
Nyiri Tamás

ÉLET ÉS SZELLEM

Ide s tova tíz esztendeje tette fel Karl Rabner a kérdést, hogy az
ember testi valóságának milyen dimenzióíban jelenik meg a [ellegzete
sen szellemi? Merőben tapasztalati úton egyáltalában megkülönböztet
hető-e az emberi test az állat testétől? És ha igen, milyen szempontokat
kell figyelembe vennünk, hogy megtaláljuk az ember és az állat között
húzódó határt? Rahner szerint a természettudományok illetékesek arra,
hogy válaszoljanak erre a kérdésre. Felhívja azonban a figyelmet a filo
zófiai és teológiai problémára is: hogyan lehet filozófiailag és teológiailag
megmagyarázni azt a jelenséget, hogy fejlődése során önmagát múlja fe
lül az anyagi világ?

A természettudományok legujabb eredményei egyre inkább igazol
ják Rahner álláspontját. Ember és állat között sokkal több hasonlóság
van, mint eddig gondoltuk. Másrészt ugyanez a biológia váratlanul éles
fénnyel világít rá arra is, hogy kizárólag biológiai szemszögből nem ért
hető az emberi egzisztencia. Az ember egzisztenciáját nem választhatjuk
el a testtől, de nem is azonosíthatjuk vele. Amint a biológus az élőlények

tanulmányozásában nem lehet pusztán kémikus, úgy az antropologus
sem lehet pusztán biológus, amikor az emberi jelenséget vizsgálja.

Tanulmányunkban először néhány hasonlóságra mutatunk rá ember
és állat között. Majd azt a határt keressük meg, ahol tapasztalható kö
zelségbe kerül mind a hasonlóság, mind a különbözőség ember és állat
között. Végül pedig kifejtjük, hogy miben rejlik az ember különállása
az élők világában. Egészen röviden felvázoljuk azt a jellegzetesen em
beri "többletet", amit nem lehet levezetni a biológiából.

A Rubico mentében

A földtörténeti harmadkor középső és végső szakasza rendkívül ér
dekes folyamat színtere volt. Vagy harminc millió évvel ezelőtt a dél
afrikai és délázsiai szavannákon fejlett emberszabású majmok jelentek
meg. Egyre inkább emberhez hasonló külsőt öltenek magukra. Mintha tit
kos utasítást kapott volna a természet, hogy készítse elő az embert. Az
előkészítés sikerrel járt. A negyedkor elejére odáig ment a dolog, hogy
ezek a szavannalakók felegyenesedtek és kezük szabaddá vált. Ezzel
párhuzamosan és kapcsolatosan igen sok egyéb olyan emberszerű jegy
alakult ki testükön, amelyet régebben kizárólagosan emberi tulajdonság
nak tartottak az anatómusok. Főleg ami az agyvelő abszolút és relatív
nagyságát, az áll, a fogazat, a szemöldök és a medence alakját illeti. Me
dencéjük például alig különbözött a mai busmanok medencealkatától.
Csontokkal és bunkókkal vadásztak más élőlényekre, mert kezük szabad
lett. Amikor aztán megjelent az ember, e szavannalakók külső megjele
nésükben újra eltávolodnak az embertől, majd hamarosan ki is halnak.
Valószínűleg nem az ember minden közreműködése nélkül.

Akinek pedig újdonság lenne az emberi hálátlanság, az egy ter.né
szeti törvénnyel is megnyugtathatja megbolygatott emberi lelkiismeretét.
Miért haltak ki olyan gyorsan adélázsiai gigászok és a délafrikai Austra
lopithecus-formák? Mert a kísérlet sikerült. A nagy mű elkészült. Az esz
közökre nincs már szükség. Ha felépül a kupola, lebontják az állványe
kat. Tudományosan úgy mondhatnók, hogy az Australopithecus-formák
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fennmaradásának kicsiny valószínűsége tette lehetövé, hogy kifejlődhes

sen az emberi test. Ha egy faj fennmaradásának van nagy valószínűsége,

akkor igen kicsiny valószínűsége van annak, hogy továbbfejlődjék. A
fenntartó és konzervatív erők túlsúlya esetén csekély kilátás nyilik a
változásra. Ha pedig gyöngék a konzervatív erők, akkor vagy tovább
fejlődik, vagy kipusztul a faj.

E különös élőlények felfedezésével végképp kútba esett egy emberi
remény. A tudománynak le kell mondania arról, hogy valaha is meg
állapíthassa az emberi és az állati test közötti különbség biztos morfo
lógiai ismérveit. Adélafrikai Swartkrans mellett az ötvenes évek elején
talált lelet a "Telanthropus" nevet kapta. Az alsó állkapocsról lehetetlen
eldönteni, hogy valódi emberi maradvány-e, avagy a szűkebben vett
Australopithecus-formákhoz tartozik. Bonyolítja a helyzetet, hogy a
"Telanthropus" közelében talált ujjesc-itoknak (metakarpalia) kifejezet
ten emberi jellegük van; valamint az hogy egy simára csiszolt csont,
és kőeszközök is előkerültek ugyanebből a rétegből. L. S. B. Leaky a ke
letafrikai Olduvai szakadékban 1959. július 19-én találta az egyik leg
fontosabb leletet. A csontmaradványok a "Zinjanthropus boisei" nevet
kapták. A hatalmas fogazata miatt "diótörő embernek" (nutckrake Man)
is nevezett Zinjanthropus rétegében prechellén és acheulén kultúrnyo
mokra bukkantak. Leaky arra következtetett ebből, hogy az Australo
pithecus-formák fejlettebb képviselői pszichikailag nem különböztek az
Anthropus-formáktól (Pithecanthropus erectus, Sinanthropus pekiniensis).
Ez utóbbiakat pedig már embernek kell tekintenünk. A kérdést az dön
tené el, hogy ki készítette ezeket az eszközöket, mert az eszköz haszná
latára a mai emberszabású majmok is képesek. Annyi biztos azonban,
hogy ezt a kis koponyájú, rendkívül erős fogazatú élőlényt alaki szem
pontból ugyanolyan joggal lehet embernek tartani, mint állatnak. Még
jobban megnehezíti a döntést, hogy igen sok hasonlóságot fedezhetünk
fel közte és a "Paranthropus crassidens" maradványai között, Ez utóbbi
leleteket Swartkrans mellett, Sterkfontain közelében tárták föl 1949-ben.
lVlintegy kilenc gyermek és nő koponyáját, tizénnégy alsó és felső állka
pocs csontot, medencecsontokat és közel háromszáz fogat találtak. A fo
gak és medenoecsontok erősen emberi jellegűek, a koponyák űrmérete
pedig megközelíti az emberi méretek alsó határát.

Sokáig a koponya űrméretét, illetve az agyvelő súlyát tartották a
legbiztosabb megkülönböztető jegynek ember és állat között. Az állati
és az emberi agyvelő között húzódó "Rubicon cérébral" sokáig áthidal
hatatlannak látszott. Az újabb kutatások ezen a téren is meglepő ered
ménnyel jártak. A mai ember átlagos koponyamérete 1400-1500 köb
centiméter körül, meglepően tág alsó (850) és felső (2000) határok között
ingadozik. Egy 26 éves, teljesen normális intelligenciájú asszony agyve
leje v. Eie7cstedt leírása szerint csupán 850 gramm volt. Tehát a mai em
beri agyvelő alsó határértéke kisebb mint a Neandervölgyi formákhoz
tartozó emberek átlagosan 900 köbcentiméterre becsült koponyaűrmérete.

Az előbb említett "Paranthropus crassidens" 750-800 köbcentiméter űr
méretű koponyáját is alig valamivel haladja csak meg. A "Rubicon cé
rébral" pillanatnyilag 750 köbcentiméter körül vonul, de nem lehetetlen,
hogy újabb leletek ezt a határt is elmossák, vagy merőben eszmei értékké
teszik. Az anatómusok nem hajlandók elvetni a kockát. A "Rubicon cé
rébral" körüli térségben sorba állított állati és emberi koponyák között
nem vonható egyértelmű határ. Ugyanez áll a többi csontmaradványra is.
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Senki sem tudja megmondani, hogy még állati avagy emberi-e a szóban
forgó maradvány, ha elszigetelten vizsgálják a határsávba tartozó cson
tokat. A fejlődéstörténet egészen elmosta az ember és az állat morfoló
giai külőnbségeit,

A morfológiai hasonlóságokhoz megdöbbentően sok pszichés hason.
1óság is járul. Az újabb kutatások kimutatták, hogy igen sok, eddig
emberinek vélt viselkedés az élőlények fejlődéstörténetének mélységei
ből ered. Az állatoknál is megtalálható az utódokról való anyai és apai
gondoskodás, a hímek kezdeményező kedve és aktivitása, a nemi különb
ségre épülő társadalmi tagolódás, családiasság és bizonyos rangfokozatok.
Minden tyúktenyésztő tudja, hogy milyen szigorú rangsor van a baromfi
udvar legbutább lakói között is. A rangfokozatot nem a nyers testi erő,

hanem az egyed bátorsága és fellépése, mondhatnók önérzete szabja
meg. A tyúkokrangsora kifejezetten konzervatív: ha valamelyik alul
marad, hosszú időre megjegyzi magának. A legfejlettebb emlősöknél is
ugyanaz a helyzet egyébként.

A kiváló állatpszichológus, K. Lorenz megfigyelései szerint a csókák
(Coloeus monedula) rangsora lényeges pontban tér el a baromfiudvarban
mesterségesen összezárt madarak rangsorától. A baromfiudvar magas
rangú lakói szívesen megtépik az egészen alacsonyrangúakat is. Nem
így a csókák. A nagyok, elsősorban a nagy főnök, soha nem bántják
azokat, akik mélyen alattuk vannak rangban. Azokat támadják csak,
amelyek közvetlenül utánuk következnek a hierarchiában. Velük szem
ben nagyon ingerültek. Féltékenyek rájuk. Főleg a despota a trónköve
telőre, Lorenz megfigyelte, hogy az egyik madár, jelöljük A-val, az etető

helyen evett. Odajön B csóka. Amikor B meglátja A csókát, kinyújtja
nyakát, felborzolja tollait, magasan hordja fejét, méltóságteljesen lépe
get, szóval "imponáló tartásba" vágja magát. Erre A odébb húzódik.
Ezután jön oda C. Nem törődik azzal, hogy imponál-e a többinek vagy
sem. Meglepetésre A rögtön menekül, B támadóállást foglal el és elűzi

C-t. Magyarázat: C rangja a két másik madár között van. Elég közel az
alacsonyabb rangú A-hoz, hogy félelmet keltsen benne, s elég közel a
magasabb rangú B-hez, hogy kihívja haragját. A magasrangú csókák
kifejezetten jóindulatúak az alacsonyrangúakkal. "Imponáló tartásuk"
irányukban merő formalitás. Az érzelmi kitörések azonban, épp úgy, mint
az emberekre, a csókákra is erős szuggesztív hatással vannak, még akkor
is ha nem ellenük irányulnak. Azonnal beavatkoznak a magasrangúak.
ha komolyabb formát ölt az alacsonyrangúak viszálya. Mint az eddigiek
alapján várható, a lovagiasság szabályai szerint járnak el, és
a gyengébbek pártját fogják. A viszályok többnyire a jobb fészkelőhe

lyek körül törnek ki. Az erősebbek tehát a gyengébbek fészkeinek sért
hetetlenségét védik. Nem járnak el ugyan a klasszikus darwinizmus el
vei szerint, mégis biztosítják a faj fennmaradását.

A tojók részesülnek a hímek rangjából. Lorenz megfígyelte, hogy
egy igen gyönge és kicsiny testalkatú, alacsonyrangú csóka-hölgy "impo
náló tartása" megfélemlítette a telep addigi főnökét. Egy fiatal hím,
amelyik hosszú kóborlás után akkortájt tért vissza a telepre, nemrég
túrta ki az öreget vezető-állásából. Lorenz azt gondolta első pillanatban,
hogy a fiataltól elszenvedett vereség teljesen összetörte az idegeit. Fel
tevése azonban hamisnak bizonyult, mert az öreg az új vezetőtől szen
vedett csak vereséget, s a második helyre szorult csupán. De akkor miért
ijedt meg abakfistól? Mert ezt a két hét leforgása alatt eljegyezte magá-
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nak az új vezető, és a csóka-hölgy automatikusan részesült vőlegénye

rangjából. íratlan törvény csókáéknál, hogy alacsonyabbrangú tojókkal
szabad csak házasodni. A meglepő az volt, hogy ez a kis fiatal tojó alig
néhány nap után pontosan tudta, hogy mit engedhet meg magának.
Nyoma sem volt benne a magasrangú himek előkelő türelmének. Minden
alkalmat kihasznált, hogy törlesszen egykori főnökének. S nem elége
dett meg az "imponáló tartással", hanem rögtön tettlegességre vetemedett.
Egyszóval egész közönségesen viselkedett.

Lorenz nem a csókákat ruházza fel emberi tulajdonságokkal. A ma
darak viselkedéséből kiderül ellenben, hogy az emberi érzelmek és indu
latok hordják magukon a fejlődéstörténet közös ember-előtti szakaszá
nak bélyegét. Az emberek nem borzolhatják fel ugyan tollaikat, az impo
nálás vágya azonban éppen úgy él bennük, mint a csókákban. Rajtuk is
épp úgy lehet mcsolyogni néha, mint a madarakon.

Allati intelligencia?

A magasabbrendű állatok viselkedésében és eszközhasználatában fe
dezhető fel az a rendkívül finom, de annál élesebb határvonal, ami rnin
den biológiai hasonlóság és rokonság ellenére is elválasztja és megkülön
bözteti az embert az állattól.

A legelső ilyen irányú kísérleteket W. Köhler végezte csimpánzokkal,
még az első világháború előtt, Teneriffa szigetén. Azóta többször felül
vizsgálták jegyzőkönyveit, megismételték kísérleteit és újból kiértékel
ték eredményeit. Az ellenőrzések során világosan kitűnt, hogy az emberi
értelem és az ún. állati intelligencia között legalább is minőségi különb
ség van. Koths szovjet tudós, a moszkvai Museum Darwinianum munka
társa hosszú évek kísérletei és számos megfigyelés alapján állapítja meg,
hogy "az emberszabású majmok intellígenciája az egyszerű vizuális
gondolkodás síkján reked meg... képtelen azonban fogalmat alkotni.
Az ilyen intelligencia minőségileg különbözik az ember fogalmi gondol
kodásától". De akkor miért nevezik mégis intelligenciának? Nehéz rá
jobb szót találni. A görögök az emberi értelmet "nous"-nak, az értelem
gyakorlását pedig "noézis"-nek mondták. E görög kifejezéseket az "in
tellectus" és "intelligentia" szavakkal fordították latinra. A latin szava
kat aztán átvették az európai nyelvek. Az intellectus szó jelentését a böl
cselők többé-kevésbé tisztán megőrizték napjainkig, az intelligencia szó
azonban furcsa viszontagságokon ment át. Részben ennek tudható be,
hogy a magasabbrendű állatok tapasztalását főleg biológusok és állat
pszichológusok gyakran "állati intelligenciának" mondják. E szóhasználat
annyiban jogos, hogy a magasabbrendű állatok, főleg emberszabású maj
mok viselkedésében találhatók meg az értelmes emberi viselkedés szen
zitív alapjai.

Térjünk vissza Köhler kísérleteihez. A csimpánzok viselkedését el
sősorban a vizuális kormányzás jellemzi. A legokosabb kísérleti állat,
Szultán, megpillantott egy kötelet, amelynek egyik végén gyümölcs füg
gött, másik végét pedig karikával szögre akasztották. Szultán észrevette
a kötél és a zsákmány közötti összefüggést. Rángatta és húzogatta a kö
telet, de arra nem jött rá, hogy a karikát leakassza a szögről, Más esetben
látszólag több kötél futott a cél felé, mindig a legrövidebb kötelet húzta
meg először, és nem azt amelyiken a zsákmány függött. Szultán arra is
rájött, hogy két bot elég hosszú már ahhoz, hogy elérje velük a gyümöl-
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csöt. Azonban semmire sem ment velük, mert az összeillesztésnél kellett.
fognia a botokat. Egészen tanácstalanná vált, ebben az optikailag kielé
gítő, de gyakorlatilag mégis eredménytelen helyzetben. Később véletlenül
egymásba dugott két bambuszrudat, és akkor már eredményesen hasz
nálta őket. Wazuro, aki felülvizsgálta Köhler kísérleteit, azt tapasztalta,
hogya csimpánzok megrágják a bambuszrudak végét, hogy egymásba
illeszthetők legyenek. Erre azonban csak akkor jönnek rá, ha a két rudat
egymásutáni hosszban látják. Nem tudják elvégezni ezt a feladatot, ha
kwön-külön adják a bambuszrudakat mindkét kezükbe. E példákból ki
tűnik, hogy nem értik meg az állatok a bot, a távolság és a gyümölcs
összefüggését, mert konkrét észlelések és képzetek nélkül semmire sem
mennek, Ezt a következtetést támasztja alá az a megfigyelés is, hogy
akkor tudják csak használni a botokat, ha az elérendő céllal együtt látják
öket látóterükben. A ketrec ellenkező végében elhelyezett bambuszrúd fel
használhatósága meghaladja képességeiket. Ezzel szemben mindennel
próbálkoznak, ami kezük ügyébe esik, hosszúkás és mozgathatónak lát
szik: kendőkkel, drótokkal, takarókkal. Wazuro megfigyelései szerint még
kövekkel is, pedig ez még csak megközelítőleg sem oldja meg a felada
tot, hiszen a követ meg kell fogni, és az ujjak görbülete miatt inkább rö
videbb lesz a karjuk, mint hosszabb.

A csimpánzok másik jellegzetessége, hogy nem tanulnak eredmény
telen kísérleteikből. Ha más kárán tanul a bölcs, ők még saját kárukból
sem tanulnak. Nem tanulták meg, hogy két ládát szilárdan helyezzenek
egymásra. Egyikőjük még azzal is próbálkozott, hogy a felső ládán állva,
kihúzza alóla az alsót s ezzel magasítsa meg a felső ládát. Máskor meg
minden áron szemük magasságában szerették volna a falra ragasztani a
ládát, hogy közelebb legyen az elérendő célhoz. A létrát is függőlegesen

támasztották a falhoz, és ez természetesen mindig eldőlt. Sohasem tanul
ták meg, hogy az optikailag kevésbé kielégítő, de statikailag egyedül
célravezető módon állítsák fel a létrát. A legokosabb állat sem próbálta
eltávolítani a köveket és üres konzervdobozokat. amelyek bizonytalanná
tették a láda alatt a talajt. A szilárdságról sincs fogalmuk. Minden siker
telenség ellenére is addig próbálkoznak kendőkkel, drótokkal, kötelek
kel, amíg bele nem fáradnak; amíg tart a gyümölcs keltette ingerületi
állapotuk. Egy gyermek hasonló helyzetben azért nem próbálkoznék bot
helyett kendővel, mert a tapintásból tudná már, hogy a kendő nem elég
merev ahhoz, hogy elérje vele a gyümölcsöt. Sőt, a gyermeknek elég
ránézni a kendőre, és már tudná, hogy hiába is próbalkoznek vele. A
csimpánz is tesz-vesz a dolgokkal, de sohasem hagyatkozik eközben ki
alakult tapasztalataira és várakozásaira.

A csimpánzok nem tudják függetleníteni viselkedésüket az elemi
érdektől. Tesznek kerülőutat, hogy a rövidebb bottal elérj ék a hosszab
bat és ezzel a gyümölcsöt. Ilyenkor állandóan a gyümölcsre szegezik sze
müket, Nem tudják azonban megoldani a formailag negatív és tartal
milag pozitív feladatokat. A ketrec elé tett fióknak hiányzik a negyedik
szembenlévő oldala. A feladat abból áll, hogy a fiókba helyezett gyümölcsöt
egy bot segítségével úgy kell elmozdítani, hogy megkerü1je az egyik pár
huzamos oldalfalat. Ennél a feladatnál mindig csődöt mondtak az állatok.
Főleg a kívánság akadályozza meg őket, hogy rájöjjenek a tőlük legtá

.volabb lévő nyitott oldal jelentőségére. Szultán is csak négy véletlen
mozgás után jött rá, hogy ha kigurul a fiókból a gyümölcs, akkor meg
tudja szerezni. Mindig ijedten kapott a gyümölcs után, amikor az gurulni
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kezdett a helyes irányba. A majmok tevékenysége igen könnyen felbo
rul. Minden új inger megváltoztatja a tevékenységek sorozatát és szét
esik a teljesítmény. Koko a ládát egy magasra függesztett bot alá viszi,
mellyel elérhetné a gyümölcsöt. Útközben a gyümölcs előtt kell áthalad
nia. Ez olyan erős ingert vált ki belőle, hogy a ládát használja botnak,
és így próbálja elérni a zsákmányt. Más esetben a bot felé fordul ugyan,
de a láda megbűvölten marad a végcélnál. Néha keres az állat, mert vé
letlen esetek sikerre vezették. A cél körén kívül azonban észre sem veszi
a megfelelő eszközt. A ketrec mellett egy hosszú bot előtt vezették el a
legokosabb állatot. Eszébe sem jutott, hogy megragadja a kínálkozó al
kalmat. Ezzel szemben a legprimitívebb emberek is előre lecsiszolják a
követ, mielőtt még látták volna a gazellát, amelyet ezzel az éles kővel

fejtenek ki bőréből. Dárda készítésnél sem tudják még, hogy mammutot,
vagy őstehenet ejtenek-e el vele. Az állatnak nincs objektív képe a fel
adatról: csak a cél közelében látja, hogy a bot túlságosan rövid, a láda
nagyon alacsony. Grande még egy másik ládát is hoz, mintegy két méter
ről. Eközben titokban eltávolítják azt, amit már odavitt. Amikor meg
érkezik a második Iádával, feláll rá, aztán jajgatni kezd, hogy még sem
éri el a gyümölcsöt. Végül bánatában a megfigyelőhöz fut vigasztalásért.

Mínriezeket összegezve megállapítható, hogy a majmok nem ragad
ják meg a különböző adatok szükségszerű összefüggéseit. Nem értik meg
az elvégzendő feladatot. Még csak nem is érzékelik az összes jelentős

adatot. Nem működik együtt összes érzékszervük az agyukkal. Ennek az
együttműködésnek hiánya folytán a majmoknak nincs olyan külviláguk,
mint az embernek. A majmok tapasztalása igen vázlatos. Kizárólag vízu
ális adatokra szorítkozik. A tapasztalás vázlatossága mellett a közvetlen
hasznosság az, ami döntően hat a majmok viselkedésére. A prémium
vonzóereje nélkül nem tevékenyek, a közvetlen prémium azonban gá
tolja őket minden olyan feladat elvégzésében, amelyet kerülőúton lehet
csak megtenni. Mindezek alapján helyesebb lenne "állati intelligencia"
helyett a tapasztalás biológiai mintájáról beszélni.

A tapasztalás biológiai mintája vázlatos és specifikus: csak néhány,
a fajra jellemző inger hat az állatra. A közmondás szerint a vak tyúk is
talál szemet, a kísérletek azonban azt bizonyítják, hogy sötétben még az
ép tyúk sem táplálkozik. A tyúk azonnal abbahagyta a szemek felszede
geteset és elaludt, ha mesterségesen besötítették az ólat, pedig előzőleg

éheztették, és a szemek elfödték a lábát. A csókák csak ugró szöcske
után kapnak, észre sem veszik nyugalmi állapotában. A kullancs számára
az őszi erdő mínden pompája kimerül a hőérzetben éi) szaglásban. Azon
ban a szagok közül is csak az emlősök jellemző vajsav szagát érzi meg.
Erre a szagra leejti magát a fáról, s ott fúródik bele az állat bőrébe, ahol
az a legmelegebb, tehát legvékonyabb. Ha elhibázza az esést, újra felmegy
a fára, mert vonzza a napsugár melege, s kezdi elölről az egészet. Lehet,
hogy csak húsz év múlva sikerül elköltenie élete első és utolsó étkezését,
ami egyúttal nászlakoma is, aztán elpusztul. Azonban a fejlődés jóval
magasabb fokán álló majmok tudata sem sokkal plasztikusabb. A na
rancsutánzatnak azonnal nekiesnek. Sem a kellő illat hiánya, sem a ta
pintás nem világosítja fel őket, hogy csak utánzattal van dolguk. Egy
általában nem reagáltak, amikor azt az oldalt mutatták nekik, amelyiken
kilyukadt a papír. Ismét nekiestek azonban, amikor az utánzat ép felét
fordították feléjük. Darabokra szedték, enni kezdték a papírt, négyszer
ötször is kivették szájukból, végre undorral eldobták. Láthatóan akkor,
amikor kimerült a vizuális hatás keltette ingerületi állapotuk.
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Az emberi tapasztalás mintái

Az emberi tapasztalást esztétikai, intellektuális és drámai minta jel
lemzi. Ha rámutatunk az emberi tapasztalás néhány jellegzetes vonására,
akkor ebből már könnyűszerrel belátható, hogy mit értünk e mintákon.

Az állat közömbös, ha olyan tárgyak veszik körül, amelyek benne
nem keltenek ingert. Ha pedig a nem-tudatos életfolyamatoknak nincs
szükségük külső tárgyakra, elbóbiskol és elalszik az állat. Az emberi
életben a tudat túláradása messze felülmúlja a biológiai főkönyv számára
jelentős gyönyör és fájdalom néhány tételét. A tudatos élet spontán
örömét fejezi ki a gyermekek fáradhatatlan játéka, az ifjak erőfeszítő

mérkőzései, a napsütéses reggel derűje, a tág kilátás felszabaditó lendü
lete. Lehet, hogy nem kizárólagosan emberi örömek ezek, mert a bocik
is játszanak, s a kígyó is megbűvöli áldozatát. Azonban mégsem téve
dünk, ha azt állitjuk, hogyasportot nem az egészséges testgyakorlásért
űzik elsősorban, hogy nemcsak jó ételekben és csinos nőkben lehet gyö
nyörködni. Az esztétikum nem merül ki a biológiailag hasznosban; a ta
pasztalás pusztán a tapasztalás kedvéért is létrejön az emberben. Bele
lopakodik a legkomolyabb biológiai feladatok mögé, s igazi felszabadu
lást, önmagát igazoló örömet nyújt.

A tapasztalás művészi vagy esztétikai mintája kettős felszabadulást
jelent. Az érzékeket felszabaditja a biológiai szükség nyűge alól, az ér
telmet felmenti a tudományos igazolás és tárgyilagosság fárasztó kény
szerűségétől. A művész nem bizonyit. Az alkotás igazolja eszméit: ha
sikeresen testesíti meg színekben és formákban, hangokban és mozgás
ban, az elképzelt helyzetek és események lebilincselő előadásában. A ta
pasztalás esztétikai mintája a tudatos élet spontán örömét megtoldja a
kötetlen szellemi alkotás felszabadult örömével.

A művészet ezért szimbolikus. A szimbolikától elválaszthatatlan ho
mály bizonyos értelemben a művészet legáltalánosabb értelme. A rend
szerező értelem szabatos kérdéseit megelőzi a szív mélyén támadt csodál
kozás, amiből az összes kérdés fakad. A művészet, amennyiben az emberi
alanyt fejezi ki, erre a csodálkozásra mutat rá. Mint az érzékek és az ér
telem felszabadítója e csodálkozás elsődleges tárgyát, az embert állítja
elénk. Az állatok nem kérdésesek maguknak, mert biztos védelmet nyújt
nekik a biológiai rutin. A művészet felhívja azonban a figyelmet az em
ber kötetlenségére. Az ember az, aki azzá teheti magát, ami lenni akar.

Térjünk át a tapasztalás intellektuális mintájára. Az érzetek és kép
zetek esztétikai felszabadítása, az indulatok és mozgások szabad esztéti
kai ellenőrzése nem a biológiai ösztönök bilincseit töri fel csupán, hanem
hajlékonnyá és rugalmassá is teszi a tapasztalást. A hajlékony tapaszta
lás pedig megfelelő eszköz a kutató értelem számára. Az élénk fiatalok
még nehezen tanulnak. Egy tapasztalt matematikus már könnyen sajá
tit ja el a tudatát betöltő szimbolikus jelzéseket és vázlatos képeket. A
gyakorlott megfigyelő külső érzékei szinte teljesen elfelejtik a primitív
biológiai funkciókat. Olyan élessé válnak, hogy lépést tartanak a legbo
nyolultabb eljárásokkal és kifinomult osztályozásokkal is. Ha pedig el
méleti problémára irányul a figyelem, még a tudatalatti is, munkához lát,
s a legváratlanabb pillanatokban szállítja a megoldást sugalló képzeteket,
mintákat és távlatokat, amelyek kihívják a kívánt belátást és az örven
dező felkiáltást: megvanl Az emlékezet kikutatja a tervezett itélet ellen
érveit, a képzelőerő előveszi a jövő várható lehetőségeit, amelyek a ké
szülő ítélet helytelenségét. bizonyítanák. Az intellektuális minta oly

302



mélyre hatol, oly szilárdan uralkodik a tudatban, oly különlegesen ala
kítja át a spontán érzékelést, hogy az emlékek és elővételezések csak
akkor kerülnek elő a tudat kincseskamrájából, ha valami elfogadható
összefüggésben vannak a várható ítélettel. Az érzéki tapasztalás olyan
mint a kaméleon. A biológiai és esztétikai mintán kivül intellektuális
minta is elrendezheti. A művész alkotó fantáziájából a kutató szellem
automatikus eszköze, helyesebben szólva, vitálisan alkalmazkodó munka
társa is lehet. A tehetséges ember tapasztalása könnyen síklik rá az
intellektuális mintára. Spontán érzékelése gyorsan és pontosan válaszol
az ész kívánalmainak, már szeme kiszűri a lényegtelent és csak a jelen
tőst látja meg. Mindarríellett a legtehetségesebbnek is véres verejtékkel
kell megfizetnie belépti díját a tudomány csarnokába. Aki alapos tudásra
akar szert tenni, beláthatatlan vállalkozásba kezd. Kérlelhetetlen ma
kacssággal bír csak a végére járni. Aki nem elégszik meg azzal, hogy
társaságbeli híresség maradjon, hanem újat akar belátni és felfedezni,
azt teljesen igénybe veszi erőfeszítése, hogy megértsen. A megértés csi
gavonalban halad felfelé. A fokozatosan kialakuló belátásokkal kapcso
latban mindig új szempontok emelkednek ki, egy sorral magasabban.
Minden eredmény a következő elődje csupán, és a legvégső fogja át csak
az egész területet.

Altalában nem művészek és nem tudósok az emberek. A minden
napos tevékenységek mögött meghúzódó szándékokat és indítékokat a
hétköznapi tapasztalás drámai mintája irányítja. Az éhség és a szexuali
tás nem csak biológiai vágy, ami kizárólag arra indítja az embert, hogy
egyék és párosodjék. A pusztán biológiai vágy rangján aluli. Az önfenn
tartás tagadhatalanul biológiai feladatát emberi étkezéssé nemesíti. Étke
zését a vágóhídtól és konyhától lehetőleg távol költi el, az ételeket sem
természetes alakjukban fogyasztja. Jellemzően írja Alma Mahler-Werfel
első férjéről, hogy a nagy muzsikusnak nem tálalhattak úgy, hogy fel
ismerhető legyen a hal vagy baromfi természetes alakja. Az ebédlő

gondos felszerelésével és fennkölt asztali szokásokkal nemesítjük meg az
étkezést. A ruha sem arra való csupán, hogy védje a testet. A madarak
színes tollazatát épp úgy helyettesíti mint az állatok meleg bundáját.
A ruha elrejt, kijelent és díszít, mert az ember érzékelő és érzékelhető

teste nem jelenhetik meg úgy, mint egy merőben organikus biológiai
egység. Az emberi szexualitás sem biológiai feladat csupán, hanem az
emberi kapcsolatok legnagyobb misztériuma is. A függő beszéd finom
könnyedségébe rejtjük, az eszményiség légkörével vesszük körül, az ott
hon szentélyében őrizzük s a titok iránti kegyelettel övezzük. Nem ostoba
prüdériából, hanem azért, mert a szerelem drámaísága teszi emberivé az
állati szükséget.

Az ember legelső és legfontosabb műalkotása saját élete. A stílus,
mielőtt rányornná bélyegét a műre, az emberben van. Saját testével
azonban nem bánhat olyan kötetlenül mint a színekkel és hangokkal,
mert benne épp úgy jelentkezik az élet alapjául .szolgáló anyag igénye
és szüksége mint az állatokban. Nem szabad megvetni testi szükségletein
ket. Az élet és annak Teremtője ellen vétkezik, aki elutasítja magától
ezeket a mélyről jövő biológiai igényeket. Nem elfojtani, hanem a tudat
segítségével alakítani, módosítani és egységesíteni kell őket. A kultúra az
ösztönökre is kiterjed. A tapasztalás emberi mintái a művészi alkotás, a
tudományos kutatás és a drámai szerelem képzeteivel, valamint e kép
zetek tudatos integrálásával művelik meg és elégítik ki az idegfolyama
tok jogos igényeit.
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Az állatban az érzékelés és érzéki vágyódás az a legmagasabb szint,
ami elrendezi az eggyel alacsonyabb szintű organikus folyamatokat. Az
érzéki folyamatok magasabb rendje az emberben a kutatás és belátás,
megértés, ítélet és választás. Azonban a kutatás és belátás nem egy meg
határozott magasabb rend, hanem magasabb rendek sorozatainak állandó
gyökere és forrása inkább. Az emberi tapasztalás szabadon választott
mintái ugyanis nem épülnek bele az emberi szervezetbe. Ha egy állat
másképpen kezd élni, mint eddig, akkor nemcsak specifikus érzékelése
változik meg, hanem szervezete is. Az állati szervezet magasabb rendje
az érzékelés. A fajra jellemző, specifikus érzékelés alkotja a különböző

fajokat. Egy állatfaj az életprobléma egy lehetséges és érthető megol
dása. Az élet új megoldása azonban új fajt jelent.

Egészen más a helyzet az embernél. A matematika új területe, a tu
domány újabb szempontjai, új civilizáció, kultúra, politika, filozófia vagy
világnézet nem változtatja meg az érzékelés eddigi módját. Nem hoz létre
újabb emberi fajt. A változás itt nem az érzékelés új módjában, hanem
a régi módon észlelt adatok új elrendezésében rejlik. Látásnak, hallás
nak, ízlésnek tapintásnak, elképzelésnek, érzésnek és érzelemnek ideg
rendszeri alapja van. A kutatás és keresés, belátás és megértés alapjait
azonban nem a központi idegrendszer fejlettebb szerkezete és működése,

hanem a pszichés tartalmak, vagyis az érzetek, képzetek, vágyak és ín
dulatok alkotják. A megértés nem új típusú érzékelés új érzékszerv ré
vén. Az érzékelés a periferikus és központi idegfolyamatok magasabb
rendszerezése, a megértés ellenben oly sorozatok gyökere, amelyek ezeket
az érzékelt adatokat rendezik el és kapcsolják össze. Az ember és az állat
különbsége nem az idegrendszer fejlettségében, hanem a kutatásban és
belátásban rejlik. A természettudomány úgy fejezi ki ezt a különbséget
a maga kategóriáival, hogy az emberi nemet - az élők világában egészen
egyedülálló módon - egyetlen egy faj képviseli. Kémiai elemből kilenc
ven egynéhány van, a növény és állatfajok száma a millió körül mozog,
az emberből mégis egyetlen egy faj van csak ezen a földön.

*
Már csak az marad hátra, hogy levonjuk a végső következtetéseket.

A fejlődéstörténeti kutatások egyre inkább igazolják, hogy az ember nem
testi felépítésében különbőzik. az állatoktól. Élettani és idegélettani tu
lajdonságokban sem kereshetjük ezeket a különbségeket. Az ember és
az állat különbsége nem az élet anyagi alapjaiban rejlik.

Az ember mindamellett különbözik az állattól. Mégpedig egészen
páratlan módon, olyan típusú különbséggel, amelyre nem találunk más
példát az élők és a nem-élők világában.

Ha pedig az ember és az állat közötti különbség nem az anyagi ala
pokban van, ha az ember és az állat különbsége egészen új típusú és el
térő az eddig tapasztalt minőségi különbségektől, akkor ez az egészen
új típusú különbség egy egészen új típusú valóságra is utal az emberben.
Ezt a gyökeresen másfajta valóságot, amiből a kutatás és belátás ered,
emberi szellemnek mondjuk. A tapasztalás esztétikai, intellektuális és
drámai mintáit, vagyis a kultúrát ennek a szellemnek köszönhetjük.

A szellem nem anyag, s amint láttuk, nem az anyag magasabbrendű

működése. Mindazonáltal a szellem nem idegen az anyagtól. Az anyag
az emberben tér úgy magához, hogy tud is róla. Az érthető ezen a ponton
csap át az értelmesbe. Az anyag fejlődése az emberben éri el a szellemet.
Az ember nem csupán test és vér, hanem megtestesült szellem és át
szellemült anyag.
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