
KISS LAsZLÓ

Emberi kibontakozásunk felé
"Mi az ember, hogy megemlékezel róla?" (Zsolt 8,5) - kérdezi a zsoltáros. 
Majd így adja meg a választ: "Majdnem isteni lénnyé tetted, dicsőséggel és fön
séggel koronáztad. Hatalmat adtál neki kezed műve fölött, mindent lába alá
vetettél" (Zsolt 8,6k). Jób viszont ugyanezt a kérdést felvetve panaszkodik, szem
rebányást tesz Istennek: "Vajon mí az ember, 'hogy oly nagyra tartod, arra mél
tatod, hogy törődj vele. Hisz meglátogatod rninden áldott reggel és próbára te
szed minden pillanatban" (Jób 7,17k). - A megostorozott, töviskoronát és bí
borpalástot viselő szenvedő Jézusra így mutat rá Pilátus: "Ime az ember!" (Jn
19,5). Az' idők végén pedig Isten is az emberek között üti fel hajlékát, "velük
fog lakni"· (Jel 21,3).

"Napjainkban az ember elbűvölten nézi saját találmányait és hatalmát, köz
ben pedig aggasztó kérdések gyötrik: hogyan' alakul a világ, mí az ember helye
és szerepe a mindenségben, van-e értelme egyéni és közösségí erőfeszítéseinek

és egyáltalán mi: a lét és az emberek végső:célja" (GS 3.) - veti fel a kérdést
a zsinat Az egyház a mai világban című lelkipásztori konstitúcióban. -'Kicso
da-rnícsoda az ember? Az ember titok. Nagy tragédiák, művészí alkotások pró
bálják ábrázolni, leírnt, megközelíteni, megsejtetni és megoldani ezt a titkot, de
míndig sikertelenül, mintha egy sűrű erdőbe haladnánk egyre csak beljebb, újabb
és újabb titkokra bukkanunk; ami fényesnek tűnt messzíről, - .ködös homályba'
burkolózik. - A tudományok - élettan, lélektan, embertan, társadalomtudomá
nyok,' az emberi magatartás tanulmányozása - mind-mínd az ember titkát ku
tatja, ám csak részeredményeket érnek el, a -Iényeget nem tudják megragadni.
Csak részleteket, apró mozaikdarabkákat ismerünk és ezeket sem vagyunk ké
}>esek egy egésszé összeállítani. A különböző tudományok eredményeinek áttekin
tése - hosszú élettapasztalattai együtt is - csak egy vékony kis résen át vi-

'1ágit az ember titkának homályába; az emberi élet egésze mindíg titok marad.
Megpróbálunk most beljebb hatolni az ember titkába a lélektan segítségével
Christa Mevesnek, a híres uelzení pszichológusnőnek az emberről szóló tanul
mánya alapján (Wer ist das eigentlich - der Mensch ? -, Herderbücherel 517.
11977. 125-135; Freíheít will gelernt werden.)

Az ember túlnyomórészt tudattalanul él, ezért nagyon nehéz cselekvéseink
indítóokait megtudni. - Egyik kislány az iskolában rengeteg kulcsot összelop
kodott, betette egy szekrénybe. Mikor rájöttek, megkérdezték tőle: Miért lo
pott? - "Mert olyan szép fényesek voltak!" - válaszolta a lány. Igazi okát
éppoly kevéssé tudta, mint akik kérdezték. A gyermeklélektani gyakorlatban
sokszor találkozhatunk látszólag megindokolhatatlan lopásokkal. Ezek inkább
"szimbolikus lopások", és a tudatalatti életfontosságú vágyának kielégítetlenségé
röl tanúskodnak. A. kulcs-lopások azt fejezik ki, hogy a gyermekek valamilyen
~itok megfejtését keresik, amire nem kapnak kielégitő választ. Az édesség ello
pása azt jelenti, hogya gyermek - talán szűlei elfoglaltsága vagy nemtörődöm

sége míatt kevesebb szeretetet kap, mint amennyit igényel, mint amennyire szük
sége lenne. Intézetben nevelődő gyermekek közt az is előfordul, hogy az idegen
gyereket, az' "új fiút", "új lányt" - megverik, maguk közül kíközösítík, hol
miját tönkreteszik. Ezek a gyermekek olyan úgynevezett "csoportmechanizmusnak"
estek áldozatául, amely' mint "védekezési mechanizmus", minden állatfajnál meg
található az "idegennel" szemben, mivel azt ösztönösen magukra veszélyesnek
érzik. Előfordult, hogy egy apa dühében, felindultságában véresre verte kétéves
kislányát, - s másnap ő csodálkozott legjobban a gyermek véraláfutásos, seb
helyes arcán; és kérdezte: Mi történt? -, míközben nyugodtan reggelizett és
újságját olvasva dühöngött a terroristák kegyetlenkedésein. Már nem emlékezett,
.mit követett el ártatlan kislányával. Képtelen volt bevallani szörnyű tettét, kép
.telen volt az okozott sebeket begyógyítaní és ezért énje "védekezési' mechaniz
musának" börtönébe rejtőzött el. .

Tudatunk csak egész létünk felszíni réteget jelenti, és önmagunk l~lki mély
ségeinek .megtapasztalása'' nehezen lehetséges. A "tudatalatti" ködös-homályos
"védóburokra" azért és addig van szüksége .az embernek, amíg. gyönge az én;e.
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Erőteljesen kibontakozott Ego (én) nélkül lehetetlen az életben való megmaradás
és kifejlődés.· Ebből következik - állapítja meg a szerző -, hogy az ember
"mindaddig önző, másokhoz alkalmazkodó, önmagára való reflektálás nélkül szug
gerálható és manipulálható>, amíg olyan gyönge és kiskorú, hogy énje védekezési
mechanizmusa és a csoport védelme nélkül veszélyeztetettnek érzi és éli meg
magát" (i. m. 128.).

Van bennünk olyan törekvés is, hogy legyőzzük a tudatalattinak és a kollek-
. tív magatartásformába való beágyazottságunknak ezt a fázisát és világosabban
meglássuk az: összefüggéseket és célokat. Ez a törekvés jut kifejezésre a már em
lített "szimbolikus lopások"-ban, a .Játszat-moüvátásokban'', elkövetett tetteink
.anegideclogizálásában'' (magyarázom a bizonyítványomat l), vágyaink kivetítésében
és elkövetett tetteink "letagadásában". Kérdés: kibővül-e tudásunk a tapasztala
tok folyamán? Jobban megismerjük-e a tudatalatti "ismeretlen földjét"? - Pé
ter ismételten visszaeső, fiatalkorú bűnöző: állandóan gépkocsikat lopott, őrült

sebességgel száguldozott, majd kararnbolozott. Egyszer a lopott gépkocsival egy
ház falában kötött ki. A pszichológus vizsgálatai azt Igazolták. hogy Péter át
lagos intelligenciával és belátoképességgel rendelkezik. Egyébként normális, de
olyan nagy a "mozgási nyugtalansága", hogy képtelen huzamosabb ideig egy
helyben maradni. Az elemzés kiderítette: egy- és hároméves kora közt baleset
következtében gipszben kellett feküdnie, azután nehezen tanult meg járni, futni.
Sportban, tornában, játékban míndíg elmaradt a többi, hasonló korú, gyermek
mögött. Kocsilopásaíval és őrült száguldozásaival mintegy kárpótolni akarta ma
gát, s ezek egyúttal a felhalmozódott mozgásigény robbanásszerű kitöréseí, a
belső feszültség jelzőlámpái voltak.

A legtöbb esetben azonban az összefüggéseket nem tudjuk ilyen világosan
áttekinteni, csak annyit látunk, hogy valaki "zsákutca-szituáci6ba" kerül, míntha
láthatatlan belső falak zárnák körül. Így a külső befolyások játékszerévé válik.
Technicizált korunkban nem szabad tehát a kisgyermeket olyan hatásoknak ki
tenni, amelyek lelki-szellemi fejlődési feltételeit figyelmen kívül hagyják. Ha
például egy kisgyermeket mindig más és más ápolónő gondoz, táplál, szinte
elviselhetetlen feszültségek keletkeznek benne, amelyek életfontosságú ösztönei
elfojtására irányulnak. Ha az "életfontosságú területeken" túl gyakorivá és erős

sé válnak ezek a feszültségek, akkor bekövetkezhet az "ösztönök démonizáló
dása", Az ember rosszul fejlődik, ha nem gondozzák, rosszul' gondozzák, nem
nevelik vagy rosszul nevelik. Ilyen esetben vagy rossz lesz, vagy beteg. Ha
ösztönei "démonizálásának" esik áldozatul, akkor gonosz, ha kibontakozásában
gátolják, akkor beteg lesz.

A pszichológusnő' évtizedes tapasztalataira hivatkozva állítja: habár a kör
nyezet hatása nagyobb 'a L:jlődő gyermekre, mint általában eddig feltételezték,
de a kilátástalan "zsákutcáknak" - amelyekbe a nevelő és neveltje eliu.ott 
lehet értelmes szerepük. Ha van valakinek bátorsága, akkor esélye is van arra,
hogy megtalálja a szabadságba vezető utat. Bátorság kell ahhoz, hogy életét
átelmélkedje, merjen kérdezni, tanácsot kérni, újból kezdeni! A börtön, a fog
ság, a betegség, elszigetelt helyzetbe való kitaszítottság is alkalmat nyújthat áz
újrakezdésre.

Bár az. ember túlnyomórészt nem tudatosan él, .,a válsághelyzetek" [eiszo
lítják, hogy t ö r e k e dj é k m a g a s a b b t u d a t i s í k r a! - Az ember fo
goly ugyan, de a sors-szituácíók megadják helyzete felismerésének' és szaba
dulás-keresésének esélyét. Az embert determinálják örökölt tulajdonságai, biolé
gtaí törvények, gyermekkori befolyások. Néha a "sors" igazságtalannak tűnik.

Am még ha nem is startoltunk jól az életben, várnak ránk .Jiatárhelyzetek''
(Grenzsítuatíonen), amikor érzékeny pontunkon éra sorscsapás, amit nem mi
kerestünk, nem mí készítettünk magunknak. Mi ilyenkor a helyes magatartás?

Nem lenne értelmes és gyümölcsöző eljárás, ha átkoznánk rossz sorsunkat
és visszavonulnánk a "duzzogó sarokba".
- Annak "sincs értelme, hogy "bűnbakot keressünk": kit okolhatunk sorsunk
ilyen alakulásáért.

Nem megoldás az önsainálat, önmagunk mártírként való feltüntetése.
- A bennünket ért baj, sorscsapás mindig riadójel is: ébredjünk tudatára an-
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nak, hogy ígéretteljes esélyt kaptunk a szabadsághoz való eljutásra l Ez az esély
azonban csak a bátor és előre' tekintő ember előtt tárul feI.Mit tegyünk tehát?
- Valljuk be az "ostoba" cselekvésért való felelősségünket, ismerjük fel hibáin
kat, bűneinket!

- Próbáljuk meg az adott helyzetben magunkból a lehető legjobbat kihozni.
- "Ne rugdalózzunk az ösztöke ellen!" Vállaljuk a helyzetünkből fakadó sür-
gős teendőt, érdelclődjünk annak célja, értelme felől; kérdezzünk meg másokat!
Tudatos önátalakítási szándékkal "építsük bele életünkbe l"

Az autóversenyzők egy részének .motortkusan gátolt" gyermekkora volt. Tu
datosítással, sportolással, hivatásbeli munkával ez a gátoltság ·feloldható és po
zitiv értékek szolgálatába állítható. Az ember a legplasztikusabb és a leggyengébb
élőlény. Már kora ifjúságában formálható, de sérülékeny is. Juthat zsákutcába,
lelki nyomorba, sőt bele is pusztulhat a lelki megpróbáltatásokba. De a kilátás
talan helyzet, a "zsákutca-szituáció" is el segíthet a t u da t o s d ö n t é s i k é
p e s s é g birtokába. így az embert érő baj előrehajtó erővé lehet, olyan hely
zetté, amelyben feltárulnak a lélek belső világához vezető - eddig talán eltor
laszolt - utak, ha a azorongatett ember elszántan és kitartóan kopogtat és
kérdez.

Az ember "vezetett" lény; rendeltetése, hogy túljusson biológiailag megsza
bott deterrnínáltságán ; és életútján tapasztalja meg azt a t á j é k o z t a t á s,l
s e g í t S é g e t, amely helyes útra irányítja.

Ezek a "tájékoztatási segítségek" megismerési jelek, ősszimbólumok. Előfor
dulnak már a' gyermekek rajzaiban is. Ilyenek a kerek, a gömbölyded, az élet
kezdet egységének szimbóluma sőt: tudatos egész-voltunknak, mint életcélnak
szímbóluma. A gyermekrajzok ezt többnyire Napnak ábrázolják. A fa és a vi
rág az élők szimbólumaí. Az apa és anya a férfias és nőies, az emberi nemi po
laritás jelképe. A ház az ember evílágon belüli megerősödésének. megállapo
dottságának a jele. A kerék, a kocsi, újabban: az autó a mozgás, a kiterjedés,
a dinamika szimbóluma, Az önábrázolás: az én tudatosságát hangsúlyozza. Allat:
az ember ösztönösségének ábrázolása; angyal: a gyermekben rejlő tiszta, fényes
jóság képmása; hegy és torony: a fenséges, a barlang, vár, hajó: a rejtő, bizton
ságot adó, a híd: az átmenet, a változás szimbóluma. A sziget a túlvilág jel
képe, a nagy víz: az eredeté és az életerőé. - Az ilyenféle alapszimbólumok az
emberi faj minden népe és kultúrája naiv ábrázolásaíban míndenütt megtalál
hatók.

Az ember nem a jelenségek világát rajzolja le, hanem azt adja vissza, ami
élete lényegeként van "beleprogramo.t.va". A gyermeket megrohanó benyomások
hatására az ember "elfelejd" ezt a .teremtő képességét, szükségszerűen "körül
néz", megnézi, mi veszi körül, és olyan "értelmes-ügyes" lénnyé válik, akinek
nem némul el a világ. De csak a baj, a nehézség tesz.i ismét "éberré a világra",
- amelyben az élet alapigazságai képekben fejeződnek ki. Sokan fogságban, kór
házban, szanatóriumban kezdenek el újból festeni, rajzolni, modellezni, írni, 
sőt "álmodozni".

Egyszer egy jogász - aki alkotóerejét és képességeit fáradhatatlan munkában
felemésztette - gyomorfekélyt kapott, meg kellett műtení. A kórházban a kö
vetkező álma volt: "Vak vagyok és át akarok menní egy szigetre, hogy újból
lássak. A körülöttem élő emberek barátságosak, de nem segítenek semmit." 
Ennek a jogásznak álmában: tudatalattijának megnyilatkozásaképpen - felvető

dik az é I e t é r t e l m é n e k k é r d é s e. Megérzi, hogy valami lényeges, va
lami döntő mozzanat hiányzik: az a képesség, hogy a mindennapok "tányérjá
nak peremén" túlra tekintsen: - és éddig elmulasztotta, hogy megvívjon., élete
értelmének kérdésével. Megérzi, hogy meg kell halnia és választ kell találnia:
Mi az életének célja, értelme? - A folyó nemcsak az emberek. álmaiban fordul
elő, hanem az ókor mítoszaiban is, mint az élet határának jelképe, ami egy
úttal azt a kívánságot [elzi, hogy a folyón túl "eljussunk a boldogok szigetére",

A jogász álma azt mutatja, hogy felébredt benne a transzcendencia igénye.
Most minden azon fordul meg,hoJyan reagál erre? Elfojtja-e az élete értelmét
faggató kérdést, a mérleg-k íszítésre irányuló ösztönzést,' - vagy elfogadja sors-
-szituációját a rnélyből feltörő tájékoztatási segítségként? '
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Ilyen segítségek lehetnek nemcsak a sorscsapások, hanem például: egy tehet
ségünknek jobban megfelelő munkakör, találkozás egy lelkileg rokon emberreL
egy nagy szerelern. barátság, egy gondolatokat ébresztő tanítás vagy művészi

alkotás. Mindezek lehetnek ilyen "belenyúlások" az életünkbe. Ha megvan ben
nünk a n y i t o t t s á g, akkor az ilyen helyzetekben olhtvatottaknak éljük meg
magunkat: nem bújtunk el az élet feladatai elől. Ha van merszünk, bátorsá
gunk azt mondani: Kész vagyok életem határozott döntésével meqnálaszolni ac
élet értelme kérdését, akkor - a tapasztalat azt mutatja -, olyan változás kö
vetkezik be, amely áldásos lesz kihatásaiban mind magunk, mind pedig másol.
életére. Akkor nem leszünk többé az értelmetlenség, a szétszóródottság. a pilla
natok ösztönsugallta szeszélyétől ide-oda tántorgó, sodródó sorsú emberek, ha
nem elrendezzük életünket és megtaláljuk a jó választást, a helyes döntést.

A halál színe előtt az ember felismeri, hogy a csak ösztönös, csak önző cél
kítűzések, a csak anyagiakra. csak karrierre- összpontosító törekvések nem is
olyan fontosak; és elfogadja önmagára kötelezőnek az értékek személyek feletti
skáláját. Tegyük az életet emberíbbé, melegebbé, ezeretettel teljesebbé ! Örizzük
és tartsuk fenn a teremtés rendjét, és erősítsükszellemét é p í t ő, a l k o t "
m u n k á v a l !

Aki megtanulta, hogy életét Isten előtt felelős és neki válaszoló szolgálatkónt
élje meg, olyan belülről sugárzó erőt kap, amelynek végső forrása: az Isten.
"A minden kegyelem Istene pedig, aki Krisztusban örök dicsőségre hívott meg
benneteket, rövid szenvedés után maga fog majd titeket tökéletessé tenni, meg
erősíteni, megszí lárdítani és biztos alapra helyezni" (lPt 5,10).

Ezeknek a távlatoknak a tanulmányozása azt mutatja, hogy az ember els\)
sorban olyan hívatással rendelkező lény, akinek szígorú, védelmező törvénysze
rűségben kell növekednie és kifejlődnie; és esélyes arra is, hogy a névtelenség
sötétségéből rátaláljon egyéni rendeltetésére is.

Élete annál teljesebbé lesz, miriél inkább felismeri, tudatosítja Istentől ka
pott sajátos ajándékait, adottságait; és a kapott talentumokat t e v é k e n y s é
g é vel és á l d o z a t a i val önmagában kíbontakoztatja és mások javára gyü
rnölcsöztetí. Különösen érvényes ez azokra, akik szőlővesszők gyanánt kapcsolód ..
nak a szőlőtőkébe, Krisztusba (vö. Jn 15f), és akiket Jézus barátainak hív, ha
megteszik az O parancsait (vö. Jn 15,14). "Nem.ti választottatok engem. hanem
én választottalak titeket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyü
mölcsöt, maradandó gyümölcsöt" (Jn 15,16).

Emberi kibontakozásunk távlatait így foglalja össze Szerit Pál az Efezusiak
nak írt levelében (4,15k): "Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre
inkább összeforrjunk a Fővel, Krisztussal. O az, aki az egész testet egybefogja
és összetartja a különf'éle Izületek segitségével, hogya tagok betöltsék az ere
jükhöz szabott feladatkört. így növekszik a test és építi fel saját magát a sze-
retetben." ,

A SZERKESZTOSÉG KöZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövo
ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvánv
nak megfelelő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) k üldjék be, mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztőséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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