
mező isteni Szóból. A nagyon szeretőket szeretetük sorsdöntő pillanataiban ki
meríthetetlen és elpusztíthatatlan ragyogás veszi körül. Az emberi hűség, a humani
zált ember szabad elhatározása nem teszi le a fegyvert a halál előtt. A. valódi
erkölcsi jóság nem riad vissza a rosszal vívott látszólag teljesen reménytelen er
kölcsi harctól. Mindezt a kritikus szociológusok sem vonják kétségbe. Csak nem
veszik észre, hogy ezek az élmények világosan megkülönböztetik azokat az értéke
ket, amelyek azért szépek, mert elmúlnak, attól az értéktől. melyet nem ununk
meg soha, amely nem terheli meg lelkünket, s ezért nem is kívánhatjuk, hogy el
múljék, Az ilyen és hasonló élményekben tapasztalás alapján szerezhetünk bizo
nyosságot arról az' értékről és örömről, melynek mivoltához tartozik, hogy nem
múlhat el soha, s így már ezen a Földön meggyőződhetünk az eszkatológia kezde
téről. S aki - mint a kritikus szociológusok - nem tapasztalt soha ilyen örömet
és szeretetet? Ha elég világos a szelleme és elég alázatos a szíve, majd meglátja
azt, ami elrejtőzik a: felületes és türelmetlen szemlélő elől. A kritikus szociológusok
nem ismerneit olyan törvényt, hogy a logikai ítélet rettenetes volta kétségbe vonna
az ítélet igazát. Az eszkatológiai beteljesedésben bízók nyugodtan felelhetik erre,
hogy a logika 'olyan törvényt sem ismer, amely szerint a vakság bizonyítaná. hogy
amit nem látunk, az nincs. .

Bár az apostolok meggyőződésétől. hogy halála után találkoztak az élő Jézus
sal, hosszú az út K. Rahner egzisztencialista elemzéséig. az Újszövetség elbeszélései
és a kiváló teológus elméleti megfontolásai ugyanarra vállalkoznak: egy csaknem
hihetetlen tapasztalatról, s a tapasztalatuk értelmével kapcsolatosan kialakult meg
győződésükről akarnak beszélni. A föltámadás arról biztosít bennünket, hogy a jó
erők végtelenűl erősebbek a rossz erőknél. hogy mindent számba véve, az univer
zum legmélye kiapadhatatlan jóság. A Valódi-Valóság olyan hatalmas, nagylelkű

és elszánt szeretet, melyet nem tartóztathat föl semmi, még a bűn, még a halál
sem, és olyan kimeríthetetlen bőségű, hogy mindannyian élni fogunk belőle.

Irodalom: E. Kiisemann: Der Ruf der Freiheit, Tübingen 1972. 79-114. o. - X. Léori
Dufour: Biblikus teológiai szótár, Róma 1SY74. 362-370. o. 904-910. o. - M. Carrez: Concilium
6 (1970) 713-714. o. - U. Wiickens: Auferstehung, Stuttgart 1970. 125-126. o. 145-169. o. -
K. Rahner: Schriften zur Theologie. Einsiedein 1970. IX. 197-226. o. - G. Bornkamm: Jesus
"on Nazareth, Stuttgart. 1971. 165-170. o. - B. van Jersei: Concilium 6 (1970) 696-702. o. 
K. Rahner, H. Vorgrimler: Kleines Theologisches Wörterbuch, Freiburg 1961. 346-347. o. 
M. Horkheimer: Die Sehnsucht nach dem ganz Arideren, Hamburg 1970.60. o. - H. Marcuse:
Der eíndímensíonale Mensch, Frankfurt 1967. 268. o. - K. Rahuer : Schriften zur Theologie,
Einsiedein 1960. IV. 429-437. o.

SZÉLL MARGIT

JOSEPH MARÉCHAL TRANSZCENDENTALlZMUSA
"Az ember csak önmagán keresztül képes igazán megérteni a lét egész való

ságát." - Ezen egyszerű igazság elfogadtatásáért küzdött egy életen át Joseph
Maréchal, akit joggal neveznek az újabb transzcendentális gondolkodás atyjának.
Mint keresztény filozófus elsőnek ismerte fel Kant rendkívüli értékét. aki a meg
ismerés alapját - a kivetített és elvont metafizika helyett - a gondolkodó alany
ban kereste. Ugyanakkor jól látta Kant tévedését is: az értelmi lét magyarázatából
már nem tudott visszatérni a külső valósághoz. Ezért akarta Maréchal Szerit Tamás
realizmusa segítségével feltárni Kant értékeit. Ez a törekvése előkészítette a keresz
tény gondolkodás "antropológiai fordulatát". Mivel azonban korán indult el ezen
az úton, kevesen értették meg, gondolatai csak napjainkban kezdenek teljesség
ben kibontakozni.

TERVEK ÉS MEGSEJTÉSEK. 1878-ban született a belga CharIeroi-ban, tanul
mányait az ottani Szent Szív kollégiumban végezte, mindvégig kitűnően. Tizenhét
-éves korában belépett a Jézus Társaságba. Gyenge egészsége azonban az újoncidő

testi szolgálataiban, a közösségi életben és a rendi tanulmányokban oly sok nehéz
séget okozott, hogy elöljárói kételkedni kezdtek az egyébként nagyon tehetséges
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ifjú alkalmasságában. Mivel látták készséges önátadását, rejtett erényeit és a ne
hézségek szótlan elviselését, ezért úgy döntöttek, hogy megtartják a rendben: "Ha
egyébre nem is viszi - mondották -, legalább a szarzetesi erények élő példája
lesz." Ki gondolta akkor, hogy még ötven évig éppen a szigorú munkabirás erényét
fogja hősies fokban gyakorolni?

A Tronchíennes-í kollégiumban azonban már olyan súlyos fejfájás kínozta,
hogy tanulás helyett kerti munkára küldték. Évközben az intézet új elöljárót ka
pott a tapasztalt P. Janssens személyében. Ot nem hatotta meg Maréchal betegsége,
határozottan kijelentette, hogy ez az állandó. kíméletet kívánó életmód nem illik egy
leendő szerzeteshez, Bölcs tanácsaival pedig ránevelte, hogyan erősítse akaratát.
Megnyugtatta, hogya rendszeres és mértéktartó tanulás - minden izgalom és szo
rongás kizárásával - nem árthat egészségének, inkább helyreállítja önbizalmát és
a sikeres eredmények csak serkenteni fogják munkáiában,

Az átállás nehéz benső küzdelmet kívánt. Az ifjú azonban kezdte tudato
san irányítani önmagát, felismerte szervezeti gyengeségének okait és fokozato
sari megedzette akaratát. Elvégezte a filozófiát és ez idő alatt szerzett öntapasz
talása felkeltette benne a lélektan iránti érdeklődést, Nemcsak a tanítandó anya
got akarta megismerni, hanem sokoldalúan képezte magát, különösen fontos
nak tartotta a természettudományi ismereteket. Ez a törekvés akkoriban új volt
az elméleti pszichológusok körében. Jellemző volt a korra, hogy csak külön en
gedéllyel tanulhatott kísérleti és kórlélektant. Igy készült fel életművére, amely
ben a mísztikusok- lelkivilágának megismerését akarta tudományosan megala
pozni.

A sikeresen elvégzett teológia és felszentelése után a louvaini egyetemen
biológlát és lélektant tanított. Elsők között publikálta az enzírn- és kolloidkuta
tások új eredményeit, miközben az egyediség biológiai forrását a kromoszómák
akkor feltárt világában kereste. Párhuzamosan elkészült A misztikusok pszicho
lógiája első kötete. Ehhez fontos kérdéseket kellett tisztáznia, főleg azt, hogy
a misztikus jelenségeknél lehet-e a pozitív tudományokat és tapasztalati mód
szerelcet igénybe venni és érvényesen alkalmazni. Azok közé a haladó felfogá
súak közé tartozott, akik nem tartották tabunak az ilyen élményeket és aláve
tették a kísérleti tudományoknak, sőt a nem-hivők kritikáit is felhasználták.
Módszerével a pszichikai és misztikus átélés és az emberi önmegismerés gazdag
élményvilágát tárta fel.

Munkája közben többször észrevette: gyakori félreértések erednek abból,
hogyaközfelfogás sok kérdésben "fordítva" gondolkodik. Úgy látta, "ha kér
déseinket megfordítjuk, a problémát többnyire a helyére is tettük". Itt alkalmaz
ta először a később kidolgozott "megfordítási módszerét". A misztikusokról is
éppen úgy, mint az átlagemberekről,először azt tételezte fel, -hogy normálisak
és a józan emberi tapasztalásra építenek. Aki például fényt lát, az elő

ször feltétlenül valami fényforrást tételez fel. Ha ezt nem találja, akkor önma
gát ellenőrzi: vajon nem a szemern káprázott? És csak ezután gondol rendkívüli
jelenségre. Gondolkodásunk természetszerűleg először azt fogadja el igaznak,
amit eddigi megismerése szerint a valóságnak megfelelőnek tartott. Éppen így
van ez az emberi akarattal is, önkéntelenül először a jót keresi. A szüntelen
gyanakvás, előítélet, a rossz elsődleges feltételezése ritka és rendszerint kóros
nak mondható jelenség. Maréchal a természetes okok tisztázása után azt a mód
szert kereste, amivel a mísztíkus élmény elkülöníthető a hallucínációtól, az illú
ziótól: a megismerés objektív alapja a szubjektív képzelgéstől. Igy a természet
tudományok segítségével sikerült a misztikát a "helyére tenni" a túlzottan rajon
gó és a mindent elvetni akaró felfogások szélsőségeíben. Maréchal már ebben
az időben magában hordozta gondolkodási rendszerének .Jculcsélményét" : hogy
a misztikus élmény is csak azért lehetséges, mert "az Abszolútum eleve meg
ragadta az emberi értelmet", amely bármilyen igazságot is kutasson, mindig
az O teljességére áhítozik.

A TUDATOSULASOK KORSZAKA. Az első világháború idején a rendi fő

iskolát Manchester mellé telepítették. A tanárhiány miatt Maréchalnak sok új
tárgyát is kellett tanítania, így logikát, metafizikát, kritikát. Mindegyikre gon
dosan felkészült, de az eddigi szokásoktól egyben eltért. Az egyes tételek elő

adása után nem idézte a már szokásos és előzetesen kialakított véleményt az
adott felfogás ellenfeleiről, hanem saját műveikből közvétlenül ismertette őket.

Úgy érezte, ezt kívánja az igazság tisztelete, és így alakíthatja ki eredményesen

659



a tanítványok önálló véleményét. Mindezekről így számol be elöljárójának 1901
ben: "A mi nagy tételeink értéke nem menthet fel minket attól, hogy több
szempontból ne végezzünk nagyon alázatos mea culpát. Arnikor ilyen kijelen
tésre merészkedem, azokra a módszerekre és eljárásokra gondolok, ,amelyekkel
eddig a filozófiai kézikönyveket gyártották. Két óriási bűnünk van: az ellenfél
nem ismerése és saját tudományos naívságunk." "Ezek után csodálkozhatunk-e
még a jámbor teológusok és hitvédők folytonos szemrehányásain, gyanakvásain
és kíátkozásain, amit a más módon gondolkodók fejére zúdítanak? - teszi fel
a kérdést. - Nem, mert a katolikus érzék mindenütt veszélyt szimatol, még
mielőtt eligazodnek a felvetett problémák között", Lehetetlen, hogy egy filo
zófiai rendszerben minden téves legyen, ilyenkor inkább a katolikus filozófiai
felfogás elégtelenségéről lehet szó."

A két korai tanulmányából vett idézet világosan mutatja Maréchal gondol
kodásának bátor nyitottságát, amiért - az új utakat kereső Rousselot és Ser
tillanges tomista kutatókhoz hasonlóan - hamarosan elmarasztalták. Akkoriban
az egyházban mindenki a tomista újjászületést várta, de az újtomisták a régi
ismételgetésén és néhány értékes kritikai kiadáson kívül nem sok, változást hoz
tak a keresztény gondolkodásba. Maréchal már idejekorán jelezte ezt a tehe
tetlenséget :

"A szavak vitáiban megmerevedett skolasztika többé nem alkalmas arra,
hogy - mint régen - a konkrét tapasztalatok világára utaljon ; sem pedig arra,
hogyerőteljesen összefoglalja korunk uralkodó törekvéseit. Tehát - és ezt nem
győzzük eléggé hangoztatni - bármilyen érdeme és belső rendszere legyen egy
filozófiának, életerejét az határozza meg, képes-e ténylegesen alkalmazkodni ko
rához és szolgálatára lenni", Egyidejűleg egy érdekes jelenséggel is találkozunk.
Hiába akarja a modern filozófia megtagadni a múlt hagyományát, hogy szaba
duljon az eddigi hatásától, ezt a tagadást számos skolasztikus elem túlélte az
újítók lelke mélyén. Például Leibniz filozófiáj ába ragyogóan beleépültek a
szubsztancía, a forma és a képesség fogalmai - és innen eljutottak Kanthoz.
A jelenlegi kifáradt skolasztika ma már nincs egy szinten sem a művészettel,

sem a tUdománnyal... és ezt az egyházi filozófiát merik még skolasztikusnak
nevezni? .. ; Hol találjunk orvosságot arra, hogy kiszabaduljunk az ,alkalmi ka
catokból', amelyekkel a szűk látókörű optimizmus elzárja az' ortodox gondolko
dást? ... Azt mondogatják: térjünk vissza Szent Tamáshoz! Amde Szent Tamás
nem adott ki Cursus philosophíae-t, filozófiai kézikönyveket! Csak jóval később

csináltak műveiből valami leegyszerűsített és lenyesett kivonatot. így került a
saját bizonyításainak szuggesztív erejű ragyogása helyébe egy pontosan gördülő

dialektika hűvös eleganciája. És mivel időközben új problémák keletkeztek, meg
növekedett az ,ellenfelek sora' is, akiket a régi tomista vitaszabályok szerint
szintén .támadtak'. Végül is egészen megfosztották Szent Tamás művét sajátos
keretétől és szerkezetétől, nagyszerű áttekintésétől, röviden szólva, minden for
májától, és megmaradt a szigorúan vett tartalom, amely már függetlennek lát
szott minden esetlegestől. csakhogy minden időben és minden helyen tanítható
legyen. Értékes esszencia lett belőle, ,örök filozófia', amelyet szigorúan óvnak a
szellem minden eltévelyedésétől. Dehát ez volna a legfontosabb? A filozófia nem
kényszerzubbony, nem korlát; tevékenységl'e serkentőnek, a törekvések szervező

jének kellene lennie, olyan szemléletnek, amely kora összegezett tapasztalásának
magas fokú visszfénye. Ilyen volt a tomizmus a középkorban... És ma?.. Ar
ra kellene törekednie, hogy megragadja a kortársi gondolkodás szellemét és fel
kutassa, mi az, ami ma a tudomány emberének a szívén fekszik. Meg kell ér
tenünk azt a világot, amelyben a tudományos hipotézisek és elméletek alakul
nak. .. A filozófiának csak az ad életet, ha képes a mindennapos szükségletek
re válaszolni."

Maréchal nem elégedett meg az elméleti megállapításokkal. hanem gyakor
lati teendőkre vált át: "Alapvetően fontos tehát, hogy helyrehozzuk eddigi mu
lasztásainkat. Úgy látszik, a történelem leckéje és a mi filozófiánk azonos követ
keztetés felé tart: Ha van elég szellemi távlatunk ahhoz, hogy megértsük, ho
gyan gondolkodnak körülöttünk, elegendő szerénységünk ahhoz, hogy felhasznál
juk más felfogásúak munkáit is - és elegendő hailékonyságunk, hogy termino
lógtánkkal alkalmazkodjunk olvasóink nyelvhasználatához - ha van bennünk
annyi kezdeményező erő, hogy kifejlesszük a haladásnak azokat a csiráit, ame
lyet a szenttamási tanítás tartalmaz -, ha képesek vagyunk levetni múmia
külsőnket, akkor nagy csodálkozással fogjuk észrevenni, hogy bölcsen fejlődő fj-
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lozófiánk jól egyesítheti magába a modern gondolkodás előnyeit anélkül, hogy
osztoznék abban, ami számára nem megfelelő. Sokan még ma is félreértik a
skolasztika médszerét. Úgy gondolják, hogy akkoriban a hittudósok már egy tel
jesen kész filozófiába ültették bele a teológiát. Nagy tévedés! A XIII. század
teológusai a hitből indultak ki és annak fényében értelmezték koruk bölcseletét.
Az intellectus fideire, II helyes hitértésre koncentráltak, elfogadták és felhasz
nálták koruk filozófiai és tudományos ismeretét mindabban, ami nem volt szük
ségszerű kapcsolatban a hittel... Mint teológusok a hit fényében használták fel
a kéznél lévő filozófiát, és ebből adódott a filozófia átalakulása is. Úgy hasz
nálták fel Arisztotelészt, ahogy ő maga sem gondolta volna ..."

AHASONLOK TALÁLKOZASA. Bár Maréchal sohasem járt Kant iskolá
jába, kezdettől fogva hatott rá a königsbergí filozófus egyénisége és tekintélye.
Meglátta benne azt is, hogy művének indítéka az igazság őszinte keresése volt.
1899-ben kűlön engedélyt kért, hogy a "veszedelmes" Kantot eredetiben olvassa.
Noha fejezetenkint gondosan összefoglalta, nehézkes stílusa miatt nem tudta
rendszerét áttekinteni; szerepét a gondolkodásban azonban olyan fontosnak tar
totta, hogy nem mondott le megismeréséről. Szorgalrnasan újra nekikezdett, rni
közben maga is gyakorolta azt, amit tanítványainak annyiszor hangoztatott:
" . .. az igazságra éppen az a legjellemzőbb, hogy az alázatos keresőknek tárul
fel, és elkerüli azoknak a figyelmét, akik elhanyagolják a szükséges elmélyü
lést". Végre eljutott Kant főművének, A tiszta ész kritikájának áttekintésére és
az "apriori" és "transzcendentális" fogalmának világos megértésére. Tanulmá
nyozása közben mindinkább megerősödott korábbi véleményében - amint Al
bert Milet idézi: "... száznos filozófiai kézikönyvben nem az igazi Kantot, ha
nem egy fiktív kantizmust cáfolnak, ami voltaképpen az eredetinek csak a ka
rikatúrája, A kézikönyvek szerzői nem mélyedtek bele, és nem is értették a
Kritíka problematikáját és azt a jelentős tényt, hogy Kanttal valami megválto
zott az európai gondolkodásban: előtérbe került a megismerés kritikájának a
kérdése, és ez megfelelő értékű megáldást kíván ..."

Az alapkérdés: - Mí az, amit értelmünk megismer? És hogyan viszonyul
a megismerés tárgya a külső valósághoz? Ezek a kanti kérdések történeti előz

ményeikben már jelen voltak. Arisztotelész gondolkodási módszerében - ame
lyet a VI. században Organon címen foglaltak egybe - az általánosból követ
keztet a részlegesre. a konkrétra. Erre ad választ Verulami Bacon az új gon
dolkodási módszerében a "Novum Organum'i-ban. Ezen az úton, az egyes
jelenségek megtapasztalásából kiinduló indukcióval jutott el az újkori ember
önmaga megismeréséhez is. Ezután saját önértésén keresztül próbálja értelmezni
a világot. A skolasztika tárgyi szemléletével szemben mindinkább jogát köve
teli az alany a gondolkodásban és az életben egyaránt.

Ez a keresés két szélsőséghez vezetett: a racionalizmushoz és az empiriz
llwshoz. Descartes számára az igazság csalhatatlan bizonyítékát maga az érte
lem adja, közvetlen tárgyi vonatkozás nélkül: "Akkor lesz világos az igazság,
amikor megnyílik a figyelő értelem előtt" (Princ. I. 45.). A racionalista gon
dolkodás elszakad a valóságtól és arra kényszerül, hogy függetlenítse magát, s
végül már csak saját kétkedő-gondolkodó létében bizonyos. Innen ered közis
mert tétele: "Cogito ergo sum!" Az empirizmus, főleg Hume, csak az alany ér
zéki tapasztalását fogadja el valóságnak. Az empirrsták a benyomások és kép
zetek mechanikus kapcsolódásával magyarázzák tudatéletünket. Szerintük az igaz
ság nem a külső világot. hanem csak tudatjelenségeket tükröz és csupán prak
tikus jellege' van, hogy létfenntartásunkat biztosítsa.

Kant az alanyt ebből a kettős szélsőségből akarta kimentení, amikor a meg
ismerés természetét kritika tárgyává tette. A helyes megismerés alapját azon
ban nem az értelemnek a külső valósághoz fűződő viszonyában, hanem belső

szerkezetében kereste. Úgy gondolta, hogy a tiszta ész tapasztalást megelőző 
apríorí - formái a maguk meghatározott módján fogadják be a konkrét benyo
másokat és ezen a módon ragadja meg az általános tőrvényszükségeket is. Ez
az értelmi szerkezet minden egyedben azonos, így míntegy megelőzi és átfogja
(transcendere) az egyedi ismereteket: "A transzcendentális ismeret rníndig az
emberi tapasztaláson belül marad - immanens .jellegű - és minden tudat azo
nos és általános formáját képezi." (Alexander-Bánóczi: A tiszta ész kritlká]a,
Bp. 1912. 37. o.)

Kant ezzel a feltételezéssel nemcsak egy megállapítást tett, hanem megfo
galrnazta transzcendentális m6dszerét, amely, mint írja, "... nem annyira a
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·tárgyakkal, mint a tárgyi megismerés médjával foglalkozik olyan általános mó
don, amennyire az apriori (azaz az értelem előzetes meghatározottsága szerint)
csak lehetséges", (uo. 41. o.) Ettől kezdve nemcsak az igazság tárgyi rendszerét
vízsgálták, hanem az igazságot befogadó alanyt is számításba vették. Azért ne
vezi Kant ezt a lépését a filozófia "kopernikuszi fordulatának",

Utalnunk kell itt arra, hogy a transzcendens, transzcendentális, transzcen
dencia szavak (a transcendere - átlép, meghalad ige különféle névszói alakjai)
a gondolkodás története folyamán sokféle, olykor átfedő értelemben jelentkez
tek. A legujabb kutatások szerint Kant maga is a szó hat jelentésváltozatát
használta, míg egynél megállapodott. Ezt dolgozta fel Maréchal.

A skolasztikus gondolkodás transzcendensnek a lét egyik legáltalánosabb
jellemzőjét nevezi, amely minden létmódban egyaránt fennáll. A létezők közöttí
legáltalánosabb vonatkozások a transzcendens relációk (proprium transceriden
tale). Ha a létezőt a másiktól elkülönítve tekintjük, akkor valami (aliquid), és
önmagában léte szerint egy (unum). Amennyiben megfelel egy másik (szellemi)
létező értelmének, akkor igaz (verum), ha akaratának felel meg, akkor jó (bo
num) .: Arisztotelész ezeket mint· a lét általános tulajdonságait írja le (Metaphy
sica IV. VI., Ethica 1.) Szerit Tamás idézi Arisztotelészt és a létező ezen jel
lemző sajátságát transzcendensnek nevezi (Ver. 21, 3).

A transzcendencia léttani hátterében is mindíg ott áll a megismerés prob
lémája. Szent Tamás az igaz megismerésnél szükségszerűnek tartja a transzcen
denciát: az alany kilép önmagából (transcendit seipsum) és ugyanakkor a meg
ismerés tárgyát befogadja a saját módján (vö. C. Gent. II. 77. - Ver. 2, 1. 5.).
A transzcendencia tehát antropológiai szempontból kifejezi az ember nyitott
ságát és ugyakkor korlátját a igazság felé, az abszolút felé. Jelenti teológiailag
az ember abszolút Célját, az önmagát közlő, felénk kitáruló Istent.

Maréchal Kant "értelmi transzcendenciáját" elemezve, amit horizontális
transzcendenciának is neveznek, mint az "ember transzcendenciáját" akarta visz
szavezetni - vertikális - a végső Transzcendensre. Karl Rahner, Maréchal gon
dolatainak továbbfejlesztője ilyen értelemben mondja, hogy "az ember lényege
Istenre irányult transzcendenciája".

Kant a saját maga által felállított "értelmi öntörvényűség" miatt nem tudott
kilépni saját transzcendentalizmusából. Szerinte értelmi ismeretünk a feltételes
re, a kölcsönös függésben lévő jelenségek világára vonatkozik, a dolgok lénye
gei értelmünk számára nem hozzáférhetők, a feltétlen nem lehet tapasztalatunk
tárgya. De tudásvágyunk a feltétlennek, az abszolútnak a megértésére törekszik,
bár bizonyítására képtelen. "Mivel az értelem feltételes ismeretéhez meg kell
keresni a feltétlent", ezért felállította a gyakorlati ész szükségszerű rendjét.
Úgy tapasztalja, hogyakötelességteljesítés benső szükségszerűsége arra indítja
.az embert, hogy jót cselekedjék, és ehhez példaképe a legfőbb Jó,. ami boldog
ságunk forrása lehet. Amit tehát elméletileg nem ért el, azt gyakorlati köve
telményekkel akarja igazolni: "Erkölcsileg szükséges Isten létét felvenni!" (Mol
nár J.: A gyakorlati ész bírálata, Bp. 1922. 152. o.). Kantnak tehát gyökeres
problémája maradt, hogy a szakadást a megismerés és a cselekvésvilág, vala
mint a külső világ között, nem sikerült áthidalnia.

A LÉNYEGESBEN AZ EGYSÉGET. Maréchal több helyen kifejezte, hogy
a keresztény gondolkodásnak szüksége van a felszabadulásra, mert eddigi zárt
rendszere elrekesztette a mindig megújuló emberi gondolkodástól. Ehhez azon
ban szükséges, hogy az alany átélt tudatvilágát elfogadja és szervesen össze
kapcsolja a külső realitással: "Száműznünk kell a megismerés és az élet min
dennemű szétválasztását. Mivel eddig a gondolkodók nagy része állandóan visz
szautasította a tudat és az élet, a megismerés és a tevékenység közöttí - vagy
általánosabban mondva - a forma és az aktus közötti kapcsolatot, ezért úgy
látom, hogy a szétválasztás tévedésének a leleplezése lehet az igazi tomista
tudománykritika feladata és tartós értékének a titka." A. N. Whitehead, korunk
neves metafizikusa tömören így fejezi ki ezt az alapvető kérdést: "A tudatot
és a világot kölcsönös benső kapcsolatában kell felfogni. Olyan realizmus ez,
amely beszámítja a valóságba a megismerő embert is."

Maréchal tehát elsők között jelölte ki azt az érintkezési pontot, ahol tuda
tunk kiléphet zárt köréből és önmagán túllépve találkozhat a lét transzceriden
cíájával, Ezért a kanti "általános tudat formáiban" nem történik más, mint
visszatükröződík, kifejeződik benne a lét teljessége. Maréchal meglátásának kri-
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tíkai feldolgozása még hátra volt. Tanítványait elvitték a háborúba, és az így
nyert hároméves kényszerszabadság idején dolgozhatott. Elkészült kétkötetes mun
káiát barátai azonban nem találták egészen érettnek ahhoz, hogy az ídegenke
dőkre és ellenfeleire is meggyőzőerr hasson. További elmélyedésén ek gyümölcse
a Tanulmányok a megismerés problémájának történeti és elméleti fejlődéséről

három kötete. Ezekben mutatja be a gondolkodás nagy rendszereit és úgy látja,
hogy egyes korok filozófiái egy általános emberi gondolkodás alaptengelye körül
hullámzanak. Felfogása szerint a középpentot legtisztábban Arisztotelész és Szerit
Tamás szemlélete közelítí meg, mert realizmusuk . egyensúlyával elkerülik azo
kat a szélső helyzeteket, ahol a szkeptikusok, a platonisták vagy akár a raci
onalizmus és az empirizmus hívei zátonyra futottak.. A harmadik kötetben ki
fejti Kant három Kritikájának lényegét, keletkezését és szerzőjük saját gon
dolatmenetének buktatóiból mutatja ki legnagyobb tévedését, agnoszticizrnusát: "Mi
vel Kant a megismerés transzcendentális feltételeit kizárólag szubjektívnek vet
te, ezzel leszűkítette az objektív világ megismerésének lehetőségét a tudat benső

világára". Azt azonban nem fogadja el Maréchal - amit akkoriban széltében
hirdettek -, hogy Kant kifejezetten tagadná a dolgok megismerhetőségét, Ki
mutatja, hogy a nagy gondolkodó állandó küzdelmet folytatott a megismerhe
tőség kritikai megoldásáért.

"A KIINDULOPONT ..." Maréchal a három kötet kiadása után is úgy lát
ta hogyelőítéleteik miatt még sokan félreértik gondolatait, és ezért a ter
v~zett negyedik kötet kihagyásával elkészítette az ötödiket: Le Point de départ
de la Métaphysique (A metafizika kiindulópontja) címmel 1923-ban. Ezzel az át
ütő hatású főművével jegyzik a iilozófiatörténészek a keresztény transzcenden
talizmus kezdetét. Szent Tamás realizmusa segítségével alapozza meg kritikaí
lag a "alanyból kiinduló metafizikát", és ezzel hidat ver az eddigi keresztény
gondolkodás és. a mai ember felfogása közt.

Kiterjesztette a transzcendentális értelmét. Az értelem elvonatkoztató és ál
talánosító képessége teszi az embert alkalmassá a valóság átfogó megismeré
sére, hogy érzéki szükségleteínek kíelégítésén túl képes legyen a szellemi érté
kek megragadására. Az ember transzcendens igényét Maréchal a megismerés
benső folyamatának elemzésével mutatja ki.

Amikor tudatunk eljut a szellemi ísmeret fokára, a logikai alapelvek kész
ségénél is erőteljesebb igénnyel jelentkezik a lét elővételezett állítása. A virág
"van". A gyümölcs "van". Ezeknek az egyszerű kijelentéseknek a formája már
egyetemes állítás és csak a teljes valóságra lehet érvényes. A mí konkrét vi
lágunkban csak "ez van", "itt van", "most van". Gondolkodásunk már első lé
pésében szinte szükségszerűen kiterjeszti ítéletét, mert egy olyan létezésre . van
,.beállítva·', amelyről valóban azt mondhatja: VAN. A létnek ilyen megszorítás
nélküli állítása érvényesen csak a lét teljességére, Istenre vonatkozhat. Szerzett
ismereteink gyarapodásával fokozatosan észrevesszük, hogy a dolgok végesek.
Túllépünk azonban rajtuk: korlátot jelentenek, de egyben utat mutatnak a to
vábbi következtetés számára. Már a korlátok felismerése is azt mutatja, hogy
szellemünk véges, de végtelen is, mert a határtalan kutatásra törekszik. Min
den tárgyi ítéletünkkel együtt állítjuk tehát mint általános létezőt a Transz
cendenciát. Maréchal kimondja: az Istent. Ö megismerésünk lehetőségének szük
ségszerű feltétele, Ö, aki VAN.

Amikor szellemi értésünkben visszapillantunk - reflektálunk - önmagunk
ra, ezzel a képességgel már felülmúltuk önmagunkat, mert a végtelen igényét
önmagunkra is vonatkoztattuk. Korlátainkból tudjuk meg, hogy létünk nem ön
magától áll fenn, hogy függ egy minket meghaladó Valóságtól. De ez a tudat
nem jelent gátat igényelnknek, hanem olyan szabadságot nyit meg előttünk,

hogy a bennünk megtapasztalt feltételességek után önkéntelenül csatlakozunk
a Feltétlenhez. A maréchali értelmi önismeret nyomán azóta számos benső ta
pasztalásunkat elemezték: akaratvilágunkat (Blondel), a remény (Bloch, Molt
mann), a szeretet (Marcel), a játék (Huízinga, Moltrnann), a csodálkozás (Til
mann) élményeit és az élet mindennapos utalásait (Berger) a transzcendencia igé
nyére. Mindannyiunk megtapasztalta az ősélményekben: védettség. élvezet. jólla
kottság és egyéb életérzésekben a .,végtelen öröm" előízét, ugyanakkor a félelem,
a bizonytalanság, a halálérzet szorongásaiban is átcsíllanní érezzük a "hátha" re
ményét. amikor mégis felülemelkedünk saját elesettségünkön. A költők ihletett
"megvilágosodásaikban" észreveszik a lét "titokzatos összefüggéseit" - sorolhat
nánk példáit Rimbaud vad misztíkájától Devecseri Gábor tmátlan imájáig.
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A kBzvetlen átélések nyugtalanítják az embert, .és ezért tovább kérdez.
Mert kérdezni csak olyasmit szoktunk, amit még nem tudunk, de már sejtünk
valamit róla. A kérdező ember nyitottá válik, készen áll a befogadásra. szaba
don várja a Végtelen közléseit, érzékennyé lesz a kinyilatkoztatás igazságaira
is. Az is megtörténhet azonban, hogy valaki sohasem ismeri meg az igazi Istent.
Talán téves fogalmakat kapott, talán ő maga kételkedik, vagy tudatosan elke
'rül minden kérdezést. Az értelmi dinamizmus akkor is működik, de "üresen
jár" és öntudatlanul is valami póteszmény veszi át a kvázi-Abszolútum szere
pét, Ezért Maréchal többször hangsúlyozta, hogy "... az embernek ez az ab
szolútra-törekvése nem valami adaléka a már meglévő ismeretének - amint
Kant gondolta -, hanem lényegének alkotóeleme, belső hajtóereje, hullámhossz,
amelyen szellemi Forrásával találkozhat... A ,szellem dinamizmusa' nem az én
találrnányom, hanem az ember szellemi keresésmódja . .. ezért az én szemem
ben a metafizika az abszolútum emberi tudománya ..."

Maréchal különösképpen hangsúlyozza, .hogy értelmi dinamizmusunknak nem
teológia antropológiai fordulatát is. Régen úgy mondták, hogy a teremtett dol
gok - többek között Énünk is - azért léteznek, mert Isten létezik. Maréchal
megfordította a kérdést és az Én felől indul el: - Azért tudunk az egyes dol
gok létezéséről, mert ismeretünk hátterében már állítjuk a Létet. Teológiailag
mondva: Isten létezését. Az alanyból kiinduló gondolkodás megkívánja tőlünk

a perspektíva megfordítását. mert az ember ezen az úton éli át a valóságot. Ez
a meglátás volt a maréchali módszer veleje: Isten már eleve "ránehezedik" a
mi beleegyezésünkre. és ez mégsem kötöttségünk. hanem alapvető létszükségle
tünk, az első és életmentő szellemi "feltétlen reflexünk" ; olyan, mint a cse
csemő életben maradásához szükséges szopási reflex. Amint később a teológia
számára Rahner kidolgozta: az immanencia-transzcendencia kölcsönössége alap
ján az ember először önmagában tapasztalja meg a számára megközelíthető

szellemi jelenséget, és azután a saját létezésének ezt a transzcendens tudatát
kiterjeszti a külső jelenségekre. Az egész történelemben átélt valóság végül rá
irányul a Létteljességre. Ez' az új teológia nem lehet tételes. hanem kérdező,

minden új felé nyitott, beletartozik a köznapok minden pillanata és a világ
minden helye. Ez a teológia sohasem kész rendszer, hanem a keresztény ember
mindenkori új szítuácíójának felvázolása lesz a feladata (vö. Sendung und Gnade).

Maréchal különösképpen hangsúlyozza, hogy értelmi dinamizmusunknak nem
csak elemi erejű índítékát, hanem vonzó és magávalragadó célját is megtapasz
talhatjuk. A megtapasztalt valóság .csak úgy válhat bennünk magasabb fokú
megísmeréssé, ha értelmünk belesorolódik az Abszolútum felé irányuló áram
lásba, aminek olyan a sodrása, mint a rohanó folyónak, amelyet vonz a tenger
teljessége. A tudatos emberi megismerés és törekvés ezért sohasem lehet önelé
gülten befejezett, hiszen mindig további igazság, további tett várja. "Ez a szel
lem alapvető dinamizmusának kifejeződése, amely végső beteljesülését az Abszo
lútumban keresi a benne előzetesen elrejtett abszolútum által." Ennek a transz
cendens Létnek az előzetes megsejtése és lankadatlan előretörése a tudatosulás,
a mindig átfogöbb felismerés felé, annak a ténynek az igazolását rejti magá
ban, hogy az "... Abszolútum már előre lefoglalta az emberi értelmet és mín
den részleges, és szétszóródó keresésében is csak Öreá irányul".

P.Maréchalnak a fárasztó filozófiai töprengések közepett is a legnagyobb
élvezete maradt, ha Isten misztikus átélésével foglalkozhatott. Úgy látta, a misz
tíkus megismerés sem más, mint az "Abszolútumtól eleve lefoglalt emberi ér
telem" magasabbfokú megismerése, amellyel egyesek különös kegyelmi segit
séggel már ebben a véges életben eljutnak Isten teljesebb megtapasztalásához.
Amikor a misztika nagy képviselőit tanulmányozta, érthetetlennek találta, hogy
egyes keresztény tanítók szinte elkülönitik őket a többi keresztényektől. Maré
chal ebben a kérdésben is szintézist akart teremteni:

"Hogy jobban megértsük: a keresztény rnisztíkus a többi hivőhöz viszonyítva
nem lehet elkülönített, hiszen a misztikus életbe történt bekapcsolódása olyan
integráció - egységesülés - ténye, amely nemhogy kiemelné őket a keresz
tény közösségből, hanem sajátosabb és mélyebb karaktert kölcsönöz nekik. Rö
viden szólva: aki tökéletes misztíkus, az tökéletes keresztény is, és így jól meg
érthetjük, hogy a legmagasabb isteni kegyelem nem tépheti ki őket az egyház
közösségéből..."

1940-ben nagy csapás érte a hangyaszorgalmú tudóst. Az Eegenhoven-I rend
ház tűzvészében gondosan rendezett jegyzetei mind megsemmisültek. A tanítást
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is abba kellett hagynia, mert állandó migrének és idegfájások gyötörték. Társai
a második világháború veszélyében elmenekültek, ő pedig visszavonult Louvaín
be és utolsó erőfeszítésével két kötetben összefoglalta eddigi misztikai kutatá
sait. Majd .A misztikus kegyelem az Iszlámbán címmel megírta egy muzulmán
mísztíkus életét, aki 1922-ben életét adta Jézusért és a Koránért. Ezzel a mun
kajaval a nem keresztény mísztikát is hitelessé tette a további keresztény ku
tatás számára. Halála pillanatáig, 1944-ig dolgozott: egy japán enciklopédia szá
mára foglalta össze a keresztény misztíka lényeget.

ÉS BETELJESŰL A SZERETETBEN. Maréchal műve életében befejezetlen
maradt, de belőle gyümölcsözik korunk számos neves teológusa és filozófusa,
hogy csak Karl Rahner, Emerich Coret.h és Bernard Lonergan nevét említsük.
Sok gondolatát pedig még csak a jövő fogja kámatoztatni. Élete teljes volt a
szeretetben, mert mindig és tudatosan a "jobbik részt" választotta. Jegyzeteinek
elvesztése után, az állandó betegeskedésben a rosszullétek közötti csendes pilla
natokat nagyon ki kellett használnia, hogy életművét még egyszer összegezhésse.
De ezekről a kincset érő percekről is le tudott mondani másokért. Mindenkit
fogadott - ha nem is tárt karokkal -, mert természetének féiénkségét és tar
tózkodását mindvégig megtartotta. de őszintén segítő jóakaratát. mindenki meg
tapasztalhatta. A látogatókn/ik míndig úgy tűnt, mintha a "Páternek semmi más
dolga" nem volna, csak hogy őket meghallgassa. Nemcsak mint filozófust és tu
dóst, hanem mínt lelki tanácsadót is sokan felkeresték, mert nagy benső átélé
sével, lelki finomságával és józan ítéletével világos eligazítást adott a legké
nyesebb és legnehezebb esetekben is.

Egyenes lelkű, őszinte ember volt. Véleményét tudományos és köznapi kér
désekben finoman, de mindig világosan megmondta, ezért sok támadást kapott
olyanoktól. akik meg sem értették meglátásait. Szeretete azonban mínden szen
védésére fátyolt borított. Ellenfeleiről a legnagyobb jóakarattal beszélt. A szavai
mögött rezgő finom iróniát csak legbensőbb barátai vették észre.

Azt az igazságot, egységet és békét, amelyről annyit tanított,· maga is élte,
A misztika nemcsak elméletileg érdekelte; saját élményei szervesen kapcselőd
tak össze kutatása "tárgyával". Tisztelte minden ember igazságát, mert - amint
elmélete mutatja - meglátta a bennük működő Istent. Nála a transzcendencia
tanítása életszemléletté vált: Isten működését érezte minden őszintén megfogal
mazott mondatban. Egész emberi magatartásából sugárzott Istennel-egyesültsége.
Ezért maradt mindvégig meglepőerr fiatal, szívben és lélekben rugalmas, bár
visszavonult élete az emberi megértésnek és a megérdemelt elismerésnek híjá
val maradt.

GUY GAUCHER

A HIT PRÓBATÉTELE
LISIEUX·} SZENT TERÉZ ÉS A SZENVEDÉS

Nem azért fordulunk Lisieux-i Szent Teréz felé, hogy valamilyen korlátolt
,.Teréz-bálványozásba" süllyedjünk, hanem azért, hogy látva lássuk és hallva
halljuk azt az embert, akinek a misztériumát soha nem tudták felmérni az
egymást váltó generációk, mert jeiévé lett egy még felmérhetetlenebb realitás
nak, a Jézus Krisztusban kinyilatkoztatott irgalmas szeretetnek.

Agnes anyának (nővérének, Pauline-nak), aki azt mondta neki a betegszo
bában: "Majd énérvényre juttatom az erényeit", Teréz így felelt: "Egyedül a
jó Istent kell érvényre juttatni, mert az én kis semmi-voltomban semmi ér-
vényre juttatható sincs." .

'I'hérese Martin bámulatos történetével szemben - amely nemcsak a hivő

embert bilincseli le - egy úgyszólván szemlélődő attitűdöt kell magunkra öl
tenünk, hogy Combes-bal szólva (1) "a maga konkrét valóságában találhassunk
rá erre a rendkívüli emberi lényre".

1. Sainte Thérese de l'Enfant-.Jésus et sa míssíon, l1:dit. trníversítatres, 1954. 57. old.
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