
azt, amit, megért, vágy belát azokban ("mi,j). A gyermek legelső kérdése
is megkülönbözteti már az érthetőt és az érzékelhetőt. Az érzékelhetőben

keresi az érthetőt. De nem elégedik meg a gondolkodással, hanem a va
lóságot keresi. Ezért követi az első típusú kérdést a második típusú kér
dés: igaz-e? A kérdések alkatából nyilvánvaló, hogy tudásvágyunk eleve
tud az elgondolás és a valóság közötti különbségről is. Mert mindent
megelőzően, eleve tud a létről. Ez az előzetes tudás nem a válasz, hanem
a kérdés alakját ölti magára. Nem rendelkezik fogalmakkal és meg
határozásokkal, mert a fogalmak és meghatározások a válaszhoz tar
toznak már. Nem is szólva arról, hogy ha ez a tudásvágy korlátlan, ak
kor nem határozhatja meg semmi más, mint a lét egész tágasságára való
határtalan ráutaltsága. Ez a korlátlan vágy úgy tud a létről, mint süket
a hangról, mint vak a fényről, azzal a különbséggel, hogy nem süket
és nem vak. Vagy amint a szív tud a Earátság és szerelern közöttí kü
lönbségről, mielőtt még része lenne benne. Mint ahogy tudja az ember
anyanyelvének szabályait akkor is, ha használat közben nem gondol
rájuk, esetleg nem is képes megfogalmazni őket. Mert nem tudattalanul,
nem is ösztönösen, hanem értelmesen és okosan tesszük fel a kérdéseket,
mert az érthetőt és az okot kutatjuk. Az értelmes és okos kérdés azon
ban mindig tudatos kérdés. Tudatos kérdést tudatos csodálkozás szülhet,
s tudatos csodálkozás tudatos dinamikára vall. Ha egyszer tudni vá
gyunk, akkor ez a vágy csak tudatos lehet.

*
Értelmünk korlátlan tudásvágyát, ami a lét egész tágasságára irá

nyul, szellemnek mondtam. Szellem, mert nem olyan elhatárolt, mint az
anyagi dolgok. Nem korlátozódik egyik vagy másik ingerre, mint érzék
szerveink. Semmi sem tudja úgy lefoglalni, mint a képzelőerőt a félel
mek és vágyak. Még a gondolkodás szabályai sem töltik be programját,
mint az elektronikus gépnek. Szellem, mert a léten kívül nincs, ami
meghatározhatná, A létet és a tudásvágyat nem választhatom el egy
mástól, egyiket nem határozhatern meg a másik nélkül. Létnek mon
dom azt a célt, arnire korlátlan tudásvágyam tart. S azt a korlátlan tö
rekvést, ami a lét egész tágasságára tart, emberi szellemnek hívom.-
AKIKET SZER~"'TEK

Ak~ket szeretek, magammal cipelem,
velem vannak mindig, nem válok el soha
tőlük, bennem izz,ik a szemük mosolya
s a bánatuk is bennem ragyog fényesen.

Bármerre kószálok, a déli tengerek
korallkertjében, vagy a Góbi sivatag
homokján, vagy a fjordok hús ege alatt,
- lényük mindenütt a leLkem mélyén remeg.

Enyémek ők az álló és forgó időben,

fülem néha szavuk muzsikájára döbben,
különös öröm ez és különös varázslat.

Egy á11amkörben élek veliLk s tündökölve
sugárzom őket, egyek vagyunk mindörökre,
lényüket tükrözöm, mint tó az azur fákat.

Ölbey Irén
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