
Szomor Tamás

SZEMÉLY ÉS SZEMÉLYISÉG

Alig hihető, hogya cím láttán ne ébrednének az olvasóban eleven
képzetek, melyekben személyek és személyiségek szerepelnsk: "Valaki
elvesztette a személyi igazolványát, egy baleset.nél, két személy súlyosan
megsérült", stb. Mindezekben közös, hogy ha személyt mondunk, egy
szerűen csak általában embert gondolunk. Változik azonban il helyzet,
ha azzal idéznek meg valakit, hogy a "személyes megjelenés' kötelező.

Ha egy fogadóesten megjelent személyiségekről olvasunk, tudjuk. hogy
olyan személyekről van szó, akik a közéletben. tudományban vagy mű

vészetben kiemelkedő szerepet játszanak. De már valami egészen másra
kell gondolnunk, ha azt halljuk, hogy valakinek személyiség-zavarai
vannak. Milyen tartalmak ;, jt óznek hát a személy és személviség
szavak mögött?

Az ember sajátos helyzete

Jellemző, hogy a közismert szavak: "Ismerd meg önmagadat!",
egy jóshely bejáratánál voltak olvashatók. A jóslatok ködös területén
az ember figyeimét önmagára irányítottak, de a Iilozófusok és tudósok
világos ismeretekre törekvő munkássága nagyon sokáig érdektelenül ment
el önmagunk megismerésének kérdése mellett.

Az európai gondolkodást megindító görög bölcselet elsősorban a
világot kutatta, melynek csak egyik különleges, de nem átfogó problé
máját látta az emberben. Nem is gondoltak hát másra, mint hogy ezt a
rendkívüli lényt valahogyelhelyezzék a világ egészében. Mikor a világ
dolgait sikerült kategóriákba sorolni, mert bizonyos járulékos valók
(mennyíség, minőség vonatkozások) mellett vannak maradandóbbnak
bizonyuló és önmagukban megálló szubsztanciák, "állagok", aránylag
könnyűnek bizonyult ezeket az állagokat is osztályozni, és pedig tökéle
tességük felmenő sorrendjében mint élettelen, aztán él ö, sót érzékekkel
bíró állagokat. E legutóbbi az állat (animál). Az ember tökéletessége azon
ban az állatokénak is felette áll, mégpedig azzal, hogy az embernek nem
csak érzékei vannak, hanem értelme is. Az ember a többi létezőhöz vi
szonyítottan úgy jelent meg a rangsor legelőkelőbb polcán, mint "animal
rationale - értelmes állat". Ez a helyezés a logikus Jclépités pontosságá
val mondja el, hogy az ember természete szerint önmagában megálló
lény, eleven, sőt érzékelő, azaz a külvilágra reflektáló, de mindezeken túr
még értelemmel is rendelkezik, ami a föld minden lénye között egyedül
neki sajátja, míg az értelmen kívül az összes többi nagyszerűséggelmár
az állatok is bírnak.

Ilyen gazdag tartalom fejeződött ki abban a két szóban, ami a lét
birásának fokozata szerint a többi létező között az ember rendszerbeli
helyét meghatározta, de mikor az ember meghatározásává váltan hasz
nálták, már nem tükrözte a valóságot, hiszen az ember nem szellemi mű
veletekkel gazdagított állat, hanem testben élő, még pontosabban: meg
testesült szellem (H. Ogiermann). A félreértett meghatározás végzetessé
lett, mert ha sokban segítette a tudományt, hogy az ember testi felépí
tésének, folyamatainak és megnyilvánulásainak a mélyére hatoljon, ala
posan elzárta a tekintet elől a teljes embert, akit lényegében is mindig
az állat felől akartak megérteni.
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Ha már az ember meghatározása is ilyen nehézkesen indult, még ke
ményebb diót jelentett a bölcselő elme számára a személy meghatározása.
Hiszen minden tapasztalható lény között egyedül az ember vehető sze
mélynek. Nem is igyekeztek hát feltörni a diót és megkeresni, hogy va
lójában mi az, ami az embert személlyé avatja, hanem beérték azzal,
hogy értelmességénél fogva az ember egyúttal személy is, ami kezdetben
elsősorban azt akarta hangsúlyozni, hogy jogok hordozója.

Ami kor a keresztények előtt Jézus Krisztus személyében az isten
emberi kettős természet és a Szentháromságban az egyetlen isteni ter
mászetnek háromszemélyűségojelent meg a hit vi.lágánál, a már megálla
podottnak vett korábbi fogalmak egyszeriben elégtelennek bizonyultak a
személy lényegének feltárásához. A keresztény hittudósoknak az egy
szerűen "magában megálló" állagon vagy magánvalón túl aszigorúan
"csak-magának-való" fogalmáig kellett eljutniok, ami az addigi rendsze
rezés vonalán olyan valót jelölt, mely nem csupán nem szorul arra, hogy
másvalami legyen a tartó alanya, hanem a magában-megállása annyira
érős, hogy másvalamivel újabb igazán egyet már nem is alkothat. A sze
mélynek ez a mélyebben bevilágító meghatározása - a személy az értel
mes csak-magának-való - az ember legbensőségesebbvilágának feltárása
szempontjából annyival, de csak annyival mondott többet a korábbi is
mereteknél, amennyiben kiderítette, hogy az értelmes természet és a csak
magának-valóság együttese ad egy olyan új létmozzanatot, ami az értel
mes valót személlyé emeli.

Az emberi személy sajátos helyzete a világban és minden egyes sze
mély különleges elhivatottsága (keresztény perszonalizmus) átütő jelen
tőségre emelkedett ugyan a keresztény gondolatvilágban és életalakítás
ban, de a bölcseletben továbbra is oly nagynak bizonyult a hagyomány
ereje, hogy az emberi személy külön kategóriáinak taglalásáig, azaz annak
megállapításáig, hogy mik azok a mozzanatok, amik sajátlagosan a sze
mélyre jellemzők, a bölcselők még mindig nem merészkedtek el, hanem
beérték a régi kategóriák csiszolgatásával. míg a teológiának még erre
sem voltakkoriban közvétlenül szüksége.

Útjában állott a kutatásnak az is, hogy egy ugyancsak hagyományos
tétel szerint tudományos vizsgálódás tárgya csak az "általános, az egye
temes" lehet, ami a jelen esetben egyértelmű azzal, hogy tudomány tár
gya lehet az egyetemes emberi természet, de nem az egyes ember. A sze
mély pedig az egyesben van. Majd amikor mégis utat tört magánaik a
tapasztalati világ egyedekben való kirtatásának irányzata, a vizsgálódás
tárgya még mindig nem az ember lett, hanem megint csak az anyag
világ maradt. Az újkor hajnalán úgy látszott, hogy az egyes személy a
maga sajátosságában végre előtérbe kerül, de Gíordano Bruno panteista
világképében sürgősen pat-ánnyá zsugorodott la mindenség végtelenbe fe
szülő méretei között. A XIX. századig húzódott az eutópai bölcselet fel
készülése. hogy az embert végre önmagában elemezze és sajátos értékei
ben vizsgálja, de csak a legutóbbi időkben sikerűlt, hogy a több oldalról
folyó kutatásokat valamiféle egységes szemlélet egészébe vonják.

Elhatározást szabadság

A "csaJk-magának-Vlaló" minden kétséget kizáróan fejezi. ki, hogya
személy nemcsak hogy egyedi létező, hanem egyediségében annyira ön
maga, hogy senki és semmi nem teheti a részévé. mert "egyes" a fajjal
szemben és egyes a fajhoz tartozá összes többi egyessel szemben is".
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Semmi kétség nem fér ahhoz sem, hogy az ember zártabban egyed, mint
a Ikutyáj1a, 'és ezért nem is egyszerűen egyed, hanem egyén. De ha az
egyén csak annyit mond, hogy emberi egyed, akkor nem állhatunk meg
itt, hiszen az egyén nem azért érdekes, mert egyed, hanem mert személy.

Mégis most már az egyénből kimdulva, az egyes ember megfigyelhető

megnyilatkozásaiból (a kisérleti lélektan területén megközelíthető meg
jelenéséből), az emberi magatartásból igyekeztek a személy megközelité
sére, és az egyes személy külön világát tevő magatartás gyökerét szemé
lyiségnek nevezték. '"A személy'tség az egyedi emberi lénynek minden
másétól eltérő eleven alapformája, mely létének egyidejű egyedi elemeit
áttekinthető egésszé szövi" (R. Guardini). Ez a sokrétűségében is egységes
személyiség szellemi élettel bíró lényt mutat, aki a jórészt veleszületett
testi-élettani alapjellege, lélektani reagálási módja, értelmi színvonala
és a környezet révén szerzett ismeretanyaga mellett elhatározási szabad
sággal is rendelkezik, megismerésében és törekvésében pedig nyitva áll
mínden létező, sőt maga a lét felé; világnézete, erkölcsi világa és szép
érzéke van, azaz nem közörnbös az igazzal, jóval és széppel szemben. Va
lami olyan jelentkezik teháta személyiségben, ami az egyszerűen anyagi
meghatározottságú lények magának-valóságát messze meghaladja, A sze
mélyiség kilép az anyagi természet meghatározottságából, a dolgok kö
töttségéből. A személyiségében megmutatkozó ember annyira a "magáé",
annyira bensőséges, annyira birtokában van önmagának, hogy nem egy'"
szerűen valahol van, hanem "jelen van" (praesentia), annyira független,
hogy szabadsággal rendelkezik, ami az anyagi valókkal szembeállíthatóan
az embert feltűnően kiszámíthatatlarmá teszi.

Anyagi-testi rnivoltában az ember is csak egy darab természet lenne,
de ami a személyiségében jelentkezik, azzal egyszeriben annyira más,
hogy ekkora "ontológiai szakadás" még az élet megjelenésével sem adó
dott a földön. A személyíségben egy bensőséges saját világgal és bizonyos
önkénnyel rendelkező Én mutatkozik meg, aki különbséget tud tenni ön
maga és a külvílág, önmaga és tevékenységei között, megismellése tár
gyává tudja tenni önmagát és tevékenységeit, mint a sajátmaga tevékeny
ségeit. fejlődése folyamán pedig 'a végbement változások ellenére is ugyan
annak tudja magát. Ez az öntudatosadás mindinkább mélyül egy mind
inkább "bensőséges" ember irányában, mialatt az anyagi-testi ,,\külsősé

ges" ember pár évtized után fokozatosan halad a teljes felbomlás felé.

Bármilyen sokat tudtunk is meg oa személynek, mint egyénnek, és
megtapasztalhatóan jelentkező személyiségének vizsgálatából. még ennyi
ismeret sem minősül kielégítőnek. A pszichológust, mikor idáig eljutott;
már további kérdés izgatja: "Nem érhetjük be olyan ismerettel, mely
csak arra korlátozódik, hogy látni engedi azt, amiből az emberi személy
áll. El kell jutnunk annak megértéséig, hogy ki az, akiről szó van" (G.
Hahn). Ilyen sürgerések vezettek el odáig, hogy másfél évezreden át
szinte mozdulatlan személyfogalmat az új vizsgálódások alapján továhb
fejlesszék, illetőleg a felgyülemlett kísérleti anyag felhasználásával a sze
mély belső világát bölcseleti fokon is újra elemezzék.

Magától értetődő, hogya személy bölcseleti vizsgálata minden to
vábbfejlesztésben is megmarad az elvonatkoztatottság területén. és a nyert
kép távolról. sem lehet olyan gazdag, mint egy konkrét ember a meg fi
gyelhető jelenségében, de hamarosan látni fogjuk, hogy ezen az áron
nemcsak a személynek, hanem még a személyiségnek is lényegesen vilá
gosabb, mélyebb és egységesebb látásáig juthatunk el.
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· Időbeliség és történetiség

Az ember nemcsak úgy van a világban, mint annak egyik darabja,
hanem külön is válik tőle, amikor akár a legegyszerűbb ítéletet megalkot
ja, például "a ló fut". Aki ezt mondja, tudatában van annak, hogy ő mint
megismerő alany áll egy megismert tárggyal szemben. De ezzel, ha nem
is kifejezetten, de önmagát is megismerés tárgyává tette, önmagát mint a
másikkal szemben. állót ismerte fel. A mozgó ló érzéki megismerése az
ítéletben szellemi megísmeréssé, gondolkodassá lett. Szent Tamás szerint
is a megismerő alanynak ez az önmagára irányulása, az önmagához mínt
megismerő alanyho z való teljes visszatérése (reditio completa subjecti in
seipsum) az anyagi valókkal szemben a szellemi valónak legjellemzőbb

tulajdonsága, az igazi "bensőségesség"alapja.
Az emberi szellem azonban az anyagival való szembenállás ellenére

is testben létező szellem és a megismerésben teljességgel a világra van
utalva, hiszen az ember semmiféle ismeretet nem hoz magával, hanem a
legegyszerűbbet is a tapasztalatból ikell megszereznie. Ha a dolgok nem
mutatkoznának meg nekünk, semmit sem tudnánk. Még a saját testünk
ről is csak a külvilággal kapcsolatosan tudjuk meg, hogy hozzánk tarto
zik. Az embernek először ki kell lépnie önmagából, hogy önmagába visz
szatérhessen. A bennünk jelentkező szellemi megismerés tehát alapvetően

befogadó jellegű. A külső világ révén szerzett ismereteink pedig nem
mondhatnak el többet, mint amennyit a tárgy megismerhetőségefelkínál.
De csak a személy annyira bensőséges, hogy igazán belülről mutassa meg
önmagát. Megismerésünk tehát tartalmilag telítetté csak akkor lesz, ha a
megismerhető külső tárgy nem egyszeruen másvalami, hanem másvalaki.
"Nemcsak sorrendbeli értelemben áll, hogy a gyermek minden más előtt

személyeket vesz tudomásul, hanem áll ez m inőségi értelemben is,
amennyiben eredetibben fogjuk fel a személyt, mint minden mást, és a
személy alatti létfokon lévőket igazi létükben és létértelmükben csak a
személyi léttel való analógiájuk révén tartjuk mélyebben" (E. Coreth).

Az emberi személy a test révén időbe és térbe ágyazott, amiből itt
számunkra elsősorban az időbeliség fontos, mert ez azt jelenti, hogy lehe
tőségeink megvalósítására, a bennünk lévő képességiségek ténylegesitése
csak a változások egymásutánjában mehet végbe. Ugyancsak mivel az
emberi szellem nem csupán történeteself "testbe zárt", hanem alapvetőerr

a testhez rendelt és a testre utalt, az emberi személy is osztozik az anyagi
valók sorsában, hogy az ember faj szerint sokszorozható. Senki emberi
személy nem meríti ki azt, amí az emberrel faj szerínt adva van tény
legesen és lehetőségben. "Az ember csak az emberiség keretei között le
hetséges" (K. Rahner). Az emberi személy élete időben és térben való
sul, magára ébredésében másik személyra és önmaga kibontakoztatásá
ban az egész emberi közösségre utalt. Ez pedig azt jelenti, hogy az em
beri személy lényege szerint csak más személlyel kapcsolatban és csak tör
ténetiségben lehetséges. Nemcsak a testi ember nem képzelhető el a szü
letésében magával hozott történeti háttér nélkül, hanem szellemi létével
is a történeti múlthoz kötött. Az időben kialakult és helyileg adott kö
zösségek, melyek az egyes személyt 'körülveszik, a kibontakozás sajátos
lehetőségeit is megszabják számára, Minden egyes ember szükségszerűen

a saját korának gyermeke még akkor is, ha szellemének eredetiségével
túlnő a korán. Ebből a kötöttségből persze nem következik, hogya sze
mély elhanyagolható tényező is legyen egy személytelen társadalom há
lójában. Minden közösség ugyanis személyek egymásra utaltságából folyó
kölcsönös egymásra-hatások egysége.
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Kapcsolat a "másikkal"

A személynek csak más személlyel kapcsolatban való lehetségessege
nem jelentheti azt sem, hogy az ember csak akkor személy, mikor egy
másikkal találkozik (aktualtsta perszonalizmus), mert a személy nem te
vékenység, hanem lét, "a találkozásban nem keletkezik, hanem aktuali
zálja magát, de mégis függ attól, hogy egyáltalán legyenek más szemé
lyek, mert csak akkor van létének értelme, ha vannak mások, akikkel a
találkozás lehetséges" (R. Guardini). Aktualizálni annyi mint foganatosí
taní, azaz ténylegesíteni vagy érvényesíteni. "A foganatosítás nemcsak
képességiség ténylegesítését jelenti, hanem a ténylegesség foganatosítá
sát és a ténylegességben létező való őntoganatosítását" (H. Ogiermann).
E titokzatosan ható kifejezés később a személyiség kulesát is a kezünkbe
adja, de az eddigiekkel kapcsolatban is már világossá válik annyi, hogy
a más személlyel való találkozásban éppen erről az "önfoganatosításról"
és "arról a léttaní tényről van szó, hogy az egyetlen személy elvben lehe
tetlen" (R. Guardini). A személy önfoganatosítása a másikkal való talál
kozásban a beszéd, a személyi való ön-közlése és a másik befogadása ré
vén történik. De ez a közlés és befogadás lehetetlen lenne a szeretet nél
kül. Megnyilatkozhat ugyan valaki egyoldalúan is a másik felé, de mire
lenne jó az ilyen kitárulkozás, ha a másik viszont zárt világ marad? Rög
tön változik azonban a helyzet, ha a mási1{ is feltárja magát és engedi a
személyes belső életébe való belátást. Szinte meglepőerr hat, hogya sze
retet, mint a szernélyi lét föltétele, riern is belőlünk, hanem mindegyi
künk számára először a másikból árad, aki vár reánk.

Az egymásra-utaltság kölcsönössége nélkül nincs személy, de e köl
csönösségnek az emberben van egy elkerülhetetlen határa: az emberi sze
mélynek a másik ember számára hozzáfénhetetlen, mert egyáltalában kö
zölhetetlen magánya. Eza magány nem a köznapi értelemben vett elkü
különültség, hiszen a többiektől való visszavonulás, menekülés vagy a
többiek által való kizárás egyúttal egy lehető, sőt igazában legtermészete
sebb odatartozást is mond. Az ember személyí magánya egyszerűen a
belső közölhetetlenség, melyet a legmélyebb emberi szeretet-kapcsolat
sem oldhat fel, mert teljességgel kimondhatatlan. Ami viszont kimond
hatatlan, azt az ember maga sem érti. Így az ember önmaga számára is
megoldhatatlan titok marad és mindig a befejezetlenség érzésében él.
A tudatossá is váló befejezetlenség hozza magával, hogy az emberi sze
mély önmagán túl keresi léte értelmét, míndig valamiképpen önmaga
fölé szeretné vetíteni önmagát és csillapíthatatlan szomjúság hajtja a lét
teljesség közelítésére az igaznak, jónak és szépnek mind teljesebb birtok
lásában. Tudomány, erkölcs, művészet, legmesszebbre célzóan pedig a
vallás, mind az emberi személy transzcendenciáját mutatják.

Az önfoganatosítás dinamizmusa

Az emberi személyről vala ismereteinket összegezve, immár a szemé
lyiségnek is nem csupán tapasztalati és leíró, hanem lételméleti fogalma
zását is megadhatjuk. Lélektani viszonylatban (pszichológiai) személyiség
egy ember lelki világának egésze adottságaival és hajlamaival, értékelé
seivel és irányulásatval. Eza folyton változó jelenség-egész egyúttal azt
is mutatja, hogy az ember életének egy-egy adott pillanatában mennyit
hordoz magában, valóra váltottan. abból, amire lehetőségel módot 'adtak
neki. Ezzel viszont már a személyiség azon arculatánál tartunk, melyet
erkölcsi (etikai) személyiségnek szokás nevezni. A léttaní értelemben vett
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(ontológiai) személyiség már nem a Lélektani vagy erkölcsi személyíség
jelenség-egésze, hanem éppen ennek az egésznek, mint jelenségnek, a
hordozó alanya. Végsőre visszavezetve tehát a személyiség az önmagát
foganatosító, önmagát időben kifejtő, adottságokat elviselő és lehetősé

geket valósító, dinamikus személy. Ennek megérzését tanúsítja a köz
napi szóhasználat, mely ha személyiségeket mond, míndjárt kiváló sze
mélyre gondol, mert abban tűnik ki igazában, hogy mit is jelent a sze
mélyben az, hogy egyúttal személyiség. De az ilyen "par excellence" sze
mélyiségen kívül személyiség az önmagát tevékenységben kibontó min
den emberi személy. Az a személy viszont, akiből a folytonosönfogana
tosítás dinamizmusa, az elszenvedés és alakítás feszülése hiányzik, nem
is nevezhető személyiségnek. Önmagában az életkor sem teszi, hogy egy
ember személyiséggé is legyen. Nem is hangzik már paradoxul, hogy ha
a személy önmagába zárkózik, ha a világból kiszakítottan csak önmagát
akarja őrizni, önmagától szakad el, és léte lézengessé lesz. Hiába van,
hogya személy a közölhetetlenség csak-magának valóságban a lét igen
magas fokú kiteljesedését jelenti, statikus zártságban önmagában válik
lehetetlenné, hiszen a lét maga tevékenységet is jelent. Ami létezik, el
kerülhetetlenül tevékenykedni kényszerül, és akarva-akaratlanul el kell
viselnie, hogy minden más is tevékenységben van, azaz őrá is hat, és neki
magának mindezekre ahatásokra megadón v,agy vísszavágón, de minden
képpen reagálnia kell. A reagáló személy a szernélyiség, aki nem egy
szerűen ,a meglévőt rögzíti, hanem folytonosan elérendő célok és meg
valósításra váró feladatok szolgálatában áll. A személyiség alakítására
való törekvés tehát már nem a személyi adottságok védése, hanem a tel
jes ember-volt megvalósításának hiánytalan vállalása. Ebben van ma
gyarázata a hozott áldozat értelmességének s az áldozatokra való elszánt
ságnak. Az ember minden pillanatban értékek vállalása előtt áll, és érté
kek valósításában érik a személyisége. Szinte az eredeti meghatározásunk
változataként mondhatjuk, hogy az értékelő és az értékeket tudatosan
valósító személy a személyiség.

Látszólagos ellentétek feloldása

A személyiség alakítása az egész ember minden képességének együt
tes latbavetését kívánja, ami a nagyon eltérő, de mindig erősen korlá
tozott képességek mellett sokféle nehézséget jelent. A nehézségek elsősor

ban még sem az egyéni adottságole korlátozottságaból adódnak, hiszen
végeredményben senkitől sem várható több, mint amire egyáltalán képes,
hanem sokkal inkább abból erednek, hogy ellentétként jelentkeznek
értékek, melyeknek pedig egyszerre való megragadása és hordozása nél
kül szó sem lehet igazi személyiségről.

A személyiség alakításának útjában folytonosan jelentkező és leg
alapvetőbb ellentétpárok: 1. Én és te, 2. Szeretet és jog, 3. Egyén és tár
sadalom, 4. Történetiség és szabadság.

1. En és te, A találkozásban (dialógusban) bontakozó személyiség
számára elengedhetetlen feltétel, hogy az ember elismerje a másik ember
személyi méltóságát, ebből következően tisztelettel kezélje és érvénye
sülni hagyja öt. Hit és bizalom nélkül nézni a másik felé, ez az elutasító
magatartás nemcsak kevesbítheti és meg is keseríthetia másikat, de ha
lálos sebet ejt önmagunkon is. A mindent csak krítízáló ember magára
marad és terméketlenné válik. Nincs igazában személy az én és a te el
lentétének feszülése nélkül: nyitva lenni a másik felé és elfogadni a má
sikat úgy, amint van, de ugyanakkor megőrizni az önmagunk zártságát,
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ez az első feltétele annak, hogy a személy dinamikussá legyen és kibon
takozzék. Gyakorlatilag azt fogja ez jelenteni, hogy a másikhoz való kö
zeledésben valamit mindig fel kell ugyan adnunk önmagunkból, de nem
azért, hogy megfogyatkozzunk, hanem éppen ellenkezőleg, hogy bőséges

Ellenszolgáltatásban részesülve ugyanakkor sokkal többé váljunk. Mint
ahogyan mindenki tapasztalhatta. hogy ajándékot adva elsősorban maga
gazdagodik.

2, Szereiei és jog, Az odaadás és magaőrzés egyensúlykeresésében
újabb ellentétpár lép elő: a szerétet és a jog. A jog nevében az ember a
saját személyiségének kibontakoztatása okából csak azt a segítséget igé
nyelheti másoktól, amelyet azok az ő saját szükségletüket meghaladó
többletből nyújthatnak neki. Másként vagyunk azonban a szeretettel,
amely arra késztethet mínket, hogyembertársunk javára még olyasmiről

is lemondjunk, amit a magunk számára egyébként szükségesnek érzünk.
A szerétet nevében odaadhatja az ember az életét is a másikért, de nincs
joga ahhoz, hogy megfossza magát az erkölcsi kiteljesedéshez szükséges
értékeitől, elsősorban tehát erkölcsi szabadságtól.

3, Egyén és társadalom. A joggal kapcsolathan már említettük az
esetet, mikor az ember személyiségének kibontakoztatása érdekében a
"többiekhez". vagyis a közösséghez fordul. A közösség is személyekből

áll, de állandó a veszély, hogyelszemélytelenedik, vagyis a tagok fölé nő

és embertelenné válik. A közösségek szélesedesével és sokszorozódásával
ez a veszély-lehetőség mind fenyegetőbb mérctet is ölt. Más oldalról vi
szont kétségtelen, hogy a személyiség csak úgy alakulhat ki, ha az ember
közösségben él. Innen van az, hogy a társadalom sajátos értékkel is bír, s
bizonyos vonatkozásokban az egyén fölött áll. Nem vitás u,;yanis, hogy
az emberi létlehetőségeket sokkal inkább valósíthatja meg a társadalom,
mint az egyes tagok bármelyike. Az emberi személyiség csak a közössé
geken át fejlődhet ki, ugyanakkor azonban a közősségck, mint emberi
együttesek, csak akkor lesznek "emberiek", ha erkölcsi szabadsággal ren
delkező, felelős személyek az összetevői.

Az' egyes személy felelőssége a társadalommal szemben a lomha rá
hagyatkozás és merev elzárkózás ellentétpára elé van állítva. Az első arra
vinné az embert, hogy egész személyi világát feladja. míg a másik annyira
az egyén önállósítása lenne, hogy a közösség tagjaiban csak az ellensze
gülés lehetőségét látná. Az embernek azonban nincs jogrr ahhoz; hogy
lemondjon önmagáról, pedig mindkét véglet erre visz, hisz az egyik oda
dobja belső világát, a másik pedig lehetetleniti önmagát, mert kiesik az
éltető keretb ől.

4, Történetiség és szabadság. Mind az egyes személy, mind a társa
dalom időhöz és térhez kötött történetiségben adott, az ember azonban
tud abszolút értékekről, és a szabadsága éppen abban áll, hogy a külső

adottságole és történések nem szabják meg szükségszerűen a magatartá
sát; azért is érzi elevenen, hogy felelős a tetteiért. A történetbe foglaltan
is tér és idő fölött áll az ember. A felelős szabadság a végesség kötött
ségében isa végtelenbe emeli az emberi személyt. Ez a kettösség teszi,
hogy az embernek és az emberiségnek nem csupán természet szabta tör
ténete, hanem szabadsággal munkált történelme van.

Sérülések és zavarok

A vázolt ellentétpárok magyarázzák, hogy mindaddig nem lehet szó
igazi személyiség kialakulásáról, amíg az ember nem képes a feszülő

erőknek együttes hordozására. Ha szélsőségesen csak az egyik tényező
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felé hajol, a másiknak mellőzése nyomán az előbbit is elsenyveszti. Már
pedig ilyen senyvesztő irányban hat: 1. az alakító erő kiesése, 2.a cél
talanság és reménytelenség, 3. a magára maradottság érzése.

1, Az alakító erő kiesese. Nem bontakozhat ki a személviség abban,
akiben a személyt személyiséggé tévő dinamizmus, a külvilággal való
folytonos dialógus és az ennek nyomában járó aktivitás hiányoznak. Min
den személy a történelem bizonyos pontján lép porondra, és ettől kezdve
neki magának is megvan "a maga intim történelme, melynek eseményeit
nyilvánvalóan mindegyikünk feljegyezte kora gyermeksége óta" (G,
IIahn). de "a maga történetébe bezárva lenni, már beteges jelenség"
(M. Eck), A esak-elviselésnek, a merő passzivitásnak érvényesülése lehe
tetlenné teszi az alakító erőnek, azaktivitásnak szóhoz jutását. Az em
ber belűlr-ől indul a külvilág felé és onnan tér önmagába vissza a meg
ismerésben, hogy aztán visszahasson a külvílágra szeretetben, tevékeny
ségben. Még a magatehetetlen betegnek is megmarad ez a törekvése és
lehetősége, mikor odaadó áldozat-vállalásával a többiek épülésére és erő

sítésére szolgál. Ha ez a tevékeny hatás elmarad, a magába zuhant sze
mély félbemaradt személyiség, hiszen a külső tényezők már nem arra
valók, hogya személyt gazdagítsák, és a személy is csődöt mondott a
külvilágra való visszahatásban.

2 A céltalanság és reménytelenség. Értelmes lénynek mindig valami
tudatos cél érdekében kell cselekednie, különben értelmetlenné válik a
tevékenysége. A gondolait és a cselekvés kettőssége lényegében robbantja
a személy világát, mert a kifelé jelentkező személyiség már nem az ön
magából tevékenykedő személy, hanem csak a külső előírásoknak sze
mélytelen végrehajtója, aki ezeket az előírásokat valami egészen távoli
szempont miatt tiszteli ugyan annyira, hogy nem mond nekik ellent, de
nem annyira, hogy azonosítani tudná magát velük. Ennek megfelelően

az ilyen embernek mínden küszködése reménytelen, hiszen ha tárgyilag
véve lenne is a tevékenységének célja, ezt a célt a személy nem látja
értelmesnek. A céltalan küzdés pedig eleve reménytelen.

3. A magára-maradottság érzése. A magát személyiségben kibonta
koztató személy a neki túlméretezett megpróbáltatásban vagy apróbb
sebzesek lassú elmélyülésében úgy elidegenedhet a külvilágtól, hogy
annak mozgalmasságában nem érzi többé a maga helyét, vagyis magára
marad. A magára maradt személy pedig vagy fáradtan keserűvé válik,
mert alakító ereje minden területet elvesztett, vagy éppen fordítva, cini
kusan nevet mindenki máson, mert immár mindenkitől függetlenül egye
dül önmagát tekinti igaz embernek és minden emberség mértékének.
A második lehetőséggel elkerülni látszik ugyana kiesettség gyötrelmeit,
mert nem süllyed fáradt passzivitásba, de az ellenkező aktivitása is csak
látszólagos, hiszen cak önmagában csapkod kétségbeesett keserűségében.

Ha a személyiség megromlásának ezeket a legalapvetőbb formáit
közös nevezőre kívánnők hozni, akkor azt kell mondanunk, hogy mind
Ezekben a személy dinamizmusa sérült. Pedig csak a dinamikus személy
a személyiség. Ezért beszélünk a szerr.élyiség megromlásának eseteiben
él személyiség zavarairól.

Onmagunk alakítása

Azt gondolhatnók, hogy a személyiség megromlásának okait kutatva
már a személyiség alakításának feltételeit is megtaláltuk. csak éppen
mindent az ellenkező előjellel kell vennünk. Az eset azonban nem ilyen
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egyszerű, mert már korábban láttuk, hogy a kóros passzivitásnak ellen
kező előjellel kóros aktivitás felel meg. Külön kell etehát a személyiség
fogalmából kiindulva megkeresnünk a személyiség alakításának feltéte
leit, melyekből a következőket kell kiemelnünk: 1..bátorság, 2. egyensúly,
3. befejezetlenség-tudat.

1, A bátorság. Ha .u személyiség éppen a tevékenységben jelentkező

személy, akkor nyilván a tevékenység lesz a személyiség alakításának első

feltétele. Ismert tény is, hogy az ember még tétlenségében is irtózik a
mozdulatlanságban való tespedéstől, és legalább álmodozni kezd. Ezzel
adva van, hogy az elernyedt ember is még úgy látja maga előtt a világot,
mint amelyet hivatva van' alakítani. Álmodozásában azt hiszi, hogy tesz
is valamit, pedig igazában nem mozdít semmit. "A személyiség lélektaná
nak egyik nagy feladata: különböztetni tudni valós és fiktív tevékenység
között" (M. Eck), A megkülönböztetés pedig talán ott kezdődik, hogy az
alakítandó világról való álmodozásban a világgal való kapcsolat megreked
a megismerésben és el sem indul a ráhatás útján. A ráhatást célzó va
lós tevékenység mindig felismerhető arról, hogy ebben benne van már
a személy bátorságának merészsége, a kockázat vállalása. Ezzel szemben
a fiktív tevékenység semmi más, mint a mozdulatlanság iszonyatából
eredő önáltatás, mely talán nagyokat gondol, de egyébként csak tesz
vesz anélkül, hogy ezzel a kitűzött, helyesebben csak felismert célhoz
akár egy lépéssel is !közelebb jutna.

2. Az egyensúly. A személynek a dinamikus személlyel való azono
sításából adódik, hogya személviség alakítása csak a személy és az őt

körülvevő külső világ, valamint a személyben lakozó nem egynevezőjű

adottságok feszültségének folytonos egyensúlyában valósítható.
Az egyensúly két szélsőséges véglet között a lebegés állapota. Ez az

egyensúlya személyiségben is csak a ténylegesen meglévő végleteknek
tudatában lehetséges. "Igazában valahogy azzal kezdődik, hogy tényként
számolunk azzal, hogy az élet nem múlik el szenvedések és lemondások
nélkül, hogy soha nem vagyunk biztositva tragikus történések ellen, és
hogya normális elővigyázatosságon túl semmit sem tehetünk ellenük.
De ugyanakkor fel kell ismernünk azt is, hogy az élet felett aratott győ

zelem nem abban áll, hogy ügyesen sikerül kitérnünk mindenféle szen
védésnek az útjából, hanem soklkal inkább abban áll a győzelem, hogy az
örömöket sem vesszük egészen magától értetődőnek, hanem élvezzük
őket. Semmi okunk, hogy szégyeljük a könnyeinket, amikor okunk van
a sírásra, ha egyszer minden örömteljes alkalommal igazán örülni is tu
dunk" (V. L.).

Vannak, akik kifejezetten és kizárólagosan ez egyensúlyban látják
az egészséges, "normális" személyiség egyetlen kellékét. Ezzel egyúttal
elvetik a szokásos felfogást, mely szerint normális csak az átlag-ember,
mert ami az átlagoson innen, akár túl van, az már nem normális. Ebben
az értelmezésben ,a legkiválóbb emberek, a legnagyszerűbb személyiségek
egyszerűen a nem-normállsok csoportjába kerülnek. A személy és szemé-

"lyíség belső világának immár mélyebb ismeretében természetes, hogy a
statisztukai átlagossal való ítélkezés ezen a területen egyenesen ellent
mondásos, mert minden személy külön világ és minden személyiség va
lami egészen új. Az egészségesnek ismérve itt csak ennek a sajátos külön
világnak belső struktúraja lehet, azt pedig minőségében az egyensúly
dönti el.

"Kiegyensúlyozott személyiség az, aki mind a belső egységében, mind
a külső magatartásában megtalálja minden pozitív törekvés kiegyenlíté-
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sét, és ezen kívül még az is sikerül neki, hogy bizonyos negatív törekvé
seknek önmagukban pozitív értelmet adjon. Mondhatnók úgy is, hogy a
kiegyensúlyozott lét abban áll, hogy tudatában vagyunk tökéletlensége
inknek. Aki elmebeteg, az nincs tudatában betegségének. Ezért képtelen
összhangba hozni belső világát és .kűlső magatartását. Normálisnak lenni
azt jelenti, hogya többi felnőtt között felnőttként viseli magát az ember,
azaz tudatosan vállalja önmagát, önmaga kibontakozását" (M, Eck).

3. A befejezetlenség tudata. A beteges személyiség önelégültségével
szemben az egészséges személyiség mindig tudatában van önmaga töké
letlenségének, a kiteljesedés befejezetlenégének. Aki már nem akar újat
tanulni, aki már nem akar más lenni, lezárja és csak őrzi magát. De láttuk,
hogy ez a megőrzés csak a folytonos dinamizmusban, a folytonos alaku
lásban lehetséges. Aki ebben a folyamatban egy ponton megreked, ha
marosan elveszti önmagát. Bénult szellemmel már nem személyiség a
személy. De a személynek a lét teljessége felé táruló transzcendenciája
úgyis elkerülhetetlenül hozza magával, hogy sem az egyes személy, sem
a társadalom nem érezheti magát soha befejezettnek. Ám éppen a foly
tonos befejezetlenség érzése a leghatalmasabb lendítő erő is mindannyi
unk számára.

---_."".,..,..----

WEÖRES SÁNDOH VERSEI

HÉT VÁLTOZAT AZ ÉNEKEK ÉNEKÉRE

I.

ETdőn, folyóbem halászt:l1n,
mikoT eljőtt imádottam
éjben lopakadva hDz.?ám,
meg ne sejtse házanépe.

KéTt, hogy lombból vessek ágyat,
csi.llag-árnyi~(m elaludt,
mea se tddnthettem aTcát,
JecU.e l:a1'j'L (iS haja.

II.

Azóta gondollwdom,
mint kivánjam ne kutattii,
milyen imádottam urcu ?
nem ok nélkül re itezett el.

Talán az a kivánsága,
ne ismerjem, igy szeressem,
['.:;[rt surran: éjszaka
[etcete vadonba hozzám.

Ci te tarlea üvegablak
i.:i[ szerelern napsütés~

u;jas k5pad!úm vet!
I!ol a tisztesség, a törvény,
i:lely gátolná léptedet ?
Siuiár vegyül sárba, porba,
c: E;dcn búnétöl mentes,
n~indig eredendő tiszta!

III.

S::il~~lán zulu: tetf) pc/e(1.
l\Iilycn. rén(li:.: akLire!:,
és te 111il ven jia tal V'J{t.~ !

H« majd afJuasfyán les.:P/(
Tf1int a.: ATarú{ s.:Uclái,
akt.cr is eljiiss:-e hO.2c,im ?

Ak!;G)' kell kőböL!el mérnem,
h [.I;edő mérleqre vetnem:
vajon mennyire szeretlek.

Most, madáTért Tikoltozva,
nem érdem, dehogy dicsőség,

ciuan jó szeTetni téged!
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