
SZEMLE

ERNEST PSICHARI

Renan unokája. Pál testvér Szent Domonkos harmadrendjében. E két mon
dat között ível egész élete. A rue Chaptal-í otthon intellektuális és toleráns
légkörétől a rossignoli katonai temetőig, - 1883 szeptember 27-től 1914 augusztus
22-ig. A századvégi szellemi anarchiától az Isten gyermekeinek békéjéig.

* * *
eletének már egész irodalma van: Henri Massis lendületes, szép könyvei

át- meg átszőve egyéni élményekkel, Mlle Goichon gondos, minden részletre
kiterjedő, filológiai pontosságú életírása, P. Noble kis összefoglalása, a jó barát
nak, Jacques Maritain-nek szép fejezete az Antimodernben, s előszava a Goichon
életrajzhoz- stb. Ezek és főleg saját művei szinte túlságosan sok anyagot szol
gáltatnak ahhoz, hogy meglássuk és megrajzolhassuk éles kontúrokkal ezt a
nagyon rokonszenves és érdekes egyéniséget.

Anyja Noémi Renan, apja Jean Psichari, a byzánci filológia és az újgörög
nyelv professzora. Anyai ágon francia, gascogne, kelta és holland," apai ágon
görög és velencei, helyesebben parosi. Sokféle hagyomány szakadt rá: déli és
latin kitártság és breton melankólia, holland protestantizmus, francia katoliciz
mus, kelta miszticizmus és bizánci merevség: "héritier de toutes parts, héritier
de toutes maínes", mint Péguy mondja.

1883-ban született Párizsban. A nagyapa akkor állott hírének delelőjén,

akadémiai tag, világhíresség. Ernest a legidősebb -a három gyermek között,
élénk, tehetséges, igen kedves. - A szülői ház légköre különös módon szűrte

meg a századforduló izzó, kereső, szellemileg zilált légkörét. Az előkelő tudo
mány, az udvarias jólneveltség lecsiszolták mindennek az élét úgyannyira,
hogy ebben a liberális· s mindent megértő légkörben még azok a kilengesek
is elviselhetőek voltak, melyeket a kamasz Ernest, barátjával, Jacques Maritain
nel produkált, hogy nem engedték magukat kiszolgálni, ők szaladgáltak az asz
talnál a tányérokkal s tálakkal, kétségbeejtve a személyzetet, akiknek ez nem
jelentett semmi könnyebbséget, - vagy vacsora után azonnal bársonynadrág
ban és vörös övben (munkásjelmezben) rohantak a különböző külvárosi nép
egyetemekre előadni, vagy hallgatni.

De nemcsak ez a szociális vonás volt egyetlen jellemzője a fiatal Psichari
nak: a szocializmuson és dreyfusizmuson éppen úgy átment mint Péguy, hogy
átlendüljön az antiintellektualizmusba, majd a tradiciónalizmusba, hogy a sok
izmuson át hazataláljon a kereszténységbe. Falusi tartózkodásai kitágították lel
két a természet felé, .- az irodalom szinte családi tradíció volt számára. Ver
seit, melyeken rajta volt a századvég és a nemes dilettantizmus bélyege, maga
adta ki néhány példányban baráti köre részére. A nemesen elfogulatlan családi
légkörben vajmi kis helye volt a vallásnak, de ez is csak mint szellemi jelen
ségnek és irodalomnak. Vallásos görög nagyanyja óhaj ára annakidején orthodox
rítus szerínt megkeresztelték - de ezzel be is végződött minden érintkezése a
vallás világával -, hogy gyengén és egyoldalúan, mint irodalom térjen később

víssza, Családja sohasem volt harcos értelemben véve antiklerikális, ezt a művelt,

liberális atmoszféra lehetetlenné tette, de teljesen vallás nélküli. - Az Evan-

l Terres de Solell et de SommeiI.
L'Appel des Armes,
Le voyage du Centurion.
Les voíx qui crient dans le désert.

• Anyai nagyanyja unokahuga volt a hires holland festőnek Ary Scheffernek.
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géliumokat olvasta, s egy vakáción a Krisztus követését, később atyja bizta
tására Bossuet beszédeit, majd Pascalt és de Maistre-t. "Mindent olvasott" ebben
az időben: Ovidiust és Villont, Stendhalt, Chénier-t és Rimbaud-t. Tanulmányai
rendszertelenek voltak és sokfélék, s ő a rendszertelenségben valami rendet, a
szellemi összevisszaságban valami szilárd alapot szomjazott. Mindenki nagy cso
dálkozására hirtelen elhatározással belép a hadseregbe. Ebben a lélek önfenn
tartási ösztöne nyilatkozik meg, amint a káoszban rendet, az anarchiában fegyel
met keres és a szubjektívízmus ingoványos talaján keres valami objektivitást,
valamit, ami köré élete kijegecesedhetik. - Nagy meglepetés volt ez intellek
tuális családjában, de a me Chaptal ezt is elfogadta: ott mindenki elhatározását
és nézetét tisztelték.

A katonaság a renden kívül egy másik nagy ajándékot adott Psicharinak:
most fedezte fel Franciaországot, a francia történelmi multat. Későbbi művének

az AppeI des Ames-nak hőse, Maurice, nagyon is ő, mikor felkiált: "Francia
ország, milyen nagy vagy és milyen szépl Sírni lehet az örömtől ennyi nemes
ség láttára .. :' A talaj megszilárdul alatta, kezdi megszeretni a történelmet és
szenvedélyes szeretettel hazáját. Kialakul benne az a hivatás, melyet sokkal
később, amikor már a kegyelem megérintette a lelkét, így formulázott meg:
"Jól tudjuk, hogy a mi földi hivatásunk: megváltani vérünkkel Franciaorszá
got .. ." Talaj van már a lába alatt, de csak éppen talpalattnyi, a félelmetes,
zavaros, ellentétes eszmék, rendezetlen, féligkész világképek benne és körülötte
kavarognak, - nyugtalanság, keresés, belső üresség, céltalanság.

1906-ban Afrikába kerül a gyarmati tüzérekkel, helyesebben a Csád és
Kongó közöttí medence kikutatására alakult katonai misszióval.

Első impresszióit megírja a Terres de SoIeil et de Sommeil-ben. Élvezi
ezt az életet, a vakitó fényt s az oázisok hűsét, a nagy kirándulásokat s a csen
des semmitevést "távol az érzelmes és világi élettől". Visszatér szabadságra,
elvégzi a versaillesi katonaiskolát, megírja az AppeI des Armes-ot.' Ekkor már
Péguyt csodálja, "akiben ma Franciaország lelke él". Később meg akarja ta
gadni ezt a könyvét, mert ez csak lépcsőfok volt fejlődésében és mint mondja,
abban az időben írta, amikor bár vágyakozott a világosságra, de távol volt a
keresztény élettől és igazságoktól. Jóbarátja, Maritain már eljutott az igaz
ságig: La Salette-ben imádkozik barátjáért, de az onnan hozzá Afrikában kül
dött lapja még zavaros visszhangra talál benne.

Az Egyház, melynek küszöbét Maritain átlépte, távoli, idegen fantom szá
mára. "Házad vonz, de nem lépek belé" - válaszolja barátjának, aki azt reméli,
hogy az afrikai egyedülvalóságban megtalálja Ernest az Istent, s benne mín
denre a várt feleletet.

Egyelőre számára csak Franciaország létezik. Rendet csinált magában, esz
ményt tűzött ki, szolgálatába állott, de a belső nyugtalanság tovább űzi.

Újra Afrika, már nem felfedezés, hanem új terület organizálása, a francia
befolyás erősítése. 1910-11-12, ez volt az a három év, melyet Mauretániában
töltött, s melynek egyedülvalósága, belső szomjúsága, meditációi meghozzák szá
mára a békét és az Istent. Az ágostoni nyugtalan szivet, egy részlet, még ha
olyan szép részlet is, mint a haza, nem töltheti be.

Itt indul meg benne az a lelki harc, melyet két könyvében a Centurion
ban és a Voix-ban próbál vázolni. Valóságos harc volt ez "olyan brutális, mint
az emberek harca" (Rimbaud), s valósággal az, amit a lelki könyvek a tisztu
lás folyamátának, via purgativának neveznek. A magány, csend kemény élet
mód, a hivő muzulmán környezet, mind valamilyen módon Isten felé terelik.
Megszégyenül, amikor azt a feleletet kapja az egyik mór harcostól, mikor a
Port Etienne-í szikratávírót mutatja neki nagy francia büszkeséggel, hogy "fran
ciák, tiétek a föld, de az ég miénk, móroké", - Erről ir a dakari katedrálisra

1 Először más cimet szánt könyvének: Connalssance de Sol natal'
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küldött adományának kisérőlevelében Henry Bordeauxnak, amikor rájön arra,
hogy "francia" és "keresztény" egyet kell hogy jelentsen, mint ahogy az a
mórok szemében is egyet jelent. Ebben a levelében megemlíti Foucauld atyát
is, Milyen különös ez a szellemi láncolat a nagy francia megtérőknéll Psicharí
sem áll egyedül, ott áll mellette Péguy, Maritain, és Charles de Foucauld imái
is áramlanak feléje a Szahara felől.

Fivére azt irja róla, hogy az igazságot akarja, "erőszakkal is", A meny
nyek országa erőszakot szenved", Milyen távol van már az irodalmi Párizstól,
mennyire mélyebb rétegekbe ásott márl Mint a kezdődő század élő lelkiismerete
írja: "Mi is tudnánk .írodalmat' csinálni, ha a szivünk erre késztetne bennün
ket. De nagyon keserű a szájunk íze, túlságosan erősen érezzük hűtlensé

günket . ,"
Az igazságot keresi, a teljes igazságot, az élet értelmét, valóságát. "Ime,

az egyetlen alap: ellent nem állani az igazságnak, bármilyen legyen is az, vára
kozni rá türelmesen. idegesség nélkül, nyugtalanság nélkül, várni azt a Vendé
get, akire annyira vágyakozunk, s akiről semmit sem tudunk,"

Csodálatos, ez a Vendég, akit Psichari ennyire vár, eljön mindenkihez,
aki végyakozik rá, az igazságra rátalál míndenkí, aki keresi, csak egyfajta
emberhez nem jön el soha, ahhoz, aki mint Pilátus, vállvonogatva, cinikusan
mondogatja: "mi az igazság?"

Mennyire igaza van Psicharinak abban is, hogy: "Amint az ember egyet
len lépést tesz a középszerűségen túl: meg van mentve, és biztos lehet arról,
hogy nem áll meg a belső tökéletesedés útján, - kikötött az Abszolutumban".
- Most van ő ezen az úton, - túllépett a középszerűségen, s az Abszolutum
elérése nem lehet kétséges,

Az afrikai embertelen hőségben, amikor katonái kimerülten alusznak, sáto
rában ül, hallgatja szive dobogását és gondolkodik, - Este a csillagokat nézi,
az Orion csillagra szegezi szemét és az igazságot forgatja fejében, - Amorális
kérdések megoldását is a csillagokon túli világból várja, az apostolok, szűzek,

mártirok világából, akik "erőszakkal felemelnek engem egy magasabb erkölcsi
világba, mint amilyenben ma élek", (Les Voix. p. 95.)

Megfogta szívét "a különb élet szorongása" és nem ereszti.
A Számum eltemeti öket, zsoltársorok ötlenek eszébe, és hitetlenül is

imádkozik. - Mohamedán szolgájának Jézus Istenségét bizonyítja, torka össze
szorul, szemeibe könnyek gyűlnek, kérdezi önmagától, hogy ugyan hogyan mond
hatta mindezt, amikor nem hisz, hiszen igy nem mondott igazat. .. de érzi, hogy
képtelen lett volna az ellenkezőjét mondani, mert azzal még inkább vétett volna
az igazság ellen.

Valóságra vágyó lelke fellázad a századvégi materialista tudomány és
filozófia ellen:... "Megcsalnak bennünket azok, akik íróasztaluk mellől hir
detik, hogy az élet, a mozgás, a világnak minden realitása nem más, mint hideg
mechanizmus. Mi az igazság teljességet akarjuk, .. meg akarjuk találni a világ
misztériumának magyarázatát, melyet a hiú gőg meg akart semmisiteni . , ."

A nagy csendben újra és újra szinte megtapasztalja saját lelkét. "Elég
nekem ez a csoda, hogy van lelkem a világ közepette, és olyan mély, hogy
megreszketek, ha föléje hajlok", (Le Centurion. p, 165,) Még nem tudja kimon
dani, hogy hísz: de a becsületesen kereső lelkek magától értetődő keresztény
teológiájával tudja, hogy csak a kegyelemnek egyetlen szikrája hiányzik ehhez,
s ha ezt megnyerheti akkor olyan nagy lesz a boldogsága, "hogy abba szinte
b~lehal".

Honnan ismeri ez a soha hittant nem tanult fiatalember a kegyelmet és
titokzatos működésétt Hogyan írhatja ilyen precizitással Maritain-nek: "',. annyi
ban különbözöm csak tőled, hogy engem még nem érintett meg a kegyelem .. .'

És azt is tudja, hogy ezt a kegyelmet kérni kell. Az anima naturaliter
christiana pontosan mutatja az utat, mert az egyedülvalóságban és csendesség-
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ben nincs, ami zavarja hangját. Igy imádkozik: "En Istenem, ha már addig el
juttattál, hogy láthatom arcodat, ne hagyj el többé. Nyilatkoztasd ki magadat,
mert ezt csak Te tudod tenni, én semmi sem vagyok, Amint megmutattad Tamás
nak vérzö sebhelyeidet, küldj nekem is jelet, jelenlétednek imádandó jelét .; ,"
S megkezdődött "az isteni működés távoli előkészülete egy még bezárt szív
ben": megérzi a kegyelem felderengését lelkében. Valami mást, ami más, mint
Afrika hatása, s más mint saját gondolatai. Folyton ímádkozík, várja a bizo
nyosság pillanatát, azét a bizonyosságét, mely átjárja egészen arról, hogy "Jézus
Krisztus valóban a testté vált Ige, hogy az Egyház az Igazság tévedhetetlen
őrzője és hogy Mária valóban az Eg Királynője",

A "bizonyosság" megérkezését maga írja le, - midőn egy forró déli órán
a belső hangokra figyelve árnyékot keresve bolyong az Oued kiszáradt partja
mellett: letérdel és imádja azt a Hatalmasságot, mely térdre kényszerítette és
akarja, hogy kérő szívét megnyissa előtte. Níncs semmí drámai mozzanat: egy
folyamat befejeződött, egy kapu kitárult. "Hogyan, Uram, ilyen egyszerű ez,
szertni Téged?" - tör fel szivéből. Minden felolvad benne és minden elren
deződik benne a szerétet rendjében, A hitetlen, a kereső, a vágyakozó hívővé

lett, meggyökerezve, megalapozva "radicatus et fundatus" az Igazságban, az
Istenben.

1912 végén tér vissza Párizsba, hogy végre megtapasztalhassa "teljes nagy
szerűségét és édességét annak a szónak, hogy keresztény", s hogy letegye.
28 évének minden nyomorúságát és tévedését s új életet kezdjen. Elgondolhat
juk, mit érzett a már rég megtért jóbarát Maritain, aki annyit imádkozik és
kolostorokban imádkoztat érte, s akinek La Salette-ből Afrikába küldött . lapja
sokszor megérintette Psichari szívét, Ez a jóbarát kézenfogja, elviszi szentmísére,
s megismerteti Clerissac dominikánus atyával. Míg ők ketten a versaillesi park
ban sétálnak (1913 február 3-án), Maritain és felesége térdrehullva imádkoznak
otthon. Jó két óra mulva térnek vissza kitűnő egyetértésben, p, Clérissac rövid
és katonás programot ad: holnap gyónás, azután, amint lehet, bérmálás, vasár
nap első áldozás, azután hálaadó zarándoklat Chartres-ba. - Maritainék kápol
nájában teszi le a hitvallást s ott végzi el gyónását is, - Boldog, mikor meg
tudja, hogy görög ritus szeríntí keresztsége érvényes. Első áldozása olyan öröm
mel tölti el, hogy azt mondja P. Clérissacnak: "érzem, hogy mindent odaadok
az Úr Istennek, bármit kérjen tőlem". - Bérmanevéül Pált kéri, hogy expiálja
nagyatyja" Szent Pál könyvét.

Hátra volt még a rue Chaptal. Psichari kimondhatatlan gyengédséggel sze
rette anyját és szenvedett attól, hogy anyjának fáj lépése. "Mama, meg kell
mondjam neked .. , én katolikussá lettem,., és elvégeztem első áldozásomat , ..
Ez bizonyára nem tetszik neked .. ," "Ellenkezőleg, Ha te azt gondolod, hogy ezt
kellett tenned, akkor jól tetted,.," A rue Chaptal nemes hagyományai ezen is
átsegítették.

Péguyt, aki megtéréséhez annyi indítást és segítséget adott, .nagy lép
tekkel elhagyta, mert ő szegény, megmaradt kívülállónak. Útjaik elváltak, mint
ahogy elvált Péguy útja Maritainétől is, csak Maritain anyj, Mme Généviéve
Favre maradt meg Péguynek, mint régi-régi szellemi barátnője.

Psichari egészen adja magát, fenntartás nélkül, s így árad beléje a kegye
lem, fenntartás nélkül. Évekkel ezelőtt érthetetlen és "kemény beszéd" volt szá
mára az Oltáriszentség, most szinte himnuszt énekel ;,az eucharisztikus élet el
mondhatatlan világosságáról",

Barátja, Henri Massis azt írja róla, hogy egyetlen gondolat foglalta le
teljesen: életének teljes odaadásával jóvátenni nagyatyja bűnét. Szolgája akart
lenni annak az oltárnak, melyet az hűtlenül elhagyott. Elmegy Issybe, megláto
gatja azt a szemináriumot, melyet a teológus Rena elhagyott; különös látoga
tás! Nagyon foglalkoztatja nagyatyja túlvilági sorsa, s boldog, amikor Pere
Janvier megnyugtatja, s Isten irgalmasságára hivatkozik. - Régen, Afrikában
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mondta egyszer Patey generális, mikor a fiatal tisztet minduntalanul morális
kérdések foglalkoztatták: "még megérjük végül is, hogy Renan unokája kato
likussá lesz ..."

1913 őszén belép Pál testvér néven Szent Domonkos harmadrendjébe. Még
a hadseregnél szolgál, visszament cherbourgi garnizonjába, de élete teljesen be
felé fordul, egyetlen imádság és meditáció már, órákhosszat imádkozik mozdu
latlanul a tabernákulumra szegezett szemmel.

• Az emberek között egészen felolvad szolgáló szeretetében: szegényeket
látogat, és gyermekeknek mesél, pedig mindig sietős a dolga, a lépcsőket min
dig hármasával ugorja ...

P. Clérissacnak írja: .,. Egyetlen vágyam ezen a földön, hogy meg legyen
bennem a szentek hite, reménye és szeretete, - egyetlen vágyam, hogy Urunk
imádott nevéért haljak meg, ha ő mártiroknak akar bennünket. Egyetlen vágyam
és egyetlen gondolatom a mennyországi"

A tökéletesség vágya, a szentség vágya egészen eltölti. Ingadozik Szent
Domonkos rendje és a világi papság között, de papi hivatásában egészen biztos.
Összel Rómába készül a teológiára.. de nyáron kitör a háború. Teljes lélekkel
és áldozati vággyal indul útnak. A kis belga falut, Rossignolt augusztus 22-én
erősen támadják a németek, ütegével utolsó percig tüzel, csak parancsszóra
vonul vissza altisztjével, Galganival, aki egyetlen tanuja halálának: egy golyó
homlokon találja. Másnap katonái visszajönnek érte, hogy eltemessék. Galgani
fogságba kerül, de mint Henri Massisnak elmondta, ötévi fogsága alatt nem
múlt el egyetlen napja sem, hogy ne imádkozott volna hadnagyáért ... Valaha
Fsichari a hadseregért való imával kezdte imaéletét. Cherbourgban az ő ked
véért leszoktak a katonák a káromkodásról, sőt tüzérei rózsafüzér imaszövet
séget alakítottak, az ima-hullám visszatér s Galgani nem tud nem-imádkozni had
nagyáért ...

* * *
Harmincegy éves fiatal életével betöltötte azt a hivatást, hogy Francia

országot a vérével is segítse megváltani. De ez a hivatás folytatódik, könyvek,
cikkek jelennek meg róla s éppen úgy mint Péguy, most kezdi meg második földi
életét Ernest Psichari is, "örök virágzás sorsa" az övé, és él tovább "ifjú szívek
ben" Franciaországban s az egész kerek, katolikus világban.

Dr. Splenger Mercedes

AZ EMBERI SORS LÉLEKTANI ELEMZŐI

F r e u d megértője és tisztelöje, T h o m a s M a n n, fogékony a pszicho
analízis tanításai iránt, és az a véleménye, hogy a lélekelemzés humanisztikus
és erkölcsi irányzat. Meg akarja tisztitani az emberit a zavaros és eltorzult szen
védésektől ez a szellemi mozgalom, és igy túlnő eredeti orvosi, gyógyító törek
vésén, noha e törekvését továbbra is megőrzi. Módszere a bátor őszinteség.

Azt kívánja. hogy merjük tudni azt, amit tudunk.
Amit Thomas Mann a pszichoanalízisről mond, az csak az érem egyik

oldala, Egyfelől így van, mondhatnók, de csak egyfelöl, csak félig áll így
a dolog. Mert mindezenközben a pszichoanalizis félreismerhetetlen megértést
tanusit a betegség és az undorító baromiság iránt. E ponton tehát egy végzetes
"ambivalencia" mutatkozik nála, hogy saját kifejezését használjuk.

Ugyanis el. a szó: ambivalencia, telívér és sokat koptatott pszichoanali
tikus kifejezés. Bizonyos kettős értékűséget, ugyanannak a törekvésnek ellen
tétes értelmét jelenti. Azonban a pszichoanalízist azért foglalkoztatják annyira
a lelki ambivalenciák, mert maga is nagy mértékben ambivalens. Nincsenek
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véletlenek. (Megint egy pszihoanalitikus gondolat.) Az sem véletlen, hogy az
ambivalencia fogalmát a pszichoanalízis alkotta meg.

A pszichoanalízisben ellentétes törekvés kettős színe csillan meg. Állító
lag azért ereszkedik le a sötétségbe, hogy ezt kifürkéssze emberbaráti felvilá
gosítás céljából. Azért érdeklődik az alacsony, kezdetleges, beteg és állatias
iránt, hogy feloldjon és gyógyitson. E ponton azonban veszedelembe kerűl és
csapdába esik, illetőleg veszedelembe sodor másokat. Az érdeklődés ugyanis
mindig ambivalens természetű. Lehet, hogy csak a tárgy megismerésére törek
szik, de lehet, hogy igenli tárgyát. Az érdeklődés könnyen az együttérzés,
rokonszenv viszonyába kerül tárgyával. Ki akarja űzni az ördögöt, és e célra
Belzebúbot választja eszközül. Tehát ki akarja-e űzni valóban? I

Mihelyt a cél szentesíti számunkra az eszközöket, letértünk az erkölcsi
alapról. A pszichoanalízis ezt nem óhajtja, legalább is nem teljesen. De úgy
véli, hogy az erkölcsösség olyan ösztönkorlátozás, amely a társadalom érdeké
ben történik, anélkül, hogy a társadalom az embert az ösztönkorlátozás mér
tékéért képes volna kellő kárpótlásban részesíteni. Továbbá úgy véli, hogy.
meg lehet maradni erkölcsi alapon akkor is, ha 500f0-os megalkuvást és kiegye
zést hozunk létre az erkölcsi személyiség és az ösztönlény között, Csak arra kell
ügyelnünk, hogy a kecske is jóllakjék, és a káposzta is megmaradjon, mert a
sikertelen kompromisszum nem más, mint az idegesség, neurózis.

Mi a következmény? Hogy analitikus kezelés útján elérhető-e valódi gyó
gyulás, az erősen vítatható orvosi szakkérdés. Az analitikusok állítják, de ők

is csak az cseteknek mintegy 30-400f0-ában. Hogy azonban analitikus kezelés
közben számos esetben következik be a páciens megtébolyodása, az vitatha
tatlan tény. Az sem tagadható, hogy a páciens imádatra és szerelemre szokott
lobbanni az analitikus iránt. Hozzátartozik ez a szerelem s kezelés lényegéhez.
Mindazt a hitet, csodálatot, tiszteletet, többreértékelést, szeretetet, amit eddig
vallása, eszményei és hozzátartozói iránt érzett, egy indulat-áttétel (U b e r
t r a g u II g) útján ráruházza az analitikusra. Túl nagy árat fizet a kérdéses gyó
gyulásért. Fellázad régi eszményei ellen, odaadja magát egy tagadhatatlanul

.materialisztikus és bizonyos szempontból pánszexualisztikus világnézetnek, sőt

a világnézetet képviselő analitikusnak.
A pszichoanalízis összes alapvető sajátosságai megtalálhatók az új és

eltérő utakon járó tanitványok irányzataiban is.
Freud nagy fontosságot tulajdonít a tudattalan lelki élet felderítésének.

Sajátos feladatát a tudattalannak az emberiség számára való meghódításában
látja. Másik alapvető gondolata és élménye Freud-nak a betegség megterméke
nyítő jelentősége a tudomány számára. L o m b r o s o óta a lélektan számos
művelőjének különleges érzéke van a betegség iránt, szellemi rokonságban áll
nak a betegessel. Úgy veszik észre, hogya betegség tanulmányozása vezet el
a lelki működés általános megértésére, az egészséges lelki élet megértésére is,
ha ugyan van igazán egészséges az emberben és a lélekben. A betegség a meg- /
ismerés eszköze. Nincs megismerés a betegség tapasztalata nélkül, és a maga
sabb egészséghez csak a betegségen át juthatunk el. Az ember beteg állat.
Embervoltát tehát a betegségnek köszönheti. További lényeges vonása Freud
tanításának az ösztön alapvető szerepe a lelki életben...Érdekes párhu~am

kínálkozik itt Freud és M a r x között, A szellemi élet mindkettőjük szerint
csak. U b e r b a u, ráépül egy alacsonyabb rétegre, mert ez az alacsonyabb hozza
létre és ide vezethető vissza. Freud az alacsonyabb réteget ösztönnek nevezi,
Marx pedig gazdasági tényezőnek, a termelési eszközök fejlődésének. De mind
a ketten az alacsonyabbat tartják hatalmasabbnak és elsőnek, sőt talán egye
dülinek.

Végül még egy alapvető sajátosságot kell megemlítenünk Freud tanítá
sában. A személyiség és a világ nála titokzatosan egybefonódik, Az igazságot
és valóságot a lélek hozza létre. A lélek tehát sorsdöntő. Sorsunkat ösztön-
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alkatunk határozza meg. A lélektan maga az igazság és tudás. Mindazt, ami
látszólag történik velünk, valójában magunk állítjuk elő. Az álomban a tulaj
don akaratunk, anélkül, hogy sejtenők, mint objektív végzet jelenik meg.

E ponton tapintottunk a pszichoanalízis hóditó és vonzóerejének egyik
títkára és forrására. A mágia ébredt benne új életre, álmaink és vágyaink
kívetítése. és valóságos hatalommal való felruházása, én és világ egysége.
A légkiválóbb mélypszichológusok mágusok. Csakhogy Freud a tüzet és vizet
akarta összeházasitani, fából vaskarikát óhajtott létrehozni. Mágikus materia
lizmust.

Egy-két nagy és önálló tanítványa akadt. Onálló irányzatok megalapítói.
Ezek az irányzatok a .psztchoanalízts eddig tárgyalt alapvonásai közül egyiket
vagy másikat kilovagolták, középponti szellemi tengelyükké tették. A tudat
talan fontossága középponti gondolat J u n g pszichológiájában, szinte a tudat
talan istenítése és vallása vált itt belőle. Ugyanakkor Jung is sorsdöntő hatal
mat lát a lélekben, sorstudományt a lélektanban. De középponti gondolattá a
magyar Szondi Lipót teszi meg lélek és sors összefüggését, ösztöntanában.
Jung határozott érdeme, hogy szakított Freud elgondolásával az ösztön lelki
túlerejéről. és nem tekinti többé az ösztönt a lelki élet ősforrásának, hanem
alárendelt, másodlagos és részleges szerepet tulajdonít neki. Szondi ellenben
szinte vallást csinál az ösztönből, mint Jung a tudattalanból. Hitét és bizalmát
az ösztönbe veti.

Mindez hit és nem is mindig tudományos hit. A tudományt Freud-nál
néhol mégis pótolja, lemondás tényekről és logikáról. Csak azokat képes meg
győzni, akik nem akarnak tudni, hanem hisznek. Pontosan igy áll a dolog Jung
és Szondi esetében is. Munkájuk útja és módszere részleteiben nem eléggé
pontosan tudományos. Tanításaik néhol zseniálisak lehetnek, anélkül, hogy a
tudományos utakon szerzett ismeretek bizonyítóerejével rendelkeznének. Ha
vannak is néhol mély felismeréseik, ezek olyanfélék, mínt lelkeken keresztül
látó művészeknek, költőknek és regényíróknak pszichológiai meglátásai. Tudo
manyosan még nem kielégítően igazolhatók.

E sorok írója szakszerű elméleti és gyakorlati ismerője Szondi Lipót
kísérleti ösztöntanánek. Jól tudja tehát, hogy abban sok a gyakorlatilag haszna
vehető felfedezés. Volt alkalma a saját gyakorlata útján kipróbálni Szondi
analitikus módszerét. De soha nem találta eléggé tudományosan megalapozott
nak, és nem tudta elfogadni az ösztönök túlzott jelentőségébe és sorsdöntő

erejébe vetett hitet.
Azonban itt és most nem tudományos, hanem világnézeti vonatkozások

érdekelnek minket. Előző két cikkemben a pszichoanalízist kiséreltem meg a
keresztény igazságok szemszögéből mérlegelni. Most Jung és Szondi irányzatát
tárgyaljuk hasonló szempontból.

Mennyiben míndenható a tudattalan Jung szerint és mennyiben tartja
kezében sorsunkat az ösztön Szondi szeríntj E két kérdés tárgyalásakor eltekin
tünk attól a tényállástól, hogy tudományosan még nincs teljesen tisztázva a
tudattalannak sem fogalma, sem fennállásának problémája, továbbá, hogy igen
kérdéses, van-e tíszta, elszigetelhető ösztön az emberben?

Tudat és tudattalan Jung szerint egymással kiegészítő viszonyban állnak.
Ami túlkevés az egyikben, annak megfelel egy "túlsok" a másikban. Igy pél
dául ellentétes lelki funkciók: érzelem és gondolkodás. Ezért az érzelmi ember
gondolkodása csak érzelmeinek rabszolgája, önálló gondolkodását ellenben
elnyomja, tudata alá szorit ja. Innen intéz támadásokat a tudat ellen, amely az
érzelem uralma alatt áll. Ilyen támadás néha ama tárgy vagy személy ellen
irányul, akit vagy amit az érzelmi ember a legjobban szeret. Otletek, meg
figyelések alakjában törekszik a tudattalanból az önálló gondolkodás a szere
tett tárgyat értékétől megfosztani. Akinek tudatos egyénisége komoly, magános,
kötelességtudó, természet- és könyvbarát, annak az embernek tudattalanja
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vidám és közönyös, szórakozásért bolonduló, a komoly ügyeket nem szerető stb.
(Introv'erzió -extraverzió ellentéte.]

Az egyéni-tudattalan azokat az elfelejtett vagy elfojtott lelki tartalmakat
foglalja magában, amít az egyén a születéstől fogva szerzett. De van mélyebb
rétege is a tudattalannak: a kollektív tudattalan. Itt az ősök hosszú sorának
tapasztalataiból lecsapódott elvek, öröklött lelki alkalmazkodásrendszerek talál
hatók, többek között szellemi tartalmak, abszolút érvényű igazságok is, hason
lóan a plátói ideák világához. Ez a G o e t h e által említett "anyák" birodalma.

Ami egyéni és tudatos, az csak kis sziget a kollektív tudattalan óceánján.
Az élet az egyéninek és a tipikusnak, konvendonálisnak elegye. Az egyénít a
tipikus és sematikus teszi hitelessé, valóságossá. A tipikus és sematikus az
ősibb, más szóval: a mítíkus, A mítoszokban nyilatkozik meg a kollektív tudat
talan tartalma, az emberiség közkincse. Minden felismerésünknek ez a lényege:
megtalálni a meghittet az újban, a tipikusat az egyéniben és egyszeriben. Az
egyén életének szabadsága összekapcsolódik bizonyos kötöttséggel, mert nem
más, mint már át- meg átélt sorsok, hivatások ismétlése. Freud tanításaiban
megvan a kollektív tudattalan gondolatának csírája. Az Oedipus-monda például
olyasmi, amit az egyén vadonatúj élete megismétel, megújráz Freud szerínt,
tehát átvezet az egyéniből a mítikusba és tipikusba. Sorsunk irányitója tehát
a kollektív tudattalan, a lélek, illetőleg az a mítikus életterv és hivatás, amely
rólunk bele van irva, el van rendelve, a "mindig igy volt ez" értelmében.
A lélek egészsége és megelégedettsége abban áll, hogy alkalmazkodik, össz
hangban, a tudattalanhoz. A betegségek és katasztrófák eredete azonban nem
más, mint a saját legmélyebb lényünkből való elszigetelődés, a tudat elidege
nedése a lélek ösztönösségétől. elszakadása bizonyos lelki alaptényektől, oly
vélekedések érdekében, amelyeknek a szívhez semmi közük.

A lelki élet Jung szerint egy energetikai rendszer, és áthatja az élet
folytonos célratörekvése. Az élet első felében a cél az érvényesülés, kibontako
zás ebben a földi világban. Az élet második felében a halál a cél, nem mint
értelmetlen megszűnés, hanem mínt olyan valami, amiben legmélyebb lényünk
beteljesülést lát. A tudattalan olykor a lelki teljességet, tökéletességet, rninden
oldalú kifejlődést igenli.

Jung kiemeli a lélek valóságát, függetlenségét a fizikai léttől. Épigy
kiemeli a mai ember lelki életének eleven és elszakíthatatlan keresztény gyö
kereit is. Amint említettük, nagy vivmány még nála az ösztön túlértékelésének
és alapvető lélektani adottság gyanánt való felfogásának elejtése is. A mágikus
és aggályos a tudattalannak bálványozása, mítosza. Nem tudomány ez többé
a mítoszról, hanem mítosz a mítoszról. De egészben véve Jung lélektana örven
detes fordulat a materialízmustól a lélekhez és szellemhez, az ösztön undorító
érzékiségétől tisztultabb szemléletmódhoz. A kollektív tudattalan fogalma azon
ban olyan kalap, olyan gyüjtőfogalom nála, amely nem magyaráz meg sem
mit, de még mindig alkalmas a metafizikai mélységek és erkölcsi tényállások
elmosására. Kissé még mindig elkendőzi,.hogy az ember metafizikai lény, és
bármennyire is ránehezedjenek akár az ösztönszükségletek, akár a gazdasági
kényszerűségek, nem szűnik meg magasabb valóságok után sóvárogni.

Szondi Lipót ösztöntana először is szintén energetikai rendszer, de abban
az értelemben, hogy főleg az energia megmaradásának fizikai elvét viszi át a
lelki életre. Osztön nem veszhet el, de átalakulhat. Ha túlnagy az ösztön meny
nyisége, az egyén belebetegszik. Az elmebetegségek nem egyebek ösztönbeteg
ségeknél. 'Úgy keletkeznek, hogy az egyén képtelen valamely ösztönét ennek
túlnagy adagja miatt kiéini. Az ösztönök átalakulása azt jelentí, hogy ugyanazt
az ösztönt eitérő utakon és módokon élhetjük ki. Lehetséges őseredeti, vagy
pedig kerülő úton való ösztönkiélés. Már Freud tanítja, hogy az ösztön meg
változtathatja eredeti célját, és szellemi célokat választhat. Igy kiélhetjük vala
mely ösztönünket megfelelő életpályán, foglalkozási körben, de kiélhetjük kellő
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jellemvonások alakjában, jellemkörben is, úgyszintén ösztönlélektanilag rokon
barátok, szerelmes, élettárs és ellenségek választása útján, sőt eszményeink
választását is ösztönünk határozza meg, de az ösztön dönti el betegségeink.
bűneink, sőt halálunk "megválasztását" is. Az ember nem véletlen, hanem meg
határozott terv szerint születik meg, e szerint választja meg szüleit, barátait,
életpályáját és élettársát. sőt e szerint betegszik és hal is meg.

Szondi Lipót ösztöntana másodszor nem tekinthető szaktudományos rend
szernek, hanem világnézet. Irányítható fatalizmus. Fatalizmus azért, mert ösztö
neinket örököljük. Az ösztönök a bennünk továbbélő ősök. Sorsunkat nem
kerülhetjük el. De irányítható ez a fatalizmus, mert tőlünk függ, hogy ugyanazt
az ösztönt célszerűen, pozitív úton,' vagyis az egyén szempontjából is kielé
gítően, de a társadalom szempontjából sem kifogásolhatóan éljük-e ki, vagy
pedig negatív utakon, betegség vagy bűnözés alakjában. A boldog vagy leg
alább is megelégedett élet títka: kibékülni őseinkkel. a bennünk továbbélő

ösökkel, a tőlük öröklött ösztönkettősségekkel.Nem az ősök sírjára kell eledelt
kivinnünk, amint az egyiptomiak tették. Nem a totemállatot kell követnünk
egész nap útjában, ha reggel találkoztunk vele, amint az ausztráliai bennszülött
teszi, mivel ősét tiszteli az állatkertben. Nem a meghalt ösöket kell tisztelnünk,
mint a kínaiak vallása előírja. Hanem jól kell lakatnunk ösztöneinket. Ki kell
békülnünk a bennünk rejlő ösztönkettősségek mindkét tagjával. A legtöbb
ember csak az egyiket éli ki. a másikat elfojtja. Itt a betegségek forrása. Az
ösztön őseredeti kiélése nem mindig lehetséges. De van bennünk egy isme
retlen instancia, voltakép egy ösztönellenes "hatalom, a szellem, és ez az ösztö
nök kiélését egyre magasabb síkokra vonja. Ha valakiben a harc és férfias
kezdeményezés ösztöne, szélsőséges fokon a szadizmus és gyilkolási kedv
nagy mennyiségben van meg, akkor talál számos olyan kiélési módot, amely
ellen senkinek semmi kifogása nem lehet. Kiélheti pályán, mint mészáros, vadász.
Sőt a sebészet is szadisztikus pálya, de magas szellemi fokon. A sebész is vért
ont, de nem azért, hogy öljön, hanem hogy gyógyítson. Kiélhetjük jellemvona
sok alakjában is. Minden önfegyelem, aszkézis, önuralom, önmegtagadás, lova
giasság, áldozatkészség előfeltétele és lényege bizonyos mennyiségü szadizmus
nak önmagunk ellen való fordítása. E nélkül nincs kultúráiódás és humanizáló
dás. Célszerűtlen kiélési mód ellenben harci ösztönünk számára, ha aggresszívek,
élesek vagyunk, ha szeretet és gyengédség köntösében gyötörjük hozzátarto
zóinkat, ha úgy fordulunk önmagunk ellen, hogy öntudatlanul is rontjuk a saját
sorsunkat, és így tovább. Ugyanilyen példákat minden más ösztön körében is
mondhatnánk.

Kereteink nem elegendők ahhoz, hogy Szondi ösztönelméletét részletesen
kifejtsük, csak röviden soroljuk fel azt a 8 ösztönt, illetőleg ösztönszükségletet,
amelyeknek mindegyike ellentétes igényeket egyesít magában, és páronként
egymással is elentétesek. A 8 ösztönszükséglet jórészt Freud tanításai szerint
van leírva. Ezek: 1. az ősi biszexualitás, 2. a harci ösztön, 3. a durva indulatok
kiélésének szükséglete, egyúttal érdekes módon az erkölcsi jóság és gonoszság
forrása is, 4. a finomabb érzelmek kiélésének szükséglete, a megmutatkozás és
elrejtőzés igényével, 5. az önimádat és "én"-beszűkítés szükséglete, a szabadság
vágy és alkalmazkodás igényével, 6. az "én"·kitágító és -felnagyító ösztön, egy
úttal önmagunk kicsinynek, selejtesnek, fogyatékosnak érzésére is lehetőséggel,
7. a piszoknak és tisztaságnak szeretete, a gyüjtésnek és harácsolásnak, de a
pazarlásnak vágya is, 8. az örömforrásokba való belekapaszkodásnak, támasz
keresésnek és szerető lelki egyesülésnek, de leszakadásnak és magánosságnak
is igénye.

Ami Szondi Lipót legértékesebb felfedezése, az egy régi és egyszerű

keresztény igazság. Ez az igazság úgy hangzik, hogy az ösztön, mint Isten mín
den alkotása, önmagában nem rossz, hanem jó. Az ösztön kiélése is jó addig,
amíg az erkölcs követeléseivel nem ütközik össze. Az erkölcs pedig nem jelenti
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az élet elszegényítését, amint N i e t z s c h e vélte. Bizonyára ki kell az ember
nek élnie önmagát és ösztöneit is, mert ki kell bontakoznia, olyan erősen és
gazdagon, ahogyan csak lehetséges. Az elfojtás és ösztönkorlátozás korlátolttá
tesz. Azonban az ember nem áll egyedül a világban. Más emberektől és beren
dezkedésektől függ élete. Aki ezekkel az erőkkel nem számol, azt maga az élet
semmisiti meg. Nem mehetünk fejjel a falnak. Az erkölcsiség nem akadálya a
kiélésnek, hanem inkább megmutatja a kiélés egyetlen lehetséges útját. Meg
mutatja, hogyan és milyen irányban élhetjük ki magunkat, anélkül, hogy akár
a valóság sziklafalán zúzódnánk szét, akár pedig benső sívárságban sorvadnánk
el. Aki az élet egyetemes rendjére való tekintet nélkül akarja kiéini magát,
annak élete mindig ezzel a benső vallomással végződik: "Bárcsak ne születtem
volna!" Ez a józan és egészséges felismerés Szondi Lipót tanításaiban is.

Másik felfedezése sem új. Ez a felfedezés betegséget és egészséget, alja
sat és nemeset, jót és rosszat hoz veszedelmes testvéri közelségbe egymással,
mint ú. n. genotropizmus, mert a lappangó betegségcsirák sorsdöntő pér-, pálya
és jellemmeghatározó hatásáról szól. Itt tudományosan még nem tisztázott,
nagyon is kutatandó érdekes problémák állnak fenn, azzal a veszedelemmel
együtt, hogy azt, akit gyógyítani akarunk, visszarántjuk a betegségbe vagy az
erkölcsi leépülésbe.

Csak fokozza ezt a veszedelmet, hogy Szondi Lipót tanítása szuggesztív
erővel rendelkezik és hatásosan magával ragadó. Nem nélkülözi a bölcseséget
és mélységet sem. Súlyos baj azonban, hogy hitét és reményét az ösztönbe
veti, az ösztöntől várja a megváltást. Csak féllábbal kerül ki Freud materíalíz
musából, sőt egy ponton Freud elgondolásával szemben határozott visszaesést
mutat. Freud ugyanis ismeri a valódi lemondás fogalmát, szemben az ösztön
elfojtásával. Aki az ösztönt elfojtja, az nem mond le vágyáról, de eltitkolja
önmaga elől, áJtatja önmagát. Szondi ösztöntanának megragadó és megkapó
benyomása mögött sivárság és ridegség van. Bölcsesége nyárspolgári: a kecske
is lakjék jól, de a káposzta is maradjon meg. Elégitsük ki ösztönünket. de úgy,
hogy ne vétsünk a társadalom igényei ellen sem. Nem veszi észre, amit Freud
is észrevett: hogy ösztönkorlátozás, tehát ösztönkielégülésrőlvaló lemondás nél
kül nincs erkölcsiség. Szondr szerint csak az ösztönkiélés a fontos, minden
egyéb ennek eszköze. Embernek kell lennünk, ez a nagy tudomány, hirdeti
Szondi, és ő maga is humanista, emberbarát hírében áll. Ha azonban csak az
ösztönkiélés a fontos, minden egyéb csupán eszköz, akkor soha sem lehetünk
emberré, sőt lesüllyedünk az állat fokára. Az ember ott kezdődik, ahol magasabb
értelmet, jelentést is tudunk adni az életnek, mint az ösztönkiélés. Problematikus.
és felelőtlen dolog azt hirdetni, hogy az a helyes, ha valami úton-módon kiél
jük minden ösztönünket. A kiélés által a tilos szükségletek egyre erősödnek, és
csak akkor sorvadnak el, mint a nem használt izmok, ha tartózkodunk kiélésük
től. Hogy magasabb síkra vigyük és úgy éljük ki őket?1 Ehhez is előbb az szük
séges, hogy lemondjunk alacsonyabb síkon való kiélésükről.

Szondiban megvan a pszichoanalízis ambivalenciája. Emberré-válás, maga
sabb síkokra emelkedés a vágya, tehát ki akar emelkedni az állatiasságból, az
ösztönök zsarnokságából. Ugyanakkor - a z ö s z t ö n ö k b e n l á tj a s o r s át' ...
Úgy hangzik ez, mintha egy erkölcsi hajótörött borzasztó önvallomását halla
nók. Szondi nyilván nem így akarja érteni. Nyilván belevisz sok olyasmit
ösztöntényezőinek tartalmába, ami már nem ösztön, hanem az a - számára
ismeretlen - instancia. Ilyen az erkölcsi jó és rossz, a boldogság és boldogtalan
ság, az élet értelme, a szerétet. De ezek a dolgok már egy olyan világból valók,
egy olyan életfeladatról beszélnek, amelyet határozottan többre kell értékel
nünk és fontosabbnak tartanunk, mint az'ösztönt, ha igazán el akarunk jutni
a boldogsághoz és megelégedéshez.

Noszlopi László
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MUNKA ÉS VALLÁS

Az ember munkateljesítménye egyaránt függ külső és belső tényezőktől.

Külsö tényezők a különböző munkafeltételek, a munka megszervezése, meg
felelő müszaki fölszerelés, a munkahely célszerű berendezése. Alkalmas külső

munkafeltételek révén hatalmasan fokozni lehet a termelést; példa erre korunk
egész gyáripara. A dogozó ember munkabírását azonban nemcsak külső ténye
zők szabják meg, hanem belső tényezők is. Amikor az ember munkába kezd,
szervezetében bizonyos ellenállás jelentkezik ezzel szemben. Ennek az ellen
állásnak oka részben a test tehetetlensége, amit a munkába lendülő szervezet
nek Ie kell győznie, részben pedig érzelmi tényezők, melyek a munka kelle
metlenségeivel, nem kívánatos voltával függnek ,össze. A szervezet belső ellen
állásának, főleg az utóbbi okokból keletkező gátlásnak legyőzésére elsősorban

az jön számításba, hogy milyen az ember lelkí beállítottsága a munkával szem
ben. Aki az élettel velejárónak tartja a munkát, az szívesen dolgozik és
örömét találja benne, meglesz a munkaakarata ís. Aki a munkában kényszert
és kellemetlenséget, sőt kizsákmányolást lát, az nem találhatja kedvét a munká
ban, annak számára a munka nem nyujt örömet. A munkaöröm hiányában nem
születik lelki kapcsolat a munkához s ekkor az ember csak mint gépautomata
végzi munkáját. A jó munkavégzéshez szükséges még az akarat is. Ha nem is
találja az ember kedvét a munkában, ha nincs is meg a munkaöröm, sőt vala
milyen okból a munka belső ellenállásba. ütközik, akkor is meglehet az akarat
a munkavégzésre és biztosíthatja a munka jó elvégzését. A munkát úgy kell
alakítani és a dolgozó embert úgy kell nevelni, irányítani, hogy kedvét lelhesse,
örömet találjon a munkában és erős akarata legyen annak jó elvégzésére.
A munkás ilyen irányításában az újkor sokat hibázott. Elfelejtkeztek az ember
lelkéről, mint géppel akartak bánni vele. Az eredmény: az embergép nem dol
gozott jól és nem tudták megtalálni a fogantyút, ami működésének megjavu
lásához vezetett volna.

Az ember belső tényezői fölött kormányzó erővel rendelkezik a vallás.
A vallás ad útmutatást arra, hogy életünk célját, értelmét megtaláljuk. Célunk
Isten keresése és szolgálása itt a földön is. Az Istenszolgálat egy neme a
munkavégzés: a dolgozó emberiség folytatólag résztvesz Isten teremtő tevékeny
ségében és hozzájárul a világnak, mint az emberiség lakóhelyének kifejlesz
téséhez az igaz, jó, szép és szent értékei szerint. Ilyen fölfogás alapján földi
tevékenységünk, munkánk mélyebb értelmet, magasabb célkitűzést, erkölcsi ala
pot nyer, sub specie aeternitatis tekinthetjük.

A vallásos ember a munka elvégzésében földi hivatásának részbeni tel
jesítését látja. Felfogását irányítja a vallás, melynek szentkönyveiben hatá
rozott kijelentéseket talál ebben a vonatkozásban.' "Az ember munkára szüle
tett, mint a madár repülésre." (Jób. 5, 7.) "Az éri Atyám míndezídeig munkál
kodik, én is munkálkodom." (Jn. 5, 17.) - "Aki nem akar dolgozni, ne is
egyék." (Szent Pál, II. Thess. 3, 10.) - A népek apostola más leveleiben is
szorgamas munkára inti a híveket. (Ef. 4, 28; I. Thess. 4, 11.) - Kitűnik ezek
ből az idézetekből. hogy Isten akarata hogy dolgozzunk, Isten maga is. dolgozik
és az ember feladatává is a munkavégzést tette. Szent Pál különös nyomaték
kal hangsúlyozza ezt." XIII. Leó pápa Rerum novarum körlevele szerint a

1 A teremtő Isten munkálkodásra hívla fől a paradicsomi emberpárt, míkor parancsot
ad a főld meghóditására ; a bűnbeesés után pedig kimondja az Itéletet a fáradságos munkáról:
«Orcád verejtékével eszed kenyered .• - Az evangélium más helyein is olvashatunk a munkáröl,

1 Az egyház is megszentelí a munkát, Szerzetes rendjeinek nagy része megalapitása
idején testi munkával is foglalkozott; ők tanitották meg az embert arra, hogy a keresztény
élet dióhéjban : ora et labora. Az egyháznak imádságai vannak munka előtt és munka után;
a sikeres munkáért hálaadást tart az egyház. Az újkorban sem hiányzik az egyház útmutatása
a munkáró!.
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munka természetünkböl folyó elemi kötelességünk. Erkölcsi törvény a vallásos
ember számára a munkavégzés, amelynek végrehajtása egyéni, csáládi, nem
zeti és nemzetközi érdek. Nemcsak az egyén és szűkebb környezete, családja
érdekében szükséges a munkavégzés, hanem a nemzet és az állam javára, sőt

ezen túlmenően minden embertársunk, az egész világ javára. A társadalom
rétegei kölcsönösen függnek egymástól és egymás jólétét. érdekeit kölcsönösen
kötelesek előmozdítani.

Az embernek vállalnia is kell földi küldetését, a munkát. Kötelességünk
a munkavégzés, ebbe bele kell törődnünk akkor is, ha a munka nem felel
meg ösztöneinknek, hajlamainknak, ha a munka kedvünk ellen van és rákény
szerített tevékenység is. Kötelességünkké teszi a munkálkodást minden körül
mények között, akár sikerrel jár és elismerést arat, akár eredménytelen és
gáncsolják. Mindenkinek tehetsége szerint hozzá kell járulnia az egyén és
a világ helyzetének javítésához.

A vallásos hit és az erkölcsi törvény nemcsak munkára kötelez ben
nünket, hanem egyenesen minöségi munkára: a munkát legjobb tudásunk szerint
lelkiismeretesen kell végeznünk. Ezt biztosítja az is, hogy földi életünk végez
tével el kell számolnunk sáfárkodásunkról, végzett munkánkról. Nemcsak egyéni
érdekből, anyagi haszonból, nemcsak a közösség iránti tekintetből kell jól végezni
munkánkat, nemcsak azért, mert rossz munkánknak hamar kárát látjuk, hanem
mert a végitéletben Isten elszámoltat minket végzett munkánkról is. Ez a végső

számonkérés biztosítja, hogy jól munkálkodjunk saját érdekünkben is, de a közös
ség érdekében is. A mi munkánktól nemcsak saját boldogulásunk függ, hanem
mások sorsa, jóléte és élete, szeval felelősek vagyunk másokért is. Ez a föl
fogás inkább biztosítja a jó munkavégzést, mint munkafelügyelők serege, állandó
külső ellenőrzés, magas bér vagy külön jutalom, A mélyen vallásos érzés nem
elégszik meg látszatmunkával, felületes eredményekkeI. Ez a mélyebb, átfogó
szemlélet visz rá arra, hogy munkánkban hivatásunkat megtaláljuk. A hivatás
fogalmában benne van az elérni kívánt cél tudata és szeretete, továbbá az a
meggyőződés, hogy nekünk való munkát végzünk, alkalmasok vagyunk rá.
A hivatás érzése kárpótol a munkával járó sok fáradalomért, kényszerért, a
hivatás teljesítése. könnyűvé teszi a hajlamainkkal ellentétes munka végzését is.

A vallásos életszemlélet munkára irányítottsága azután érezteti hatását
hangulati és akarati vonalon is. Munkakedv nélkül nem lehet jó munkát végezni;
tökéletes munka csak a kedvvel végzett munka lehet. A munka vallásos föl
fogása a munkakedvet is magával hozza, ösztönzi. A középkor templomépítő

mesterei és munkásai évekig, évtizedekig dolgoztak a most is csodált templomo
kon. Természetfölötti szemléletük képesítette őket arra, hogy imádságos lelkü
lettel kitarló és elsőrangú munkát végezzenek Isten nagyobb dicsőségére. Ha
nem kedvvel végezték volna munkájukat, sohasem alkottak volna olyan remek
műveket. Orömüket találták abban, hogy szép művel, jó munkával szolgálják
Isten dicsőségét. Egész lényüket áthatotta a vallásos életszemlélet, életüket irá
nyította a vallás iránytűje, ami aztán minden tevékenységükben megnyilvánult.
A jól végzett munka számukra tiszta öröm forrása volt, mert életfeladatukat
jól végezték. Sajnos, a középkor után változás állt be ezen a téren. Míg a
középkorban megvolt a munkakedv, addig az újkorban kiveszett a munkások
ból, sőt mindent meg is tettek, hogy kiöljék belőlük. A munkát mint rossz sorsot,
kényszerűséget, sőt csapást állították be. Természetes, hogy ezáltal kiölték a
munkakedvet és a munkás nem találhatott örömet sem munkájában. A lélek
mélyében megvolt emiatt az állandó kedvetlenség, lehangoltság, ami a munka
képességet csökkentette, a munka minőségét rontotta. Hozzájárult ehhez a munka
módszerek és a munkavégzés teljes átalakulása is; a munka apró részletekre
osztása folytán a munkás nem látja a kész gyártmányt és így az alkotás öröme
elvész számára. Hogy mindez milyen hátrányosan befolyásolta a teljesítményt is,
azt mi sem. bizonyítja jobban, mint hogy most már iparkodnak a munka maga-
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sabb szempontú beállításával, közösségi érdekek előtérbe helyezésével a munka
kedvet fölkelteni és fokozni.

A munkakedv azonban nincs meg mindig, az ember sokszor kénytelen
akkor is munkát végezni, ha nincs hozzá kedve és ilyenkor a munkát valóban
kényszernek tartja. Ilyenkor lép előtérbe a munkaakarat. Ha az embernek erős

elhatározása van munkájának elvégzésére, kötelességének teljesítésére, akkor
elvégzi a munkát minden kezdeti gátlás ellenére és iparkodik jó munkát végezni.
Az ember akarata sokszor gyönge, kivált - ha mint láttuk - természetén kel1
kényszert alkalmazni. Akaratunkat világi szempontok, anyagi indítóokok sem
mindig képesek fölkelteni, ál1andósítani és erősíteni. Az akarat legbiztosabban
vallásos alapban gyökeredzik. A vallás a legjobb akaratnevelő, egész beállítása
arra irányul, hogy az akarat uralmát biztosítsa az ember esendő, gyönge teste
és uralomra törő ösztönei fölött. A vallásos akarat képesít minket arra, hogy
a munkát elvégezzük és jól végezzük eJ.

Az eddig emlitett lelki mozzanatokról tudomásunk van, tudatosak. Nem
kevésbé fontosak azonban azok a lelki mozzanatok, amelyekről nem veszünk
tudomást, tudattalanok. Lelki életünk igen nagy része a tudattalanban játszódik
le. 1>.. tudatos és tudattalan lelki működések sokszorosan kapcsolódnak. A leg
több lelki ténynek vannak tudatos és tudattalan részei. A tudatos lelki tevé
kenységek gyakran tudat alatt folytatódnak, gyakran a tudattalanban oldódik
meg valami, ami minket foglalkoztatott. A tudatos lelki mozzanatok a tudat
talanba süllyedhetnek le és alkalomadtán ismét felbukkannak. A tudatos és tudat
talan állandóan hatnak egymásra. A tudattalan nemcsak mennyiségileg nagy
része a lelki életnek, hanem minőségileg is nagyon értékes tevékenységek men
nek végbe benne. Még a magasabbrendű szellemi működések jelentékeny része
is a tudattalanban megy végbe.

A tudattalan az ember jellemvonásainak gyüjteménye, tudat alatt őrzi az
ember vágyainak, ösztöneinek, régi hagyományainak, benyomásainak, tanultsá
gának összességét. Vallásos benyomások, élmények, erkölcsi törvények is meg
maradnak a tudattalanban még akkor is, ha az illető már régen eltávolodott
a vallástól. A tudattalan sokszor jobban megfelel az ember valódi lényének,
mint a kifelé mutatott és állandóan ellenőrzött megjelenés. Cselekedeteinkben,
magatartásunkban ál1andóan meglátszik míndaz, ami reánk életünk folyamán
hatással volt. Megmutatkozik a tájnak, nemzetnek, társadalmi osztálynak, világ
nézetnek, .vallásnak a szelleme, amelyhez tartozunk, meglátszik a gyerekszoba,
amelyben életünk első és maradandó benyomásait nyertük. Mindezek a hatá
sok nincsenek állandóan tudatunkban, a tudat alatt működnek, ill. a tudat
alattit alakitják át a maguk módja szerint. Cselekvéseinkben is sokszor irányt
mutatólag érvényesül a tudattalan, sokszor olyankor is előtőr. amikor nem vár
juk vagy nem volna kívánatos. Olyan érzelmek is kormányozhatják cseleke
deteinket, amelyekről nem is tudunk, hatásukról sejtelmünk sincs. A lélek
elemzés sok esetben kimutatta, hogy milyen nagy szerepe van a tudattalan
érzelmeknek és indítóokoknak. Sokszor teljesen tudattalan indítóokok hatnak
döntően elhatározásainkra.

A tudattalan azonban nem örök és megváltozhatatlan, az is összetevődik

az ember vágyaiból, ösztöneíből, tanultságából, fölvett szokásaiból. Már most
nyilvánvaló, hogya vallásnak is nagy szerepe van a tudattalan alakításban
és a vallás ereje tudattalanul is érvényesül az emberi cselekvés irányításában.
Hogy ez mennyire így van, azt mutatja a val1ástól eltávolodott rétegek sok
szor öntudatlan vallásos magatartása, ami az évszázadokon át velük nőtt és
beléjük nevelt vallásosság feltörő maradványa.

Az ember élete nem egymástól független, apró mozzanatok összege, hanem
törekvés bizonyos nagyobb cél elérésére. Cselekedetei nem elszigetelt aktusok,
hanem ennek a célnak megvalósítására irányulnak. Ilyen cél a munkafeladat
elvégzése, a hivatás beteljesítése. Ennek megvalósításában együtt működnek az
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ösztön és akarat, a tudattalan és tudatos lelki tényezők. Együttműkődésükből

alakul ki az automatikus cselekvés, amikor már külön akarati elhatározás nél
kül tudattalanul megy végbe a cselekvés. A mindennapi munkában sokszor ki
alakul ez az automatikus munkarnód. Jelentőségét az adja meg, hogy - jó
munkavégzés mellett - kevésbé terheli a szervezetet. De automatikus munka
rnód csak akkor alakulhat ki, ha tudatos és tudattalan lelki tényezők nem gátol
ják a munkavégzést, sőt mindenképen elősegítik.

A tudományos megfigyelések igazolják a fent kifejtettek hatását a munka
végzésben. Weber megfigyelése szerint azok a munkásnők, akik vallásos tár
sulat tagjai voltak, nagyobb buzgalommal dolgoztak, mint a vallástalannak ismer
tek; előbbiek munkateljesítménye 38--400/0-kal nagyobb volt. Az a munkás,
aki türelmesen hordja munkaterhét, kőnnyebben dolgozik, mint aki egyéb gond
jain kivül még ellenszenvvel van munkája iránt. A munka erkölcsi jellegének
kidomborítása együttjár azzal, hogy a munka nem okoz belső küzdelrneket,
állandó konfliktusokat, sőt letompítja a munkára vezető külső kényszernek ha
tásait is. A vallás és a munkaöröm összefüggését mutatják még Levenstein
adatai is. Kérdőívekkel tanulmányozta a munkások viszonyait. A válaszok sze
rínt a munkások 7-170/0-a talált örömet munkájában, 60-750/0-a nem. Ezzel
az adattal összevág, hogy a kérdezett munkások 7-120/0-a hitt Istenben és élt
vallásos életet. Ezeknek más főlfogásuk volt munkájukról, mint a többieknek,
ami tevékenységüket is irányította. Istenhit és vallás teszi lehetövé, hogy a
munkateljesitmény kielégitö legyen.

Láng Sándor

AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ELSŐ SZENTJE
FRANCESCA XAVIER CABRINI NŐVÉR

"Ne keletre, hanem nyugatra menj, lányoml" - szólt XIII. Leó pápa
Francesca Xavier Cabrini nővérhez, amikor az pápai áldását kérve bejelentette,
hogy a Távolkeleten akar missziós házakat létesiteni. S Cabrini nővér, a Szent
Szív Missziós Növérei Kongregációjának alapítója átkelt ai Atlanti Oceánon,
hogy az újvilágban a szinte rabszolgasorban élö honfitársainak elvigye Jézus
Szent Szíve vigasztalását. Talán a Szentatyának ezek a szavai voltak egy nem
mindennapi egyéniség kibontakozásának elindító i.

Megnyugtató tudat az, különösen manapság, amikor jobban mint egyéb
ként, oly nagy szükségünk van a szentség nagyszerű látványára, hogy Szent
Francesca Xavier Cabrini növér alakja világszerte nem származása, vagyona
vagy hatalma következtében vált híressé, hanem erénye tette aná!" -- jelen
tette ki XII. Píus pápa Cabrini nővér szentté avatása alkalmával.

Ez az olasz származású nővér tipikusan amerikai szentté vált, mert éppen
azokat a jellegzetesen amerikai sajátosságokat testesítette meg magában, ame
lyekkel a világ közvéleménye a született y a n k e e t jellemzi: céltudatosan tört
kitűzött feladatai megvalósítására és nem vesztegette idejét hiábavaló této
vázással. Nem hátrált vissza semmiféle akadálytól, hanem még olyan vállal
kozásokba is belefogott, amelyekt öl erös, tapasztalt férfiak visszarettentek. Min
den tettét az a meggyőződés vezette, hogy Jézus szent Szive nem hagyja el és
Vele feltétlenül diadalmaskodnia kell ...

Francesca Xavier Cabrini a lombardiai Sant' Angelo Lodigianóban, Lodí
egyik külvároséban, 1850 július lS-én született, mínt szűleí tizenharmadik gyer
meke. Apja, Agostino, mélyen vallásos férfiú volt, akit falujában "cristianone"
nek hívtak. A milánói születésű édesanyja igen jámbor lélek volt, naponta hall
gatott misét és esténként egy órát virrasztott elmélkedve. Ebben a vallásos kör-
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nyezetben nőtt fel Francesca, ez a félénk, szelíd gyermek, tizenöt évnél idősebb

nővérének, Rosának szeretetteljes gondozásában, aki második édesanyaként őr

ködött kishuga felett.
Kilencéves korában vette először magához az Urat és a következő évben

Mária Gyermekei kongregációjának iskolájába került. Tizenegy éves volt, amí
kor szűzességi fogadalmat tett és azt évente megújította, míg végre tizenkilenc
éves korában örökös fogadalmat tett. Fordulópontot jelentett életében első ta
lálkozása a misszíonéríusokkal, akik 1863-ban látogattak el Lodiba, hogy beszá
moljanak hittérítő tevékenységükről. Akkor támadt fel benne először a gon
dolat, hogy missziós munkának szenteli az életét. Nővére azonban lebeszelte
erről, hiszen olyan törékeny, gyenge gyermek volt.

Ekkor már elég idős volt ahhoz, hogy középfokú tanulmányokat folytas
son és az arlunói Szent Szív Leányai tanítónőképzőjének lett növendéke. Tanul
mányait 1868-ban Lodiban fejezte be és - noha egészsége igen gyenge lábon
állott -, megszerezte az oklevelet. Az 1872. évi himlőjárvány idején egy meg
betegedett tanító helyettesítésére Vidardóban vezette az elemi iskolát és sza
bad idejében önfeláldozóan ápolta a betegeket. A betegség őt sem kímélte meg,
de ritka önfegyelemmel és zokszó nélkül tűrte a fájdalmakat. Amikor felgyó
gyult, a plébános ajánló levelével felfegyverkezve jelentkezett a Szent Szív
Leányai főnökasszonyánál és felvételét kérte. Kéreimét azonban, gyenge egész
ségi állapotára való hivatkozással, visssszautasították.

A Gondviselés azonban Francescát már kiszemelte, hogy eszköze legyen
a földön. A lodii egyházmegye püspöke Francescát Codognóba küldi, hogy ott
szervezze újjá az árvaházat. Hideg, szűklátókörű, ellenséges környezetbe kerül
Francesca. Betolakodónak tekintik. A törékeny kis tanítónő nem retten vissza
az akadályoktól, hanem beleveti magát a munkába és rövid idő alatt csodát
tesz: újjáteremti a "Gondviselés Házát" és püspöke felszólítására, aki tudott
Francesca hő vágyáról, megalapítja Misszionárius Intézetét (1880). Ebből fej
lődött ki azután kongregációja, melynek 1881-ben a Szent Szív Missziós Nő

vérei nevet adta.
Cabrini nővér ezt követőleg még számos ískolát alapított Olaszországban.

Szíve mélyén azonban keletre, Kínába vágyódik. Amikor egyszer püspöke ma
gáhox hivat ja és felveti előtte a gondolatot, hogy New-Yorkba menjen, s ott
vegye gondozásába az olasz kivándorlókat, akik emberhez nem méltó körűímé

nyek között élnek, kijelentette: "New-York túl kicsi nekem!" - hiszen az is
volt, mert Cabrini nővér az egész világot felölelö tevékenységről álmodozott.
XIII. Leó pápa azonban, a kínai missziós tevékenységnél sokkal fontosabb Iel
adatnak tartja az olasz hazától elszakadtak istápolását és megfellebbezhetetlen
paranccsal Cabrini nővért Ameríkába küldí, 1888 március 31-én öt nővér kísé
retében megérkezik New-Yorkba és ezzel új fejezet kezdődik Cabriní nővér

életében.
Semmi anyagi eszköz nem áll rendelkezésére, senkit sem ísmer New

Yorkban Cabrini nővér, azonban haladéktalanul munkához lát. Már 1889-ben
megalapítja a Columbus-kórházat és ezt iskolák, árvaházak és egyéb jótékony
íntézmények követik. Mí a sikerének titka? A Szent Szív íránt érzett feltétlen
bizalma. "Mindént meg tudok tenni Benne, aki erőt ad nekem!" - jelenti ki,
és O valóban nem hagyja el a Benne bízókat.

Cabrini nővér nem lenne hű önmagához, ha megelégedne azzal, hogy
New-Yorkban tevékenykedik. Ez a ragyogó szellemi képességgel, elpusztítha
tatlan energiával és rendíthetetlen hittel megáldott törékeny asszony tevékeny
ségét mind jobban és jobban kiterjeszti az egész kontinensre, sőt Dél-Ameri
kára és Közép-Amerikára is. Előbb Chicagóban alapít kórházat, árvaházat és
iskolát, majd pedig Denverben, Seattleban, Los Angelesben, New Orleansban,
Philadelphiában, Scrantonban és Newarkban létesít hasonló intézményeket,
melyek faji és vallási különbség nélkül, mindenki számára nyitva állanak.
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Nem törődve az utazás fáradalmaival, Dél-Amerikába megy, ahol lóháton
kel át az Andok hegyláncain. Itt is intézményeket alapít, s magában Argentína
ban hét háza van a kongregációnak, de Brazíliában és Nicaraguában is alapí
tott intézményeket Cabrini nővér. Közben Kínába küldött rendtestvéreí ott
alapítanak intézményeket és a Szent Szív Missziós Nővéreinek Franciaország
ban, Angliában és Spanyolországban is létesülnek házai. Cabrini nővér 1917-ben
bekövetkezett haláláig összesen 67 kórházat, árvaházat, rendházat és iskolát
alapított. Ma a rendnek 122 nagyobb és nagyszámú kisebb intézménye van, s
a rendtagok száma meghaladja a 4000 főt.

Nehéz feladat Cabrini anyának az életrajzát megírni, mert belső életéről

olyan keveset tudunk. Még akik legjobban ismerték, azok sem képesek beszá
molni életszentségéről. Áthatolhatatlan fátyolt borított az Úrhoz való kapcsola
tara és ezt a fátyolt csak nagy rítkán lebbentette fel egy-egy megjegyzésével.

Az állandóan betegeskedő, törékeny teremtés soha nem látott eréllyel
vetette magát bele a munkába, mert rendületlenül hitt Jézus szent szívének
támogatásában. Nem volt munka, amitől visszarettent volna. Ha kellett, főzött,

takarított, meszelt és súrolt. hogy valamelyik általa alapított intézménye mí
nél hamarabb megkezdhesse munkáját. Máskor pedig lótott-futott, pénzembe
rekkel tárgyalt és adományokat gyüjtött, hogy kórháza, iskolája vagy árvaháza
működésében ne legyen semmí fennakadás. Példája magával ragadta társait is,
s a Szent Szív Missziós Nővérei emberfelettí feladatok elvégzésére voltak
képesek.

Hatvan éves volt, amikor újra Olaszországba látogatott. Beteg volt és
halálosan fáradt. Át akarta adni a főnökasszonyi tisztséget egyik rendtársának,
de a nővérek tiltakoztak ez ellen, és 1919 július 10-én a rend dekrétumot adott
ki, melyben Cabrini anyát nemcsak a rend alapítójának nevezték, hanem gene
rális anyának élete végéig.

Az első világháború kítörése Cabrini nővér munkája elé még több ake
dálYt gördített. Ennek ellenére nem csökkenő eréllyel folytatta tevékenységét.
A megfeszített munka, kiújuló maláriája azonban teljesen aláásta egészségét.
Betegen tért vissza 1917 őszén Chicagóba. Ekkor már látszott rajta, hogy elér
kezett élete végére. Ennek ellenére nem volt hajlandó abbahagyni a munkát.
Ragaszkodott ahhoz, hogy - már amennyire képes volt -, folytassa szekott
tevékenységét. Karácsonyi készülődés közben, 1917 december 22-én halt meg
hatvanhétéves korában. Kedvenc karosszékében ülve húnyt el, kötésével a
kezében.

Mundelein, chicagói bíboros 1938-ban nyujtotta be a Szentszékhez
Cabrini nővér boldoggáavatásának íratait és az eljárás lefolytatása után, még
abban az évben boldoggá is avatták. További nyolc év telt el, míg az Egyház,
a szenttéavatási per sikeres befejezése után, 1946 július 7-én szentté avatta.
A per során két csodát vettek tekintetbe. Az egyik egy newyorki fiúcska esete,
aki Cabrini nővér imádságára visszanyerte a szemevilágát, a másik eset pedig
egy seattlei missziós nővér csodálatos gyógyulása volt.

Halála után egymás után jelentek meg az életrajzok, melyek mind az el
húnyt amerikai szent jellegzetesen amerikai voltát hangsúlyozták. Ebben az
életrajz-sorozatban egyik legkedvesebb M a b e I F a r n u m" műve, mely
őszinte hittel és mély átérzéssel dolgozta fel Cabríni nővér életét az amerikai
katolikus ifjúság számára. A szépen illusztrált kötet a newyorki Didier kiadá-
sában jelent meg. .

• The Life of Mother Cabrini - American Saint ~ a Story for Youth by Mabel
Farnum. Introduction by Monsignor Aristeo V. Simont Více-Postulator of Mother Cabrini's
Canonization: Didier, New-York, 1947. - Illustrated by La Verne Ríess ,
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