
Zemplén György

KI VAGYO K?

..Lám, az emberek elmennek, hogy megcsodálják a hegyek ormaít,
a tenger hatalmas hullámait, aszélesen hömpölygö folyókat, az Óceán
partjait és a bolygó csillagok pályáját, és elhagyják önmagukat ... relín
quunt seipsos..;" Míkor Szent Agoston Vallomásaiban (Coníessíon,
10. 15.) felpanaszolja, hogy az embereket megigézi a külvilág szépséqe,
de elfelejtik önnönmagukat. akkor nem a lélek tudományos megismeré
sének elhanyagolását fájlalja. Igaz. csodálkozó szemmel járja a belső

világ titokzatos mélyséqeít, elmereng az emlékezet és az érzelmi világ
kiszámithatatlan rejtélyei felett. de tudja. hogy míndezen túl van még
valami. Az emlékezet Végtelenbe vesző csarnokának mélyén ragyog az
élet fénye, a lélek világossága...vita vitae meae", az ..élet élete". az
Isten. Ha az ember elfelejti önmagát. akkor elszakítja a szálakat. ame
lyekkel törékeny létének gyökerei belekapaszkodnak az élet éltető tala
jába. .. Szent Agoston megrendítő szavai az élet forrásaitól elszakadt.
magános lélek szomorú sorsát siratják. .

Ami Szerit Agoston korában az erőtlen és értelmetlen tömeg sivár
gyakorlata volt. életprogrammá vált a modern gondolkodás hajnalán.
A természettudományos haladás lázában. az önistenítés bontakozó má
morában az újkori ember elszakitjaa szálakat, amelyek esendő létét az
egyetemes értékek birodalmával egybekapcsolják. Becsukódnak a kapuk
a magasságok felé. hogy az autonóm ember saját törvényei szerint ke
reshesse a boldoqsáqot, imádhassa a földet és önmagát. Nehogy pedig
régmúlt idők hazajáró kisértetei megzavarják evilági békéjének bízton
sáqát, az ember gondosan eltorlaszolja az utat ... önmaga felé. Elmegy
megcsodálni az Óceán partjait, a bolygó csillagok pályáját és elhagyja
önmagát. Az ember a föld felé fordul. A külvilágra függeszti bámuló.
kereső tekintetét. Azt gondolja. hogy tudása leigázza a természetet.
megszabadítja őt a lét titokzatos borzonqásától, biztosítja a zavartalan
életet. amely nem ismer betegséget vagy szenvedést, és hosszú időre el
hárítja. vagy legalább is elfelejteti a nagy megoldhatatlant: az elmúlást
és a halált.

A kísérteteket mégsem lehetett elkergetni. Az újkor bűvészinasa

szellemeket idézett. és az új szellemek új rabságba törték az embert.
Eljött az óra, amikor a csalódott és kíábrándult modern ember ismét
ott állott belső világának szédítő. mélységei felett és a lélek rejtett vilá
gában kereste a választ az emberi titok nagy kérdéseire. Elefilozófia.
szellemtörténet. exísztencíalizmus, orvosi lélektan. a karakterológia szerte
ágazó irányai végső elemzésben az emberlét és embersors kérdéseinek
igézetében nyúlnak a lélekelemzés. karakterleírás. jellemértelmezés vál
tozatos eszközeihez. A modern emberben újra életrekel az érdeklődés

elfelejtett, elhagyott önmaga iránt.
Mégis mennyire más ez a világ, mint amelyről Szent Agoston álmo

dott! Látnoki tekintete az emberi sorsot az örök értékek távlatában
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szemlelte. az egyént a közösséq egységében értékelte és az isteni kegye
lern gyógyító, megváltó, üdvözítő áramaihoz akarta elvezetni. A modem
lélektudomány szemlelete immanens. Az elszigetelt emberi sorsot látja,
a magános embert, a lélek öntevékenységében kibontakozó sorsalaku
lást. A. konkrét adottságok, az elferdült és téves vágányokra csúszott
ember-míllíók életútjában fedezi fel az emberi sorsot. Nem is kell eljut
nunk az exísztencíálízmus lesújtó níhílízmusáíq, elég' végiglapoznunk a
modern lélektan nagymestereinek írásalt és kiderül, hogy gondolkoclá
sukban valami reménytelen szomorúsáq, lehangolt pesszímízrnus húzódtk
meg. Az ember- ..anyag", a magános ember sorsa reménytelen.

A régi és az új emberszemlélet

A transcendentálís távlatok értékelésének különbözöséqe mélyre
ható változásokat hozott a lélektani értelmezés területén is. Az ókori és
középkori tudós, a bölcselő és a teológus az embert az emberi természet
egyetemességében szemlelte. Kereste: mi "az ember", mí jellemzi az alap
vető emberi tevékenységeket, amelyekl minden emberben felfedezhetök,
mi a célja és értelme az emberi létnek, minden ember sorsának? Igaz, a
hellenizmus bölcselete már átéli az egyéni embersors esedékességét és
keresi az önálló, öntudatos állásfoglalást a végzet kikerülhetetlen szük
ségszerüségével szemben. A probléma alanya mégis "az ember", az egy
séges törvényszerűségeknek, az egyetemes végzetnek alárendelt ember.

A kereszténység elmélyíti az antik világ ébredező índívídualízmusá
nak eszméjét, de egyúttal energikusan rámutat az egyén közösséqí kap
csolataira is. A keresztény sors-dráma höse az egyéni ember. Krisztus
minden ember számára elhozta a megváltást. A bűn nemcsak az eredeti
bún közösSégi öröksége; hanem az ember személyes elhajlása is Isten
tő!. A megváltás az egyes ember személyí közreműködését kívánja. A
keresztény életszemlélet az egyéní embert állítja a földi értékek csúcs
pontjára: az ember nem tömegcikk, amely fáraók számára piramist épít
Egyptomban, vagy harci eszköz, amellyel Dáreíoszok és Nagy Sándo
rok indulnak a világ meghódítására, hanem személyíséq, akinek egyéni
rendeltetése és egyéni felelőssége az üdvösség művelése. A keresztény
individuum azonban csak a közösségben érik teljessé: az embemek az
Istennel való kegyelmi közössége az üdvösség elengedhetetlen feltétele,
a természetfeletti élet kegyelmi csatornái pedig rendes körűlmények kö
zött csak az Istentől rendelt szent közösség, az Egyház kebelében nyíl
nak meg. A kereszténység az egyéni érzéktudat ébredésének hatalmas
állomása. Egyetemes jellegéből következik azonban, hogy az embert az
örök normák fényében szemlélí, az egyéni emberben azt keresi, ami mé
lyen és egyetemesen emberi. Keresi a pontot, ahol mínden egyes ember
számára nyitva áll az ég és besugározhatik a lélekbe az isteni kegyelem.
Ezért az egyén sorsát értékelő keresztény tudomány érdeklődésének

tárgya ugyanaz, ami az antik világé: az egyetemes emberi természet fel
tárása. Az egyéninek oly fokú érvényesítése, amely az objektív, mínden
embert átfogó értékelést szétfeszítette volna, távol állott az antik világ
legnagyobbjaínak és a kereszténység gondokodóinak szándékától.
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Az újkori gondolkodás a renaissance és reformáció, a Ielvíláqoso
dás és liberalizmus igézetében széfrepesztette az objektív keretet. amely
ben évszázadokon keresztül élt az emberiség. Ogy gondolta, hogy az
ember sorsa egészen egyéni sors, az ember természete, rendeltetése nem
igazodik egységes és örök normák szerínt, hanem kínek-kinek egyéni
lehetőségeiben gyökerezik. A régi gondolkodáS meqtalálta, ami egybefűz,

a modern a különbségeket fedezi fel. A régi gondolkodás egységes 'célt
szabott minden ember elé, a modern gondolkodásban az emberi célok az
egyének sokszerü hajlandóságaiszerint forgácsolódnak széjjel. A mo
dern ember tudomásul veszi a különbséqeket, elfogadja a konkrét egyéni
ember hajlamait és nem ir elő normákat, amelyek az emberi üdvözülés
útját szabályozhatnák.

.Ez a kétféle szemlelet polártsan ellentétes adottságok Ieszültséqé
ben gyökerezik. Az ember valóban személyiség: öntudatos, elhatározásra,
állásfoglalásra képes lény, aki saját felelősségének tudatában válogatja
meg, mit tart értékesnek. Azonban ugyanakkor az eniberlét ontológiai
esedékességéből következik, hogy az emb-er nem a végső és legfőbb té
nyező a földi életben. Elhatározásainak felelősségével tartozik annak,
akitől léte ered, az. Istennek. A két sarok: az önálló, személyes tevé
kenységközpont és az Istennek alárendelt teremtményi lét, termékeny
feszültségben állanak egymással szemben. A régiek szemlelete nem ta
gadta az egyéni különbséqeket, de jogait kevésbbé vette figyelembe.
A modern csak ezeket látja és alig akarja tudomásul venni az egyete
mes kötöttségeket. A feszültség azonban. nem feltétlenül jelenti egyik
vagy másik sarok megsemmisülését. A két pólus egymásra van utalva,
kiegészítheti egymást. Mikor Szent Agoston hívó szavára önmagunk felé
fordítjuk tekintetünket. a kérdésünk épen ez: hogyan kapcsolódhatnak
a modern emberszemlelet eredményei az antik bölcselet és a keresztény
ség egyetemes érvényt igénylő gondolataihoz?

A modern lélektan számtalan eljárást, módszert dolgozott ki, ame
Iyek a lélek belső világának mélyebb ismeretére vezethetnek. Ezeknek
az eljárásoknak értéke két tényezőtől függ. Annál többet mondanak az
emberről, mínél gazdagabb a tapasztalati anyag, amelyre támaszkodnak
és minél átfogóbb a kép, amelyet az emberről rajzolnak. Nem célom,
hogy jelen tanulmányomban a jellem-ismerésnek. a karakter-díaqnosztí
kának fegyvertárát ismertessem. Nem foglalkozom azokkal a súlyos ís
meretelméletí problémákkal sem, amelyek az egyéni lélek világának
ismeretét annyira megnehezítik. Csak néhány alapvető mozzanatra
szeretnék ráeszrnéltetní, amelyek az önismeret elmélyítését irányítják és
az embert saját egyéni vonásain keresztül a benne rejlő örök emberihez
elvezethetik.

Allásfoglalás és közösségi keret

A Fülöp Caesareája felé vezető úton kérdezte meg az Üdvözítő ta
nítványait: "Ki vagyok én? Kinek tartanak engem az emberek?" ...
Papini elgondolkodik ennek a kérdésnek a mélységei felett. "A", efféle
kiváncsiság csak a tétova lelkekben ver gyökeret - írja a "Krisztus
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történeté't-ben, - azokban, amelyek nem ismerik önmagukat... Vala
mennyiünk részéről jogosult az efféle kérdés - csak ép az ő részéről

nem. Mivelhogy senki sem tudja valójában, hogy kicsoda, senki sem
ismeri határozottan a maga természetet, a maga hivatását, a maga igazi
nevét, amelyen megkövetelheti, hogy nevezzék. Az örökkévaló nevet,
amely végzetesen összefügg sorsunkkal: a mi míndentől független nevűn

ket... Míndeqyíkünknek van egy titkos neve, amely láthatatlan és való
ságos énünket kifejezi és amelyet mi nem tudunk meg soha, egészen az
újjászületés napjáig, egészen a feltámadás tökéletes fényességéig."

A modern' lélekkutatás megkísérli, hogy valamit ellessen ennek az
ismeretlen névnek a títkaiból. Ha útközben nem utasítja el a bölcselet
és teológia útmutatását, sokat nyujthat a "láthatatlan és valóságos én"
feltárásának fáradságos munkájához.

A XX.' század embere előtt már nem szorul bizonyításra Arisztote
lesz tétele: "az ember társas lény". Az önismeret útjára lépő ember, a
konkrét társadalmi ember benne áll és benne él, a társas kötöttségek,
vonatkozások és összefüggések szövevényes hálójában. Talán ez az első

élmény, amellyel az önmaga felé forduló ember találkozik: közösséqben
élek, körülöttem a család, az iskola, a mühely, a hivatal, az emberek
változatos csoportjai, amelyekbe valamilyen módon én is beletartozom.
Ha visszagondolok bontakozó életemre, úgy tűnik fel, hogy míndent,
amim van és mindent, ami vagyok, a társas közösség forrásain keresz
tül szereztem... Az emberélet ködbevesző hajnalán ott áll valaki, aki
nek meleg szeretete, lankadatlan gondoskodása őrködik a fejlődő élet
minden dobbanása felett. Ott áll a szerető, melenqetö, gondviselő édes
anya. Vele együtt egy komoly, szigorú hatalom: az útmutató, irányt
szabo, tilalmakkal és büntetésekkel is do'gozó, sokszor szerétettel meg
győzni akaró atyai tekintély. Akármelyik hiányozzék is: valami mély és
alapvető hiányzik az életünkből. Az anyai szeretet és az apai tekintély
helyébe léphet más szerétet és más tekintély; - egyszer míndenkínek
számára eljön a krízís, a leválás órája, de a gyermekkori ősi kapcsola
tokat valójában semmi sem pótolhatja. A környezet lassan kitágul. Új
arcok bukkannak fel. a szülőí nevelés meghitt keretét elfoglalja az is
kola: az új tudás és az új fegyelem birodalma. A gyermek 'lasSél.n fel
növekszik, de míelött belep az életbe, megvívja nagy küzdelmét, a ser
dülés krizisét. A szálak meqlazulnak, új vágyak, új szerelmek, a magány,
az eqyedűlvalósáq tudata, az önállóság igénye borítja el a fejlődő életet.
A régi eszmények elhomályosulnak. amit eddig építettünk, az emlékezés
ködébe hanyatlik. Felépül az új világ: az Én világom. Új közösségek
nyílnak: az én családom, az én hivatásom, az én népem közössége.

Ki vagyok Én? A közösséq embere, a társadalmi benyomások, be
folyások hordozója. Mit jelent számomra ez a társadalmi keret? Jelent
embereket és eszményeket, normákat és kötelezettségeket. Az emberek
hez a szimpatia és az ellenszenv, a szeretet és a gyűlölet, a vágy, az
irigység, a félelem és a bosszú ezerféle szálai fűzhetnek. A normákat és
a kötelezettségeket elfogadhatom vagy elvethetem. alkalmazkodom hoz
zájuk, vagy megtagadom őket, kételkedem érvényükben vagy fanatiku
san szolqálatukba lépek. A közösség emberének lenni' annyit jelent, hogy

584



állástfoglalok környezetem személyeivel és eszméivel szemben. Sajátos
éltemet az jellemzi, hogy a közösséq által . kínált normákból melyeket
választok cselekvésem állandó zsinórmértékéül. melyeket utasítok el,
milyen magatartást tanusítok a társadalmi keret normarendszerével szem
ben, milyen motivumok indítanak cselekvésre.

Belső sors

Az állásfoglalás a közösségi keret szolgáltatta értékekkel szemben
meg szabja az ember társadalmi sorsát. Vajjon kimerűl-e ebben az, amit
egyéniségnek, Én-nek nevezünk, a név, amelynek titokzatos tartalmát
kutatjuk?

Allásfoglalás kettőt jelent: egyrészt értéket, amellyel szemben állok
és amely követelményeket, igényeket támaszt velem szemben, vonz, ta
szít, csalogat vagy parancsol. - másrészt alanyí magatartást, amely el
dönti ennek a hívásnak a sorsát, magáévá teszi vagy elutasitjaa Ielkí
nált értéket. Az állásfoglalás alanyi oldalán áll a nagy titok, az Én igazi
titka. Belekapcsolódásunk a társadalmi keretbe nem a külvilág mechani
kus hatásának ere-dménye. Az emberi egyéniség nem nyers vászon, ame
lyet szorgalmas kezekkel "alakít festménnyé a külvilág befolyása, vagy
amelyen időnként megtörik minden reásugárzó erőhatás. A munka ket
tős, a külvilági behatást felfogja, feldolgozza, . alakítja az Én.

A tudatos állásfoglalást megelőzően titokzatos áramlások indulnak
meg bennünk. A modern' lélektan legújabb ágai ösztönökről beszélnek.
Az ösztön biológiailag az örökletes állományban gyökerező hajlandó
ság, amely valamely jó felé irányul. amely vissza akar állítaní. életre
akar kelteni valamit, ami már valamikor élő valóság volt a világban.
Az ösztön kifejezést a hagyományos lélektan és biológia egyoldalúan az
~gyén és a faj fenntartását célzó, a: cél ismerete nélkül is hatékony meg~

mozdolásokra foglalta le. A tények azt kívánják, hogy az ösztön körét
kitágítsuk. Önfenntartás és fajfenntartás két nagy keret, amelyben a
részletösztönök sokaságát tátja fel a gondos megfigyelés. A szereplés
és az indulati élet, a gyengédség és a férfias támadás, vezetés, lovaqías
ság igénye, az én kapcsolatainak keresése, a kötődés vágya, az énes
magatartások mechanizmusainak működése ösztönös gyökerekből táp
Iálkozík. Az ösztöncél nem is marad meg a bíolóqíaí lét kereeelben. Be
sugározza szellemi világunkat és áthatja valami módon magasabb élet
meqnyí'atkozásaínkat is.

Az ösztönök ősi emberi örökségek. Közvetlen forrásuk az élőlény

átöröklésí anyagában keresendő. Minden emberre az örökletes tényezők

változatos sokféleségében alakul ki egy sajátos alkat, ösztön-struktura,
amelynek a jellemzője az, hogy valamely meghatározott értékrendszer
rel szemben hajlamosít. Az egyik embert megigézi a föld szépséqe, az
anyaq.' a gép, a munka, uralkodni akar a világ felett, a másik az embe
rek felé fordul és szerető segítséggel akarja támogatni a gyengéket és
támasztalanokat. Az egyik kinyujtja kezét az embertárs után, a másik
önmagába zárkózik és csak saját belső világának sugallatait hallgatja.
A tudomány vagy a művészet szolqálóival szemben áll a mindennapi
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élet gyakorlati embere, aki nem elmélkedik és nem eszmei szépségek
megragadásán álmodozik, hanern bent áll a világban és rnunkájával ipar
kodik hatalmába keríteni a földet.

Az ember [ellemzöjé taz ösztönös értékfogékonyság, amelyet örök
ségül kapott őseitől. Mérhetetlenül bonyolult világ mered reánk az ösz
tönök távlataiban. Egyes ösztönös igények nyiltan felszínre lépnek,
nyérsen és közvétlenül érvényesülnek, mások a lélek mélyén lappanga
nak, de. mégis hatékonyak. Az ösztönök. világából szállanak fel azok az
indítások, amelyek cselekedeteink motívumaíul szolgálnak. Az ösztön a
gr'avitációs erő, amely súlyossá teszi a' lelket, úgy mínt Szent Ágoston
mondta a szeretetröl. "Amor meus pondus meum, eo feror quocunque
feror. .. A lelkem súlya, hajlandósága, gravitációs törvénye a szeretet,
az sodor, bárhova is tartok. Az .ösztönös igény mélyén ott él valamilyen
érték szeretete, amely 'súlyosssá teszi a lelket, vonja magával az illető

érték irányában. A modern lélektan egyik legfényesebb fejezete az,
amely kimutatja, hogyan gyökereznek ösztönös hajlandóságainkban vá
lasz.tásaink:az élettárs, a hivatás, az eszmények választása.

Az állástfoglaló Én

Társadalmi kultúrértékek, közösségi magatartás-formák és ösztönös
áramlások egymásra találnak az .. ember sorsában. Az ösztönös hajlandó
ságok szövedéke olyan, mínt egy finom rádióvevőkészülék. a reásza
kadó benyomásokból kiválogatja azokat a hullámhosszúságokat, ame
lyékre hangolva van.

De vajjon az én mibenléte kimerül-e a kulturális érték és az ösztö
nös áramlás kettősségében? Vajjon az emberi egyéniség valóban sors
szerüenki van-e szolgáltatva ösztönös adottságainak és annak a társa
dalmi keretnek. amelyben a véletlen szeszélyéí rfolytán életét leélní tar
tozik? Belső megfigyelésünk világosan meggyőz arról, hogy még egy
tényezőt kell seqítséqül hívni, ha emberi mivoltunk megértésére törek
szünk. Az "állásfoglalás", amelyet felfedeztünk társadalmi kapcsolataink
gyökerén, megjelenik ösztönös tényezőinkkal szemben is. Az ember ál
lást foglal nemcsak a külvilág adottságaival, hanem belső világának ösz
tönös .hajlandóságaival szemben is. Az állásfoglalás pedig többet jelent,
mint egyszerü befogadást, egy változhatatlan helyzet tudomásul vételét.
Az' állásfoglalás: elhatározás, kiválasztás, döntés. Allásíoqlalásunk mé
lyén feltárul előttünk énünk igazi arculata: a szabad szellemi személyiség.

Maga a végső tény: az öneszmélet élményében. felbukkanó szemé
lyes döntés tovább alig magyarázható jelenség. A lélektani elemzés a
személyes én-nek csak a tevékenyséqeít tudja megragadni. Az Én-tevé
kenység középpontján két alapvető működést találunk: az egyik tuda
tosítja külső és belső világunk tényeit, Indítékait. a. másik dönt a külső

igények és a belső indítások irányában. Ha ez a döntés önmagában
. nagy titok is, mégis valami módon megragadható. A döntés mindig mo
tivumokra támaszkodik. A motivumok pedig a -társadalmí keret és a
belső sors adataiból erednek. Méltán mondhatjuk tehát, hogy az jel
lemző egyéniségünkre, mílyen motivumokra támaszkodnak döntéseink.
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A külvilág értékeinek és a belső világ indításainak szövedékében
alakul ki az egyéni állásfoglalás, amely személyes énünket jellemzi. Ez
az állásfoglalás az állandó magatartás, az ember egyéni jelleme. A·· jel~
lem tehát dinamlkus jelenség. Nem merev váz, nem is egymásrahordott
tulajdonságok laza összefüggése. Mikor az emberek önismeretre gondol~

nak, ha a grafológustól vagy a tenyérjóstól. esetleg egy~egy teszt-próha
alapján, kiváncsian várják a választ a kérdésre: ki vagyok én? - rend
szerint azt várják, hogy felsoroljunk nekik egy sereg jó és rossz "tulaj~

donsáqot" . Ha eltalálunk néhányat, amit úgyis tudtak, nagyon meq
elégedettek. Lám a karakterológia megmutatta, ki vagyok. Pedig iqazá
ban ezáltal senki okosabb nem lett, senki egy lépésse] nem haladt előre

az önismeret rögös útjain.
Rövid eszmélkedesünkből könnyen érthető lesz a modern karak

terolóqíának, főleg pedig a mélylélektaní szempontokat is értékelő [el
lemtannak tétele, hogy nincsenek elszigetelt, katalogizálható "jellem
tulajdonságok" . A jellemne k vannak alapvető áramlásaí, amelyek az
érték. ösztön és én hármasságának állandó feszültségében bontakoznak
ki. Az úgynevezett jellemtulajdonságok: például szelíd, haragos, csendes,
indulatos, lehangolt, csak az egész összefüggésében értelmezhetők. Mín
den jellemvonás ~gy~egy megoldási lehetőség, amely a jellem ősi hár
masságának feszültséqét hivatott feloldani: Egészen mást jelent tehát a
szelídség. ha alapja-la mély emberszeretet. mintha valaki puszta félénk
ségből nem mer senkivel szembeszállani.

Személyes sors és örök értékek

A kulturális értékek világában az ember előbb vagy utóbb szembe
találja magát úgynevezett "végső értékekkel és végső kérdésekkel". Az
Abszolutum: a vallásos Abszolutum, amely mint teremtő hatalom feltét
len hódolatot követel. az erkölcsi Abszolutum. amely egyetemes érvényű

törvényekben szabályozza cselekvésünket. szintén állásfoglalásra kész
tet. Nem lehet közömbösen elmenni az Isten mellett. Mellette vagy el
lene állást kell foglalni. Akár meghajlok előtte, akár a képzelet világába
utalom letét, akár kételkedve kitérek útjából: magatartásom mindig
állásfoglalás: igen vagy nem az ember-lét végső adottságával szemben.

A modern mélylélektan mutatott rá arra, hogy ebben a vonat
kozásban is fennáll a külsö világ és a belső igények találkozása. Freud
szublimációs kísérletei, atya-komplexus magyarázata, Jung archetípusaí,
- bárhogyan értékeljük is ezeket a sokszor egyoldalúan kiélezett el
gondolásokat, - azt rnutatják, hogy az emberben él valamilyen ősi

igény, amely annyira nyitva áll az Isten felé, hogy pszichológiai nyelven
beszélve, kész önmagának is isteneket teremteni. Az elmélyedő bölcse
leti elemzés, amelynek állomásait most lépésről-lépésre nem követhetjük,
megállapítja, hogy Isten az objektív lét végső határozmánya, ,az emberi
élet végső célja és törvényhozója. Bármilyen kaotikus és zűrzavaros le~

.gyen is az egyéni ösztönsors alakulása, bármilyen állásfoglalások fakad
janak is az ösztönös áramlások és a társadalmi keret ütközéseíben, az
emberi élet legmélyebb mivoltában az abszolút értékek, végelemzésben
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az isteni jó birtoklása felé irányul. A Summa Theologica második ré
szének elején Szent Tamás mélyenszántó elemzessel mutatja ki, hogy
az örök emberi nyugtalanságok, a mindig újat kereső emberi vágyódá
sok, él kielégítetlen magánosság és a lázas élvezethajhászás vagy hata
lomra törés mélyén ott lüktet az egyetemes emberi vágya végtelen lelé.
Platon a Symposionban Diotima ajkára adja az örök szépség sóvárgá
sának halhatatlan himnuszát, Szent Ágoston pedig a híres ostiai beszél
getésben tárja fel az emberi lélek Isten felé szárnyaló nyugtalanságának
nagy titkát. Ha emberi létűnk, igazi énünk teljes megértését kívánjuk,
le kell számolnunk a nagy igazsággal: az emberlét végső, beteljesítő té
nyezője a végtelen Isten. Embernek lenni annyit jelent; mint szaladni az
örök istenbírás boldogsága felé, azon az úton, azokkal az eszközökkel,
amelyeket a Végtelen Irgalom és az örök Szeretet rendelt a föld szo
morú vándorának üdvözítésére. Ebben a távlatban új fényt és új színt
nyer az egyéni jellem problémája. Belátjuk talán, hogy énünk ígazi ar
culatát az örök értékekkel szemben való magatartásunk, állandó állás
foglalásunk szabályozza, de kínzó nyugtalansággal rnerűl fel a kérdés:
mi az értelme az egyéni sors sajátos értékirányainak. mi a szerepe annak
a változatos érték- és magatartás-skálának, amely a valóságos élet szö
vedékében olyan bonyolulttá teszi az emberi jellem felismerését?

A végtelen Jó birtokbavétele teremtett, anyagi iétünk korlátai kö
zött valósul meg. Az isteni jósággal szemben az egyetemes emberi ter
mészetben nyílik meg a ráhangzási lehetőség: minden eszes teremtmény
természeténél fogva hangolva van, hogy az Istennel személyes kapcso
latba léphessen, és csak ebben az egyesülésben, a szellemi látás és sze
retet egységében találja meg végső beteljesedését. Az isteni fény, amely
kiárad a teremtett világra, sokszínű szívárvánnyá törik a teremtmények
prizrnáján. Az örök emberi küldetés az emberi sors szövevényes útjain,
emberi hivatásokon és találkozásokon keresztűl, közvetlenül földi célok
szolgálatában valósul meg. Már a tudományelőtti gond01kodás is rá
döbben arra, hogy sorsunk alakulása, a konkrét' értékterület kiválasztása
nem áll hatalmunkban, hanem irracionális erők játékában bontakozik ki.
Nemcsak a külsö életkeret független személyes elhatarozásaínktól, ha
nem a belső értékelések, ösztönzések is, amelyek választásainkat. dön
téseinket előkészítik és befolyásolják. A hivatás, a pálya, a kűldetés, az
eszmények konkrét meqválasztása. az élettárs, az emberi kapcsolatok
megvalósulásában felmutatható valami, amí nem személyes választás,
hanem mélyről felfakadó ösztönzés, ösztönös értékelés eredménye.
Egyéniségünket nemcsak ·az akaratirány értékbeállítottsága határozza
meg, hanem jellemző ránk az is, milyen konkrét értékterületen. mílyen
énes mechanizmusok működése által valósítjuk meg végsö céljainkat.
A keret az egyik embernél' szükebb, a másiknál táqabb.. Egyikben csak
kevésszámú lehetőség vezet kiegyensúlyozott életre, és ha az ígények
nem találják meg a természetes megoldást, lelki katasztrófábar neurózísba
és pszíchózísba sodornak. A másik ember lehetőségei gazdagabbak,
könnyebben talál kiiqazodást az élet útvesztőiben. ,A keretet nem mi
választjuk. A természet adja velünk. Az isteni fény sok színre bomolva
más és más hullámhosszúságban érkezik az egyes, emberhez, alkalmaz-
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kodva az egyesek sajátos. egyéni hangoltságához. Minden fénysugár
isteni üzenet, amelynek az a feladata, hogy él korlátolt teremtményt neki
megfelelő életúton irányítsa Alkotója felé. Lehet, hogy a keret, amelyet
az ősök közvetítenek. megkönnyíti az objektív értékek megvalósitását.
lehet, hogy súlyos akadályokat állít eléje. Az ösztönös gyökérből fakadó
áramlásoknak mindenképen keresztül kell menniök a lelki tisztulás gyöt~

relmes útjain, a lemondás és áldozat. rögös ösvényein, hogy alélek ma
gasabb igényeinek hordozóivá lehessenek. Az ösztönös állomány nyers~

anyagából a szellem kemény vésője faraghat ja csak kí az egyéniség már
ványszobrát. A teremtmény korlátoltságának szomorú következménye,
hogya közvetlen értékek varázsa elhomályosíthatja a látást a végső

értékek felé. Az ember megrekedhet a közvetlen adottsáqoknál, a bíoló
giai értékek, vagy a földi javak kizárólagos elfogadásánál. Bezárkózha
tik saját énjének, az evilági értékeknek szűk körébe és ösztönös hajlan
dóságai szerint lemondhat a végső beteljesedésről, amelyet csak a véq
telen és örök értékek birtoklása nyujthat.

Szondi sorsanalízísének bevezetésében azt írja, hogy elgondolása
azért talál olyan nagyellenkezésre mind a tudomány, mind a laikus ví
lág odalán, mert világosan és határozottan szétszaggatja az illúziókat,
amelyeket olyan szeretettel táplál és dédelget a modern ember hiúsága.
Ezek között az illúziók között első helyen áll a teljes "szabadság" íllú
zíója: az őseitől és az Istentől független ember álomképe. A lélektani
alapokra támaszkodó bölcseleti eszmélkedes rámutat arra, hogy sorsunk
messzemenöen az ősöktől nyert hajlandóságok eredője. Az ősi hajlandó
ságok szabják meg a keretet. amelyben az emberi jellem kíbontakozha
tik. A· szellemi én a váltóállító, amelyik megszabja, hogy az öröklött
nyersanyag lehetőségei milyen emberi célok szolgálatába állanak. Lehet
ségesek természetesen olyan erős génikus határozmányok, vagy olyan
erős lelki megmozdulást kiváltó társadalmi benyomások, amelyeken
megtörik a szellem ereje. Ez azonban kivétel, még akkor is, ha a valós
életben nagyon gyakran az ösztönös hajlandóságok játsszák a vezérszó
lamot az emberi egyéniség kialakulásában. Az ösztönös adottságok haj
lamosítanak a szellem magasabb feladataira is. "De ha nem volna ben
nünk és felettünk a szellem, --- mondja Szondi a kisérleti ösztön
diaqnosztikát ismertető munkájában, - amely a humán igények terjesz
tésében hatékony, akkor egyáltalán nem volna lehetséges a humanizmus.
Az Én a híd a szellem és az ösztön között. Ö kapcsolja egybe az ern
berben az állatit az isteni szellemivel. .. Az Én lábaival az ösztönök ín
goványos talaján áll, fejével azonban eléri a szellem magaslatait. Mint
kötéltáncos mély szakadékok felett járja meg az ember kockázatos élet
útját, amely az ösztön-állattól a felsőbbrendű ember felé vezet. Igazán
nem csodálkozhatunk, ha közben sokan a mélységbe zuhannak... " ,
Mintha Szent Tamás habitus-tanának visszhangját hallanám: " ... a test
részéről találunk bízonyos készségeket (mondhatnám ösztönös hajlandó
ságokat ), amelyek az egyéni természetet jellemzik, legalább is csírasze
rűen, kezdeti állapotban; egyesek például sajátos testi berendezettséqük
nél fogva (..ex propria corporis complexíone" : ma így mondanánk:
bíológiai konstituciójuknál. vagy ösztönös alkatuknál fogva) hajlamosak

589



a tisztaságra, mások a szelídségre. (Summa Theoloqíca, I-ll. Q. 51.
a. 1.)

A teremtő és gondviselő Isten titka mögött mered a megváltó és
megszentelő Isten misztériuma, a kegyelem világa. A természetfeletti élet
nem változtatja meg emberi természetünk játékszabályait. Új célokat és
új erőket állit az élet porondjára és új problémákat nyujt a gondolkodó
ember számára. Ezeknek a kérdéseknek feszegetését most nem vállal
hatjuk. Ebben az összefüggésben érdemes lesz ráviláqítani problémánk
nak arra az ágára is, amelyet jelen tanulmányomban - a gondolatme
net töretlensége kedvéért szándékosan elmellöztem: a tudatosítás és a
tudattalan világ befolyásának szerepére az emberi jellem alakulásában.
A moderrs lélektan gazdag tapasztalati anyaqot, de talán a felvázoltaknál
is súlyosabb problémákat tartogat ezen a téren a bölcselő elme számára.

A klasszikus hagyomány azt tartotta, hogy Odysseus a régi jóslat
értelmében hazatérése után sem tudott otthonában megmaradni. "Se kis
fiam, se vénségtől elernyedt atyám, se nőrn, akinek örömére őriznem kel
lett köteles szerelmet, le nem győzhetett, lelkem szenvedélye: látni vilá
got, emberek hibáját, s erényüket. s okulni. mennyíféle" - énekli róla
Dante az Infernó-ban. Bejárja újra a tengereket, mig végre egy új föld
határán, talán a Purgatorio hegyének közelében, hirtelen támadt vihar 
titokzatos végzés szerint - a hullámok alá nyomja a törékeny csónaket.

A nyugtalan, kíábrándult modern ember is Odysseus hajój án indul
a lelki élet végzetes mélységei felé. Varázsvesszeje ismeretlen szörnye
ket idéz, bűvölő szavára megelevenednek a mélységek eltemetett hatal
masságai. Ha csak a tengert, a mélységeket látja, elnyelik a tudás és az
élet feneketlen örvényei. De ha megtalálja az égi fényt, a magasból
isteni világosságot sugárzó Beatrícét, ha szétszakadnak az önzés, a ke
vélység, az elfogultság és az élvezetvágy ködíályolaí, akkor megnyílik
az út a purgatórium verejtékes útján keresztül aparadiso napsugaras
magaslatai felé. És akkor az ember már itt a földön megsejti a névnek
a titkát, az "igazi, örökkévaló nevet, amely véqzetesen összefügg sor-·
sunkkal".

Á.RNYÉKUKAT AZ ÁGAK ...
Árnyékukat az ágak szétterítík.
A homokos út csillog. Száll a hang.
A szagos alma és a körte hizik
és rothad, ami tegnap lezuhant.

Nem bánja ezt a rózsa: foszforeszkál.
Nem bánja ezt a kö, a víz, a fú.
Minden nyugodt. Csupán én remegek már,
mert látom azt, hogy milyen egyszerü

a pusztulás és csöndes az enyészet;
a bomlás milyen szenvedélytelen
s hogy én, aki még mindig fájok, érzek,
egyszer még ezt is megismerhetem. Toldalagi Pál
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