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A M A G U N K M E G I S M E R É S E 
Irta: Halasy-Nagy József 

AR É G I Görögország egyik legszentebb kegyhelyén, Delphi-
ben, Apollo templomának homlokzatán volt felírva ez 

a parancs: «Ismerd meg önmagadat!» A fénynek és 
világosságnak istensége szólt ilyen módon híveihez; az az isten, 
aki egyúttal a tisztánlátást, a hideg és érzelmektől el nem tor-
zított gondolkodást jelentette a görög ember szemében. A tör-
ténet azonban csak egyetlen példát tud : az athéni Sokratesét, 
aki komolyan vette az isteni parancsot s kitartott mellette akkor 
is, amikor élete jutott miatta veszedelembe. 

De minek keressük ily messze korban és országban az ön-
ismeret szükségességének hirdetőit, mikor nálunk is a nemzet 
két legnagyobb nevelője : Pázmány Péter és Széchenyi István 
gróf életének és tevékenységének ez volt egyik legnagyobb 
témája. Amaz meggyőző szavakkal véste híveinek szívébe, mily 
üdvösséges a magunk esmérése, emez pedig döblingi magányá-
ban a szabadságharc összeomlása után, mikor minden elveszett-
nek látszott és sokan faragták már a sírkövet, hogy a magyar-
ság sírjára tegyék ezzel a szóval: Fuit, — azaz «Volt csupán», 
mondom : döblingi magányában sokat elmélkedett az önismeret 
kérdésein, s rájött, hogy — mint maga írja — «a legmélyebb 
okoskodók, a leghiggadtabb bölcsek minden időben, a költői 
hajdankor óta mai napig, az önismeretnek helyes létét, talpra-
esett voltát azon diadalnak ismerék el, s nyilváníták, melynél 
nagyobbat, hasznosabbat és következetesebbet a halandó ember 
e világon nem ünnepelhet. S ha azon sok ezer meg ezer bölcs, 
ki e földtekén élt, sok egyébben ezer meg ezer véleményekre 
el is szakadozott, egyben mégis mindannyian szorosan egyet-
értettek : abban t. i., hogy az önismeret minden emberi böl-
cseségnek legmélyebb sarkalata !» 

S a legnagyobb magyar meg is indokolja ezt az állítását, 
mikor így felel a kérdésre : miért oly nagy dolog az önismeret? 
«Mert bár akarva, bár nem, mindenki tudja, érzi, vagy legalább 
sejti, hogy e földön minden élő lénynek s ekkép az embernek 
is van valami hivatása, bizonyos rendeltetése. Vagy más szavak-
kal, hogy minden élő lénynek és ekkép az embernek számára 
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is van bizonyos cél, bizonyos foglalatosság, mely hozzá leginkább 
illik, melynek legjobban megfelelhet, sőt melyen kívül sehol és 
soha nem gyakorolhatja Istentől nyert erejét, sajátságát, töké-
lyét egész mértékben, egész kiterjedésben. 

«Állatoknál, legalább sokaknál, ezen rendeltetés világosab-
ban nyilvánul, mint embereknél. Sőt bizonyos állatoknál egészen 
tisztán. Igy például a bivaly bizonyosan nincs alkotva arra, 
hogy nyulat fogjon ; midőn viszont az agár, nehéz targonca elé 
fogva, vajmi hiányos szerepet játszanék.» 

«Már embereknél kiismerni, elhatározni, hogy az egyik és 
másik mire való, mihez van legtöbb tulajdona, vagy határozot-
tabban kitéve, hogy micsoda körben, minő foglalatosságban felel-
het meg legtökéletesebben céljának : ez már sokkal nehezebb, 
sőt általában véve oly nehéz, miszerint a legnagyobb igyekezet 
és erőltetés dacára csak felette ritkán sikerül kitapogatni és 
kiismerni, hogy ez vagy az az egyén tulaj donképen mire leg-
alkalmasabb, mire leghelyesebb.» 

Kissé hosszabban beszéltettem itt eddig Széchenyit, mert 
mindig ünnep nekünk az ő szavának hallása, de érdekesek meg-
jegyzései azért is, mert valóban rátapint az önismeret kérdésé-
nek a velejére, t. i. a hivatás és a rátermettség tudatának meg-
születésére. Csakugyan akkor ismerem magamat, ha helyesen 
látom, mi az én feladatom abban a világban, amelyben élek 
s megvannak-e bennem azok a képességek, amelyek a helyesen 
fölismert hivatás betöltésére engemet alkalmassá tesznek. Szo-
rosabb értelemben véve az első, a hivatás felismerése érdekel 
most bennünket különösebben, mert a második részről, a képes-
ségekről és a velük kapcsolatos önnevelés kérdéseiről egy másik 
alkalommal szeretnénk szólani. 

Közismert tapasztalat ugyanis, hogy az embert az külön-
bözteti meg az állattól, hogy eszmélkedni, gondolkodni szo-
kott a maga helyzetén és ésszel cselekszik, míg az állat ösztö-
neire hallgat, de nem jut el az eszes öneszmélet fokára és így 
sem nem adhat számot arról, amit tesz, sem nem mérheti föl 
annak a jelentőségét. A gondolkodó ember azonban egy világ-
ban találja magát, amely nem közömbös reá nézve, s ezzel a 
világgal szemben feladatokat érez magában: felhasználni és 
alakítani szeretné a maga és embertársai érdekében, s itt mered 
eléje a nagy kérdés : mit kell tennem? és aztán : képes vagyok-e 
e feladat elvégzésére? 

A legtöbb ember mégis úgy van ezekkel a kérdésekkel, 
hogy nem nagyon gondol rájuk. A véletlenre és az alkalomra, 
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vagy szülei társadalmi rangjával szerzett összeköttetéseire és 
családi hagyományaira bízza magát, mikor pl. életpályát kell 
választania. Ki tudna mutatni ismerősei körében olyan embert, 
aki, ha módja volt valami nagy és felelősségteljes hivatal elfog-
lalására, visszalépett volna attól, mert számot vetett önmagá-
val és rájött, hogy képességei hiányoznak ahhoz a hivatalhoz? 
Sokkal gyakoribb az a típus, aki minden hely betöltésére alkal-
masnak véli magát, mert bízik benne, hogy akinek Isten hiva-
talt adott, ad hozzá majd észt is. Az ilyen ember rendszerint 
nagy híve az egyenlőség eszméjének, amit persze úgy értelmez, 
hogy mindenki egyformán lehet minden, s ezért önmagát min-
deneknél jobban szeretve úgy teszi föl az alkalmas egyén iránt 
való kérdést, mint a Nagyidai cigányok híres Csórija : 

Ki légyen a vajda : én-e, vagy pedig én? 
s ezzel a kérdést már el is dönti a maga javára. Mi ennek az 
oka? Az, hogy az ember rendszerint senkitől se fél úgy, mint 
önmagától. Ha nincs mivel foglalkoznia, mohón keresi a szóra-
kozást, hogy benne elmerüljön. Egész érdeklődésével a kívül 
levő világra figyel, s eszébe sem jut, hogy visszaforduljon ön-
magára. Nem megy jól a sorod, ellenségeid az emberek, szád 
tele van panasszal ellenük, de soha se jut az eszedbe, hogy mind-
ennek talán önmagad vagy az oka. Benned vannak olyan tulaj-
donságok, amelyek így alakítják a világban való helyzetedet! 
A világ ugyanis legtöbbször tükör, amelyben a magad arcvoná-
sait szemlélheted, mikor azt hiszed róla, hogy a világ önmagát 
mutatja feléd. 

Természetünknek ez a vonása megmagyarázza, mily nehéz 
az embernek magába szállnia, holott semmi sem szükségesebb 
ennél. Mert — hogy ismét Széchenyi szavát idézzem — «az ön-
szeretet, a hiúság, az emberiségnek ez a két legveszedelmesebb 
csábítója, sokszor még a jobb embert is bolonddá teszi és annál 
könnyebben a selejtest». Ezért «minden, bár a legkisebb, leg-
közömbösebbnek látszó eset is, mely az embert hiúságából, 
öntúlbecsüléséből, öncsábításából kivetkőzteti, kiragadja, bármily 
fájós és kínos legyen is az efféle operáció, az embernek igazi 
kifejtésére, kitisztítására, fölemelésére nézve csak üdvös lehet». 

Hogyan? — kérdezhetné tőlem valamelyik olvasóm — Ön 
öntúlbecsülésről és hasonló jelenségekről beszél, mint az emberi 
természet egyik alapvető vonásáról, mikor éppen napjainkban 
egyik sokat emlegetett lélektani iskola ellenkezően : a csekély-
értékűségnek tudatát látja az emberben gyógyítandónak és az 
önbizalmát szeretné visszaadni!? Erre röviden csak az a vála-
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szom, hogy az emberiség jóval nagyobb százalékban a maga 
túlbecsülésének a betege, mint annak, hogy csekélyebbre érté-
keli magát a valóságnál. Vannak azonban ilyenek is : azok, 
akik a környezet, a társadalom nyomását érzik magukon, s ennek 
az ú. n. «elnyomott lelkiség»-nek kifejezője ez az elmélet. Azt 
mondja ezeknek az elnyomott lelkűeknek : «Te azért szenvedsz, 
mert elnyomottságod miatt csekélyebb értékűnek érzed maga-
dat, mint mások. Ne higyj ebben. A valóság az, hogy semmi 
sem okozott a világon annyi bajt, mint hogy az emberek több-
nek és értékesebbnek tartják magukat általában, mint amennyit 
igazán érnek. Ennek a hibájuknak tehát a lenyesegetése a józan 
tudomány feladata, nem pedig az, hogy amúgy is túlzott vágyaik 
alá még lovat adjunk valami fantasztikus és nyakatekert elmé-
lettel. Mert — s itt megint csak Széchenyit idézem — «ha a púpos 
magát Apollónak hiszi, s kérkedve magát hányja-veti és úgy 
cselekszik, mint csak Apollóhoz illik, akkor a hallgatási gyen-
gédség bűnös gyengeséggé válik a környezete részéről; s nem 
abban áll többé a lovagiasság, miszerint a púposnak apollói 
viszketegit tűrje, hanem hogy a körülállókat ily otromba hetven-
kedéstől megóvja, és ha máskép nem lehet, még attól se irtóz-
zon, a púposnak púpjára húzni néhány derekast». 

Senki sem él önmagában, hanem egy világban, amely embe-
rekből és dolgokból alakul ki tapasztalatunk folyamán. Nem 
elegendő tehát, ha kiki csupán önmagával törődik és korláto-
zást nem ismerve törekszik vágyainak kielégítésére. A világ sok-
szor még azokat a képességeket sem engedi érvényesülni, amik 
megvannak bennünk, hogyan elégíthetné ki azokat, amiket csak 
képzelünk a magunkénak!? Tisztában kell lennünk tehát a 
világban, a környezetünkben való helyzetünkkel, hogy meg-
ítélhessük, mi vár ott ránk és milyen teljesítményekre vállal-
kozhatunk. Gyönge és beteges testtel oktalanság volna sport-
rekordokra törekednünk. A test erejének, munkabírásának isme-
rete ennélfogva nem utolsó eleme az önismeretnek. Európában 
ugyan nem követik ama Csendes óceáni szigetek lakóinak pél-
dáját, akik mindig a legmagasabb és legvastagabb társukat 
választják meg főnöküknek és vezérüknek, de népünk még nem 
is oly régen falusi bírónak vagy Baranyában kálvinista papnak 
szívesebben választotta a jól megtermett embereket, mint a 
kicsiny, vézna legényeket. Az az én azonban, amelynek ismerete 
mindnyájunk számára oly kívánatos, nem a testi mivoltunkkal 
jellemezhető. Edzés által ugyanis a gyenge test is erősebbé tehető, 
s a lelki én : a jellem, a viselkedés következetessége értékesebb 
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a legdaliásabb testnél is. Hiszen, ha énünk kiválóságát a testi 
mutatósság mértékével kellene mérni, akkor nem Napoleonnak, 
hanem Klébernek kellett volna a francia fővezérnek lennie, aki-
ről Széchenyi is följegyzi, hogy az egyiptomi hadjárat idején 
«az akkori és ottani francia hadseregnek legpompásabb, leg-
nagyobb súlyú és legnagyobb circumferentiával bíró alakja volt». 
De ész és akarat s a vezetésre való rátermettség függetlenek 
a testi korpulenciától. Nagy Sándor, Hannibál, Julius Caesar 
és Nagy Frigyes a közlegénynél követelt magasságot is alig 
ütötték meg s hadvezérnek mégis kiválóak voltak. Napoleon 
sem dicsekedhetett magas termettel, nagy ellenfele: Nelson 
admirális pedig testileg nem volt különb, mint egy jól megter-
mett 14 éves fiú. Széchenyi tréfás megjegyzése szerint Török-
országban nem lehetett volna belőle még hajóskapitány se, 
Magyarországon pedig falusi kisbírónak se választották volna 
meg, mégis jó volt a trafalgari hősnek. Nincs okuk tehát föl-
emelkedésük lehetőségén kétségbe esni azoknak, akiknél a gyenge 
és erőtlen testben nagy és kiváló lélek lakozik. 

Az önismeret tehát a belső szem felnyitásában ál l : azt kell 
látnunk, amik érzésben, gondolkodásban és az emberekhez való 
akaratban vagyunk. Itt rejlik annak a sikernek vagy sikertelen-
ségnek titka, amelyet életpályánkon tapasztalunk. Az önisme-
ret szinte félsiker — viszont, ha nem vagyunk tisztában a magunk 
mivoltával, viselkedésünk az ellenünk törő erők légióit szabadít-
hatja ránk. Az az ember, aki ismeri önmagát s tudja, milyen 
helyzetben mire képes, játszva győzi le az eléje tornyosuló aka-
dályokat. Az önismeret hiányában azonban úgy vagyunk, mint 
Goethe bűvészinasa, aki fel tudta idézni ugyan a szellemeket, 
de nem volt ura a tetteiknek és nem tudta őket visszaparan-
csolni hajlékukba. Mielőtt tehát másokat akarunk kormányozni 
és irányítani, először a magunk ismeretére kell szert tennünk 
s önmagunkat kell tudnunk kormányozni. 

Az önismeretnek persze legnagyobb akadálya, hogy az ember-
nek rendesen van magáról valami kedves elgondolása s ezt sze-
retné megtalálni, ha önmagára gondol, sőt rossz néven veszi, 
ha azt látja, hogy mások nem annak tartják őt, akinek önmaga 
magát képzeli. A látszat, a valóságnak ez a nagy ellensége, műkö-
dik itt is, és nekünk a látszattól át kell magunkat verekedni 
a valósághoz — ez az önismeret első lépése. Hogyan lehetséges 
ez? Jól tudjuk, hogy önmagunkba legnehezebb belelátni, mert 
látásunk nem magunkra, hanem a világra irányul. Itt lehet tehát 
önmagunkat is megismerni: a világ ugyanis, az embereknek 
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velünk szemben való viselkedése elég jó tükör szokott lenni. 
Pillantsunk bele s nem lesz nehéz ott a magunk orcájának voná-
sait felismerni. Persze jó, ha itt is kerüljük a látszatot: vagyis 
ne üljünk fel a szónak, hanem a tettekre, a valóságnak bennün-
ket érintő részére figyeljünk. A szavak sokszor üresek, de a 
tettek beszélnek. Érdemes megtartani azt a bölcs tanácsot, 
hogy «embertársaidnak ne a száját, hanem az öklét nézzed, ha 
szemben állsz velük !» Igy jössz majd rá, mi az az élethelyzet, 
amelyben vagy, s mit tehetsz ebben a magad erejével: mitől 
kell félned és mire lehet vállalkoznod. 

S mire jó az önismeret? — kérdezhetné valaki. Az ember 
ura lesz általa önmagának s kissé a sorsának is. Többé-kevésbbé 
világosan látja, hogy miképen alakulhat helyzetében az élete. 
Nem a vaksorsot, a véletlent érz* a maga urának, hanem biza-
lommal néz a jövőbe, amelytől nem meglepetéseket, hanem előre 
látható eseményeket vár. 

Minden önismeret az ember kétarcúságának fölfedezésében 
mutatkozik meg : azaz észrevesszük, hogy jó és rossz tulajdon-
ságok egyaránt hemzsegnek bennünk. A józan okosság ilyenkor 
azt tanácsolja, hogy támogassuk, fejlesszük magunkban azt, 
ami jó és irtsuk, gyomláljuk lelkünkben a rossz hajlamokat. 
Amazok ugyanis többé tesznek, emelnek bennünket életünk 
útjain, emezek ellenben megakasztanak és ingoványba vezet-
nek, ha rájuk bízzuk magunkat. Ez az oka, hogy az önismeret 
nyomában mindig ott van az önmagunk nevelése is. Szinte úgy 
tűnik fel, mintha az önismeret nem is maga-magáért való szük-
ségesség volna, hanem hogy az önnevelés első lépése lenne. 
Fülünkbe cseng Nietzsche intelme: Nevelők, először önmaga-
tokat neveljétek !», amit így is módosíthatnánk : a maga útjá-
val jöj jön először tisztába, aki másokat vezetni akar ! 

S ez az a pont, ahol az önismeret kilép az egyén szűk köré-
ből és társadalmi, sőt nemzeti feladattá válik. Mert társadalmi 
csoportoknak és egész nemzeteknek is ép oly üdvösséges a 
maguk ismerése, mint az egyéneknek. 

A nemzet maga nagy sorsközösség, melynek célját, értel-
mét és útját költők és államférfiak ismerik föl, akikben vér és 
valóság a közösséggel való együttérzés. Aki látó szemmel olvassa 
a történelmet, könnyű észrevennie, hogy a nemzetek igazi veze-
tői mindig azok, akik egy adott időpontban világosan fölismerik, 
mit kell a nemzetnek tennie, ha hivatásának meg akar felelni 
és nem várja ölbetett kézzel az égi segítséget vagy a pusztulást. 
A nép ugyanis önmagában tehetetlen tömeg, melynek erőt csak 

Napkelet. II. 
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az a mozgás ad, amelyet a nagy államférfiak célkitűzése és szug-
geszciója ad neki. Ők azok, akikben az egész nemzet szíve dobog 
és eszmélete megvilágosodik. És szerencsés a nemzet, amely idejé-
ben fölismeri vezérét s elindul a megmutatott úton. Igy men-
tette meg a magyarságot egykor Szent István géniusza, aki lát-
noki erővel jelölte ki e keleti nép történeti szerepét a nyugat 
kapujában. De a török veszedelem idején hiába kiáltotta ugyan-
azt a hivatást nemzete fülébe a költő és hadvezér Zrínyi Mik-
lós : az elalélt magyar nem hallotta a történet hívását. 

Még ma is sokan vannak, akik arról szeretnek beszélni, 
hogy a magyarság történeti hivatása a művelt nyugat megvédése 
a keleti barbárság áradata ellen. Nem veszik észre, hogy ez lehe-
tett egy bizonyos ideig való történetünk értelme, de nem az örökké-
való. Ennek akkor szinte a magunk elpusztulásáig eleget tettünk. 
Általában Európa miatt mi mindig többet véreztünk, mint más 
népek. Hiszen a világháborúban is «holtan maradt a csatatere-
ken az angol nép 1.44, a francia nép 2.31, a német nép 2.35 és 
magyar népünk 2.57 százaléka»! A magyar mindig úgy szerepel 
Európa nagy tusáiban, mint az áldozat népe, aki önként veszi 
magára e súlyos keresztet. Talán ez magyarázza mai életében 
is a tétovázást: nem látja tisztán a mának értelmét és hivatá-
sát. Régi érdemeit emlegeti egy olyan világnak, amely csak 
a mának gondjával van tele és semmi fogékonysága az iránt, 
ami elmúlt. Ez a tétova határozatlanság, fatalisztikus jövőt várás 
ma már úgy belénk gyökerezett, hogy a két figyelemreméltó 
kísérlet közül, melyek a magyar nép legjellegzetesebb vonásait 
igyekeztek napjainkban megragadni, az egyik, a Prohászka 
Lajosé, úgy állítja oda a magyart, mint Európa népeinek buj-
dosóját, maga-magát tékozló népét, egy másik pedig, Cs. Szabó 
László, a Kelet és Nyugat között való meghasonlás népének 
látja. «Ebből a tragikus meghasonlásból született — mondja 
az utóbbi író — a magyar homo politicus két fajtája, a keleti 
és a nyugati magyar. A mai haza első századaiban a magyar 
egyszerűen Kelet népe volt Nyugaton . . . az idegen utazók 
megrettenve, tiszteletteljes borzalommal beszéltek a furcsa, félig 
sátorospásztor, félig várlakó keresztény népről. Csak ma tud-
juk, milyen sokáig tartott, míg királyai falukhoz szoktatták . . . 
De külföldön már félreérthetetlenül csak Nyugat követe volt, 
a balkáni bogumilek ellen vonulva, vagy a keleti Kárpátok 
havasalföldi lejtőire települve a keresztény Nyugat-Európát kép-
viselte.» A török hódítás és a reformáció : az ország területi és 
lelki szétszakadása kettéhasította a magyar politikai tudatot is. 



115 

Ezért minden magyar «keleti»-nek vagy «nyugati»-nak, vagy 
önmarcangoló keveréknek születik. Érthető tehát, ha megzava-
rodott köztünk helyzetünk tisztánlátása és mai hivatásunk fel-
ismerése. 

De éppen ez a bizonysága annak, hogy egyének és nemzetek 
életében milyen óriási jelentősége van az önismeretnek. Aki 
nem akarja, hogy sorsának játékszere legyen, hanem inkább 
önmaga kívánja vezetni a sorsot, annak tudnia kell : milyen is 
önmaga, mi a világban való helyzete s mi ebben a helyzetben 
a hivatása? Mi vagyok én és mire vagyok képes? — ez a kér-
dés nemcsak az egyéni, hanem a nemzetek sikereinek küszöbén 
is ott mered előttünk. Nagy felelősség fűződik elhatározásaink-
hoz, mely elől hiába próbálunk a fatalizmusba menekülni. Az 
elmulasztott alkalmak bűntudata, a magyar embernek ez a 
gyakori vendége, az önismeret hiányának következménye. Mert 
különös teremtmény az ember : egész életében állandóan a bol-
dogságra vágyik s mindig a mást, az embereket, a sorsot, a dol-
gok alakulását okolja, ha célját el nem éri, s nem veszi észre, 
hogy a boldogságnak önmaga igen sokban tényezője. Sokszor 
még inkább tőle magától függ az, s nem a világtól és nem az 
emberektől. Ha kiki ismerné önmagát, bizonyosan jobbá és tűr-
hetőbbé válnék az élete. 
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