
Szomor Tamás

ÁLLATI LÉT ÉS EMBERI LELKIISMERET

ADat és ember lényeges különbözőségének egyik Iegszernbeőtlőbb

jele az emberi lelkiismeret. Dicsérik a ló értelmességét, a méh ezergal
mát, a hangya kitartását, a kutya hűségét, de még sohasem lehetett hal
lani, hogy valaki egy állat Ielkiismeretességét magasztalta volna, Most
mégis egymás mellé állítjuk az állatot és az embert, az állati léttel vet
jük egybe az emberi lelkiismeretet, hogy gyökerében vizsgálhassuk ,a
lelkiismeretet ott, ahol az állati létfoktól lényegesen elkülönülő maga
sabb fokú létezési mód jellemzőjeként megjelenik. Ez a szekatlan talál
kozás talán majdélesebib fényben mutatja meg a lelkiismeret lényegér
és az egyes ernber lelkiismereti felelősségét.

Két külön világ

Allat és ember mindig két különböző világot jelentett, de hogy hon
nan e külörrbség, annak megmagyarázása már nem adódik magától. Nincs
elintézvea kérdés azzal a Descartes-tól származó és sokáig kísértő álli
tással, hogy az embernek lelke van, míg az állatnak nincs. Az arrsztots
leszi szóhasználathoz szekott !középkori tudományosságban magától érte
tődő volt, hogy mindenütt lelket emlegessenek, ahol életet tapasztaltak.
mert az élőnek egyedi egységét jelentő és biztosító külön elvet (prin
dpium vitale) nevezték léleknek (anima), mely a szervezet differenciált
sága és vele a lélek önállósági foka szerint lehetett növényi, állati es
emberi lélek. A mai tudományos szemlélet is azt tanítja, hogy az állatok
nak iét külvilággal szemben tanúsított viselkedése csak pszichikai, azaz
lelki alapon magyarázható meg. Az állatokkal nem veleszületett, hanem
idők folyamán a tapasztalattal kialakuló feltételes reflexek a kívülről

jövő ingerre nem az ingerek, hanem egy hozzáfűződő tartalomnak meg
felelő visszahatások. A tartalom .ísmerete pedig lelki jelenség. Az állatok
lellki jelenségeivel foglalkozó tudomány az állatlélektan.

Megfelelőbbnek látszik az ember és az állat megkülönböztetése azon
az alapon,hogy az embernek szellemi világa van és ennek megfelelően

szellemi lelke, ami az állatnak nincs, hiszen az allatnak críncs szellemi
élete: tudománya, művészete, erkölcse, Ez az indokolás feltétlenül helyt
álló, de kérdés, hogy kielégitő-e,

Érdekes nehézség és talán meglepő is számunkra, amit Jean Frisc.h
a japánok felfogásáról ír. "Allati lélek és emberi szellem" című tanul
mányát a brüsszeli La Nouvelle után a zürichi Orientierung is közölte
1964-ben. Frísch abból indul ki cikkében, amit a tokiói ikatoiikus egYli
temerréveken át tapasztalt, hogy "a japán dJ1á1k egyszerűen visszataszító
nak találja, hogy elfogadja a mi széltében elterjedt nézetünket, hogy
egyedül és kizárólagosan csak az embernek van szellemi le1lke, ami hal
hatatlan, míg a többi élőlény <teljességgel CSi3Ik ,anyagi' lenne". "Sentk.inek
nem jutna eszébe Japánban, hogy állatot és embert egyenlővé tegyen.
Japán barátaim egyöntetűen hangoztattak: ami neldík a katolikuso!knál
elídegenítő, az az, hogy ezek semmit sem ismernek el az állatokban, ami
az emberi lény szellemi elvének megfelelője Lenne." A megfelelő keress
tény választ Fnisch tanulmánya üdvösségtörténeti alapon keresi, mert
ebben áldás és átok rendszerína emberre és állatra egyaránt kiterjed.
Mivelhogy a skolasztika sem ismert éles dualízmust, FriBch a hagyo-
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mányra is támaszkodva úgy Iátja, hogy az embernek: és az állatnak bizo
rryos fokú üdvösségtörténeti sorsközössége szirrte magától értetődő: "Az
embert mindaz a teremtmény hozta létre és tartja életben, ami a lebben
megelőzte. Az embernek tehát kötelessége, hogy a teremtményeket a
végső beteljesedésükig elvezesse."

Ha jól értettük a japán nehézséget és Frisch feloldast kereső kisér
letét, igazában annak tisztázásáról van szó, hogy vajon nem áll-e köze
lebb az állat az emberhez, és nem tagadunk-e le valamit az állatból, ha
a különbséget olyan egyszerűsítve fejezzük ki, hogy az embernek szeil
leme van, míg az állatnak nincs. Teilhard de Chardin tanítása jut eszünkbe,
mely szerínt az ember története az egész anyagvilág folyton haladó fel
emelése, és ez a kapcsolat nem tűri, hogy az ember valaha is elidegened
jék a nála alacsonyabb rendű valóktól. De ebben az értelemben szólt
már Aquinói Tamás is, mikor azt írta: "Test nélkül az (emberi) lélek nem
tökéletesen meghatározott természet, hanem az emberi természetnek
<sak része", amely összefüggésben van a test mindenkori tökéletességű

fokával, hiszen - legalábbis ezerinte - "a magzat először csak a növényi
élettokot éli, aztán az állatít, végül pedig az emberit. Az egész nemződes

végső foika tehát az emberi lélek, és e felé mint végső meghatározó felé
törekszik az anyag". Nem kétséges, hogy a végső meghatározóhan vala
rnennyí korábbi meghatározónak is benne kell lennie, hiszen ha ezek
tökéletességeibőla végsőben csak valami is hiányzik, akkor a kiesett ér
ték egyáltalán nem vezetett a végső meghatározó felé. Hogy viszont miri
den létezőben ezt a "törekvést" lehetett felfedezni, elég bizonyságnak tet
sett arra nézve, hogy mínden lényeges különbözőségellenére is az anya
got, növényt, állatot és embert valami mélységes egység fogja át, amely
nek 'értelmében minden magasabb rendű őrzi és tovább fejleszti a nála
alacsonyabb rendűeknek rninden tökéletességet, Ez a felismerés a ter
mészettudományok kísérleti kutatása révén .nemcsak hogy semmit nem
vesztett hiteléből, hanern még világosabbá lés meggyőzőbbé is vált,

A biológia kimutatta az életfolyamatokra minden szervezetben érvé
nyes sajátosságokat, a biokémia és biofizika megtanított bennünket arra,
hogy minden életmegnyilvánulás mélyén fizikai és kémiai folyamatok sze
repelnek. Ugyanakkor világossá lett azonban az is, hogy nem magyaráz
ható meg fizikával a kémia, kémiával az élet, növénnyel az állat és az
állattal az ember. Minden fokra áll, hogy önmagát ugyan megörizve, de
osak a magasabb rendűnek alapjává válva és annak alárendelve jut el
a további tökéletesedéshez olyannyira, hogy erről a folyamatról a tudo
mányos fogalmazás is mint fejlődésről, evolúcióról beszél, ami éppen a
kibontakozást fejezi ki. Természetesnek fogjuk találni, hogy e kíbonta
kozás közben a határok legalább vészben elmosódottak lehetnek. A1l.aJt
és ember viszonylatában például az érzékelés szerveí és lefolyásai jó
részt azonosak, és ennek megfelelőerr az állat viselkedése sok mozzanatá
ban egészen emberies jellegű lehet. Gondoljunk csak egy jól nevelt kutyá
Mk értelmes és érzelmeikben is gazdag reagálásaíra.

A középkorí bölcselet tanítása. mégis az volt, hogy minden látszó
lagos azonosság ellenére is az embernek még az állatokéival kőzös meg
nyilvánulásai 'Ís lényegesen tökéletesebbek, vagyis magasabb rendűek.
A kutya ismeri a gazdáját, mert felismeri azt az embert, akihez a léte
k;.ötött hiszen az érzékelései révén sokoldalú szemléleti képe van erről
az em'berről. Az emberben is élnek ilyen szemléletí képek, de ezek még
efemeikben (az érzetekben) is magasabb rendűek az állatokéinál, mert az
ernberben az érzéklést is a szellemi lélektőil áthatott érzékszervek hozzák
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létre. Lényegében ugyanezt véljük hallani Pavlovnalk a természettudo-.
mányos módszerekkel végzett kísérleted alapjárn megalkotott reflexelmé
letélben. E szerírrt az embernél a szemleleti képek kialakulásában is scZe
repel már az emberre jellemző második [elzőrendszer, aminek az állat
még teljességgel híjával van, A pavlovi második jelzőrendszer pedig a
bE'S7Jéd, ami azt jelenti, hogy az ember fogalmakba tudja önteni szerzett
ismereteit.

Az emberben világosan jelentkezik valami vadonart új (szellemi lélek
től áthatott, második jelzőrendszer), anélkül azonban, hogy ezzel eltűn

tek volna a korábbi fokon is meglévő ísmeretszerzési berendezések (ér
zékszervek, első jelzőrendszer) , amik pedig éppen az állati lelki világot
tették lehetővé. A továbbiak szempontjából fontos, hogy ezt a mozza
natot a következőkben 15 mindig szem előtt tartsuk.

Az öntudat szerepe

Az állat is megismer, érez, vágyakozik, bírtoklásea tör vagy rnenekül,
és mindezeket benne érzelmek is kísérik. Az állat csak éppen arról nem
tud, hogy mindez benne és vele történik. Az állart nem ismeri fel ön
magát, a maga különállását és ezért nem tud a külvilágnak "tárgyi"
valóságáról, azaz a dolgoknak a rajta-kívül-állásáról. Ennek az elkülönü
lésnek hiányában nincs és nem is lehet az állatnak sem önmagáról, sem
a külvilágról mondanívalója. Az állat értelmessége egyszeruen a képes
ség, hogy veleszületett szükségleteível vagy kialakult igényeivel azonnal
alkalmazkodni tud a körülményekhez és a velük adott lehetőségekhez.

A mi szempontunkból elhanyagolható, hogy az állatokban az igények
kialakulása mennyire zárt határok közönt mozog, rnert még igy is olyan
széles skálát mutat fel, hogya cselekvések széles sávján az összetéveszt
hetőségig azonos képet rnutathat az ember cselekvés-világával. A külső

megjelenés szerínt az állati és az emberi viselkedés olyan sokban nem
mutatja az állat és az ember két külön világát, hogy elhatárolásuk csak
nagyonis gondos körültekintéssel végezhető.

Azállatvise1k,edéstan bécsi ,'kutatójának, Konrad Lorenznek az
aggresseíós ösztönről szóló könyve (Das sogenannte Böse) rövid fogalma
zásban a lényegében igyekszik felvázolni mind a párhuzamot, mind az
eltérést, mikor megállapítja: "Az általánosságban hasznos ösztön változat
lan ugyan, de kűlönleges esetekben, amikor működése káros lenne, egy
egészen sajátos, a pillanatnyi helyzethez mért (ad hoc) gátló mechaniz
mus lép működésbe." "Analog ezzel az emberiség kultúrtörténelmi fej
lődése, mert ezzel magyarázható, hogy mind a mózesi, mind az egyéb
törvénytáblák legfontosabb parancsai míért tilalmak és míént nem elő

írásaik. Az állatra a fiziológiai mechanizmus kényszeríti rá azt, amit
nekünk az erkölcsi törvény ír elő." Az állat viselkedésének és az embef
magatartásának törvényei a valósághoz való igazodásban ugyanannak az
egy létvalóságnak az elkerülhetetlen követelései. Csak éppen (és ez a
"csak éppen" egyszerre rnekkora szakadéket is [elent l) a törvény meg
jelenése és a 'törvényhez való igazodás természete lesz teljességgel más.
Az állat ösztönös kényszernek engedelmeskedik, az ember pedig a fel
ismert törvényhez mint kötelező normához igazodik.

A törvénynek mint normának felismerője az emberi szellem, amely
erre a felismerésre éppen azért képes, mert felfedezi önmagát és öntu
datra ébredve elkülönül a külvilágtól. Önálló tényezőnek ismeri fel ma
gát, nem éri már be a puszta iníormációkkal, a külvílágoól kapott meg-
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'ismerésekkel, amelyek az állatot kormányozzák. Az állati megismerés a
külvílág egyszeru felhasználásával nem elégíti ki az embert, mert az ön
tudatos ember már szemben áll a rajta kívül lévő egész valósággal, amit
nem csupán felhasználni, hanem már alakítani is akar. Az ember a vi
lágot a saját elgondolásához igyekszik alakjtani és ezzel az igyekezeté
vel lényegesen magasabb fokra fejleszti a lét valóságát, mint ahol az az
állati létfok kiteljesedésekor tantott. Az élet megjelenése óta nem telje
sedett ily lényeges lépéssel tovább a lét.

De amikor ennyire hangsúlyozzuk ismét ezt a lényegesen magasabb
létfo!kot, egyetlen pillanatra sem feledjük, hogy az ember nem "deus ex
machina", nem minden előzmény nélkül megjelenő új valóság, hanem
minden korábbinak tárháza is. Az ernber nemcsak azért mikrokozmosz,
mert míndent magáiba szív a megismeréssel és mindent elérni akar, ami
bármi távolságban is, de van, hanem mikrokozrnosz azért is, mert együt
tesen van benne adva a lét mínden korábban elért tökéletessége, amely
hez ő maga még egy addig soha nem létezőt is adott. Éppen a további
tökéletesedés érdekében lett elengedhetetlen, hogy az ember megszaba
duljonaz egyes tökéletességeknek a különböző állatoknál elért legmaga
sabb fokától. Ezek ugyanis így együttesen túlságosan is zavaróan hatná
nak, ment akadályoznák az embert a világtól való különáliásában (a
"legélesebb" látás, hallás, szaglás, tapintás például nem engedné a tár
gyaktól való szabadulást). Mégis nincs olyan állati tökéletesség, amely az
emberben ne élne tovább.

Az állati tökéletességeknek is birtokában lévő (vagy ha valakinek
jobban tetszik, az állati létfoktól valamiképpen még mindig kötött) em
ber azonban már nem csupán egy nagyon is zárt kereten belül ismer
fejlődést, mínt az állat, hanem mindig készenlétben van rnerőben új
Iehetőségekre, Az állatok kipusztulnak, ha a nekik megfelelő környezet
rnegszűndk (időtlen időket csak: az alacsonyabb rendűek bírtak kí, mivel
"igényeik" is kicsinyek), az ernber ellenben átvészelt minden változást
és a jégrnezőktől a trópusoikig mindenütt megteremtette a maga Iétfel
tételeit. Az ember alapvetőerr alkotó lény.

Az alkotás első feltétele a minden mástól elkülönírtő öntudacon kívül
a még-soha-nem-látottnak meglátása, az előrelátás. Az előrelátással, a
jövő megtervezhetésével fölszabadult az ember az anyagi testével adott
megkötöttségeknek és a rajta kívüleső körülményeknek való kiszolgálta
tottság alól: tüzet gyújtott, szerszámot ikJészített, a földnek megszabta.
hogy mit teremjen, ma pedig a természetben elő nem forduló anyago
kat állit elő, sőt már- az időjárás neki megfelelő szabályozására gondol.

Jóllehet az ernber ezzel a jövő-alakítással szinte mindenben az anyag
világ fölé emelkedik, test-voltával mégiscsak mindig az anyegvilág ki
szolg,á~tatottja marad. Túlságosan 'is érzi az ember, hogy ezen a réven
mennyi minden köti, de ugyanakkor mégis nyughatatlanul tör arra, hogy
mindezektől a lehetőség szerint szabaduljon, Ebben a kötöttségben és a
tőle való szabadulásra való ,törekvésben jelentkezik előttünk először az
ember kettőssége, Csakis ennek a k,ettőségn<eIk. számbavételével érthető,

hogy bár a felfedezésekből és feltalálásokból még míndíg hasznot húz
tunk, kezdetük:ben mégis mindig riadalom kísérte őket, hisz kezdetben
még sohasem lehet tudni, hogy végül majd hova és mire vezetnek. (Első

.szerepléseík ugyanis rendszerint inkább csak bajt hoztak az emberekre.)
Az emberi teremtő erőt magasztossá avatja ugyan a világ minden más
létezőjéltől való függetlenedése, de ugyanakkor !bizonytalanná is teszi a



létezők egészével szemben való kiszolgáltatottsága, amit lépten-nyomon
érezni kénytelen.

Az állat "maga"..bíztcssága n!élikülcselekV"ő ember mégsem alakítja
a világiát egészen a maga szempontjai szerínt, mert túlságosan is sokat
hordoz magában még abból, ami az állatot oly magabiztosan irányítja,
Az ember felülmúlta ugyan, de ugyanakkor kiirlhatiatlanul magában is
hordozza az állati lét ösztön-kormányozta világát, Az ösztönösség nyo
'maának árnyékéban az ember teremtő előrelátása azért olyan félelmetes
újdonság, mert annyira korlátozott és mégis annyira koeíátlanul táguló
lehetőségek között kell la nem eléggé meghatározott ösztönöket meghatá
rozott mederbe terelnie és a külvílágot a mindig új lehetőségeknékmeg
felelő és ezért míndíg egészen új, de mindig "saját" otthonává alakítania.

.A felelős lelkiismeret

A :külvi1ág folytonos a1aik:itáSJáb.an. az emberen kívül létezők soka
.sága nemcsak tárgyiasul, azaz mint a más, mínt az-embertől idegen áll
vele szemben, hanem egyúttal a mindig ikimerithetetlenül gazdag való
ságnak is bizonyul. Ebben a korlátlanul .gazdag valóeágbarréll benne az
ember, aiki így mindig és mindenütt egy mérhetetlen óceán közepéri
állva ébred tudatára, hogy ő maga ugyan más, mint a valók óceánja,
de ugyanakkor mégis menthetetlenül benne van a minden valók óceán
jában. A feladat aztán még nagyobbá nő, amikor kiderül, hogy ebben
az óceánhan nemcsak a helyét kell önmagának megtalálnia, hanern hogy
a helyét megtarthassa (vagyis hogy az óceánban el ne vesszen), a való
ság egészéhez is kell igazodnia. Igazodnia kell' a valósághoz, mely nem
köm ugyan már úgy, mint az állatot, de mégis köti annyira, hogy a to
vábbi alakításért már ő lesz a felelős. Az ember megszabadulóban van
ugyan az állati kötöetségektől, de ezek mégis túlságosan is korlátozzák.

Meglkötö1Jtés ugyanakkor mégis szabad a cselekvő ember. Ebből a
ketrtJősségből adódik f'elelősségének átérzése LS ennek nyomán a lelkiisme
retnek nevezett belső hang. A ikonkI1ét valóság alakítása feladatként lép
,az önéllóségának és elkülönültségénektudatára ébredt ember e1é, LS az
ember szellemi világát éppen az ebből eredő kérdések felismerése, elem
zése, megoldása és megválaszolása jelenti. Míndez természetesen csak
.atudatosnak keretén belül lehetséges, és így a Iétvalóságnak csak többé...
kevésbé tudatosan is felmért és bírt világa lesz az ember felelősségének

konkrétterülete, azaz a lelkiismeret válága. Ami eddig nem ér el, az az
ember magatartásában sem jurt túl az állati lét tőkéletességi fokán.

A lelkiismeret legalapvetőbbelve: a-jót tenni, a rosszat pedig kerülni
kell. Hogy mi a jó és mi a 1'OSSZ, ezt az egyéni és társadalmi tapaszta
láson kívül az az értékrendszer határozza meg, amelyet az ember készen
kapott vagy tudatosan is elfogadott, avagy a maga számára gondolko
dás és mérlegelés útján kidolgozott. Az igazság azonban az, hogy amikor
konkrét esetekikel ikerülünk szembe, minden lelkiismereti döntésnek
kisebb-nagyobb fokú merészséggel is ikell párosulnía, hiszen képtelenek
vagyunk. elhatározásunk minden feltételét szárnbavenni és összes követ
kezményeit előreLártni. Ezért mondhatja Aquinói Tamás: "Az emberek
eltérő körülményei míatt megesik, hogy bízonyos tetteik: némelyeknél
erényesek, mert hozzájuk (a körülményeikhez) mér:telk és így megfele
lőek, de ugyanezek ,a tettek másoknál bűnösek, mert néma nekik meg
felelők" (STh 1. II, 94, 3 ad 3). A konkrét döntésért mindeniképpen az
egyes embernek magának kell vállalnia a felelősséget.
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A döntés szabadsága

Nagyon jól tudjuk, hogy az élettelen valók sokkal kevesebb önálló
ságot mutatnak, azaz a környezetnek jobban kiszolgáltatottak, minrt a
legegyszerűbb növény, Az állatok: már képesek a körülményeik megvá
lasztására, az ember pedig a messzemenő átalakításukra is. De azért még
ezt az önállóságot is korlátozzák egyrészt az ember tökéletlenségei, más
részt a megválaszthatatlan vagy megváltoztathatatlan külső körülményeik.
végül pedig a valóság egészéhez való igazodás kötelezettsége. Ennek la.

többszörösen korlátozott, de mégis a földön elérhető legteljesebb önálló
ságnak, a személyes döntés képességének közkeletű szóval való jelölése
a szabad akarat. Lényege az, hogy önállóságát az ember tudatosan iga
zíthatja a valóság követeléséhez. Itt csak éppen megjegyezzük, hogy az
emiber szabad akarata voltaképpen míndíg csak \él. jó mellett való dön
tés képessége: amikor a rosszat "választjuk", a rosszban 'is valami el-o
érendő jót látunk.

Mivel dönteruicsak legalább kettő között lehet, aki csupán egyeltlen
lehetooéget látna, annak nincs döntési szabadsága, ha ,em az egyetlen
lehetőséget ugyanakkor feltétlenül kötelező erejűnek is érzi. Súlyos
kényszerképzetek eseteitől eltekintve azonban rendszerint nem ez a hely
zet. Minél világosabban látja azután a lehetőségeket s mentől kevésbé
uralkodik el rajta egyik vagy másik befolyásoló tényező, annál nagyobb
az ember szabadséga. Ezzel együtt felelőssége is aII1I1ál. riasztóbbá válik.
Oka ennek az is, hogy a gyom társadalmi és egyéb változások miatt
mindig kevesebb lesz az,amibena 'korábbi nemzedék a felnövekvőnek
eligazítást tud adni a nevelés révén. Egyébként persze a tekintélyre való
támaszkodás is szabad cselekedet, A tekintély elfogadása segít ugyan a
teher hordozásában, de a tekintélynek szabadságban való elfogadása maga
is felelősséggel jár.

A felelősség alól tehát nincs kibúvó sem így, sem úgy. Ha valaki
mégis megpróbál előle menekülni, ha valaki a parancsoló valósággal nem
mer szembenézni, ha terhét azzal igyekszik könnyíteni, hogy akényel
mctlent megkísérli nem tudomásul venni, végül is kénytelen lesz a ISZ0

rongásos idegességnek vagy a kényszerképzeteknek még súlyosabb ter
hét hordozni. Az állatot a természet védi, de egyben rá is szorítja arra,
hogy a megfelelőt cselekedje. Az ember felszabadult e szorítás alól, de
ennek nagy ára van, mert végső fokon mindig magunkra maradunk,
mikor tetteink sorával a sorsunkról döntünk. Ennek köszönhetjük vi
szont személyíségünk határtalan gazdagíthatóságát és a jól végzett fel
adat boldogságát.

•
A keresztény humanizmus - anélkül, hogya kereszténység bármelyik

lényeges igazságát elhanyagolná - előszeretettel emeli ki azokat, amelyek
a legvígasztalóbbnak, leginkább bátorítónak, egyszóval a legemberibbnek tün
nek, azokat, amelyek az ő számára a legistenibbnek és a végtelen Jósághoz:
leginkább illőnek látszanak. Ezért a keresztény humanizmus nem az eredeti
bűnt tartja a központi dogmának, hanem a megváltást. Nem vonja kétségbe
a keoyelem szükséges voltát, ám csak annál inkább örül, hogya kegyelem
nem néhány kiválasztpttnak jut, hanem mindenkinek bőségesen rendelkezésre
áll, és fontosabbnak tartja, hogy az emberek mind el is nyerjék, mint azt,
hogy érdemességükkel rá is szolgáljanak.

Henri Brémoncl
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