
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.
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