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EVEZRED KUSZOBEN

az emberi

TUDATR6L"

Sultan ugy gondoljak, bogy az ezredfordul6val
az emberiseg
Cantos tortenelmi valaszuthoz erkezik, Amint a xx. szazad le7.arul,
es negyszaz-valahany nap mulva az 6ra eluti az ejfeli tizenkett6t, uj
szakasz kezd6dik az emberiseg eleteben, amely gyokeres valtozast
jelent az eddigiekhez kepest. Egyes el6rejeizesek szerint ez a valtozas "annyira killonbozik evszazadunk korabbi evtizedeit61, mint a
lives pusztak killonboztek a barlangokt61, vagy a letelepillt falvak a
nomad torzsek eletet61". A valtozas tehat csak tortenelmi mertekkel
lesz merhet6, amennyiben
ne m csak a letiln6 szazad emberenek
botladozasaihoz, hanem el6deink tobb ezer nemzedekenek
az Betehez viszonyltva is valami mer6ben ujjon letre. A Budapesti KIub
el6rejelzese szerint pelclaul, ahonnan az idezett szoveg szarmazik
(UBz16 Ervin: Harmadik evened. Veazelyek es e.elyek. A Budspesti Klub elsll jelentese. Dj Paradigms,
Budspest 1998.) az ezredfordul6val soh a nem latott lendiiletet vesz a tarsadalmi, szellemi
es kulturalis fejl6des, amelynek eredmenyekent
megszilnnek
a
nemzetallamokon
nyugv6 tarsadalmak, helyettuk az egesz fOldkerekseget behal6z6 uj gazdasagi es kulturalis rend jon letre. amely
vegkifejleteben
az emberiseg globalis tarsadalmaban
o!t majd tes~
'
Egy ilyen leptekil va!tozas termeszetesen nem kepzelhet6 el a
mID ember onzesre berendezkedett
lelkevel. meg kevesbe apaink es
nagyapaink 6sdi viselkedeseveL Ajov6 megval6sulasahoz.
marmint
a globilis tarsadalom kialakltasahoz az emberi szellem megvaltoztatasara van szukseg, ujfajta gondolkodasra
es a tudatossag olyan fokara, amely kepesse teszi az uj
lehet6segek erzekelesere es az ennek megfelel6 viselkedesre,
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lelekr61

bimi azt a valamit masok iranti elkotelezettsegre es fele16ssegre. Azt remelni pedig, hogy
az emberek majd magukt61 felismerik es ater1ik az emberiseg egymasrautaltsagat,
onkent
elfogadjak es betar\iak az ebb61 szarmaz6 etikat, ugy tilnik, bogy az almok birodalmaba
tartozik.
Sultan azt tar\iak, hogy az oozes es az
anyagiassag a legf6bb akadalya az emberi szellem es tudat fej16desenek. A tarsadalmi-gazdasagi fejl6des hajt6ereje viszont eppen ebbeD
rejlik. Az onzesben, az anyagijavak megteremteseert foly6 kiizdelemben, abban a klmeletlen
versenyben, amely a maga szels6seges formajaban a tarsadalmi
es politikai elnyomasban,
hadvisdesben,
korrupci6han,
bilnoreshen
ott
regret. A problems gyokere valahol az ember
tarsadalmi beagyazottsagaban
rejlik.
AZ .;OJ EMBER"

MODELLjE

Az ember alaklthat6saganak
gondolata a
XX. szazadi pszichol6gianak ahhoz a felfogasahoz kot6dik, amely az embert mint viselked6
lenyt fogalmazza meg. E felfogas szerint az ember legalapvet6hb tul'\idonsaga a komyezetehez va16 viszonyulasa es eselekv6 alkalmazko-

Ez magyaran annyitjelent,
bogy (mar megillt) b'\i van Istell teremtmenyeveL
Ujja kell gyI1rni vagy kalapalni, bogy legalabb a harmadik evezred kuSloben fdd6ssegteljes
eletre es eselekvesre
lehessen fogni, Megengedhetetlen,
bogy ennek az
ostoba teremtmenynek
a feje meg mindig tele van
davult hiedelmekkel.
viselkedese pedig olyan.
mintha nem is emberi tarsadalomban,
hanem a
termes7.et dzsungeleben
clue. A Ki8Jtvany a planetaris tudatr61 ennek a teblabolasnak klvan veget vetni. Mhoz, hogy megtalaljuk az utat "egy
globalis osszetart6 tarsadalom fele, amdyben az
egyedek. a vallalk07-3.sok, az. allamok, valamint a
nepek es nemzetek egesz csaiadja bekes szovetsegben es egymas hasznara elnek egyiitt", ki kell fejleszteniink mindeD egyes ember alkot6kepesseget
a viiag mindeD tajan, s emellett eel kell szabaditaDunk az ember ben olyan mas er6forrasokat
is,
mint a szeretet. a swlidaritas es az. egyiitterres.

ALELKlSZUXsEGLETEK
Hogy felreertes ne essek, nem a Kommunista kialtvanyb61 val6 az idezet, bar ezeket a gondolatokat olvasva aligha tudunk a "deja vu" (mintha
mar megtortent
volna egyszer) elmenyt61 szabaBogomil Korlavaris: A templom fele vezeto ut, 1989
dulni. Bar a "planetaris tudatr61" swl6 kialtvany
csak halvany utanzata a viiag proletariatusaihoz
class, ami tarsadalmilag befolyasolhat6, kondiswl6 kialtvanynak, hajszalra ugyanazt cel01,Za meg. Egy "srep uj vicionalhat6. A viselkedes-Ielektan kepvisel6inek
iagot", egy "planetaris koz6sseget", ami csak akkor val6sul meg, aka bite szerint az ember erne pszichol6giai sajakor lesz eletkepes, ha az emberek ertelme, szelleme, tudata feln6
tossagainal fogva tanulekony, tokeletesen alaehhez a feladathoz.
klthat6 es hajlfthat6. Olyan, mint a gep, csak
Nos, mint ismeretes, a tortenelem
rossz tapasztalatokkal
valamelyest bonyolultahb annal. Nem veletlen,
szolgal az emberi termeszet megvaltoztatasanak
a lehet6sege vohogy ez a viselkedes-Ielektani
felfogas els6sornatkozasaban. A kommunista illamok a legiszonyatosabb
dresszUban az Egyesiilt Aiiamokban es a Szovjetum6ra ellenere sem tudtak a regi "siianyb61" uj embert kovacsolni. EIban valt uralkod6va, nem liggetleniil azokt61 a
lenkez6leg. ha lehet, szellemileg es erkOlesileg meg inkabb leziiltarsadalmi programokt61, amelyek nem kcvelesztettek, azt is mondhatnank,
bogy lelkiekben csaknem teljesen
sebbet, mint a viiag megvaltoztatasat
(es uralilinkretettek.
mat) tilztek ki cetul.
Marpedig a lelkiek Cantos szerepet jatszanak az emberek eleAz ember megvaltoztatasat
celul tiiz6
teben, ha nem is ugy, es nem is abban az ertelemben, ahogyan azt a
programok awnban rendre kudarcot vallottak.
messianisztikus terveket szovoget6k kepzelik. Mert akarmennyire
Nem az.ert, mert homok kerii!t a fogaskerekek
onwek es anyagiasak is, az embereknek
tObbre van sziiksegiik,
koze, hanem mert az embereket nem lehetett
mintelelemre,
vlzre, lakasra, ruhazatra vagy munka utanjar6jovemegszahaditani sajat szemelyes nyomort1sagukdelemre. Sziiksegiik van valamire, amiert cluck: onbecsiilesre, tart61: onz6 magatartasukt61,
alantas vagyaikt61,
sadalmi elismeresre, valamilyen celra es eszmere, ami ertelmet ad
furesa szokasaikt61, teveszmeikt61 es rossz cseleer6feszlteseiknek.
E nelkiil nem erzikj61 magukat, nem talaljak hekedeteikt61.
lyiiket, ertelmetlennek
talaljak a fennmaradasert
foly6 kiizddmet.
A pszichoanalitikus gondolkodas - a viselBar a lelki sziikseglet sokkal melyebben gyokerezik benniink,
kedes-Ielektannal csaknem egyidejiileg - egymamint ahogyan azt gondolnank,
az emberi szellem es tudat f<;jlesztesik ertelmezesi modellt klnaJt. Arra figyelmeztette
se, magasabb szintre
a leJek mernokeit, bogy az ember beM kCsz!eteemelese
makacsul
sei es vagyrendszerei athiiznak mindeD szantltast,
ellenill mindeD er6amdy arra icinyul, bogy tanuJas vagy programofeszltesnek. A szel.as reven az ember megvaltoztathat6 leone, hilem es tudat fejleszszen vagyai Cs torekv6ei alapvet6en nem a kiils6
tese csakugyan elettarsadalmi programokhoz kOt6dnek, hanem re}
bevag6 feladat voltett biol6giai sziiksegleteib61 bontakoznak ki. Es
na, de sajnos, mnhiaba a srep sw es tiltas, a vagyak elfojtasa bels6
csenek hozza megfefesziiltseghez vezet, ami kiilonJele viselkedesi zalel6 eszkozeink. Igavarokban, Idki megbetegedesekben
olt format.
zan azt gem tudjuk,
Ezek a tiinetek - mondja Freud - az emheri vahogy'mi is .az, amit . gyak es szahadsag fel61 nwe fajdalmas segelykibefolyasolni
es iraaltasok, amdyek nem egy uj vilag kezdetenek a
nyltani
szeretnenk.
jelei, hanem egy elnyom6 vilag sajnaJatos kovetMeg
kevesbe
vakezmenyei.
gyunk kepesek ra(Folytatasa a 8. oldaJon)
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(Folytatas. 7. oldalrol)
A xx. szazadi lelektan iizenete a tarsadalomszervezes fele vegiil abban ossze~ezhet6, bogy csokkenteni kell
a korlatokat, a tiltasokat es liberalisabb nevelesi elveket
kell alkalmazoi. Minel kevesebb akadallyal kell szembenemiink, annal kevesebb kudarc er benniinket, ennek
megfelel6en csokkeni fog a masokkal szembeni agresszlv
fesziiltseg benniink, ilktve az elfojtasokb61 ered6 soklele
betegseg.
A LELEK

SzAMUZEsE

Kitunt azonban, bogy nemjarhat6
ut ez som. Szeles tarsadalmi meretekben alkalmazva ell az elver, a dolog pontosan a visszajara siil el. A tiltasok gyengiilesevel
.os a vagyak szabadjara engedesevel olyan gonosz szellemet szabadltunk ki a palaclc.b6l, ami keservesebbe teheti
az emberek hetkoznapi eletet, mint maguk az elnyom6
rendszerek. Nem csak felo, hanem biznnyossag, bogy kiirtjak, lemeszaroljak egymast az emberek.
Az az igeny, bogy magyarazatotlalaIjunk
az ember
mibenletere (nem esak fizikai, hanem lelki, szellemi mibenletere) egyidos az emberiseggel. Itt topogunk a harmadik evezred kiiszoben, anelkiil, bogy sikeriilt volna
megfejteniink ezt a rejtelyt. A biol6giOl megismeres tereo ketsegklviil nagyot leptiink el6re, ami awnban a lelkicker illeti, nom nagyon jutoltunk egyr61 a kelt6re. A
;"~;;o~z~b~b~~~kn:.lid~h~:;kdk~r8,~ta:~I~
::U&J~
many megszunt a leled~el (es,egyaltalaban az elet nagy
kerdeseivel) foglalkozni.
Amilyen messzire tavolodolt a tudomany a lelek fogalmat61; olyan makaesul
largo magat ez a,hit az emberek kepzeleteben. A kozoapi eszjaras szerint mi sem nyil,vanv;iJ6bb annal, bogy lelekkel rendelkeziink."Ez a lenyiink. Ez az, ami az alland6sagot .os a folyamatossagot jelenti benniink,
nundaddig, amlg esak eliink. A halhalatlan
lelek belenk plantalt resze teszi szamunkra
megelhetove testi letiinket, ez tilt kiilonbozo
format benniink, ho!jY aztan foldi palyafutasunk titan szellemi lenyiinkkent V1SSzaterjen
az oroklet birodalmaba.
A tudomany hallani sem akar minderr61. A pszichol6gla, ha nagyon muszaj, lelek
helyett pszichikumr61, szub~ektumr6l, enr61,
~~bb:~y~~~?~:d~~ek.~:~ln~'
e~k ~ 'b~~\~:
" tet."N em t eliesen viIagos, bogy ezek a fogal", mal<. , mit ,jelentenek,
de ahogyan azt Pleb
Csaba 'fejtegeti az Interneten
az Ezredvegi
beszelgeres~ben (hltl':/www.c3.huj- boes/eletharm/ezredlezredl3.htm)
ezek is, mint minden, amit J.1agyon sokszor elismeteliink, el6bb-ut6bb'val6sagosnak
tunnek.
AZ ELME, MINT KORSZERU
SZOVEGSZERKESZTO
GEP
Ezek a konstrualt fogalmak egy ideig
betoltottek all az urt, amit a Ielek fogalmaoak a szamuzese teremtelt, napjainkra azoriban a
modern termeszeltudomanyok,
els6sorban a neurobinl6gia meggy6zni latszanak a pszichol6gusokat arr61, bogy az emberi en .os a szemelyiseg voltakeppen
hasznaIhalatlan
fogalmak, amelyekneK nom sok va16sagalapjuk van.
A modern neuro-biol6gia szerint nemesak arr61 van sw, bogy az ember halhalatlan lelekkel nom
rendelkezik, de voltakeppen
szemelyisege SiDes. A
magasabb idegrendszer mukodesenek koszonhetoen
a bonyolult onfejl6deskovetkezteben
az ember rajon
area, bogy leteZlk, el, elkezd magar61 gondolkodni,
te6riakat gyartani, amelyek reven valamifele me!(felelest pr6bal talalni onmaga .os a vilag kozott.Megpr6MI render teremteni a mindennapok
kaotikus
esemenyei kozolt, olykeppen, bogy torteneteket pro.
tal beloIiik szoni. S miKozben megfogalmazza eletenek torteneseit,
megkonstrualja
onmagat is. Egy
mul6 pilIanat erejeig, bogy aztan ujraertelmezzen
mindent, Es ez Igy zajlik sziinteleniil. Vagyis az emberben nines semmi, ami alland6 leone, meg kevesbe orokkeval6. FOldi palyafutasa sarin mindenki az-

zal foglalatoskodik,
bogy megpr6bal eligazodni
az elmenyek, esemenyek, informaci6k kuszasagaban, azaz render pr6bal csinalni magaban es maga koriil.
Pleb Csaba hasonlataval
elve onmagunk
alland6 megkonstrualasanak
ell a folyamatat
valahogy ugy kell elkepzelniink,
mint a modern
szovegszerkesztest.
A szovegszerkeszt6
szamlt6gepiinkon
alland6an
kiilonboz6 valtozatokat lc.eszltiink onmagunkr61
es eletiinkrol,
amelyeket
sziinteleniil
alakltgatunk,
javltgatook, anelkiil, bogy a vegs6 valtozattal valaha
is elkesziilnenk. Ahogy a szovegszerkeszt6
gepben, agyunkban is tobbfele szovegvaltozat van,
amelyekr61
magunk
sem tudjuk
eldonteni,
bogy melyik az Igazi. A komputeren
allalaban
a legutols6 szoveget tekingiik a legjobban kidolgozottnak,
hire1esnek, ervenyesnelc., eletiink
belso ertelmezesevel
azonban
maskent all a
helyzet. AIland6 bizonytalansag
van benniink.
Ahogyan szov6dik eletiink, bonyol6dnak
kapcsolataink,
valtozik helyzetiink,
egeszsegiink,
er6nletiink,
vagy aHrcsak a kedelyiink, a meglev6 szovegvaltozatokban
folyamatos javltasokat kell eszkozolniink, vagy ujabbnal uJabb valtozatokat kell keszlteniinK.
Ami tehat szemelyisegiinket,
eniinket illeti,
az nom egret, mint sziinte1en egyenswyozasi kIserlet. Folyamatos mese, amellyel vagyaink vil.:igat es a kiils6 elvarasokat megpr6baljuk elfogadhal6 ertelmezesi keretbe agyazni. A bels6 emberi
vilag rendezesere
vo,natItoz6 tobbszorOs szovegvaltozat metaforajat
ma mar loth szakember
hasznalja, hangsuIyozva, bogy ezek a szOve!["altozatok mindig a pillanatny; helyzetnek megtele10 ertekelesek, amelyeket az elet sziintelenw elkuszal. Sot, ahogyan Ernst Mach filoz6fus fogalmal, az ember -enje tulajdonkeppen
nom mas,
mint az egyedi elmenyek osszevlSsza hanyt sokasaga, omit tobbnyire nom sikeriil elfogadhat6 ertelmezesi keretbe agyazni. Olyan, mint egy szalmakazal, kovetkezeskepp
szmte semmi alapja
siDes annak az allltasnak, bogy van egy szemelyisegiink, "mely ertelmes COQuet visz ebbe a halmazba.

MAs ELKEPZELEsEK
Vannak persze mas fejlemenyek is a tudomanyban. A modern termeszelludomany
nehiny
jeles kepvisel6je ma mar nemcsak a tarsadalom
.os az ember' kapesaIl', hanem az anyagot szervez6
strukturak
es energiak vonatkozasaban
a mindent atfog6 szellemr61, intelligens elelr61 b~szelnek. Ketsegbe vonjak, bogy az anyagi targyak
lennenek a val6sag abszolut hordoz6i, s bogy ennek a vilagnak tobb realitasa leone, mint pszichikumnak. A lelek fogalmanak a tudomanyba es filoz6fulba val6 visszaterese azonban egy masik
eszmefuttatas targykorebe klvankozik.
Befejezeskeppen
csak meg egy megjegyleSt. A XX. szazad utols6 evelben jarva egy
percig se higgyuk, bogy a tarsadalom kihlvasamal konnyebb boldogulni az ember bels6 vilagava!. Hogy a tarsadalmi, gazdasagi, kulturalis
fejl6des feltetelezelt
uj szakaszanak
egy j6
programmal
kepesek lesziink alarendelfii
az
emberek lelki vilagat. Az ember; elme mukodese semmivel sem Kevesbe bonyolult, mint a tarsadalmi val6sag. S6t talon meg bonyolultabb
annal, ami mindeD bizonnyal meg sokIele meglepetest tartogat szamunkra.
Ezert j6=gam
a
Budapesti
iskola altal fentebb megj6solt szep
uj viIag helyell sokkal inHbb hiszem all, bogy
a har=dik
evezred kiiszoben a bizonylalansa~ok koraba lepiink at. Olyan korba, amelyben
ujra ken gondolunk nemesak a tarsadalml valtozasok lehet6segeit,
hanem a vilagmindenseg
komplex strukturait
is osszhangban
azzal, omIt
a mindennapi
sz6hasznalatban
egyszeruen
'csak Ieleknek szoktunk nevezni, s amir61 azt
hittiik, bogy a tudomanyos
gondolkodast
orokre mentes(telliik
role.
Dr. H6m
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