
Zemplén György

SORS~ELEMZÖ LÉLEKTAN

A Középkor alkonya óta a nyugateurópai gondolkodásban mindinkább
megerősödött az az éramlat.remely aszuktudoményokat a bölcseleti és teológiai
problémák tárgyalásától elkülöníteni törekedett. Tudományelméleti szempontból
kétségtelenül helyes és egészséges v-olt ez a törekvés. A módszertani szempon
tok elkülönítése' és a határsertések gondos elkerülése értékés gyümölcsöket ter
melt. Felépült a természettudományok: a fizika, a kémia, a biológia hatalmas
épülete, amely, a tapasztalásra és esetleg a matematikai rendszerezésre támasz
kodva közelebb vitte az embert a természet megértéséhez és messzemenőeu

lehetővé tette' az ember uralmát a természet erői felett. Erdekes szellemtörténeti
jelenség, hogya tudományos szempontok elhatárolódása sokkal kevésbé sike
rült a lélektani tudományok területén.Teljesen csődöt mondott a vállalkozás,
amely az emberi lelket tisztán a fizikai természettudomány módszereivel akarta
megközelíteni. A sivár méricskélő és elemeket összegező lélektani kutatással
szemben hamarosan jelentkezett a visszahatás, amely az emberi élet egészét
akarja megérteni és az emberlét értelmének, az emberi sors mélységeinek kuta
tását tűzi ki célul. Szellemtörténeti lélektan, életfilozófia, existencializmus, mély
lélektan, orvosi pszychológiák, alaklélektan többé-kevésbé ennek a követel
ménynek igézetéből táplálkoznak. Bármennyire törekszik is a lélektan szak
tudománnyá alakulni, bármennyire hangsúlyoza is a megfigyelés, a tapaszta
lás egyedül jogosult módszertani eljárásait, akarva nem akarva a lélektani kuta
tásba mindig belecsúszik egy kis filozófia. A nagy természet titkait vizsgálhatjá
a tudós elvonatkozva alétproblémák mélyebb értelmezésétől. Ha az átfogóbb
szlntezís és világmagyarázat lehetőséget eleve kétségbe nem vonja és nem uta
sítja a mítosz, a legendák vagy az érzelmi világ lecsapódásainak ködös biro
dalmába, akkor eredményeinek értéke valóban csak a tapasztalás és a mérés
kriteriumai alapján bírálható el. A lélekbúvár nehezebb helyzetben dolgozik.
VÍzsg4latainak tárgya az eleven ember, aki tudatosan és szabad elhatározások
lehetőségével áll benne az élet és a lét összefüggéseiben. A konkrét eleven
emberi lélek megértéséhez édes keveset segít, ha megállapítjuk, hogy például
az alkotó lángelme ilyen vagy olyan hormon túltermelésének következménye.
A kutatás, a megfígyelés és az egyszerű leírás előbb-utóbb beleütközik az ernber
lét nagy sorsproblémáiba. Alélekbúvárnak nyilatkoznia kell, hogyan' képes az
emberi élet és emberi sors egészét értelmezni.

-Ezeket a szempontokat figyelembe kell vennünk, ha valamely lélektani
elmélet értékét méltányosan akarjuk elbírélni. Kűlönösen érvényesülnek a jel
zett szempontok, ha a katolikus világnézet alapján mondunk ítéletet. A lélek
tani elmélet elsősorban szaktudomány. Közvetlen mértéke nem lehet más, mint
a szaktudományos tapasztalás. Annyit ér, amennyi tapasztalást épít bele fel
tevéseibe és amennyi új ismeretre és meglátásra vezet el feltevése i révén. A jól
megalapozott szaktudományos elmélet önmagában közömbös világnézeti és böl
cseleti szempontból. De már nem közömbösek azok a következmények, amelye
ket az elmélet hirdetője levezethet a 'szaktudományos teóriából. Nagyon meg
nehezíti a bölcselő helyzetét, ha a lélekbúvár megállapításai eleve veszélyez
tetni látszanak világnézeti álláspontját, viszont könnyebb a tudományos össze
gezés, ha a lélektani tények értelmezése már önmagában kedvez a bölcseleti
elgondolásoknak. .

A modern lélektan történetében kétségtelenül a leggyökeresebb, forra
dalmi jelentőségű fordulatot Freud pszichoanalitikus elmélete jelentette. Leg
mélyebb jelentőségében ez a lélektani álláspont felszámolt a pusztán sztatikus
Iélekszemlélettel és arra vállalkozotf,hogy az emberi sors változásait, esélyeit,



szeszélyes kanyargásait értelmezze. A titkos kulcs, amely a lélekelemzés sze
rint az embersors dinamikus mélységeit Ieltární hivatott: a tudatalatti világ;
vagy amint újabban mondani szokták: a mélylélektaní folyamatok megragadása. /
A tudatalatti világ az ösztönök világa. Az emberi lélek mélyén ősi hajlandósá
gok, irr,acionális vágyak élnek, amelyek tisztán Jelentkeznek a gyermekkorban;
de azután a nevelés és a társadalmi befolyásolás révén kialakul a fejlődő gyer
mekben az 'l:ln, aki kénytelen elfojtani az ősi ösztönöket. Az ösztönös világ és
az Én ütközésénekdramájéban bohtakozík ki az ember sorsa. Az élet megren
dítő élményei lelki sérüléseket, müködési zavarókat okozhatnak az emberi pszi
chében. Az ösztönkonfliktus okozza a lelki élet elferdüléseit, neurotikus vagy
bűnöző hajlandóságait. A normális embernek sikerül azösztönproblémákat úgy
ahogy megoldani. Sokszor elég az elfojtás, máskor sikerül a szublimálás, az el
fojtott ösztön érvényesítése a kulturális élet magasabb-rétegeiben.

Szondi Lipót magyar idegorvos és lélekbúvársorsanaIízisnéven fejlesz
tette tovább a mélylélektan gondolatait. Tudományos vizsgálódásainak kiinduló
pontja és központi problémája azonban nem a freudi értelemben -vett mélylélek
taní elmélet, hanem a génbiológiai szemlélet. Freud nem tagadja az osztönök
biológiai megalapozottságát, azonban nem gyümölcsözteti különösképen azt a
tényt, hogy ösztöneink átöröklött hajlandóságokban gyökereznek. Szondi taní
tásának középpontja a génikus ösztönelmélet. Az ösztönök genealógiailag lever
zetett rendszerént építi fel lélektanát. Az ösztönös hajlandóságok mellett külön
leges szerepet juttat a szellemi Ennek, amely eredetében és működésében már
túlemelkedik az ösztönök genealógiai meghatározottságain, bár az ösztönök haj
landóságaival sajátos összefüggésben működik.

Az ember élete - mondja Szondi - tervszerű folyamat, sorsa nem a vak
véletlen műve. Az ember meghatározott terv szerint születík, választ élettársat,
barátot, pályát és eszményeket, meghatározott terv szerint betegszik meg és hal
meg. A sorselemzés feladata, hogy megragadja a tervet, amely minden egyes
ember életén végigvonul, feltárja azokat a szálakat, amelyekből az emberi élet
és az emberi sors szőttese szövődik. A sors nem külső körülmények hálója,
amelybe szándékaink ellenére belekeveredünk, hanem belső adottságaink, ösz
tönös választásaink eredménye.

A sors alapvető tényezője az ösztön. Az ösztön átörökléserr nyugvó haj
landóság és cselekvési mechanizmus, amelynek forrása az öröklési állomány
ösztön-génjeiben keresendő. A gének ősi hajlandóságok és lehetőségek hordo
zói. A modern átörökléselmélet szerint nemzedékrőlnemzedékre adódnak át a
csirasejtek mikroszkópikus adottságainak 'közvetítés~vel az ösökhajlandóságaí.
Az ösztönökben él a hajlandóság, az ösztönzés, hogy ősi állapotokat újra Jel-

. újítsanak. Ami valaha valóság volt őseink életében, újra életre akar kelni ben
nünk, ösztöneink törekvésében. Az ösztön törekvés egy ősi állapot visszaállí-

_tására. Az ösztönökben megszólalnak az ősök, szót kérnek elődeink, szembe.
talaljuk magunkat a multtal, a mult élni. akar, törekszik újra jelenné válni. Az
ősök életrekelése, az ösztönös hajlandóságok érvényesülése bonyolult folya
mat. Egy-egy tulajdonságra, alapvető hajlandóságra nézve különböző irányok.
lehetségesek, az ősök ellentétes lehetőségekre készítik fel utódaikat. Amint a
szem színére nézve nyerhet -valaki szülőitől különböző szemszínre hajlamosító
készséget, úgy az ösztönök világában is ellentétes áramlatok találkoznak az
utódban. A modern biológiában ezt a tényt úgy fejezik ki, hogy az utód az illető

.tulajdonságra nézve heterozygóta. Az ellentétes irányok feszültsége küzdelmet
eredményez. Megtörténik az első sorsdöntő ütközet a gének világában. Az egyík
génikus áramlásnak sikerül érvényre juttatni a benne foglalt. ősképet, a másik
kénytelen visszavonulni. Az egyik eredeti mivoltában nyilatkozik meg, míg a
másik a lappangás állapotába kerül. A lappangó ősök, az első génikus küzde
lemben alulmaradt hajlandóságok alkotják elsősorban azt, amit a mélvlélektan
tudatalattinak nevez. Freud a tudatalatti értelmezésénél elsősorban az elfojtott,
kiszorított tartalmakra volt figyelemmel/bár nem tagadta az ősi ösztönök alap
vető jelentőségét. Szondi elméletében a hangsúly az ősi génikus tartalmakon
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nyugszik. A tudatalatti világ lappangó hajlandóságal nem maradnak tétlenek.
Egyrészt állandóan kielégülésre, érvényesülésre törekszenek, másrészt a mély
ből kerülő úton keresnek kibontakozást. Az első törekvés gyümölcse lehet az
élet folyamán egy-egy újabb, talán nem várt tulajdonság felszínre jutása. Igaz,
az ellenkező folyamat is nagyon könnyen megvalósulhat. A környezeti hatá
sok, a lelkiismeret, az En állástfoglalása visszaszoríthat egy-egy megnyilatko
zott hajlandóságot: ebben az esetben beszélhetünk a freudi értelemben vett
elfojtásrólvagy kiszorításróL A második törekvés á kerülő út. A ki nem elégült
ösztön érvényesülni akar. Eredeti mivoltában meg nem nyilatkozhat. A mély
ből irányítja tehát az ember .ösztönös választásait. A lappangó ösztön hajla
mosít esetleg betegségre vagy bűnözésre, de a lappangó ösztön irányítja kap
csolatainkat embertársainkhoz, a személyes kapcsolatokon keresztül pedig pálya
és eszmény választásainkat. Az ösztön megnyilatkozása lehet társadalmilag
káros, értéktelen, de lehet társasértékű, szocializált és felemelkedhetik a szubli
málás útján a szellemi kultúra magaslataira is.

Aki eddig figyelemmel kísérte az emberi alakulás sorsanalitikus elméle
tét, méltán gondolhatná, hogy az ösztön monizmus világában járunk. Az ember
öröklött hajlandóságai, a gének belső küzdelmében és a génikus ösztönhajlan
dóságoknak a társadalmi gátlásokkal való ütközésében bontakoznak ki. Az em
ber sorsát meghatározzák ösztönei. Szondi felfogása távol áll ettől az egyoldalú
ságtól. Nagyon jól látja, hogy az ösztön egymagában az emberi lét nagy titkát
meg nem magyarázhatja. De helyesen látja azt is, hogy a bfológiai kutatás és
a lélektani megfigyelés módszere a lelki világ másik titokzatos tényezőjét köz
vetlenül meg nem ragadhatja. Igazi tudóshoz illÖalázatoss.ággal jelzi, hol van
nak ismeretének határai. Az öröklött hajlandóságokban gyökerező ösztönök
utak, amelyek a domináns ösztönkör vagy ösztönkörök céljának elérésére vezet
nek. Az ösztön sorsa azonban nemcsak az ösztön belső dinamizmusától függ.
Az emberi sors értelmezése feltételezi egy magasabb lelki instancia létezését,
amelyet legcélszerűbben Szellemnek nevezünk. A bölcselet és a teológia 
mondja Szondi ..J,...., nevezheti ezt a -magasabb tényezőt lelkiismeretnek, szabad
akaratnak, gondviselésnek. A génbiológiai módszer megállapítja, hORY van va
lami, az ösztönök fölé magasodó tényező, amely egy bizonyos keretben az ösz
tön útját megszabja. Az ösztön útja sokfelé ágazhat. A sínek le vannak fek
tetve, ezeken változtatni nem áll módunkban. Azonban a Szellem kezében van
- normális esetekben - a választás, merre menjen az ösztön. Természetes,
talán társadalomellenes módon érvényesüljön-e, avagy beleilleszkedjék a tár
sadalmi környezetbe, értékes munka forrásává váljék, sőt szolgálatára szegőd

jék a kultúrának és a hurrianításnak, A domináns ösztön meghatároz egy-egy
keretet. Ez a tény nem alacsonyítja le emberi méltóságunkat, hiszen tudjuk,
hogy mindenkiből nem lehet minden, Sőt mélyebb értelmezésben azt kell mon
danunk, hogy az isteni gondviselés éppen az ösztönös hajlandóságok, tehetsé
gek és képességek sokfélesége révén gondoskodik arról,. hogy az emberi élet
és a kultúra minden ágamegtalálja a maga hivatott munkásait. Senki soha nem
gondolt arra, hogy vonzalmunkat, hajlandóságunkat valamely pálya vagy hiva
tás irányában, vonzódásunkat egyik személy, ellenszenvünket másik személy
irányában, érdeklődésünket valamely sajátos eszmekörrel szemben, szabad és
tudatos elhatározásunk gyümölcsének tekintse. Asorsanalizis nem tesz mást,
minthogy ennek a ténynek, az irracionális vonzalmak és hajlandóságok tényé
nek, szaktudományos biológiai és lélektani értelmezését adja. Biológiailag a
gének késztetnek fel bennünket valemelv értékkór iránt való íogékonyságra.
lélektanilag pedig ez a hajlandóság és fogékonyság megnyilatkozik abban, hogy
az illető értékkör tárgyai iránt sajátos lelki érzékenységgel, fogékonysággal,
modern kifejezéssel élve ráhangzási lehetőséggel rendelkezünk. Ennek a fogé
konyságnak eredménye, hogy az illető körben hatékony motívumók, akarati
indítékok különleges vonzóerővel bírnak számunkra. Maga a' döntés, az elha
tározás azonban a szabad szellemi En kezében van. Egyetemes emberi értékek,
a vallás és 'ez erkölcs eszményei irányában alapjában véve minden emberben
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megtalálható legalább a . mínímálís fogékonyság. Az egyes sajátos értékkörök,
ebből a szempontból a vallási és etikai értékkör iránt váló fogékonyság. is
egyénileg változik. Ennek a változatosságnak gyökerét a géneken alapuló ösz
tönös hajlandóságokban kell keresnünk. A szabad szellemi Én feladata; hogy
a rendelkezésre álló motívumok közül az egyén lehetőségeinek'megíelelően a
legértékesebbeket kiválassza és ezek szerint irányítsa életét. Sorsunk kerete
tehát adva, de tényleges tartalommal a Szellem tölti ki ezt a keretet..

Természetesen a biológiai ösztöntan .kutatója ezeket a magasabb szem
pontokat nem hangoztatja vizsgálódásainak minden állomásán. A tényeket, a
folyamatokat figyeli meg, azt vizsgálja, hógy a kisérletileg és tapasztalatilag
megközelíthető adottságokból hogyan képes az emberi sors kibontakozására
némi fényt deríteni. Minthogy azonbanakifejtettalapelvek~tnemcs-ak bur
koltan, hanem kifejezetten elismeri, az etikum és a szabadság oldaláról elmé
lete ellen kifogást emelni nem lehet. Természetesen azt is figyelembe kell venni,
hogy bizonyos hajlandóságok oly erővel jelentkezhetnek, különösen beteges
esetekben, hogy a szabad elhatározást lehetetlenné teszik. Ez a' tény is magá
tól értetődő és a teológia sem ütközik meg azon, ha bizonyos testi diszpozíciók
eredményeit kénytelenek vagyunk beszámithatatlanoknak mínösítení,

A test és a lélek lényegi egysége a keresztény bölcseletnek ősi és-meg
dönthetetlen tétele. A modern biológiai és lélektani kutatások új fényben tár
ják fel ennek a bölcseleti elgondolásnak termékenységet. Már Aquinói szent
Tamás rámutatott arra, hogy az egyéni jellegzetességek alapja testi folyama
tokban keresendő, A modern génbiológiai elmélet ennek a klasszikus fogalma
zásnak ad szilárd tudományos alapot. Ebből a szempontból azonban érthetővé
és menthetővé válik az a tény, hogy a lélekbúvár nem hivatkozik szüntelenül
a magasabbrendű tényezők szerepére. Nemcsak azért.: mert módszeres elvei a
szellemi világot közvétlenül nem ragadhatják meg és a szellemi valóságot csak
nyomaiban szemlélhetik. A lélek és a test szoros egysége következtében a köz
vetlen tapasztalás előtt nem különül el a. források különbözősége. A cselekvés
egységében egybefonódik szellem és ösztön hatása. A bölcselőnek gondosan
ketté kell választani a két tényezőt, a lélekbúvár megfigyelése számára azon
ban egységes egészben adódik e többrétű folyamat. Ha tehát a lélekbúvár elvi
leg elismeri a Szellem létezését és befolyását, akkor bátran jellemezheti a lelki
folyamatokat arról az oldalról, amely az ő megfigyelése számára közvetlenül
hozzáférhető: az ösztön oldalról. Amit megállapít, az igaz, ha nem is foglalja
magában a teljes igazságot. Ezt a teljes igazságot nem szabad kétségbevonnia,
de nem is kell feltétlenül a kutató munka minden egyes állomásán hangoztatni.
Szondi elméletének értékét és szépségét világnézeti szempontból abban 'látom,
nogy egyrészt megmarad a legszigorúbb szaktudományos kutatás útjain és ered
ményeit aláveti .a tapasztalati ellenőrzésnek, másrészt a keresztény bölcselet
és teológia felé nyitva hagyja az utat. Kifejezetlen elismeri a szellemi hatóerők

működését, bár megállapítja --:- jogosan -, hogy ezen tényezők vizsgálata már
túlmutat kutatásainak területén. Az "irányítható fatalizmus", amíntSzondí világ
nézeti szempontból saját elméletét nevezi, a keresztény bölcselet világában el
fogadható értelmezést nyerhet. Nem szabad azonban Szondi értékelésenél soha
elfelejtenünk, hogy elmélete elsősorban és közvétlenül nem világnézet, hanem
biológiai és lélektani szaktudomány,· melynek értékét tapasztalati igazolható
sága dönti el. Természetszerűen világnézetté egészül ki, mint az emberlét egye
temes értelmezésének kisérlete,világnézetí megállapításai azonban nem ellen
keznek a keresztény életszemlélettel, ha annak magaslatait nem is érik el. .

Nézzük már most, hogyan állunk a sorsanalízíssel, mint tudományos el
mélettel és milyen képet nyerünk az emberről, haa sorsanalitikus ösztöntan
részletes megoldásainak szempontjából vizsgáljuk.

A sorsanalízis tapasztalati igazolása az örökléstan adataira és a család
kutatás tényeire támaszkodik. Részben eredménye, részben azonban igazolása is
a feltevések használhatóságának a Szondi-féle genoteszt.

A sorsanalízis ösztöntana az örökléstan adataira támaszkodik. Osztönös
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[elenségnek rcsak azt fogadja el, ami örökléstanilag igazolódik. Az egyes ösz
tönkörök önálló létének megállapításánál a döntő kriterium az önálló öröklési
menet kimutatása. Orökléstaní ,bizonyítás csak széleskörű családkutatás útján
lehetséges. Szondi a cliiládkutatásnak a hagyományos biológiai vizsgálatokon
túlmenő módszerét alkalmazza. Nem éri be a vérrokonok vizsgálatával, hanem
megfigyeli a vizsgált egyén családjába házasság útjánbelekapcsolódó egyének
tulajdonságait is. Ez ~ .megíígyelés.Jgazclja Szondí génbiológiai feltevését, hogy
nemcsak a vérrokonság, hanem a génrokónság is döntő szerepet játszik azegyén
sorsalakuláséban. A családkutatások eredményeként kiderül, hogy a lappangó
gének befolyásolják az egyént szerelmi, baráto, pályaválasztásaiban, sőt jel
.Iemzőek megbetegedésére és halálának nemére is. "Schicksalsanalyse" című nagy
munkája (Benno Schwabe,Basel, 1944) részletesen ismerteti kutatásaínak ered
ményét. Talán nem lehetelfojtani egy-egy kérdést és kételyt ennek a hatal
mas munkának tanulmányozásánál. Kétségtelen azonban, hogy az alapvető

szempontokat figyelembe véve a kutatás igazolja Szondi eredményeit. Nem
lellet a véletlen műve, hogy egy-egy élettárs választásnál a vizsgált egyén rokono
ségában ugyanolyan megbetegedések, hivatások találhatók, mint szerelmi part
nerének rokonságában, hogy apályaválasztásnál a vér- és génrokonok tekin
télyes része rokon pályán működik vagy a pálya-géncsoport jellegzetességei
nek megfelelő betegségben szenved.

A génbiológiai vizsgálatok vezették Szondit ösztönrendszerének felállítá
sához, Freud lényegében csak két ösztönt ismert: a gyönyör elvre építő nemi
osztönt és a valóság elv álláspontját képviselő Én-ösztönt. Később az énes és
'él nemi ösztönöket életösztön néven foglalta össze és velük szembe állította
a halálösztönt. Szondi ösztönrendszere sokkal gazdagabb és mélyebben meg
alapozott. Annyi ösztönkört fogad el, ahány önálló öröklésmenetet fedezhetünk
fel. '. Génbiológiai.családkutatásai meggyőzték arról, hogy a klasszikus pszichi
atria öröklődő betegségei tulajdonképen ösztönbetegségek. Normálpszicholó
giailag tehát annyi ösztönkört lehet feltételezni, ahány öröklődő ösztönbeteg
ség létezését lehet igazolni.. Altalánosan elismert két nagy betegségkör: a schi
zoform-paranoid, azaz az' Én elváltozásaival járó és a cirkuláris, (maniako
depresszív}, a világhoz való kapcsolat zavaraival járó betegség. Ehhez járul még
az epileptoid és 'hísztéríás betegségek köre,amelyeknek közös vonásuk, hogy
az indulati élet megbetegedései. Végül ide sorolandók a nemi élet elhajlásaí,
8 szadizmus és a homoszexualitás. Ezen az alapon állit fel Szondi négy ösztön
kört: az énes ösztönök, a világhoz való kötődés ösztöneinek, a nemi élet és az
indulati élet, a meglepni akarás ösztöneinek körét,

A modern lélektani irányokkal szemben megmutatkozó ellenszenvnek
egyik leggazdagabb forrása aza tény, hogy ezek a lélektanok igen jelentős
szerepet tulajdonítanak a lelki megbetegedéseknek. A látszat gyakran az, hogy
végelemzésben míndenki beteg, a normális csak a lelki rendellenességnek egy
egy véletlen, szerenesés határesete. Mínthogy pedig senki sem vesziszivesen,
hogyha lelkivilágát -'. pszichopathológiailag értelmezik, kész az idegenkedés a
modern lélektan, -főleg a méfylélektan tanításaival szemben. Kétségtelen, hogy
a modern lélektan egyes ágai nagyon nagy szerepet tulajdonítanak a lelki rend
ellenességeknek. Ennek oka elsősorban az, hogy a pszichológia úttörő harcosai
tekintélyes részben fdeggyógyászok voltak, akik a betegségek értelmezésére és
gyógyítására állították fel elméleteiket. Érthető tehát az is, ha a terminológiá
ban, fogalmazásban kórtani eredményeiket túlzott fokban átviszik a normális
egyéniségre is. Módszertaaílag kétségtelenül nagy jelentősége van a lelki beteg
ségek tanulmányozásának. A betegség íelnagyítva, mintaszerűen, saját összefüg
géséből kiszakítva jelenit meg egy-egy lelki tulajdonságot, amely így világo
sabban tanulmányozható, mint a normális egyénnél, akit éppen a különböző je
gyek harmonikus egyensúlya jellemez. A helyes szemlélet azonban nem a beteg
ség határeseteként kezeli a -normélís embert, hanem a betegséget értelmezi .8

normális elhajlásaként. Igy kell érteni Szondi ösztöntanát is. Ha a rendszer kí
építésében elsőrendű szerepet játszottak is a beteg ösztönök, mint homoszexualí-
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tás, szadizmus, exhíbícíó, peranoía stb., ez nem jelenti, högy az emberi egyéni
ség beteg ösztönökből szövődik.össze. Mindenkiben megvannakazok az ösztö
nök, amelyek egyikének vagy másikának megbetegedéseí. a jelzett ösztönbeteg
ségek, A lélektani értelmezés .felkutatja ezeket az ösztönös hajlandóségokat és
ezeknek kölcsönhatásából magyarázza az emberi egyéniség és sorsalakulás jel
legzetességeit. Ebből a szempontból mélyebb értelmezést nyer a szublimálás és
szocializálás sokat vitatott kérdése is. Az ösztönőrökletes biológiai adottság.
Egyrészt hajlandóság, fogékonyság valamilyen értékkör irányában, másrészt ve
lünkszületett mechanizmus, amely acél ismerete nélkül célszerüen müködik az
ösztön sajátos energiáinak szolgálatában. Az ösztön közvetlen célja a kíelégü
lés az ősi mechanizmusok segítségével. Az ösztön '. célja azonban ezeknek meg
kerülésével is elérhető. Az ösztönös hajlandóság érvényesülhet, ha az ösztön
energiája, természetes energiájával rokon, de magasabb területre tevődik át,
A biológus örökléstani kutatásai megállapíthatják,.hogy, ilyen egymás felé
emelkedő, egymásnak megfelelő síkok léteznek. A bölcselő tudja, hogy ez az
átalakulás magasabb tényezőnek, a Szellemnek közreműködését. is feltételezí.
Szondi nagy érdeme, hogy a kísérleti anyag gondos feltárásával" megmutatja
az utat a Szellem világa felé, ahová már nem lép be az ösztönök biológiai. kuta
tója. Betegség esetén lehet az ösztön iránya olyan, hogy a Szellem ereje már
nem képes magasabb síkra emelní. A gyógyítás, a nevelés sok esetben azon
ban ilyenkor is képes lesz eredményeket elérni. Ma már látjuk sok esetben
a baj forrását. Ha még nem találjuk meg minden esetben a megjelelő .orvos
szert, ennek oka nem az elmélet, hanem a kutató tökéletlensége., A mélylélek
tan, a sorsanaIízis ma még fejlődő tudomány. Bizonyára eljön az idő, amikor
eredményei a keresztény etika szempontjainak maradéknélkűl való érvényesí
tése mellett átvihetők nagyobb mértékben a gyakorlatba is.

Szondi ösztöntanának legeredetibb és legmélyebb része az énes ösztönök
ről szóló elmélete. Az Én ösztönös értelmezése sajátos analitikus hagyomány.
Freud En-ösztöne az alkalmazkodó és a felettes Enné szublimált ősi ösztön. Jung
az individuáció útján a magasabbrendű bn kibontakozását az. ősi, kollektív
tudatalatti képekkel, az arche-típusokkal megvívott küzdelemben jellemzi.
Szondi mélyebben lát. Elméletében megszólalnak alélekismeret legősibb hagyo
mányai, a plátói logosz-biosz gondolat emlékei, amelyeknek korunkban Klages
adott oly drámai módon kifejezést. Szondi elmélete kerüli a mítoszt és a meta
fizikát. Az tn szerinte két ösztönös tényezőből szövődík össze: egyik a tuda
tosítás szükséglete, másik az állásfoglalás igénye. Az állat is megismeri a kül
világ tényeit. Belső világának ösztönös szükségleteit azonban csak az ember
képes megismerni. Az éntágító ösztön felszínre hozza a tudatalatti világ mélyén
szunnyadó ösztönös tartalmakat és ezáltal igyekszik az bn határait kitágítani a
végtelen felé. Az tn kitágitásának határai is vannak. A korlátlan éntágítás szét
vetné az tn kereteit és paranoid megbetegedéseket okozna. Az éntágitás szük
ségletével szemben áll az állástfoglaló tn működése, Alacsonyabb fokon Ié
lelmi, hasznossági indítékok alapján korlátozza az Én kibontakozását," fojtja
el a feltörő tartalmakat és iparkodik a külvilág, a társadalom követelményel
hez igazodni. "Magasabb síkban tudatosan állást foglal, egyes törekvéseket el
fogad, az Énbe beépít, másokat elutasít. Az éritágító és az énelzáró ösztön mű

ködéséből, az egyes ösztönkörök sajátos energiáinakfelhasználásával bontako
zik kí az emberi egyéniség és alakul ki az egyes ember sorsa.

Az énes ösztönök működését a biológiai öröklésmenetek és a lélektani
elemzés igazolja. Talán különösnek hangzik, ha éppen a szellemi világ leg"
sajé tosabb területén. a tudatosítás és az' állásfoglalás körében is szót kérnek
ez ösztönök. Az énes ösztönök működése csak hajlandóságokat szolgáltat a Szel
lem szolgálatára. Ebben a pontban különösképen áll mindaz, amit fentebb Szel
lem és ösztön összefüggéseiről mondottunk. Az énes ösztönök csak a szellemi"
tényező szolgálatában értelmezhetők. A biológus számára azonban elég. ennek
a ténynek elismerése, feladatát megoldotta, ha megfelelően jellemzi és a gének
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oldaláról örökléstanilag megvilágítja azokat a folyamatokat, amely teljes értel
müket csak a szellemi En működéseinek feltételezés ével nyerik el.

Végül néhány szót a Szondi-féle genotesztről. A kísérlet nagyon egyszerű.

Lelki rendellenességekben szenvedő, beteg és bünözőegyének arcképére adja
meg az egyén a szimpatia vagy antipatia reakciót, A választások alapjairól
készülő grafikon visszatükrözi az egyén ösztöneinek helyzetét az összegyéníség
ben, utalást ad sorsának jelen állapotára- és alakulási lehetőségeire. Az ismételt
felvételekkel nyert képletek nagy Iehetőségeket nyujtanak mind a betegségek
díagnosztíkéjahoz. mind pedig az egészségesek jellemzéséhe-z. El kell utasíta
nunk azt a téves felfogást, hogy ali;i egy-eRY beteget szímpatikusnak ítél, válasz
tásával elárulja a benne lappangó hasonló betegséget, Minden választási reakció
csak. annyit mond meg, milyen helyzetben van az illető ösztön, különösképen
az Enhez való vonatkozásában. Normális embereknél szó sem lehet tehát arról,
hORY betegségeket kényszerítsünk reájuk a teszt alapján. Viszont a teszt kivá
lóan alkalmas betegségek leleplezésére is. Eredetét is innen merítette, ezért oly
sok az orvosi műszó a terminológiában. A sorsanalitikus vízsgélatok ma éppen
arra irányulnak, hogy az eredetileg betegségjelző teszt normális karakterológiai
értelmezését minél tökéletesebben kidolgozzuk. A mai emberek egy csoportja
kétkedve és vállvonogatva mosolyog ezeken a kísérleteken. Mások veszedel
mes játéknak tartják a lélek belső titkainak elemzését. Ismét mások az ellen
kező végletbe esnek és minden lelki probléma megoldását a genoteszt vizsgá
latától remélik. Az igazság ismét a középúton van. A Szondi teszt tudományos
értékét oly rnéretü tapasztalás, tényeknek és korrelációknak tömege' igazolja,
hORY lényegi,használhatóságát alig vonja kétségbe, aki kissé mélyebben foglal
kozott vele. Természetesen nem lehet egy táblázatot betanulva, azonnal pon
tos eredményekhez eljutni. Aki elmélyedve tanulmányozza, akinek módjában áll
egy-egy nehezebb esetben elmerülni, az csodálkozva látja, mint adja meg a teszt
az emberek sajátos jellegzetességeit, mínt különíti el a humanista, észembert a
gyakorlati ösztönembertől. mint mutat rá sorsdöntő tényezőkre, amelyek nem
egyszer - sajnos -'- -szomorú igazolást nyernek a vizsgált egyén további élet
történetében", Nem szabad azonban a teszttől csodákat várni. Az emberi egyé
niség, a szabadság és a kegyelem mélységei felett vergődő emberí lélek titkát
egy lélektani reakció primitív formulákkal teljes egészében sohasem lesz képes
visszatükrözni. A teszt olyan, mint egy Röntgen-felvétel: megrajzolja él keretet,
a csontvázat, a tevékenységek ritmusát: tartalmat, színt és hangot ennek a kép
nek csak az élő valóság közvetlen szemlélete adhat. Sorsdöntő kérdésekben
soha nemszabad dönteni, amíg meg nem néztem magát a valóságot. A kettő

együttt: a teszt felvétel és az eset kimerítő ismerete gazdag lehetőségeket nyujt
az orvos, a nevelő,a lélekbúvár részére. Végül nem tagadható, hogy a teszt
"veszedelmes". Nem játék és nem való avatatlan kontárok kezébe. Ertelme
zése ,nagyfokú felelősségtudatot, a lélektannak és a körülményeknek alapos
ismeretét követeli. Az orvos és a nevelő számára igen nagy szolgálatokat tehet,
de nem kell eredményeit feltétlenül közölni a vizsgálati személlyel. A lelki irá
nyitás, az orvosság a beteg lélek számára egyes esetekben a tudatosításon ke
resztül halad, de sok esetben könnyebben segítünk embertársunkon, ha problé
máinak ígezí gyökereit nem tárjuk fel előtte, hanem csak a követendő maga
tartást írjuk elő számára. A lelkiismeretes és hozzáértő nevelő kezében a teszt
értékes eszköz 'lehet, amelyet nem szabad az ebédutáni szórakozások nívójára
süllyeszteni.

A tudományos világ érdeklődésselvárja Szondi Svájcban készülő és hama
rosan megjelenő könyvét, az "Experimentelle Triebdiagnostik"-ot, amelyik, re
méljük, . teljes egészében hozzáférhetővé ,teszi a kiváló magyar biológus és
pszícpológus rendszerét. A fentiekben csak arra akartam rámutatni, hogya ke
resztény világnézet milyen követelményeket támaszt a sorsanalizissel szemben.
Szondi elmélete alapvető vonásaiban megfelel ezeknek a követelményeknek.
Nem materialista, mert elfogadja a Szellem felsőbbrendű szerepét, nem deter
minista, mert az Én állásfoglalásától teszi függővé az ösztön kielégülésének sajá-
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tos útját. Azt sem lehet mondaní, hogy kétkulacsos, nyárspolgári -életszemlé
letre vezet, amely nem ismeri a lemondást és rosszabb Freud analitikus elmé
leténél. Amikor Szondi az ösztön kielégüléséről beszél a lelki élet valamely
magasabb sikjában, akkor már tulajdóriképen a Szellem szava szólal meg-. Az
ösztön csak a nyersanyagot szolgáltatja, amelyet a szellem alakít. Ez a kielégü
lés nem is a szó biológiai értelmében vett kielégülés. Hiszen az ösztön biológiai.
ígényei közvetlenül nem érvényesülnek. Sőt éppen ellenkezőleg: ennek a maga
sabb síkban történő kielégülésnek ára: a lemondás; lemondás az alacsonyabb
nívón történő kielégülésről. Az elmélet azt 'tanítja, hogy valamilyen módon
az ösztönös hajlandóságnak meg kell találnia az érvényesülését. Megtalálhatja
a természet rendelése szerint az etikum követelményeinek megfelelően termé
szetes úton is, - hiszen a keresztény erkölcstan nem a természet kiirtását,
hanem megszentelését hivatott előmozdítani -, ha pedig ez a természetes út
nem járható, akkor fordul a kerülő út felé. Az ösztön természetéből következik,
hogy ezt tényleg meg is találja. Nem kell mesterségesen keresni az utat: aki
saját lelkiismeretének szava szerint keresi az életprobléma ideális megoldását,
aki követi azokat a vonzásokat, amelyre egyéni alkata hajlamosítja és ezeket
a hajlandóságokat a keresztényetikum igényei szerint bontakoztatja ki, az ter
mészetszerűen megtalálja az ösztönproblémák megoldását. A megoldáshozsok
értékes irányítást adhat Szondi elmélete és kísérlete. Az ösztönök nyersanyagá
ból így épülhet fel a Szellem és a Kegyelem világa az emberi lélek mélységeíben,

NOVEMBER DICSÉRETE

Noveinberl
Mintha az esztendő minden jaja
ködös kavernáidba sűrűsülne,

te, évszakoknak sepulcretuma!
Halottidéző, rom-tájaidon
borzongva járok föl-le, föl-le.

A lombzúgásra, mondd, emlékszel-e?
O, hol van a tűrkiz-visszfényű sátor,
színes gyümölcsök. kandi ékszere
- mikor a kert hörgésektől zajos
s apró nyöszörgések karától ...

Egy véghetetlen, csuklyás gyászmenet
megy harminc éjt-napot vigasztalatlan,
nyomában iszonyú gyász-zene zeng 
így vivék Bocskay úr tetemét
Kassától Kolozsvárig bús csapatban.

NovemberI
Már átitattad .minden idegem
s mintha az őskori növényi létre
emlékezném. úgy vacog a szívem
ha öldöklő szeled cibální kezd,
s testvérként nézek mínden falevélre.

Jékely Zoltán
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