófűzései és mondatai, a filozófiai hit "lebegése" miatt. Bochenski sze
rint nem tudhatjuk, vajon a filozófus hogyan gondol Istenre. Hiszi-e a sze
mélyes Istent, avagy inkább panteista, esetleg deista? A filozófus a transz
cendencia mind a három értelmezését elveti: Isten titok. A tomista újplato
nikusnak tartja, hűséges tanítványát látja benne Plotinosznak, aki a ke
resztény egyházatyákon, a reneszánsz keresztény platonistáín és Nicolaus
Cusanuson át napjaink természetbölcseletéig érezteti hatását. Én úgy látom,
hogy Jaspers úgy beszél Istenről, mint a misztikusok, és kétségtelenül egyike
azoknak a gondolkodóknak, akik századunkban a legtöbbet gyötrödtek Isten
és a hit miatt.

A hit

Jaspers persze messzemenően értékeli a hitet, amelyet megkülönböztet
a tudástól. A külőnbséget Giordano Bruno és Galilei magatartásával példáz-
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za. Szerinte Galilei minden további nélkül visszavonhatta állítását az inkvi
zíció előtt, mert személyhez és időhöz nem kötött, általános érvényű, ter
mészettudományos igazságot képviselt. Bruno igazsága viszont hitének igaz
sága volt, olyan igazság, amiből élt, amely megjelenésében történeti, amely
nek objektív közölhetősége nem általános érvényű, viszont feltétlen, amivel
tehát mindenképpen azonosítania kellett magát - egészen a haláláig. Ez a
hit. Its ez a hit és a tudás közti különbség.-

A filozófiai hitben Jaspers részletesen foglalkozik a filozófia és a vallás
viszonyával is, elsősorban a Biblia vallásával, amelyet egységként, közös
nyugati hagyományként kezel, viszont mítosznak tekinti Krisztus istenemberi
voltát. Ugyanakkor védelmezi a vallást a racionalista ellenvetésekkel szem
ben, és megvallja. hogy a Bibliából pótolhatatlan igazságokat merít. "Halá
los igénynek" nevezi a vallás .. kétségtelenségi igényét, legalábbis azokét, ame
lyek ilyen igénnyel lépnek fet A Bibliához a filozófus éleselméjűségével és
kívülállásával, tehát korántsem a hivő szentírás-magyarázók alázatával nyúl
hozzá. Ám a Biblia tartaimát egyetlen más könyvvel sem tartja helyette
síthetőnek, de vele szemben is fenntartja a filozófiai bírálat jogát, és azt sze
retné, ha az egyházak tekintélye nem válna egzisztenciálisan kiüresedett ál
tekintéllyé. Mélyrehatóan elemzi karunk hitetlenségének formáit, a modern
démonológia, az emberimádat és a nihilizmus különféle megnyilvánulásait és
összefüggéseiket. Ugyanakkor arra törekszik, nem is teljesen sikertelenül,
hogy kimutassa, hol rejlenek bennük is az igazság elemei.

Talán ez a rövid összefoglaló is érzékelteti a jaspersi dialektikának és
misztikának azt az irányát, amely - szemben a teilhardi bölcselet törekvé
seivel - tudatosan a megoldhatatlannak látszó ellentmondásokba veti ma
gát, hogy létünk burkát a szellem erejével, a lélek szeretetével és a hit fel
tétlenségével hasítsa fel, és így meglelje mögötte az ember abszolút jövőjét,

üdvösséget, Istenét. Jaspersben korunk egyik misztikus gondolkodóját lá
tom, aki követte egzisztenciájának föltétlen követelését, az orvos evangé
liumából vett szót: "Evezz a mélyre". Nem kötötte magát hozzá egyetlen
valláshoz sem, mert féltékenyen őrizte gondolkodó egyéniségének független
ségét a vallás és az egyház tekintélyével szemben is, holott a Bibliát és a
vallást a filozófia éltető elemének ismerte feL

Nemcsak a filozófiai hitről szóló elmélkedéseit, hanem egész bölcsele
tét, sőt az ember és a lét kérdéseivel küzdő metafizikát is ő maga jellemzi
a legtalálóbban: "A filozófia, akár igenli a vallást, akár küzd ellene, tény
legesen kivonja magát a vallás alól, de úgy, hogy állandóan vele foglal
kozik."

HÁBORÚS ŐSZ

Sors, ősz... hull a levé~ már sárga-fakán, elaléltan:
sebzett kisrepü.lők vérző testű hada.
Fém testükből kin-fonalat eregetnek a pákok 
ejtőernyőjét ejti puhán a juhar.
Zöld monitm'-szellők a pálmák közt behaj6ztak,
aknát ás a hideg, csapdát, jégakadályt.
Elfáradt verbénatövel~ - ólmos bajonettek 
zúzmamlepte sisak - gránát - bomba - romok ...
Úsz! Hallom holt ezredek álmatlan dübögését,
s látom csizmáik gyilkos lépte nyomát.

Hegyi Béla
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