
Zemplén György

A SZEMÉLYISÉG KIBONTAKOzAsA
ÉS SZENT TANlAs EMBER-ESZMÉNYE

Mikor a fiatal kereszténység bensőségesebb kapcsolatba lép a hel
lén bölcselettel és a nagy rétorok, - [ustínus, alexandriai Kelemen.
Oríqenés, - az- örök Ige. a logos spermatikus kinyilatkoztatását fedezik
fel Athén bölcsességében. Tertullián keserű szavakkal kiált fel: "Jézus
Krísztus után mit kezdjünk az emberi tudományszomjjal és mit kezd
jünk a kutatással az evangéliumok birtokában?" Tertullián kérdésére.
H. W. Rüssel szcrint, a tomizmus nevében E. Gílson felelt: a kapcso
lat Athén és az evangélium között: az ember. "Az ember, a test és a
lélek a ma osztatlan egésze. mely kétceqtelcnül nem tudta volna meg
váltani őnr'iaqát kereszténység nélkül, de nélküle a kereszténység sem
talált volna semmit, amit megváltson."

Aquinói Szent Tamás víláqnézetében megkapó szintezisbe kapcso
lódik a kinyilatkoztatás emberfogalma és az antik antropológia. A szá
zadok qőrdűlő forgataga azonban új ismeretek felé haladt. Az antik
bölcs a kozrnosz harmonikus értékrendjében szemlelte az embert. a mo
dern tudós embere az autonom. mindentől elszakadt, míndentől füg
getlen. immanens értékekre néző magános és gyökertelen ember.

A modern lélekbúvár a természettudományos kutatás módszeres
eszközeivel doqozik. Eszköze, és tudásának mértéke a tapasztalás. A
tények érdeklik, a megfogható, az átélhető valóság. Figyelmét lcnyű

gözi az egyszeri. az esedékes, a mélység, a kiszámithatatlan, az egyéni
jel'egzetességek és az egyéni sorsalakulás irracionális világa. A meta
fizikumtól idegenkedik, a legtöbbször kereken tagadja lehetőséqét, de a
metafizikum mégis becsúczík viláqképébe. a szubjektivista, relativísta,
immanens, autonom gondolkodás terrnékebe.

Chasterton mondja, hogy Szent Tamás Aristoteles filozófiáját meg
keresztelte. Megkeresztelhetö-e a modern tudományemberfogalma? Szerit
Tamás antropo!ógiá;a mcqállja-e a helyét a modern tudomány eredmé
nyei előtt? Elvileg a válasz nem is olyan nehéz. A tények sikjában el
foglalható bármely lélektani megállapítás. mert a tények az iqazsáqnak
ellene nem mondnatnak. A lélektani eredmények kitágíthatják bölcseleti
és teológiai látásunkat, új alkalmazásokat és új megoldásokat köve
telhetnek és megtermékenyithetik a hagyományos tudomány eredmé
nyeit. Egészen másként áll a d010g a tények mögött meghúzódó rneta
fizikummal. Ha ezek tényleg a jelenségek eqyedülí magyarázatául szol
gálnának, akkor valóban megdőlne a szenttamácí gondolat. Ha azon
ban kimutathatjuk. hogya tomista antropológia szílárd alapul szolgál
mindazon tények és iqazo't elméletek számára, amelyek a modern lé
lektani kutatásban jelentkeznek. akkor Szent Tamás ujra keresztapa
lehet és az antik világ gyermekei mellé befoqadhatja, kissé megmos-
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datva és szalonképesen felöltöztetve a jelenkor rakoncátlan gyerme
keit is.

Az óriási problémakör szerteágazó területén szerétném megmutatni,
hogy a modern mélylélektaní kutatás tanítása a személyíséq kibonta
kozásáról hogyan építhető be a tomizmus antropológíájába.

A mult század végén kialakuló kisérleti lélektan eredményei és
problémái között édeskeveset hallunk arról, ami igazán emberi az em
berben: az Én, a személy, a szabadság problémáiról. A tudományos
lélektan elveszett az aprólékos részletkérdések tárgyalásában, hozott ér
tékes, gyakorlatilag is hasznosítható eredményeket, de elszakadt az
élő embertől. A karakterológia sztatikus irányai, például Ríbot, Kret
schmer, Haberlín, De Senne valamível már közelebb vittek a világos
sághoz, de megrekedtek az embertipusok merev és sztatikus jellenizé-
sénél. .

Orvos pszichtaterek gyakorlatában jelennek meg először azok az
eszmék, amelyek a lelki életnek eddíg alig sejtett mélységeit tárták fel
a tudományos kutatás előtt. Nagy művészek, író k és gondolkodók, misz
tíkusok és léleknevelők ősidők óta megéreztek valamít ennek a másik vi
lágnak a titkalból. a tudomány kapui azonban sokáíq zárva maradtak a
lélek félelmetes rétegeínek feltárása előtt.

Az első lépést a 'lelk! világ távlatainak kitágítása jelentette. A ko
rábbi és a korabeli lélektan úgy gondolta, hogy az ember lelki világa
a tudat jelenségeire korlátozódik. Lelki annyi, mínt tudatos. F r e u cl
orvosi tapasztalatai alapján megállapitotta, hogy alélek határai túlmu
tatnak a tudat keretein. Amit tudatnak nevezünk, csak vékony szeléte
a lelki világ egészének. A tudat mögött eleven, dinamikus élet folyik
és ez a tudatalatti világ erősen befolyásolja tudatunkat.

Freud hivatkozott az úgynevezett téves cselekvésekre, az álmokra és a
neurotikus betegségekre. A téves cselekvés, elszólás, elfelejtés esetén kimu
tatta, c hogya zavar két hajlandóság ütközéséből fakad: a tudatos én szán
dékát keresztezi a tudatalatt lappangó vágy. Ez a vágy nem érvényesülhet a
tudatos szándék elfojtó ereje miatt. Adandó alkalommal azonban valahogyan
mégis áttör és megzavarja a téves cselekvésben a szándékos cselekvés út
ját. Az álmok nem a képzelet értelmetlen és szeszélyes játékai. A mélvebb
elemzés seg:tségéve! értelmet nyernek. Az álomkép csak külső burka és hor
dozója egy mélyebb tartalomnak. Ez a tartalom: ösztönös vágyaink telje
sedése. Minthogy az én a tudatos életben kiszorított vágyakat az álom ide
jén sem engedi leplezetlenül érvényesülni, azért a vágyak álcázva. szimbó
likus képekbe öltözötten jelentkeznek az alvás idején. Az álom a tudatalatti.
kiszoritott vágyak teljesedése, álcázott. szrmbolikus formák között. Hasonlóan
kell értelmeznünk a neurózisokat. Gyökerük a gyermekkorban kiszorltott, meg
nem oldott ösztönös vágy. A felnőtt ember a társadalmi. esztétikus. higienikus
gátlások következtében nem engedi perverz. romboló, társadalomellenes ősz

törieit érvényesülni. Ha a személyiség nem elég erős az ösztönök belső nyo
másának elviseléséhez. akkor a vágy neurotikus tünetekben érvényesül: kény
szerképzetek, félelmek. hisztériás bénulások a lelki egyenértékei az elfojtott
és meg nem oldott ösztönszükséqleteknek.

Jelen problémánk szempontjából nem fontos, hogy külön foglal
kozzunk Freud ösztöntanának egyoldalúságaival. Rendkivül fontos azon.
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ban a továbbiak megértéséhez az a kép. amelyet a lelki világ szerkezeté
ről rajzol. A lelki egész sokkal több. mint a tudat: magában foglalja a
tudatalatti világ tartalmait is. Az ember ösi ösztönei. amelyek a gyer~

mekkorban leplezetlenül jelentkeznek. a nevelés következtében kíszorul
nak a tudatból. A kiszorított tartalmak alkotják az ösztönök világát.
a tudatalatti d a s E s-t. az ösvalamít. A .tudatos Én csak vékony sze
Ide az egész egyéniségnek. A külvíláq hatására alakul ki: az ösztönök
romboló erejének állít korlátot. A lelki egész ösztönösen megérzi. hogy
ha nem alkalmazkodik a társadalom korlátaihoz. sorsa menthetetlenül
az elmúlás és a romlás felé vezet. Ezért alakul ki a gyermekkor haj
nalán az Én. a közvetítő az ösztönök világa és a külvilág között. Egyes
cetekben sikerül az alkalmazkodáson túl az ösztön magasabbrangú fel
dolgozása is. Ennek a szublímácíónak útján alakul ki a F e I e t t e s
É n. az ember erkölcsi, vallási eszméinek. lelkíí smeretének foglalata.

C. G. J u n g. zürichi ídeqorvos, alapvonásaiban magáévá teszi a
freudi sémát. A horizont azonban még jobban kítáqul. Jung már nem
csak az orvos szemével nézi az embert. hanem felfedezi benne a kultu
rális értékek hordozóját is. A kultura az egész emberiség fáradozásá
nak gyümölcse. Jung úgy gondolja. hogy a tudatalatti világ köret tá~

gabbra kell fogni. .A tudatalatti magában foglalja a kiszoritott tartal
makat: erről - úgy véli - mínden nehézség nélkül meggyőz az orvosi
tapasztalás. A tapasztalat : azonban sokkal többet mond. A betegek
álmaiban. képzeletük játékában felbukkannak olyan tényezők is. amelyek
a mindennapi élet eseményeiből nem magyarázhatók. Szimbolumok je
lentkeznek. amelyek egyaránt Ielfcdczhetök a görög mítolóqíában, a
kínaiak erkölcsi tanításában vagy, az ősi hindu legendákban. A szim
bolumok mögött ősi emberi igények rejtőznek. A tudatalatti nemcsak
az egyes ember hajlandóságainak és személyes tapasztalatainak leté
teményese. hanem magában foglalja az emberiség, az ősök hajlandó
ságait és tapasztalatainak összességét. Nem szabad naiv módon velünk
született eszmékre vagy készen kapott cselekvési mechanizmusokra gon~

dolnunk. Amit az egyes ember örököl, az dinamikus nyomokban. funk
cíó-lehetőséqekben húzódik meg a lélek mélységeiben. Az egyén örökli
azokat a díspozícíókat, amelyek az ősök tapasztalata révén az ernberíséq
evezredes íej:ődésében kialakultak. Ezek a díszpozíciók. - ősi igények
és hajlandóságok. élet és kultura-teremtö vágyak meqtestesítői, - je~

lentkeznek az álmok szímbolíkájában és hatékonyak a neurótikus bán
talmak esetén.

A szírnbolíkus képzeteket nevezi Jung a r c h e t i P u soknak. Az anya
és az élettárs. a férfi és a nő. az Isten és a démon, .a jó és a rossz
képe ilyen archetípusokban száll fel a tudatalatti világ mélységeiből.

A kollektiv tudatalatti elqondolásán épül Jung lélektanának leqsa
játosabb gondolata: a szeméyiség kibontakozásának útja. amelyet i n d i ~

V i d u á c i ó s f o l y a m a tnak nevez.
Érdekes jelenség. - mondja, - hogy az újabbkori ember milyen

nagy érdek.ődéssel fordul a gyermek felé. A gyermeket akarja nevelni,
a gyermekből akar személyiséget alkotni. Nem veszi észre. hogy a ne-
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velőnek elsősorban saját magának kellene személyíséqnek lennie: ez
pedig vajmi ritkán mondható a mai emberekről. De egyébként is re
ménytelen vállalkozás, ha a gyermekből akarunk személyiséget nevelni.
A személyiség valamilyen teljesséqét, zárt egységet, meghatározottságot
jelent. A gyermek nem lehet ilyen egész: a személyíséq kialakítása csak
későbbi korokban lehetséges. Mí lehet azonban annak az oka, hogy az
emberek olyan lázasan iparkodnak a gyermeket "személyiséggé" nevelni?
Nyilván az, hogy mindenki érzi saját magában a befejezetlent, a hatá
rozatlant, a. részleqeset, egyszóval a "gyermeket". Amikor a gyermeket
akarjuk személyiséggé nevelni, akkor tulajdonképen a saját lelkünk mé
lyén élő gyermeket vetít jük ki és amit elmulasztottunk önmagunkkal
szemben az élet valóságában, azt szeretnénk a gyermekben valóra vál
tani.

Jung szerint az újkori, nyugati ember nagyon ritkán jut el a sze
mélyiség magaslataira. A legtöbb ember befejezetlen marad, őnmaga

teljessége soha nem lát napviláqot. Felo'dódik a "tömeg"-ben, a társa
dalmi szerepben, felszivódik a "más"-ban, nem éli saját életét, életének
ritmusa, a ko.lektív közösséggel lüktet együtt. Ez a megoldás min
denesetre könnyű, kényelmes, de nem veszélytelen. A kollektív tudat
alatti igényei ott szunnyadnak az emberi lélek mélyén és követelik jo
gaikat. Az ember bedughatja füleit a hívó szó előtt. de ennek a kífelé
fordulásnak. a társadalmi szeropben való feloldódásnak nagy az ára.
Elsorvad, ami az embernek személyes lehetőséqe, befejezetlen, torzó
marad az embri egyéniség. A neurózis sokszor ilyen döntő fíqyclmcz
tetés. i\ neurotikus tünetekben az eltemetett igények, az érvényesü'nt
nem tudó lehetőségek kérnek szót. A neurózis rncqbolyqacja a tudat
látszólagos egyensúlyi helyzetet. hogy érvényre juttassa az elhanyagolt
lélekrészeket. helyreállítsa a harrnoniát. amelyet egyik vagy másik lelki
vonás egyoldalú érvényesülése megzavart. Az índividuáció, a szemé
lyiséggé válás éppen azt jelenti. hogy az ember kiszakad a ,tömegember
kőtőttséqeiböl és saját bclrö törvénye szerint kezd élni. Ervényesü'ni
engedi azt, ami a tudatalatti világ hajlandóságaiban benne él: felszínre
hozza a teljes embert. A szcmé.yiséq maqánossáqot jelent, a magános
sors pedig sajátos rendeltetés gyümölcse. Egyéniség csak az lehet, aki
ben megszólaI a belső hang, a rendeltetés, a végzet szava. Napfényre
kerülnek a lélek mélyén szunnyadó lehetöséqek és a lélek, az Én, sze
mébe néz sorslehetőségeinek. Végzetessé válik a találkozás, ha a tudat
alatti világ kérlelhetet.en igénye elsöpri az Én-t és korlátlan uralomra
jut a lelekben. Ennek a tragikus ütközésnek legjellegzetesebb esete a
lelki betegség, a lélek elborulása, elmerülése a tudatalatti világ köd
tengerébe. A nagyzási mánia, vagy az üdöztetési félelem igy törheti
össze a bontakozó egyéniséget. Terméketlen marad a találkozás, ha
az Én visszariad a látomástól és ujra a külviláq, a ko.lektív személy
telenség, védőkarjaiba menckül. A szernclyíséq akkor bontakozik ki,
ha az En felismeri a látomásban egész emberségének küdeté iét. vá'lal
ja sorsát, mcqnemesítí és önmagána beépíti a feltörekvő hajlandó táqot.

Elsősorban az álmok világában jelentkeznek az individuációs tartalmak,
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Az álom Jung elgondolásában mélycbb és átfoqóbb jelentőségű, mint Freud
ösztöntanában. Az álom a lélek kieléqületlen, befejezetlen, elhanyagolt rétegei
ből száll fel. Nemcsak vágy teljesedés, hanem szirnboluma a lélek hiányai.nak
és új feladatainak. Lehet figyelmeztetés és vigasztalás, buzdítás és intés. Egy
szer megmutatja, hogy valami. még hiányzik a lelki élet teljességéből, máskor
óva int az úttól, amely felé a tudatos én haladni szándékozrkí Az álmok
szimhólikája lehet a mindennapi élet kicsinyes problémáinak képviselője, de
az igazán nagy, bár ritkább álmok, a kollektiv tudatalatti tartalmainak hor
dozói. Örök emberi vágyak és igények, az individuum kibontakozásának ál
lomásai jelentkeznek bennük.

Jung az índividuáció egyik legszebb példáját az Üdvözítő törté
netében látja. Nem kell hangsúlyoznom, mennyire elégtelen Jung mate
rialista értelmezése. De elvonatkozva az Üdvözitő ístenséqétöl, mint
példa alkalmas arra, hogy megvilágitsa Jung gondolatát, és egyúttal rá
mutasson ennek az elgondolásnak határaira is. nA személyiség életének
és értelmének egyik legragyogóbb történeti példája - mondja Jung,
Krísztus élete. A római cezarórnaniával szemben, - amely nemcsak El

császárnak, hanem minden rómainak jellegzetes vonása: 'cívis Romanus
sum' - megjelenik az ellenpólus a kereszténységben ... Amint azonban
az evangéliumok adataiból Krisztus személyiségének lelki alakulására
nézve értesülünk, ez az ellentét a keresztény vallás alapítójának lelké
ben is döntő szerepet játszott. A kisértés története világosan mu
tatja, milyen lelki erővel állott szemben Jézus: a korabeli lélektan ha
talmi ördöge volt, aki őt a pusztában megkisértette. Ez az ördög az
objektív pszichikum (= való igény) volt, amely a római birodalom né
peit hatalmában tartotta; ezért igéri Jézusnak a föld minden országát,
mintha őt Cézárrá akarná tenni. A belső hangot követve, rendelteté
sének és küldetésének hangjára hallgatva, Jézus önként kiszolgáltatta ma
gát az imperialista őrület támadásának, amely akkor míndenkít, győz

teseket és legyőzötteket eltöltött. Ezzel elismerte az objektív pszichi
kumnak természetet, amely az egész világot a szenvedés állapotába so
dortaés oly vágyat ébresztett a megváltás után, hogy az pogány köl
tők műveíben is kifejezésre jutott. Krisztus nem nyomta el a lelki tá
madást, de nem is engedte, hogy az őt elnyomja, hanem asszimilálta.
Igy' lett El világ fölött uralkodó cézárból szellemi királyság, az impe
rium Romanumból egyetemes. világ fölött álló Isten országa... A szere
tet vallása a római hatalmi ördög igényeinek pontos lélektani ellen
téte........ (;\Virklichkeit der Seele, 201-202.) Krisztus istenitése 
teszi hozzá Jung - világos kifejezése annak a mérhetetlen meqbecsü
lésnek. amelyben az emberiség minden időkben az igazi személyiséget
részesítette '" A kritikus protestáns teológia, amely kétségbevonja Krísz
tus istenségét, nem tagadhatja meg a tisztelet adóját Kríszus személyí
ségétől.

A gondolatmenet nagyon messze sodort a keresztény bölcselet és
teológia álláspontjától. Jung és a mélylélektan legtöbb mcstere nem is
titkolja, hogy amikor erkölcsről, vallásról, értékekről beszélnek ezeknek
a tényeknek csak lelki objektivitást tulajdonítanak. •

Igaz, J\JJl1tg szerínt ez is nagyon sok. A lelki ép oly valóság, mint az
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anyagi, egyiknek a természetéről ép oly keveset tudunk. mint a másikéról.
EZért lehetséges. hogy a lelki folyamatokat bizonyos jelenségek kapcsán
a tudomány visszavezesse az anyagi, Hziolóqtas, hormonális. qéníkus-ösztönös
f<;>lyamatokra, de ezért jogosult az az álláspont is. amely a lelki tények alap
jan az anyag fölé emelkedő szellemi világban keresi a lelki jelenségek gyö
kereit. Anyag és Szellem önmagában azonban mindig rejtve marad az emberi
értelem előtt.

Jung szerint az értékek világa: Isten, az angyal, a szellem. a jó és
a rossz küzdelme, a kultura értékei az emberi lélek belső világának ve
tülete. Abszolút szükségesek, hogy emberhez méltó életet élhessünk,
elhanyagolásuk megakasztja a személyiség kibontakozásának útját és
neurózisok forrása lehet, de tárgyi, egyénfeletti érvényt és fennállást
ezeknek a tényezőknek nem tulajdoníthatunk. Az empirikus lélektan
végső szava a metafizikai jelenségekkel szemben az agnosztikus ké
telkedés, amely ugyanakkor elfogadja az autonom. immanens emberkép
relativista metafízikáját.

De talán épen itt találjuk meg azt a pontot, ahol a tomista metafizika
belekapcsolódik a modern lélektani tapasztalás adataiba és a tények
érintetlenül hagyásával mélyebb értelmet nyujt a személyiség problé
májának megoldásához. Talán elég ennyit mondani, - de ez a néhány
szó végtelen világok távlatait jelenti -. a k e r e s z t é n y v i l á g f e l fo 
gás. szent Tamás b ö l c se l e t e valóságnak fogja fel
a z o k a t a z é r t ék e k e t - pozitiv vagy negativ előjelű értékeket,
- a m e l ye k a z e m b e r i f e j l ő d é s s o r á,n f e l b u k k a n n a k.
Valóságnak és objektív érvényűnek. nemcsak a pszichikai. hatékony
ság objektívitásában. - ezt Jung is elismeri és nagyon sokra tartja,
- hanem az emberi sorsot eldöntő értékében. emberi és erkölcsi köte-
lező erejében. .

Ebbe a keretbe már belefér mindaz, amit valódi lélektani tényként
igazol a modern tudomány. A tomizmus nem igényli a jogot. hogy
megjósoljon előre minden tudományos felfedezést, de metafízikaí alapjai
elég szilárdak ahhoz, hogy bármely tudományos felépitmény hordozá
sát elviselje.

Mikor Szent Tamás a S umm a T h e o log ic a második része
ben az emberi lét sorsdöntő problémáját. az erkölcsi élet. a ..motu:s
rationalis creaturae ad Deum" problémáját vizsgálja, bevezetésében a
bibliai történet ragyogó gondolata csillan fel előtte. Isten az embert sa
ját képére és hasonlatosságára teremtette. Az erkölcsi élet lényege ab
ban rejlik, hogy az ember kibontakoztatja a képet. amelyet a teremtés
pillanatában az Isten végtelen szeretete sugárzott reája. Ezt az ere
deti Isten-képet elhomályosította a bűn. eltorzította az érzékiségbe és
a gőgbe kapaszkodó szenvedély, de az ösztönös vágyak szövevényes
bozótjának mélyén mégis ott rejtőzik Isten örök gondolatának kép
mása: az ember. természetének ontológiai érintetlenségében. az értelem
és az ákarás képesséqével, az ember, aki ura lehet tetteinek, mert sza-
bad akarata felemeli az összes teremtett földi létezők fölé. Erre az
ontológiai ..naturára" épül az isteni irgalom csodája: a hívatás. hogy
az ember az isteni valóságot nemcsak a teremtmények tükrében szem-
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Iélje és tükrözze vissza. hanem eleven hordozója legyen az Isten örök
kévaló. belső életének.

Az adottság és a küldetés drámai feszültségét érezzük ki szent
Tamás rétorikamentes szavainak felséges lirájában, Önkénytelenűl rá
döbbenünk. hogy a szernélyíséq legmélyebb értelmű fogalma áll előt

tünk: mélyebb és tökéletesebb. teljesebb és valóságosabb, mint Jung
és a modern lélekbúvárok bizonytalan tapogatózása és formális szemé
lyiségrajza. A s z e m é l y i s é g n e m a d o t t s á g. h a n e m k ü l d e
t é s. Az Isten teli marokkal szórja az emberre ajándékait. a természet
és a kegyelem kincseit: belátást és szabadságot. az istenfiúság életé
nek kimeríthetetlen mélyséqeít, de mindez csak lehetőség. küldetés és
feladat. amelyet az élet küzdelmes kibontakozásában kell valóságra
váltani. Szent Tamás nagyon jól tudja. hogy az ernber ontológiai sze
mélyíséqe, az értelemmel és szabadsággal rendelkező szellemi egyéni
séqközpont, csak kiindulás és lehetöség. Az erkölcsi személyiség akkor
lesz készen, amikor az emberi szabadság gyökeret ver a jóban és az
erények által birtokba veszi eleven, élményszerű formában az örök
értékeket. Az ember individuum. nem a tömeg egy mozzanata, nem
a környezet és a körülmények függvénye. Ha tudatára ébred önnön
magának, tudatára ébred annak is, hogy ő a nagy magános, aki eqye
dül lehet saját sorsának alakítója. Szent Tamás tudja azt is, hogy az
ösztönök világának mélyséqeíből titokzatos hangok szólalnak meg és
hívják az embert. Nem fél attól, hogya Summa húszegynéhány quaes
tiójában tárgyalja a lélek affektív életét, a passiókat. Nem volt mani
cheus, aki megtagadja az anyagot, nem volt sztoikus, mert nem hirdette
a affektiv élet kiirtásának szükségességét, de nem engedett az alan
tas világ kísértésének sem, mert azt kivánta. hogyapassióban is
érvényesüljön a jó, az "esse secundum ratíonern", az Isten képének
kisugárzása. Minthogy pedig hitt abban, hogy alélek és a test nem
két antagonista hatalom, amelyeket a vak véletlen, vagy valamely
transzcendens bűn kényszeritett össze a földi élet keserves ösvényein,
azért azt tanította, hogy a passió, - ami a mai lélektan fogalmazása
szerínt felöleli az irracionális, affektív élet egész területet, - az a
tényező, amely előkészít a nagy választásra, a végső értékek meqra-

. gadására is. A passió lehet a romlás forrása, de jelezheti az örök
értékek szépségét is és lendítő eröül szolgálhat az akaratnak az
abszolut értékek felé irányuló törekvésében. A pszichológiai élet játé
kos mozgalmassága felett pedíg sziklaszilárdan hitte, hogy az ember
"creatura", teremtmény, az emberi személyiség "ens partícípatum",
amely a végső. beteljesedését nem birja önmagában. Az emberi índí
víduum kifelé hajlik, a más felé nyilik meg és akkor lesz egyedül iga
zán önqama, ha belekapcsolódik az értékbe. amely minden értéknek
forrása és teljessége. Az eszes teremtmény épen azáltal éri el saját
teljességet; hogy belekapcsolódik a legmagasabbrangú értékek rend
jébe. A szeretet, amely túlmutat az· emberi személyiség szűk korlá
tain, felemeli és teljessé alakítja a törékeny teremtmény belső töké
letesséqét.
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· Szent Tamás. lelkében újabb és mélyebb hangon csendül meg az
elet nagy harmóniája, amelyet romantikus történetfilozofusok oly szí
vesen keresnek az antik világban. Ezt a harmoniát sejtették és szorn
jaz ták Platon és Aristoteles, Homérosz hősei és a Stoa bölcselől. Va
lójában soha nem volt meg, valójában az antik ernber szavában min
dig felcsendül valaini a lét reménytelenségének, a megváltatlan embe
riség tragikumának motívumaíból. Szent Tamás megkeresztelte és meg
szentelte az antik harmonia vágyát. Gondolkozásában egységbe olvad
az anyag és a szellem, a test és a lélek, a természet és a kegyelem.
Az ember, a teremtés koronája az a kis világ, amelyben a nagy vi
lág minden létrétege egymásra talál. Ez az egység nem pantheisztikus
eqyszerűsítese vagy összekeverése a lét rétegeinek. Az anyag és a test
saját törvényű, a szellemtől különbözö valóság, a természet, a terem
tés korlátolt lét, amelyet végtelen világok választanak el a kegyelem
életétől. A lét rétegei azonban egymásra simulnak, egymásra épülnek:
az alsóbbrangú kínyúlík, hogy befogadja a magasabbrangú teljességet,
a tökéletesebb pedig felhasználja azokat az értékeket, amelyeket az
alacsonyabbrendű rétegek szolgáltatnak. A test és lélek lényegi egy
ségének, a "gratia non destruít, sed supponit naturam'i-nak a tétele
fejezik ki ezt a harmonikus, de hierarchikusan rendezett lét-rétegező

dést. Ezért Szent Tamás metafizikai elvei szerint az emberi élet, a
lelki világ vizsgálata nyitva áll a .modern lélekbúvár számára.

Mit adhat a modern emberfogalom a tomizmus személyiség képé
hez? Mit nyujthat a személyiség kialakulásának problérnájához? Mínd
azt, ami a metafizikai elvek érintetlenül hagyásával empirikus igazság
az ember víláqában, mindazt, ami annak a nyersanyagnak mélyebb is-
meretére vezethet, amelyből a szellem és kegyelem kiépiti az emberi
személyiséget. Különösen pedig adhat dinamikus szernpontokat, a fej
lődés eszméjét, az alakulóban lévő személyiség egyes állomásainak jel
lemzését, a konfliktusok rajzát, amelyen keresztül az erkölcsi szemé
lyiség kibontakozik. Felhivhatja figyelmünket arra, hogy az ember tel
jessége nemcsak az ész és akarat kiművelése, hanem az egész ember
kibontakozása Isten gondolata szerint. *

Szerit Tamás több helyen idézi Aristotelesnek egy tételét: "qualis
unusquisque est, talis finis videtur ei." Mindenki a saját természetének
megfelelően választja meg céljait. Ha kiszakítjuk az összefűqqésből, ak
kor egészen megdöbbentő értelmet nyerhet ez a tétel: szinte úgy lát
szik, hogy szentesiti a modern relatívízmust, Jung elgondolásait: min
denkinek saját belső igényei szerint kell személyiséggé válni, mínden
kinek a saját tudatalatti, irracionális, ösztönös világában szunnyadó vá
gyakhoz kell igent mondani. Ha azonban Szent Tamás tételét a tomiz
mus összefüggésében nézzük, akkor felcsillan benne az a harmonía,
amely egységbe foqlalhatja Szent Tamás keresztény hitét nemcsak az
antikvitás, hanem a modern lélektan igazi értékeivel is. Mindenki olyan

* Az itt elmondottak részletesebb kifejtése túllépné jelen tanulmányunk
kereteit. Igy ezt csak útalasnak tekintsük egy más alkalommal megirandó önálló
tanulmányra.
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célt választ, amely természetének megfelel: a célra törekvés nem ősz

tönös folyamat, illetve nemcsak öszönös folyamat, hanem a szellemi
szabadság nagy misztériuma. Az ember, minden ember, az isteni ér
tékek irányában hangolódik. az emberi természet "milyensége" olyan,
hogy csak az abszolut értékben, az Istenben találhat megnyugvást és
beteljesedést. A modern lélektan hatalmas fejezetei negative igazolják
ezt a tételt, az irodalom és a művészet számtalan alkotása hirdeti,
hogy ténylegesen nyugtalan marad az emberi szív, amíg ezen a földön
keresi a teljességet, az igazit, a boldogságot. A végső cél végtelen töké
letesséqét egy ember sem képes kimeríteni. A boldogság olyan, mint
a fény: mikor a teremtés prizmáján keresztűl belép az emberi lét kö
zegébe. ezer színre bomlik. Az egyes embernek megvan a sajátos em
beri küldetése, földi rendeltetése: a végső tökéletességet szűk keret
ben, saját egyéni adottságainak és hajlamainak megfelelő terűleten tar
tozik művelni. Ebben a pontban érvényesülhet a modern lélektani ta
pasztalás, a dinamikus emberfogalom egész gazdagsága. Az Isten nem
közlí minden egyes emberrel kinyilatkoztatás formájában. szándékait.
Kevesen vannak a Szent Pálok, akik az isteni látomás ritka pillanatá
ban ismerik fel küldetésüket. Az Isten az emberi természetbe oltott
hajlandóságokat, lehetőségeket, ezek a lehetőségek jelentkeznek az irra
cíonális világ áramlásaiban és előkészítik az utat, amelyen a teljcsér
tékű személyíség kibontakozhat. Ha igaz az, hogy a test és a lélek lé
nyegi egységet alkot, ha igaz az, hogy a kegyelem ráépit a természetre.
akkor igaznak kell lennie annak a gondolatnak is, hogya szellem és
a kegyelem az irracionális világ síkjában is megszólalhat. Meqszólal
hat, mint hívó szó, útbaigazító, felkészítő hajlandóság. Bármilyen vágy
nak, hajlamnak vagy törekvésnek végső rnértéke azonban az "esse
secundum ratíouem", amelyet a hit felemel a magasabbrangú életlehe
tőség színvonalára. az "esse secundum Deum" nívójára. Az irracionális
világ hajlandóságainak nyersanyagából. a hit által meqvíláqosított ész
irányitása mellett a kegyelem szolgálatában álló akarat az a tényező.

amely az emberi személyiség kibontakozásában a végső döntést kezé
ben tartja és kialakitja az Isten-képet, az Isten legszebb álmát az em
berről, a megváltott és megigazult emberről.

Szent Tamás hisz az értékek objektív fennállásában. az isteni ér
ték abszolút érvényében. De hisz abban is. hogy az ember hanqolva
van az értékekre, nemcsak az ontológiai hajlandóság síkjában. hanem
a lélektani tapasztalás területén is. A lelki készségek, a habitusok oká
ról elmélkedve azt találja, hogy minden ember rendelkezik csiraszerűen

valamilyen alapvető hanqoltsáqqal, amely öt a jó és az igazság felé
irányitja. A szellemi lélek ennek a hangoltságnak a forrása. De ezen
túl minden egyes ember sajátos tulajdonságokkal is rendelkezik, egyik
inkább hajlamos a tisztaságra, másik a szelídségre. Ennek a sajátos
hajlandóságnak gyökere a "complexio corporea", Tegyük ennek a
középkori kifejezésnek helyébe az alkatot, a génikus. ösztönforrásokat.
BiZ írracíonálét és megtaláltuk azt a pontot, amelyen Szent Tamás ta
nításába harmonikusan beépithetjük a modern pszichológiát.

.........
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Dante a purgatórium egyik felső körében találkozik Statíussal, fl

keresztény római költövel., aki már sietős léptekkel halad a végső sza
badulás felé. A római boldogan köszönti Vergiliust és míkor a mester
kérdezi, hogyan jutott el a keresztény hitre, tisztelettel feleli:

"Te mutattad meg a Parnasszus ormát
s itattál forrásából - szólt - te benned
találta lelkem világitó tornyá t.

Ugy tettél mínt kik sötét éjbe mennek
s fáklyát visznek. de nem látják a fényét.
csak az utánuk jövő örül ennek.

Uj század száll - daloltad - új reménység;
új nemzedék jön. égbül ereszkcdvén:
igazság és aranykor visszatér még!

Altalad lettem költő és keresztény." (Purq, XXII. 64.)

A modern lélektan Vergiliusa még nem született meg és azért talán
ez az idézet nem egészen illik megfontolásaink végére. De a tékozló fiú
makacs gőgje és dacos lázadása alatt mégis ott pislog a parázs. a szebb
és mélyebb élet. a teljesebb emberség vágya. Ha a tomista qondolat íé

nyenél nézzük ennek a modern embernek a lélektani képét. akkor el
simulnak a ráncok, kitisztul a szem és felénk sugárzik az igazi emberi
értékek, a személyiség szépségének ragyogása. A modern lélektan ad
valamit. új színt és új hangot. talán kissé elfelejtett hangot ahhoz. ami
teljessé teszi emberségünk... az emberi oldalt. Ha igy nézzük. akkor ta
lán ad valamit ahhoz. hogy általa legyünk ... ha nem is költők. de több
emberek és emberibb tudósok... és mivel G. von le Fort szava szerint
kereszténynek lenni több. mint embernek lenni. - iqazíbb. őszintébb
keresztények.

ÁLDOTT AZ OSTOROD

Aldott az ostorod,
Jobban üss. Édesern.
Foroqjon test-csiqám,
Sajogjak élesen.

Eqyszer csak változom:
Hang leszek. halk ige.
S füledbe elülök.
Mint búgó gerlice.

Holdsugár szőnyeqen

Járok akkor Veled.
S füleddel hallgatom
A szféra-éneket.

Harcos Ottó
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