
rnűveiben csendülnek föl. Ilyen a szerétet értelmezése Teilhard-nál, mely sok
ban hasonlít a szolovjoví meghatározáshoz: Az emberi jelenség Szeretet-energíá
ja s "az ember benső lényén elhatalmasodó elevenen éltető erő" megnyilvánu
lása ugyanaz (10)..

- .
Jegyzetek: (1) Bíró Bertalan: Anima Candida - Vlagyimir szergeíevícs szotovíov ; Vi-

gilia 1935. II. k. 69-76. - (2) E. L. Radlov: V. Sz. szotovíov. Biograrícseszkí] ocserk ; V.
Sz. Szolovjov: Szobranyije szoesínvenvíí (,összes művei') 10. köt. Brüsszel, 1966. - (3)
Tolsztoj racionalizmusáról ld.: Laziczius Gyula: A Bölcselő Tolsztoj; Nyugat, 1928. II. k.
:mO-86.; "platonizmuSáról": V. Kaplinskij: Tolstoj und Plato; Zeitschrift fUr slavísche
l'hilo:ogie, 1929. 43-56. -(4) Nagy Gyula: Pneuma, psyche, sarx és sóma; Lelldpásztor,
1954/1. 25-36., V. F. Marcinkovszkij: Poszobije prí izucsenyii; Evangelija ot Joanna (,Se
gédkönyv János Evangéliumának tanulmányozásához') 1934. - (5) Tamás Bertalan: Ago
nia Christiana. Lev Tolsztoj - naplója tükrében; Theológiai Szemle, 1978/9-10. 297. - (6)
V. Sz. szoiovjov: Szobranyije szocsínyenyíj 9. köt. 23. - (7) Bíró Bertalan: i. m. 71. 
(8) V. Sz. Szolovjov: Szobranyije szocsinyenyij, .7. köt. 40. - (9) V. Sz. szoiovíov: Szob
ranyíje szocsinyenyij, 7. köt. 27. (10) szoiovíov és Teilhard kapcsolatáról csupán egy
bibliográfiai adatot ismerünk: K. V. Truhlar: Teilhard und Solowjow. Dichtung und .re
Iígíöse Erfahrung. 1966.

JlLAGYIlIHR SZOLOVJOV

I szeretet értelme
Az ernber- abszolút értékét nem önmagáról alkotott véleménye határozza meg,
sem pedig az az empirikus tény, hogy a természeti világban nincs az embernél
tökéletesebb létező. Az ember abszolút értéke a racionális tudatnak kétségte
lenül csak az emberre jellemző abszolút formájában (képében) rejlik. Az ember,
csakúgy, mint az állat, tudatosítja a múltban és a jelenben átélt szltuácíókat,
s a köztük meglevő összefüggések feltárásával gondolati úton előre megtervezi
azokat a helyzeteket, amelyek a jövőben várnak rá. Az embernek azonban ezen
túlmenŐen az a képessége is megvan. hogy számot tud adni magának. saját hely
zeteiről, cselekedeteiről s általában minden egyes tényről, a tényeknek nemcsak
más egyedi tényekhez, hanem az egyetemes, eszményi normákhoz kapcsolódó
viszonyáról is; tudatát az élet jelenségein túl az igazság rációja is meghatároz
za. A cselekedeteit ehhez a legfelsőbbrendű tudathoz igazító ember képes szün
telenül tökéletesíteni életét és természetét. míközben megmarad az emberi for
ma határain belül. Ebből következik, hogy az ember a természeti világ legma
gasabbrendű létezője, a teremtés reális. végpontja. Azon Lény mellett, aki maga
az örök és abszolút igazság az összes többi létező között, aki önmagában képes
megismerni és megteremterit az igazságot, végső soron az ember a legmagasabb
rendű lény - .. nem viszonylagos, hanem abszolút értelemben. Miféle racionális
érvet lehet felhozni annak bizonyítékául, hogy szükség van új, lényegileg töké
letesebb formák létrehozására, arnikon már létezik az a forma, amely szünte
lenül képes egyre tökéletesebbé válni és az abszolút tartalmat annak teljessé
gében képes befogadni? Egy új forma megjelenésével a további fejlődés e forma
tökéletesedésének csak mlnőségileg új fokozatát jelenti és nem azt, hogy az adott
formát egészen más teremtmények, a létezésnek míndeddíg ismeretlen formái
váltják fel. Ebben rejlik a kozmogóníaí és a történelmi folyamat lényegi kü
Iönbsége. A kozmogóniaí folyamat hozza létre (az ember megjelenését megelő

zően) az élőlények új és új válf'ajait, míg az' egyes korábbi fajok mint sikerü
letlen példányok részben kipusztulnak, részben új, külső formákat öltve együtt
élnek a többi változattal ; a véletlen folytán egymással összeütközésbe kerül
nek, de semmilyen valóságos egységet nem alkotnak egymással, mível nincs meg
bennük a közös tudat, amely őket egymással és az egyetemes múlttal össze
fűzné. Ilyenfajta közös tudat csak az emberiséget kapcsolja össze. Az állatok
világában a magasabbrendű formáknak az alacsonyabbrendűekkel való összefüg-
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gése mindamellett, hogy ez az összefüggés szabályosságet és célszerűséget mutat,
az állatok számára míndenképp külsődleges, tőlük idegen s valójában nem is
Iétezé tényként rnerül fel: az elefánt, a majom semmit sem tudhat azokról a
bonyolult geológiai és biológiai átalakulási folyamatokról, amelyek eredménye
képpen megjelentek a földön; az egyéni tudat viszonylag magas fejlettségi foka
itt semmilyen előrelépést nem jelent a közös tudat irányában, nyilvánvaló, hogy
ez a közös tudat ~ sem ezeknél az értelmes állatoknál, sem pedig az oktalan oszt
rtgánál nem lelhető fel; a legfejlettebb emlősállat bonyolult agyfelépítése éppoly
kevésbé vezet a természet teljes öntudatra ébredéséhez, akár egy féreg kezdet
leges ídegdúcaí. Az emberiség esetében ezzel szemben a magasan fejlett egyéni
tudat, a vallásos és a tudományos tudat az egyetemes tudat kibontakozásának
záloga. Az individuális ész itt nemcsak az egyéni élet szerve, egyszersmind az
emberiség, mt több, az egész természeti világ emlékezetének és jövőbelátásának

szerve is egyben. Az ember öröklött tudatának roppant nagysága és az embe
riség tudatához való folyamatos kapcsolódása révén - emberi mívoltának ha
tárain belül - képes átfogni és megvalósítani a Iét végtelen rteljességét; s ezért
az embert semmilyen fejlettebb élőlény nem válthatja fel, s nem is kell, hogy
felváltsa. Tulajdon valóságának határain belül az ember csupán a természet
része; azonban az ember szüntelenül és következetesen áttöri ezeket a határo
kat; szellemi produkturnai által - a vallásban és a tudományban, az erkölcsi
ségben ésa művészetben - a természet egyetemes tudatának centrumává, a vi
lág lelkévé, az abszolút és egyetemes egység megteremtésének reális lehetősé

gévé válik, következésképpen fölötte csak maga a legtökéletesebb abszolútum,
az örök létezés, abszolúturna, az lsten állhat.

•
Az ember azért emelkedik minden más természeti lény fölé, mert rendelke

zik az igazság megismerésének és megteremtésének képességével : minden ember
nek megvan az a képessége,' hogy megismerje és megteremtse az igazságot, min
den emberben elevenen tükröződhet vissza az abszolút teljesség, minden ember
az egyetemes Iét önálló, saját tudatta! rendelkező eszköze. A természetben is
benne rejlik az igazság (Isten képe), azonban annak csupán az egyes létezők

számára ismeretlen, objektív és általános formájában; ez az igazság úgy hoz
za létre őket és úgy fejti ki bennük s' rajtuk keresztül tevékenységet, mint
valami végzetszülte .erő, mint a létezésnek számukra ismeretlen törvénye, amely
nek akaratuk ellenére, öntudatlanul alávetik magukat; önmaguk számára, belső

érzés- és tudatvilágukban nem képesek fölülemelkedni egyéni létezésükön, csupán
egyedi sajátosságukban, mindentőZ való elkülönítettségükben - vagyis az igaz
ságon kívüli szférában - lelik meg önmagukat; az igazság illetve az egyetemes
ség itt csak a nemzedék egymásutáníságában, a faj továbbélésében és az igaz
ságot magába nem foglaló egyéni létezés pusztulásában diadalmaskodhat. Az em
bert egyéniséget azonban, mivel az képes befogadni az igazságot, az igazság nem
szüntatí meg, hanem megőrzi, s diadala révén csak megerősíti.

Azonban ahhoz, hogy az individuális lény érvényt és megerősítést nyerjen
az igazságban - az egyetemes egységben -, nem elegendő az igazság felisme
rése, az egyéniségnek az igazságon belül ~ell lennie, eredetileg és közvétlenül
viszont az individuális ember csakúgy, mínt ~ állat, az igazságon kivül áll:
önmagát az egyetemes egész különálló részeként fogja fel, és ezt a partikuláris
létezést egoizmusa révén mint teljességet tünteti fel önmaga számára, az, egész
től elkülönülve, az igazságon kívül szeretne egésszé válni. Az egoizmus, az egyé
ni lét reális alapja teljes egészében áthatja és befolyásolja az individuális lé
tezést, benne mindent konkrétan meghatároz, s ezért az' igazságnak pusztán el
méleti tudatosítása semmiképpen sem fékezheti és szüntethetí meg. Míndaddig,
míg az emberben az egoizmust éltető eleven erő nem--..találkozik egy másik ele
ven erő ellenállásával, az igazság tudatosítása külső "tnegvtlágítás. egy távoli
fénysugár felvillanása marad csupán, Ha az ember csak ebben az értelemben
lenne képes befogadni az igazságot, akkor az igazság és az egyéniség viszonya
Rem lenne bensőséges és egységes kapcsolat, tulajdon lénye - csakúgy, mínt az
állaté - az igazságon kívül rekedne, s az állathoz hasonlóan (szubjektumát te
kintve) pusztulásra lenne ítélve, s csak mint eszme, az abszolút észnek csak
mint gondolata maradna fenn.
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Az igazságnak mint az ember benső lényén elhatalmasod6 - elevenen éltető
erőnek, amely valóban kiemeli az embert a hamis önértékelés rabságából, sze
retet a neve. A szeretet, amely ténylegesen felszámolja az egoizmust, nem más,
mint az egyéniség igaziérvényesillése és megváltása. A szeretet több, mínt a
racionális tudat, racionális tudat nélkül azonban a szeretet nem érvényesülhétne
mint belső, megváltó erő, amely fölemeli, de. nem számolja fel a személyíséget,
Csak a racionális ész (illetve, ami ugyanaz: az igazság -felismerése) révén ké
pes az ember önmagát, azaz valóságos szernélyíségét elválasztani egoizmusától.
Ezért, ha ezt az egoizmust feláldozza .és eggyé válik' a szeretettel, amelyben
nemcsak élő, de életet teremtóerőt is talál, megszabadul egoízmusától, ám egyéni
létét mégsem veszíti el, sőt, egyéni létének örök életet ad ezáltal. Az állatok
világában, ahol nincs meg a racionális tudat, a szerétetben realizálódó igazság,
mivel nem talál az állatokon belü! miiködési sztérát, csak közvetlenill érvénye
sillhet, csupán mínt számukra külső, végzetes erő, amely tőlük idegen világi
célok vak eszközeként ragadja őket. magával; itt a szeretet az általánosnak. a
fajnak egyoldalú győzelmét jelenti az egyén fölött, lévén az állatok egyénisége
azonos szűk partikuláris létük egcizmusával. Ez az oka annak, hogy a szeretetet
elnyeli az állatok egoizmusa.

*
Az egoizmus hazug és ártalmas mivolta korántsem abban rejlik, hogy egyik

vagy másik ember túlságosan sokra becsilli magát, abszolút fontosságot és vég
telenü! nagy értéket tulajdonítva magának. Ebben igazat kell adnunk az em"
bernek. mert minden emberi szubjektum az élő erők önálló centruma, a vég
telen tökéletesség lehetősége, az abszolút igazságot tudatilag és gyakorlatilag
befogadni képes lény - rnínden embernek ebben a mínőségben abszolút fon
tossága és értéke van, mínden ember teljességgel nélkülözhetetlen, és végtelenűl

túlbecsülni magát nem tudja (az evangélium szerint: mít adhat az ember vált
ságul aző lelkéért r). Ennek az abszolút fontosságnak az el nem ismerése egyen
lő az emberi méltóságról való lemondással; ez mlndenfajta hitetlenség fő té
vedése és forrása: ha olyannyira kíshltű az ember, hogy még saját magában
sincs ereje hinni, hogyan hihet akkor valami másban? Az egoizmus alapvető

hazugsága és ártalma a szubjektumnak nem ez az abszolutizált öntudata és
túlméretezett önértékelése, hanem az, hogy míg indokoltan tulajdonít önmagá
nak ekkora fontosságot, jgazságtalanul foszt meg tőle másokat; míg önmagát
az élet középpontjának tekinti (valójában az is), addig a többi embert lété
nek perifériájára szorítja, külsődleges és viszonylagos értéket tulajdonítva nekik.

Természetes, hogyelvontan, elméleti síkon minden józan gondolkodású em
ber másokat önmagával egyenlőnek tekint; azonban életszemléletében, érzés
világában és a valóságos gyakorlatban is az ember azt vallja, hogy végtelenill
különbözík a többi embertől, és összehasonlíthatatlanul más, mínt ők: egyedill
ő a minden, s az összes többi -semmi. Azonban éppen ez a rendkívüli ön
hittség zárja ki, hogy az ernber az lehessen, akinek vallja magát. Az a határ
talan fontosság, az az abszolútum, amelyet- általában joggal ismer el magáénak,
amelyet viszont igazságtalanul tagad meg másoktól, önmagában véve csak po
tenciális jellegű, csak megvalósításra váró lehetőség. A minden az Isten, aki
egyetlen abszolút cselekedetben a lét teljes pozitív tartalmat, annak egész tel
jességét birtokolja. Az ember (s általában minden emberi egyéniség), aki gya
korlatilag csak ez az ember, és nem a másik, csupán akkor képes míndenné
válni, ha tudatilag és cselekedeteiben is megszüntetí azt a belső határt, amely elvá
lasztja a másik embertől. Az "ez" csak másokkal együtt válhat "mindenné",
csak másokkal együtt valósíthatja meg abszolút fontosságát. csak másokkal
együtt lehet elidegeníthetetlen és nélkülözhetetlen része az egyetemes egésznek,
önálló élettel rendelkező sajátos sverve az abszolút életnek. Az igazi egyéniség
az egyeteme~egésznek -egy meghatározott képe, minden egyéb általa való ér
zékelésének és - elsajátításának egy meghatározott módja. Az önmagát másokon
kívül helyező ember tulajdon létének értelmét vonja kétségbe, kizárja életéből

annak igazi tartalmát és egyéníségét üres formává változtatja. Ily módon az egoiz
mus egyáltalán nem az egyéniség önmegismerése és önmegvalósítása, hanem
ellenkezőleg, az egyéniség megtagadása és elpusztítása.

Az emberi lét metafizikai, fizikai, történelmi és társadalmi körülményei mín
denképpen módosítják és fékezik egoizrnusunkat, különféle leküzdhetetlen aka-
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dályokat gördítenek elénk, hogy az egoizmussal annak tiszta formájában és min
den szörnyű következményeivel együtt ne találjuk szembe magunkat. Csakhogy
ez az egész bonyolult, a Gondviselés által eleve elrendelt, a természet és a tör
ténelem által szabályozott gát- és korrtgaló rendszer az egoizmus valóságos alap
ját érintetlenül hagyja; az egoizmus szüntelenül ki-kibújik az egyéni és a tár
sadalmi morúl leple alól, s esetenként valóságos arcát is felfedi. Csak egyetlen
erő létezik, amely belülről és radikálisan döntheti meg az egoizmus hatalmát,
s amely valóban meg is dönti: ez a szeretet. Az egoizmus hazug és ártalmas
volta abban áll, hogy kizárólagosnak tekinti önnön abszolút fontosságát, mások
ra vonatkoztatva azonban ezt tagadja - már a józan ész is azt sugallja, hogy
teljesen alaptalanul is igazságtalanul, a szerétet pedig közvetlenül, tényekkel
cáfol: nem elvont spekuláció, hanem belső érzéseink, életösztönünk által ismer
teti el velünk mások abszolút fontosságát. Ha a szerétetben a másik ember
igazságát nem elvontan, hanem annak lényegéhez eljutva ismerjük fel, ha éle
tünk középpontját valóban kiemeljük tulajdon tapasztalati képességünk szfé
rájából, azáltal önmagunk igazságát, önmagunk abszolút fontosságát tárjuk fel
és teremtjük meg, önmagunk abszolút fontossága pedig abban rejlik, hogy ké
pesek vagyunk nemcsak önmagunkban, hanem a másik emberben is élni.

Mindenfajta szeretet ennek a képességnek a megnyilvánulása, de nem min
denfajta szerétet valósítja meg azonos fokon ezt a képességet, nem mindenfajta
szerétet fékezi meg egyformán az egoízmust. Az egoizmus nemcsak valóságos.
hanem olyan alapvető erő is egyben, amely létünk Iegeslegmélvéből fakad, s
mindenestül átjárja teljes valónkat; olyan erő, amely életünk mlnden zugában,
mínden apró részletében szüntelenül működik. Ahhoz, hogy valóban megfékez
zük az egoizmust, ugyanolyan konkrétan meghatározott s teljes valónkat min
denestül átjáró, bennünket teljes egészében magával sodró erőt, s su~retetet kell
szembeállítanunk vele. Az, aminek egyéniségünket ki kell szabadítani a az egoiz
mus béklyóiból, annak szoros összefüggésben kell állnia teljes egyéniségünkkel.
ugyanolyan valóságosnak és konkrétnak kell lennie, mint amilyenek mí magunk
vagyunk, egyszersmind mindenben különböznie is kell tőlünk, hogy valóban más
legyen, azaz ugyanannak a lényegi tartalomnak, amellyel mi is rendelkezünk,
másféleképpen, másféle módon, más formában kell benne meglennie, olyan
képpen, hogy létünk mindenfajta megnyilvánulása, minden cselekedetünk ebben
a másban annak megfelelő, de nem azonos megnyilvánulásával találkozzék, olyan
képpen, hogy az egyiknek a másikhoz fűződő viszonya teljes és szüntelen cse
révé, az egyiknek a másikban való teljes és szüntelen megvalósulúsávú, tökéle
tes kölcsönhatássa és érintkezéssé váljék.

(LÉGRADY VIKTOR fordítása)
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Szolovjoy nIa is időszerü levele
Az 1935-ben indult VIGILIA 2. számának hasábjain Bíró Bertalan írt Anima can
dida - Vladimir Szergejevics Szolovjov címmel N. A. Bergyajev tanárhoz szóló.
cirill-betűs ajánlással ellátott tanulmányt (G9-76. o.) Szolovjovról, akit mindjárt
egyik műve részletének fordításával (Antikrisztus-legenda, uo. 77-83.) is bemu
tatott a magyar olvasónak. Tanulmányában reményét fejezte ki, "hogy Szolov
jov műveí végre nálunk is megszólaljanak", (74.) Amennyire ez számomra is
meretes, a reménye nem teljesült. Pedig Mgr, Jean Rupp* vaskos könyvének
adatai szerint a Szolovjovval foglalkozó míntegy 400 orosz nyeívű kiadványolt
kívül csaknem 100 német nyelvű, 44 francia nyelvű, mintegy 20 angol nyelvű,

17 cseh, 13 lengyel, 10-10 horvát illetve olasz nyeívű sajtótermék látott 1974-ig
napvilágot (J. Rupp: Messaga ecclésial de Solowiew. Párizs-Brüsszel, 1974,

*Mgr. Jean, Rupp címzetes érsek. 1971-től apostoli pronuncius Irakban és Kuvaitban bag
dadi székhellyel.
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