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oszok eskulturak
A Vila.gkep pszicho16giai szerepe az emberi kozossegek eleteben

Fontossagaban az evoluci6 valamennyi egymast kave- Ielemben rejlik, ami asi dmenye a stilet es tires
ta korszaka kazatt a gondolat mei(sziiletese volt az egyetlen, vilagegyetemben ela, fennmaradasaert kiizda
ami nagysagrendben asszehasonI!that6 a Fald letreJottevel emlJeTlsegnek. A:zanalitikus pszichol6gia a szii-
vaKYaz elet megjelenesevel - irja Teilhard de Chardin Az letesi traumat 3llitja parhuzamba ezzel az asi fe-
emoeri jeleDBel1 cimu kanyveben. (Budapest, Gondolat, lelemmel. Ezt tartja a kulturakepzades legfonto-
1973.) Az a kanilmeny, bogy a gondolkodas kep.esse tette sabb mozgat6er<;Jenek, amennyiben az ember
az embereket ana, bogy uj felismeresekre jussanak, ismere- affde szeITemiveaaburok letrehozasaval igyek-
teiket taroljak es kicserelj& eKYmassal,planetaris jelentase- szik karp6tolni magat a mehen beliili allapot el-
gu valtozasnoz vezetett. A gondolat'hatalmanak kovetkezte- vesztett biztonsagaeTt.
ben az ember fokozatosan leigazott es maga ala gyUrt min- Ernst BecKer, akit Hankiss idez.a kanyve-
den nem emberi eletformat, I<epesse valt ana, bogy az esz- ben, A haMI tagacbisa cimu munkajaban tuneI'
mek epitmenyeivel es a tarKYiVilag megv31toztatasaval civi- ezen a hipotezisen. Szerinte az emberi civilizaCl6
lizaci6kat h07J.on letre. Teilhard ne Chardin szerint ez a kialakulasaban tabbral
valtozas olyan nagy es olyan dramai, bogy minden bizony- van sz6, mint pusztan
nyallatni lehetne az urb61. Egy marslak6 szamara, aki ne m- a szorongas leKiizdese-
tsak a csillagsugarzasokat kepes elemezni, hanem a pszichi- Tal es a bIztonsag kere-
kaijelensegeket is, a Fald legfabb sajatossaga nem a tenger seseral. Becker szerint
keKle vagy az erd6k zaldje lenne, hanem a gondolat foszfo- az emberi elet es civili-
resik31asa - mondja. zaci6 legfabb hajt6ere-

Ki gondolna, hoKYez a kozmikus latomas, a gondola- je a halhatatlansagra
toknak es az eTtelemnek a szellemi szferaja, amivel a Faldan val6 tarekves, vagy leg-
az ember magat koriilvette i elsasorban nem azertjatt letre, s alabbis a halalfelelem
els6dlegesen nem azt a ce t szolg31ja, bogy az ember a ter- legy6zese.
meszetet leigazza, maga ala ~rje, hanem bogy me!P'edje A tarekeny, ved-
magat azoktol a veszeJyekt61;'amelyekkel ebben a szamara telen ember szamara a
idegen vilagban meg kell kiizdenie. Meg inkabb, bogy meg- gondolkodas meidele-
szabaduljon azokt61 a felelmekt61 es ketsegekt61, amelyek a nese 6ta a halal vegzet-
gondolkOdassal egyiitt megielentek a feieben es a Ielkeben. szerusege, az elmulas

A gondolkooas megjeJenesevel v.ut ismeTtte az ember rettenete jelenti a leg-
szamara, hoKYmilyen keKYetJenvilagban el, mennyi veszeJy- nyomasztobb terhet.
nek van kiteye, s f6kent nogy milyen celtalan es ertelmetlen Abhoz, bogy bite es
minden eviJagi erOfeszitese. Ezt a mostoha es veszelyekkel ereje leKYenaz elethez
teli vilagot mindenkeppen baratsagosabba kellett tennie. valo kiiidelemhez, ketsegbeesetten ana kell to-
Szorongasanak lekiizdese, biztonsagerzetenek erasitese er- rekegnie, bogy valahogyan igazolja onmaga le-
dekeben meg kellett teremtenie es sziinteleniil1ljra kell te- tet. Ertelemmel teli szerepekre van sziiliSege,
remtenie azt a szellemi univerzumot, amit mi az egyszeruseg bogy merleledkezzen tOrekenyseger61, vedte-
kedveert ciyilizaci6nak vagy kulturan:>k szoktunk neve~ni. lensegerar, ,!,uland6sagar61 es a let iiresse~eral. .

Hanki..' Elemer,aki Az emben kaland dmu konyve- A tarsadalmlstatusokes szerepek,a szokasokes "

ben (Helikon Kiad6, Bud

rf
est, 1997) kiserletet tesz az em- viselkedesek, a munka, amelynek .even valamit

beri civili7.aci6ilyen jelle ~raertekelesere, mesgy6z6 er- letrehoz, vagy javaiban gyarapszik, annan sze-
vekkel szoll(:il ana vonat ozoan, bogy a kiilanbozo hiedel- meben ertelie..e es ertelemtelive teszik erafeszi-
mek es ritualek, mitoszok es valJasok,-filoz6fiak es m1lalkota- teseit. '
sok, i(ondolatok es eszmek, tarsadalmi es politikai intezme- Igen, minden kultura az emberi 'eletjelen-
ny,eklUvetel nelkiil mind azt a cell szol!\,31jak,bogy elviselhe- tasegenek a mitosza, az ertelem claws kiizoelme
tobbe tegyek a viliigot az ember szamara es oltalmazzak az az iiresseggel, a

,

kaosszal, a hal3llal szemben. A
eletet. MeTt azzaJ egyiitt, bogy al. ember a termeszet leigiiza- h6siesse~ek ez a programja azonban, amely
sara es a vilag erOfonasainak' a kihasznalasara tar, olyannyi- bar nelliiilazhetetlen <llThoz,bogy az ember az
ra tarekeny, sebezheto (nemcsak fizikai1eteben, hanem sok- eletet el tudja viselni, anmagaban veve nem
kal inkabb lelkiileteben), bogy egy zart univerzumot kell te- egyeb mint oncsalas. A kultura segit elfelejteni
remtenie maga koriil, amelyben valamelyest otthon erezheti feJelmeinket, ha hagyjuk, hosy orTUnknal fogva
magat, es vedve erezheti magat az elet veszelyeivel es ketse- vezessen benniinket. "Civilizaci6nk az elet eTlel-
geivel szemben. menek, a szabadsagnak, az emberiseg fontossa-

Hankiss gondolati felvetese. al~pjan, de mas megkazeli- ganak,es halhatatJiinsa~anak kaprazatos tuzija-
resbal, a lelektan szemszageb61 JaTjuk eKYkicsit kariil ezt a teka. Amims es anamitas, de sei(it nekiink elni
kerdest. Ussuk, bogy az a makacs es gyakran ketsegbeesett egy olyan univerznmban, ameryben ezenkiviil
erOfeszites, amellyel az emberi kozossegek me$Pr6balnak er- lenetseges, bogy nincs ertelem es nines szabad-
telmet es biztonsagot keresni a maguI< szamara, milyen ke- sag, es az emlJeri let vegteleniil esenda es mu-
lepceket aIlit, bogy a letrehozott szellemi vedaszfera, ami land6" - irja Hankiss asszegezve Becker gondo-
voltakeppen nem mas, mint egy virtualis val6sag, milyen latait. ,
eselyeket kina! a problema megoldasara. Vgy t1lnik, ez minden kulturalis progra-. . . mozasraervenyes.Mindegy,bogymilyenesz-

mek, ertekek mellett allunk ki, milyen rendezO-
elvet haszn31unk, s mennyire fegyelmezett vagy
maniakus a buzgalmunli. Van, akinek kony-
nyebb megbaratKozni azzal a jl'ondolattal, bogy
az embernek valamilyen hivatasa van az univer-
znmban, bogy az eJethez hozzatart07Jk a hasies
kiizdelem, noha annak vegsa celjat nem isrner-
jiik. Masok a hithen talalnak v3laszt
eletiik trivialis, mindennap'i kerdesei-
reeppugy, mint az elet es halal vegs6
kerdeselre. De vannak olyanok is,
akik semmi ilyesmiben nem hisznek,
ak!k UKYgondoljak, hoKYrajtuk 311,
nuhez KezdeneK eletiikkel, amely a
hala! be3lltaval semmive lesz orok
id6kre.

Mindegy, bogy, melyik konkl1lzi-
6val ertiink egret. Aurhova sorolunk
is be, a gondolittok es eszmek magasra
tornyosiil6 eI'itmenyet az ida egyszer
kikezdi, es elJa a pillimat, amikor a tar-
sadalmi rendszer megrendiil, amikor a
szeIlemi ved6pajzs tObbe mar nem
nylijt m~elelo vedelmet a kaosszal,az
ertclemneIkiiliseg veszelyevelszemben.
A:zilyen 3IIapot rosszabb minden laz-
alomnal. Mert minden jobb az ene-
lemneJkiiliseg veszelyenel. Minden
jobb, mint tehetetleniil verg6dni es
szembenezni az det szivszorongat6 er-
telmetJensegevel.

Azokat a traumakat, amelyek a
kulturak hanyatlasab61 ad6dna1<.,az
ember nem tudja kivedeni. A:zeTte-
lem nyugtalanul taradozik a dolgok
magyarazatan, a titkok megfejtesen,
kazben minden nagy felfeaezes es
felismeres dramai hawsal jar, lerom-
bolja a biztonsa;:ot nylijt6 korabbi vi-
Jagke!:,alappillereit.

(Folytatasa a 9. oldalon)

Azt, bogy milyen elevenbe vag6 kerdesr61 van itt sz6,
Hankiss gem rejti veka ala, hiszen kanyveben tObbszar es
nyomatekkal hangsulyozza, hogy a kultUra (a "nooszfera",

ahogy<fn 6 nevezi)
nem luxus, hanem
elet-halal kerdese az
ember szamara. "A:z
emberiseg elveszett
volna, ha nem lett
volna kepes szimb6-
lumok bonyolult
rendszereivel Korbe-
venni es me$",edeni
onmagat" - Irja.Eb-
b61 a nez6pontb61
ketsegkiviil uj arc3t
mutatJa feleitk az
emberi civilizaci6
wrtenete, az a dra-
mal kiizdelem, az a
Jazas tevekenyseg,
amellyel az eml:iereK
elhataroltak magu-
kat a vilagt61, a "Ita-
W volgy,e"-tal, s
megpr61J31ta kizarni
a szorongast es a
ketsegeket az elet-
b61.

A kultura, ez a
szimbolikus koz-
mosz, amelynek az a
legfontosabb funkci-
6ja, bogy elviselhe-tObbe es otthonosab-
ha teKYe a vilagot,
kizar61ag az ember
saja~a. Letrehozasa-
nak es fenntartasa-
nak oka abban a fe-
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A vilagkep pszicho16giai szerepe az emberi k6z6ssegek eleteben
(Folytata. a 7. oldalnll) lel[fobb lcny leremlette a vilagmindenscget, aki cselekvoen nylil

A vilag fokozatos megismercscvel az uj tudis bele a termeszetbe: a tortenelembe, mindeD ember szemelyes
kovetkezteben a szellemi vedoszfcra szukscgkcppen Betcbe, akihe} fohaszkodhatnak az elesettek, akl ertelmet ad az
megserul, sokswr az egcsz vlrtualis val6sag fUsttc cs ember foldl eletcnek. A modern kor embere m":,fCle h'edel:
koddc viilik. Ilyenkor a pszichikai sokkharas kovet- mekkel, eszmckkel, targyakkal, r~tusokkaI pr6ba~a elhltetm
keztcben sulyos tarsadalmi cs szellemi valsag alakul magaval, bogy routes szerepe cs kiildet~se van ezen a vilagon.
ki, ami nemcsak az egyedi emberek cletcne1c: crtel- Mmdenekelolt a, szaba~sag cs a humamzmus, nagy ~szmcnyel-
met tem kcrdesessc, Qe akar maganak a kozosscg- ben vclte meg~alru az uJ vtlagkcp szilard rartopilIerelt. .
nek a pusz.tulasat is eredmcnyezhett. A XX. szazad folyaman azonban - gondo~unk csak a VI-

laghaborukkal jar6 merhetetlen emberi szenvedesre cs pusz-
. . . tulasra- azCSZcsa humanizrnusteljescsodotmondott.Az

Van itt mcg valami, ami vcgs6kig dramaiva teszi ember altal racionalisan kigondolt uj vilagrend osszeomlott,
az embernek azt a farddozasat, bogy J:.°ndolatilag [01- cpp oIyan csaI6ka illuzi6nak biwnyult, mmt a gorog istenek.
cp'(tsen '" berendezzen a magd szamara egy crtelmes vagy a keresztcny. vilag szamara a j6tckony angyalok. !Gtunt,
vilagot. Mikozben awn faradozik, bogy megvcdje ma- bogy a modern vllagkcp is att61 a k.fvansagt6\ mdlttatva jOlt
gat a swron!t'dSt61, az clot cTICk- Cs crtelemvesztcsenek lerre, bogy az crtelemmel mind en megmagyarazhat6, a hu-
a rettenetct6L, cs a hit, a szimb6lurnok, az eszmck soka- manizmussal pedig mindeD rossz megvaltoztathat6, ami saj-
sagib61 rnegkonstruaija a maga szellemi vCd6p~zsat, nos, nom valt val6ra.
maguk az cletet vCdo fikci6k IS a szenvedcs forrasaiva . Korunk emberct a teljes bizalrnatlansag cs tanaesta-
valnak. lllMj6k nclkiil nom Iehet meglenni, ugyanak- lansag jellemzi. Sokan ugy vclik, bogy ismct egy atmeneti
kor onamfrassal sem Iehet a vilag gondjaira megoldist korszalC.ban clunk. A modern civilizaci6 hanyatlasnak in-
talJilni. A vallis pCldaul sokaig a legbiztonsagosabb vc, dolt, ennek kovetkeztcben az ember ismct ccltalanuI bo-
dOsz.!erat jelentette nemzedekek szamara, vcgiil is lyong egy kietlen cs remcnytelen viIagban. Minthogy meg
az.onban nem hozta meg az emberi boldol:sigot. E!?:Vfe- van fosztva az cletet oltalmaz6 burokt61, mind lobbeD
161az ember nem tud meglenni illUzi6k ne1kiil, maifel61 vesztik el azonossagukat cs mclt6sagukat. lnnen a fejetlen
abhoz, bogy megszab~duljon a terhes orokscggc vaI6 me~ekvcs a narkoukumokba, a szektakba, a nihilizmusba,
butasagoki61, el6bbre Jusson a vilag cs onmaga rnegts- az ongYllkossagba.
meresCben, ismctelten le kell rombolnia illUzi61t. Az eszmck .cs hitek eur6pai rendszercnek hanyatlasaval az

A korabbi tortcnelmi korok embere szellemi Ic- ember ISmct arra kcnyszeriil, bogy valtoztasson gondolkodis-
nyekkel, istenekkel, angyalokkal, dcmonokkal ncpe- m6djan, uj oltalmaz6 eszmcket talaIjon a maga cs az elkovetke-
sltette be a vilagot. A modern term",zettudomanyos zend6 nemzedekek szamara. Ahogyan a tortenelem seraIl wbb-
vilagkep szemben all a hit teteleivel. A vcd6szentek swr mej;ismctl6dott, a vilagkcl'ek osszeomlisat kovet6en az
cs aj6akaratu angyalok sokasaga helyett, akik a sze- emberiseg follIes felismercsekkel gazdagodva lep elate a viliig
retet cs a gondviselcs remcnycvel toltottck ki az em- cs onmaga jobb megcrtcscnek az u\jan, mikozben ugy tunik,
her lelkct, Ismct az Crzcketlen, rideg cs felelmetes vi- bogy eletenek celjat cs crtelmct illetoen mind rezignaItabba vi-
lagmindenseggel kell szembenezni. A racionilis esz lik.
nem fer ossze azzal a feltetelezessel, bogy egy oIyan Dr. H6DI Sdndor


