
KÉRDÉSEK ÉS TÁVLATOK

Haeckel halálának harmincadik évfordulóján nem árt egy pillantást
vetnünk annak a biológiai elméletnek mai állására, amelyet ez a túlzásai
és ferdítéseí ellenére is kiváló német zoológus oly nagy hatással képví
selt, A fajok leszármazására és fejlődésére utalunk, arra, amit általában.
darwinizmusnak szoktak nevezni. Hogyan látják ma ezt a kérdést éi ka
tolíkus tudósok? Darwin, akinek Haeckel a nyomába lépett, kétségkívül
(~j korszakot nyitott a természettudományok történetében - mondja
Hans Plenk egyetemi tanár, akineki tanulmányát röviden ismertetni kí
vánjuk. A leszármazás gondolatát ugyanis ma már általánosan elfogad
ják s m.agát..a lesz~rmaz~i folya~atot P!.enk .sz:rilnt épp oly~ tényne.k
kell tekintenunk, mínt mas - kozvetlenul színtén meg nem ftgyelheto.
de egybevágó tapasztalások tömegéből kikövetkeztethető -' természet
tudományi felismerést, pl. atomok .létezését, Hogy ennek során az ernber
Iejlődése csímpánz-típusú majmokon és neandervölgyi típusú, tehát
szemöldök-dudorú és erősen csapott koponyáju közbenső alakzatoken
keresztül nient-e végbe: erősen kérdésessé vált azóta, hogy geológiailag
régibb koponyákat találtunk, amelyek nem maratják az emlitett jelleg
zetességeket. Az embernek állati elődöktől való levezetését azonban ez
semmiben sem érinti, ez a levezetés továbbra is elkerülhetetlen marad.
viszont a leletek eltérései még jobban kidomborítják azt a tényt, hogy
az ember leszármazását egyáltalán és csakí s mint fejlődési célt érthet
jük meg. S éppen ez a tény az - jelenti ki Plenk, _. amely fölött a
darwinizmus metafízíka-ellenes elmélete el akart siklani. A mai biológiát
ezzel szemben az jellemzi, hogy ettől az "anti-metafizikus" beállítottság
tól ismét eltávolodott.

A darwinizmus-nyujtotta magyarázat elégtelemégére már a nagy mű

címében - "The origin of species by means of natural selectíon"
(A fajok eredete, természeti kiválasztás útján) (1859) - kifejezett alap
gondolm rávilágít. Darwin ugyanis a fajok keletkezését, vagyis az élő

szervezetek birodalmának törzsfejlődését a "természetes kiválasztás", a
"szelekció" elvével magyarázza. Ö maga még nem emelte ugyan a sze
lekelót a megmagyarázhatás egyetlen és egyedüli elvévé, ez míndenesetre
nem valaminő szíqorúan a tényeknél maradó. hanem nyilvánvalóan "anti
metafízíkus" felfogásra irányul. Mert ez az elv a szervezetek fejlödését,
helyesen: magasabbra fejlődését, tehát egy céltudatos folyamatot, amely
csak. egy "alany" működéséből érthető meg, "a posteríori" kívánja ma
gyarázni, ami azt jelentené, hogy mindaz meqsemmísűl, ami nem a ma
gasabbnak irányában fejlődött. Nem tekintve azt, hogy (lyen teljes meq
semmisülés sohasem történt, az alaptévedés már ismeretelméleti is, olyan,
mint Münchhausen kísérlete, aki .saját hajánál fogva rántja ki magát az
ingoványból. A létért való harc, amelynek eszméjét Darwin tudtán kívül
az emberi szociológiából vette át, hogy a kiválasztás segédmotorjává és
az állandó megsemmisítés pergőtüzévé tegye; csak egy az elfogulatlan
természetszemlelet ama sok meghamisítása közül, amelyekbe ez az elmélet
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siklott. A számtalan ellenérv, amelyek cáfolják a szelekciónak tulajdo
nított hatást, mínd erre az alaptévedesre mutat rá. Legmeggyőzőbb

köztük bizonnyal az, hogy a kezdetlegesebb szer'Veie'f semmikép sincs
célszerűtlenebbül megalkotva. vagyis rosszabbul környezetéhez igazitva.
!niIlIt a magasabb. Sőt ké:ts'é'9'telen, hogy az eqysejtüek, de még inkább a
baktériumok és vírus-Iélék sokkal kedvezőtlenebbéletfeltételekkel is meg
bírkóznak, mim/: al magasabb szervezetek. A leszármazásilag régibb típu
sokat sem szeritották ki általánosságban a fiatalabb típusok. Azt, hogy
a kiválasztással a fejlődés egyetlen rúgójá\lá emelt merkantilisztikus hasz
nossági elv vakon megy ela természet végtelen formagazdagsága mellett,
csak futólag említjük meg.

A Lernerek "Zoologie phílosophíque" (1809) c. művéből Ieszürődö

lamerekizmus. amely a fajok származását az élőlények "aktív alkalmaz
kodására", vagyis a fajtípusokban a környezeti feltételek változásával
íellépö változásokra viszi vissza, ellentétben a darwínizmussal, már nem
.vantí-metaíízíkus" elmélet. Mert Lamarck számításba veszi az "életké
pesséqet" , amelynél fogva a szervezet képes bármely szervét átformálni
és újjáalkotni. Elmélete - állapítja meg Plenk - természetbölcseletileg
helyes, tisztán természettudományi szempontból azonban használhatat
lan, mert bebizonyosodott, hogy azok a tulajdonságok, amelyeket az
egyén csupán a legszorosabb értelemben vett egyéni életében "szerzett"
(pl. a kínai nők megnyomorított lába), nem örökíthetök át.

A darwindzmus éppen a törzskifejlődési folyamat természeti törvény
szerűségéről terelte el a figyelmet. Ennek folytán az "irányított" fej
lődés szembeszökö tényére kezdetben csak a szelekció mindenhatósága
ellen felhozott félénk kifogások formájában rnertek utalni. Plenk meq
említi itt a törzsfejlődési rokonságtól függetlenül fellépő "analóg" alak
zatsorokat, a konkrét módon megfigyelt mutációknak mindig "egész
szerű", vagyis az egész képet megváltoztató jellegét, és ,a paleóntoló
Hiai kutatásoktól megállapított "visszafordíthatatlansági törvényt", vagyis
azt, hogy a fejlődés nem térhet vislSzaaz elhagyott fokok felé. A klasz
szíkus darwinizmus számára elkerülhetetlen volt a teljesen egytörzsü alak-'
zatok felvétele, mert a közbenső alakzatokat is a családfa elágazási he
lyein az egyéni mutácíók véletlen találkozására kellett visszavezetnie.
amelyek - úgymond - a környezethez való tökéletesebb alkalmazko
dásukkal a régebbi fajtípust kíszorították, Már most éppen az ilyen
közbenső alakzat kívánja meg az egész szeevezet-típus tervszerű, korre
latív változásait, hogy új rendszer-kategóriák - pl. a hűllökből szár
mazó emlősök - kiindu:ló pontjává válhassek. Ám ilyen korrelatív vál
tozásokat csak a fajnak mint ilyennek önmagát változtató és alakító .
képességével. tehát csak az egész fajt megragadó folyamattal. sőt olyan
történéssel magyarázhatunk, amely bizonyára nem mindig csak egyetlen
fajra korlátozödott. Ez az oka, hogy pl. az átöröklés biológusai és ól

faj kutatók közűl Ttrele ("Rasse, Geist und Seele", 1935) iklifejezetten
soktörzsű fejlődési vonalak mellett száll síkra. Legutóbb pedig, 1947
ben, Grünberg bécsi biológus adott hangot ennek a ikJövetdménynek
abban a naqyon érdekes analízísében, amelyet a fajfogalomban benn
rejlő alakítóképességről tett közzé.
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Tanulmánya második részében Plenk áttekintést nyujt az emberből

kiinduló fejlődés sajátosságáról és üteméröl. Az embert jellemző sza
badság - mélyebb magyarázattaI: a tetmészeti-lémjűséqhez járuló szel
lcmi~lény(iség -. magával hozza. hogy az ember a maga környezetének
alakításában egészen más ütem szerínt fejlődik. mint az emberelőtti szer
vezetek összessége. Az ember a maga ténykedéseiben közvetlenül fd
tudja használni tapasztalásait [avításokra, s az egyén által szerzett ta
pasztalásokat más egyének is megtanulhatják. Az emberi kultúrfejlödés
nek éppen ez a sajátossága hatott ki - tudattalanu! is -c- mind a dar
wínizmusra, mind a Iamarckízmusra, amikor a törzsfejlődést az előbbi

az egyéni mutácíökra, utóbbi pedig az egyénileg szerzett tulajdonságok
közvetlen átörökítésére kívánta alapozni. Am éppen ezt a gyors ütemet.
amelyet a lamarckizmus az emberi alkotások területén észlelt és onnan
ragadott ki. nem találjuk meg sehol az emberelőtti természetben.
Utóbbi nemcsak arra van beállítva. hogy teremtményeit kizárólag a Iaj
hoz kötött nemtudatos erő irányítsa. de fejlődese sem az egyénileg
szerzett tulajdonsáqokon, hanem veleszületett mutácíókon keresztül
megy végbe. Másrészt a szelekció hatása az összes hibás fejlődések
kíküszöbölésére korlátozódik. tehát a védekezésre a degeneráltságba
süllyedés ellen. ami metlett még gondolnunk kell a "mikroevoluCíÓ" fíno
mításaíra, vagyis arra a csodálatos hozzámértségre is. amelyet minden
szervezet tanusit a maga életkörzetében. Az ember kulturálís fejlődé

sének gYDrs űteméoel szembenáll az ember "szomatikus". szervezeti tí
puaának viszonylagos állandósága, hiszen ez a tipus a tulajdonképeni
emberré-levés idejétől, (vagyis attól a. történelemelőéti kortól kezdve.
amikor ai ember már szerszámokat használ). semmiféle lényegesebb vál-
tozást sem mutat. .
. Azt. hogy az ember azóta az élő szervezetek birodalmában
tisztán biológiai szempontbel is külön helyet foglal el, amelyet a kör
nyezetének tőle magától kiinduló alakítása jellemez, legutóbb (1940) a
berlini. Gehlen tárta fel és méltatta behatóan. Tőle függetlenül Otto
Storch bécsi zoológus is megragadta ezt a gondolatot (1947). Storch
arra a nagyon figyelemreméltó megfontolásra jutott. hogy az emberi
"fenotípussal" szemben. amelyet az organikus átöröklés a legkisebb
testi és lelki jegyekig menően rögzít. az .embernek van egy "ergasto~

típusa", vagyis egy kidolgozható saját egyéln:i típusa is. amely a Ieno
típust fontosságban gyakran messze felülmúlja. Végeredményben tehát
.....:.. mondja Plenk - ma már a biológia sem hagyhatja figyelmen! kívül azt
a szellemtudományok számára alapvetőerr elvi jelentőségű megállapítást.
hogy az emberi ..falc" a pusztán biológiain túlmenő adottság.

*
A keresztény világnézetnek tehát igazán nem kell tartania attól.

hogy lényeges tételeiről a természettudományok. jelesen a biológia.
logikai lehetetlenséqet állapíthatnanak meg. Ellenkezően. ezek a tételek
a kutatás mai eredményeível nagyon is összeférnek. Sokkal komolyab
baknak látszanak e pillanatban azok a támadások. amelyek a lélekten
területéről érik az ember akarati szabadsáqát. mert hiszen ha az em-
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Iierí aktusokról vallott keresztény felfogás nem felelne meg a valóság
nak, össze kellene omlania nemcsak a keresztény erkölcsnek, de a tőle

elszakíthatatlan hitrendszernek ís. Erről persze szó sincsen, de kétséq
telen, hogy a mai pszícholóqíának vannak eredményei, amelyeket a mi
oldalunkon is tudomásul kell venni.

Mi jellemezte a katolíkus moralísták hagyományos, maqatartásáe?
-- teszi fel a kérdést nagy tanulmányában Jean R.imaud. Az, hogy egy
nagyon egyszerű lélektenre támaszkodott. A katekizmus, sőt a híttudo
mányí kézikönyvek is elsődleges adoetsáqoknak tekintették a világos ön-
tudatot. az egyéni erkölcsi tudatot, a szabadságot és a felelősséget.

Általánosságban megvalósultnak vették az emberi cselekedetek erkölcsi.
mínösülésének feltételeit. Úgy nézték az embert, mínt aki reggeltől estig
szabadon ténykedik, tehát csupa erkölcsi cselekedetet végez. Míndezzel

'szemben pedig most a moderrn pszichológia felkelti a kétséget, hogy
van-e egyáltalán ekeveti szebedséq, van-e egyáltalán világos öntudat és
Ielelös-e cselekedeteiért az ember? S felkelti ezt nem alap nélkül, mert
- 'hangoztart}a Rimaud is -- mi sem volna részünkről nagyobb hiba,
mint összetéveszteni Fteudot, ezt a korszakalkotó zseniális tudóst, a
h eudízmus bohócaival.

A pszichopathológia haladása volt az első, ·amely kikezdte bízton
sáqérzetünket. Addig azt hittük, hogy az elmebaj aránylaq ritka, hogy
az elmebeteget oly könnyű megkülönböztetni az eqészséqestől, mínt a
négert a Iehértöl, A nem kész őrültség-számba menö elmebetegségnek
még az eszméje is kifejezésbeli túlzásnak tűnt fel sokak előtt. Komoly
szerzetesek tartották a .meuraszténlát" képzelt betegségnek és próbálták
gyógyitani az akarlatra való ráhatással. Azok a moralísták, akik pszí
cholóqiával is fQglalkoztak, észrevették ugyan a hasonlóságot szenve
dély és Őrület között, de azt már "romantikus" tévedésnek érezték.
hogy a szenvedély személytelen. vak erővé válhatik. amely a felelőssé

get is meqszüntethetí. Az elmezavarok tanulmányozása azóta semmitsem
hagyott meg a betegségnek és az egészségnek ebből a tiszta elhatárolá
sából. Ellenkezően, kimutatta a folytonosságot a' normális esazabnor
mélis állapotok között. Fokozati különbségek uqyanazom a vonalon.
Ugyancsak nehéz választóvonalat húzníspl. egyfelől a bátortalanság és
a depressziós állapotok. másfelől a kudaec-psztchózís között, a minden
gyermek természetes állhatatlansáqa és az állhatatlansáqi pszichózis, a
féltékeny ember tárgyilagosság-hiánya és a paranoia torzító szemlelete.
a költött históriák kedvelése és megjátszása, másfelől a mythománia
között, egy nyugtalan lélek gyanakvásai és az üldöeésí mánia között.
Ez az oka annak. hogy az orvos állandó és szükséqes munkatársa lett
a nevelőnek. A lustaság, az önzés, a lopás, a hazudozás többnyire meg
találja magyarázatát a szellemi elmaradottságban, a gyors vagy túl lassú
növésben, a jellembeli inqadozásban, alkati szabálytalansáqban, a hely
telenül Ikiezelt érzékenységben, ha ugyan nem valami közeli. vagy távoli
átöröklésnek. vagy a környezet befolyásának következménye. S ami áll
a gyermekre, az - habár kevésbbé általánosan - áll a felnőUreis.

Bizonyos teriileteken kiilonosen ritka a teljesen egészséges ember, pl.
az m:tiszociá!is viselkedés és a nemiség körében. Hányszor megesik, hogy
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tehetetlenül állu.nJk: szemben a gyógyításra váró gyermekkel, mert előbb

egyik vagy másik szűlőjét, ha ugyan nem mínd a kettőt kellene keze
lésbe vennünk.

V an-e és milyen fokban VBln ezekután felelősség? M ikor beszélhe
tünk vétkességröl? Hiszen a felelősség eszméjét hozzákötöttük a szellemi
e~szség eszméjéhez s ma már tudjuk, hogy a szellemi egészség ritkán
teljes. És ha azt mondanók is Cerrellel. hogy ez a törékenység csupán
azoknak az abnormális feltételekneki következménye, amelyek közé ci
vilizádónk helyezte az embert, akkor is nekünk ennek a civilizációnak
embereivel van dolgunk. S van egy másik nyugtalanító fejezete is a
pszichopatológiának - mutat rá Rímaud, ._- az, amelyík a. személy ze
varairól szól. Eltekintve a megkettőzés, vagy többszöröződes nyílván
valóarn pathológikus eseteitől. amíkor pl. a gyógysz.er'észsegéd egyben
N apcleon is, kétségtelen hasonlóságot mutat ezzel a több "én"-nek
egészen normális különbözősége mínden emberben: a gyermek, az isko
lás, a pajtás, a szülö, a hitves, a foqlalkozást űző "én"~ek tömege.

De a mai pszichológusok még tovább mennek s kérdésessé teszik
magát az öntudatot is. Öntudat azoknak a bölcselöknek meghatározása
szerínt, ak~kJ tartózkodnak mínden metafízikaí . állítástól. azt jelentette,
hogy az ember tudatában van azoknak az állapotainak és aktusainak.
amelyeknek együttese az "én"-t alkotja. Másoknál ugyanez a szó jelölte
majd .ezt az ismeretet, majd pedig az "éin"-t, mint állapotainak és ak
tusainak alanyát, tehát mínt a gOllldolatától függet'lenül létező szellemet.
De mindennqien megegyeztek abban, hogy a világos és határozott ön
tudat kiterjed. egész lelki életünkre. A pszichológiai tudat így szílárd
alapja volt az erkölcsi tudatnak. A lelki élet kutetése azonban erre is
rácáfolt. Felfedeztük, hogy a világos tudat a "tudatalattiból" , ez pedig
a "tudattalanbó1" származik. "Sn"-űnk hétom rétegű. És ahogy a geo
lógiai térképek tükrözik a tényt, hogy a történelmi kor tartama elenyé
sző csekélység a történelemelötti koréhoz képest, ugyanígy a világos
tudat is csupán tajtékfodor. amely a tudatalattinak és a tudattalan
nak hullámait. koronázza. Magunkat megismerni tehát - mondják 
a legnehezebb, ha egyáltalán lehetséges vállalkozás. Mert a tudatalattit
olykor még észlelhetjük a za"arok nyomán, amelyeket kivált, s le is
szállhatunk hozzá az álmok vízsqálatával, vagy narkózis útján, amely
egyik-másik titkát pőrére vetkőzteti. Ám árnyék fedi az "én" mély ré
teqét, a. tudettelent, azt a talait, amelyben hajlamaink, .itendenciéink;'
csiráznak. Ma pedig tudjuk, hogy a tendencia a lelkiélet alapvető ténye.
Hajlamaink fakadására és kezdeti irányára. tehát nincs semmi behatá
sunk. Ebből következtetik. a pszichológusok, hogy miután tudattalan
.tendencíáínk határozzák meg magatartásunkat, az ember anélkül, hogy
tudná, determinálva van, még ha abban a képzelt meggyőződésben éli
is életét, hogy nincsen.

Ugyanakkor más pszichológusok. az ú. n. ;,kollektiv lélektan" szó
szólóí, témediék abbeli bizonyosságunkat is, hogy személni tudattal ren
delkezünk. Tegnap még akként szemleltük az ember és a társadalom
viszonyát, mint a sakktáblát. ahol a különböző figurák együttes játékot
folytatnak, de míndcn fiqurának megvan a sajátos hatóereje és mozqásí
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területe. Igaz, már Auguste Comte állította, hogy az egyén nem léte-
zik. De ezt úgy fogtuk fel, mi:nt a szocíálís individualizmus kárhoztatását.
A személyi egyéniség vitán kivül maradt. Azzal természetesen tisztában .
voltunk, hogy az egyé,TJ.; nemcsak külsö ténykedéseiben függ a többitől,

hanem tudatát, értelmét és -érzűletét is többé-kevésbbé megszabja a tár
sadalmí környezet. De ez csak arra a következtetésre juttatott bennün
ket, hogy az igazi függetlenség, vagyis az erkölcsi ítélkezés független
seqe az erösek kiváltsága. Míhelyt tehát sikerült valakinek' jellemmé
emelkednie, személy-volta kétségbe nem vonható.

Most azonban egyes pszichológusok azt állitják, hogy mint egyénisé-
gek nem is létezúnk, A mi többszörös személyíséqünk nem egyszerűen

szerep, amelyet "én"-ünk helyenként -és időnként játszik, hanem belül
is mi magunk vagyuk e személyíséqek. A gyermekség pl. nem korlátoz
ható a leszármazási és függési viszonyra. Egész valónkkal vagyunk szű

leínk gyermeke, s nem egyszerüen egy férfié éSI egy nőé, hanem éppen
azoké, akíké. Gyermeknek lenni magát a személy-voltunkat tevő dolog
s valamennyi között találn a leginkább az. Ha olyan természetes közös
ségről van szó, mint a család, akkor beletartozásunk nemcsupán helyzet,
hanem lényünk mély adottsága, - elemi feltétele míndannak, ami va
gyunk. Vegyük tehát számításba összes szociális "én"-jeinket: gyer
mek, fivér. hitves, barát, francia. párisi. munkás, vagy paraszt; ennek
a kornak és ennek a nemzedéknek embere - s -mondjuk meg, hogy
hol a mi személqiink, amely kikapcsolhatna magát mindezekbol a köte
lékekből s túlheledhetne mindezeket a szeeiélis személuiséqeket, míg
végül is "önmagára" teleine? Még akkor is, ha egyedül nézek fel egye
dül Istenre, amikor imádkozom, még akkor is míndazzal imádkozom,
ami vagyok. Hiú kísérlet tehát keresni azt a "személy"-t. amely el
tudná vonakoztatní magát az összes társadalmi kapcsolatoktól.

Ha ezeket az igazságokat fontolóra vesszük, mert jórészt igazságok .
ezek - folytatja Rímaud, - akkor íme, a személiji tudat kérdése egészen
más képet őlt, mint eddig. Nem elég többé hirdetni a jellem és az ítélet
függetlenségét. Az a kisgyermek, aki felolvassa a gyóntatónak a többé
kevésbbé mamája által diktált bűnlajstromot, nem a maga személei gyó
núsát végzi. De amikor már maga állítja össze azt a lajstromot, vajjon
micsoda gyónást végez? Bűnei a gyermek, a testvér. az iskolás, a pajtás
bűnei. lvIi a viszony il szemeloi tudat és ez összes közősségi tudatok
között?

Az az ember, akit a mai pszichológia elébünk tár, a multbeÜnél
sokkal alaposabban megismert ember. S az olvasó bizonyára igazat ad
nekünk abban, hogy a biológiai elméletek. mínt pl. a darwinizmus,
amellyel rovatunk első részében foglalkoztunk. a kereszténység elleni
kihasználhatóságuk mérvét illetően messze elmaradnak a modern pszi
cholcqie és szocioloqie mögött. Hiszen ha elejtjük: az ember személy
voltát, akkor a felelősség puszta szóvá silányul s nem-létezővé válik
nJinden morál. Hallatlanul izgalmas kérdés ez, és vaksáq, nagy mulasz
tás lenne, ha a katolicizmus <legjobb erői itthon és másutt nem vennék
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kritikai vizsgálat alá a pszícholóqusok állításait. Ezért kaptunk öröm
mel Jean Rimaud tanulmányán, aki a második fejezetben kifejti az ál
tala helyesnek tartott katolikus magatartás lényeges szempontjait is.

, EI kell fogadnunk' míndenekelött azt az igazságot - mondja
Rimaud, - hogy az öntudat. ha .a szabadságnak feltétele is, nem jelenti
önmagában a szabadságot. Ha erről megfeledkezünk és a kettőt. össze
keverjük, akkor a lelkeket valótlan felelősséggel terheljük. Viszont igaz
ság az is, hogy amikor a mély rétegekből kiinduló hullámok elérik a vilá
gos tudatot, gyakran van fölöttük tényleges hatalmunk. vagy úgy, hogy
gát,at emelünk elébük és visszatereljük. . vagy úgy, hogy mederbe szo
ritjuk őket és irányt szabunk nekik. Az egyformán bizonyos tények
zavaró kettősségével álluk tehát szembene egy detetrninizmussel, amely
szerepet visz az éber tudatban is, s egy képességgel, amelynél fogva
szabályozhatjuk a tudatalatti és tudattalan erőket, ha azokat tudatunkba
emeljük. A determinizmusnak és a szabadságnak ezt a játékát kell tehát
a rnoralístáknak pszichológus módjára tanulmányozníok, hogy éppúgy
nemet mondhassanak azoknak, akik túlozzák a tudatalatti determíníz
must, mint azoknak, akik szabadnak nyilvánitanak bennünket, mihelyt
világos öntudattal birunk. Mert csak akkor felelhetünk hatályosan az
előbbieknek, akik törölni szeretnék a felelősséget, ha nem ,kompromit
táljuk magunkat az utóbbíakkal, akik a felelősséget helytelenül kiterjesz-'
tik. S ettől a lwmpromittáltságtól kell mielőbb szabadulnunk.

"Újból felütöttem több morálteológiai kézikönyvet - írja Rimaud, 
amelyek ezelőtt harminc évvel tekintélyszámba mentek s amelyek kö
zül egynémelyik ma is használatban van. Újból elolvastam az emberi
cselekedetekről. az akarati elhatározásról. a tudatlanságról. az érzéki
vágyról, a félelemről szóló oldalakat. Abban a metaíízikaí lényben, ab
ban a testetlen szellemben, aki annak a morálnak elvont alanya, hogyan
is Ismerhetnők fel azt az embert, akit ma tapasztalásból ismerünk? Azt
a lényt, ha ugyan létezik, joggal tarthatnók felelősnek mindenért, és ha
nem tarthatnók, akkor ez csak kivételesen fordulhatna elő. S bizony,
igy gondolkodtak azok a mesterek is, akikkel az iskolákban találkeztam.
A legkisebb szót, a legkisebb gesztust, amelyre a gyermek ragadtatta
magát, akartnak. tudatosan akartnak. jelentőségteljesnek és természete
sen bűnösnek tekíntették. A látszat ellenére azonban mcralístáínk ke
vésbbé voltak biztosak. Rettenthetetlen és abszolút professzorok voltak, de
gyak,ram' közvetlenűl is megtapasztalták a lelkeket. Hamis pszichológiájuk
és helyes tapasztalatuk ellentétességében végül is empirikus kezuisztikébe
menekültek, kockáztatva azt, hogyengedékenyeknek és palástolóknak
tűnnek fel akkor, amíkor éppen igazságosak lettek." Ahhoz, hogy helye
sen tehessük fel a szabadság kérdését, konkrét módon arra az emberre
vonatkozóan kell feltennünk, akit a tapesztelés mutet. Igy azután többé.
nem az a lénlyeg. hogy mikor nem teljesen felelős az ember. hanem az.
hogy mikor felelős teljesen az ember? A kérdés kulcsát pedig a tudat
talan lelki élet ismerete nyujtja.
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Mihelics Vid

A valóság az, hogy az "én" éppúgy alanya a tudattalan lelki je
lenséqeknek, mint a tudatosoknak. Folytonosság és kölcsönhatás van a
két élet között, mint ahogy állandó a kapcsolat a testi élet és a lélek

'között is. "Ha egyedül a világos tudatra épitjük az erkölcsi tudat
elméletét. míként teológiai tanáraink tették, akkor túl szűik alapot adunk
neki." A kérdés igazában azon fordul meg, hogy az ember a tudattalan
adottsága mellett milqen méctékben képes olyan tudatos "én" kieleki
tá.sára, amelyért már felelösséggel tartozik. S Rímeud itt naqyom talá
loan mutat rá arra, hogy ha a tudattalan determínízmusok ismerete men
tesít is állítólagos felelösséqeki alól. egy másik tágabb és sziqorúbb [ele
lösségünk temnd, az nevezetesen, hogy az erkölcsi fegyelmet, amennyire
csak tudjuk, kiteriesszak a világos tudat alá, a tudatalatti mélqebb ré
tegre is. A XVII. század nagy lelki vezetöi, még az erkölcstan .veljo
gászositása" előtt, ezt ismerték fel. amikor nagyobb súlyt helyeztek a
hajlamok tisztogatására, mínt az elkövetett bűnök fölötti elmélkedésre.

Rímand ezután sorbaveszi azokat az okokat, amelyek miatt a mo
ralistának tanulmányoznia kell a tudatalatti és a tudattalan lelkis'éget.
Ezek a már gy,akorlati célzatú fejtegetései kiváltképem a gyóntatókat .
érdekelhetik. egy-két megállapitását azonban mi is megemlitjük. Az az
ifjú pl., aki pornográf képen legelteti a szemét, nyilváru felelős az igy
felidézett zavarokért. de nem felelős az, aki e zavarokat valami várat
lan találkozás nyomában érzi. Vannak lelki zavarbani szenvedök, akik
mégsem mentesíthetök míndern felelősség alól. Ilyenkor a papnak külön
kell választania azt, ami orvosi kezelésre szorul, s bajának ezzel a ré
szével orvoshoz küldeníe az illetőt. Ugy.anígy külön kell választani és
mérlegelni a megnyilatkozó személynél azokat az ítéleteket és híedelme
ket, amelyek az övéí, s azokat, amelyek a környezetei. Különös qond
dal és szeretettel kell kezelni a hetedik életév körüli gye'rmekeket, amikor
az öntudat kialakulása az oppozicióba helyezkedés útján indul.

Végeredményben a legfőbb tanulság a mai pszichológia eredmé
nyeiből. már t. i. az igazolt eredményekböl, hogy az ember csak akkor
(s annyiban szabad, ha és amennyiben maga is tudatosah dolgozik rajta.
Az ember mínt "személy" csak akkor létezhetik. ha szabadságának és
e szabadság elengedhetetlen feltételének. a világos öntudatnak birtoká
ban van. Ahhoz azonban, hogy ekként létezhessék, önmagának kell
önmagát személlyé építenie. Az az ember - mondja Rimaud, - "alkiit
a pszichológusok meqísmertek, valójában a teremtetés után elbukott em
ber, akiből éppen a nevelés és az erkölcs hiányzik. Az a morális és. az
a pedaqóqía, amelyet a megváltó isteni Mester hirdetett meg. Az igaz
ságnak tehát nincs mit félnie az igazságtól.
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