
TRINGER lÁSZLÓ

Patior ergo sum
(A szenvedő lét elemzése)

Tömve vannak az elmeosztályok. A pszichiátriai rendelőkzsúfoltak. A pszichoterapeuták
hosszú várakozó listával dolgoznak. Mindenki tudja, hogy a fejlett társadalmakban
növekszik azoknak a száma, akik lelki zavarokban szenvednek.

Az igénybevétel fokozódik, a lélekgy6gyásZat tudománya ugyanakkor a V:USag számos
tünetét mutatja. Bizonytalanok vagyunk a betegségek biológiai fSIVagY lelki eredetét
illetően. A kórállapotokat a legkülönfélébb kategóriák szerint osztályozzuk. A terápiás
mödszerek és irányzatok száma egyre növekszik, egyes iskolaalapítók nem csupán új
mödszereket dolgoznak ki, hanem terápiás mozgalmakat szerveznek, amelyek a szenve
dők és gyógyítók számára egyaránt érvényes "ildvtanokká" növik ki magukat.

A klasszifikáció válsága

Negyedszázados gyakorlatom során számos osztályozási divatot éltem át, s egyesek
kidolgozásában magam is aktívan részt vettem. A lelki zavarok tarkasága számtalan
megközelítést tesz lehetövé, Az eltérő nyelvezet használata képezi az alapját a lélekgyó
gyászok közöttí véleménykülönbségeknek.

Az osztályozási törekvések többnyire a jelenségek sikján mozognak. A lelki zavar
élményi, viselkedésbeli megnyilvánulásait igyekeznek mínél pontosabban leírni és ezek
alapján ( nemegyszer matematikai mödszerek igénybevételével) osztályokat elkülöníteni.
Az idők folyamán e kategóriák azonosíthatósága egyre javult. A legkorszeruöb amerikai
rendszer (DSM-III.) alapján a lelki zavarokat a szakemberek nagyjából egyértelmúen
azonosítani tudják, függetlenül attól, hogy milyen lélektani irányzathoz tartoznak.

Kiútkeresés

A tisztán jelenségtani osztályozás nem ad magyaráZatot a lelki zavarok mibenlétére
vonatkozóan. Annál is inkább, mert a sokféle formában megnyilvánuló lelki szenvedések
hátterében közös mozzanatok sejthetőek. Nem véletlen tehát, hogy olyan törekvések
bontakoznak ki, amelyek a hagyományos fenomenológiai (jelenségtani) elemzést elvetve
a lényeg megközelítését tűzik ki célul.

Példaként Frank (1,2,3) demoralizációs elméletét említhetjük, mint olyan törekvést,
amely a lelki zavarok közös gyökerének megragadására törekszik. Demoralizációnak
nevezi azt az állapotot, amikor a személy elveszti önbecsülését, elidegenedik a világtól és
másoktól. Reménytelenség és szubjektív inkompetencia, önkontrollvesztéstól való féle
lem uralkodik el, s az egyén úgy érzi, senki nem tud és nem akar rajta segíteni. E
zavarkomplexum, amely a legkülönfélébb pszichiátriai állapotok hátterében megtalálha
tó, a lelki ' szenvedés alapját képezi. Az elnevezés a Kohlberg-féle morális fejlődés

elméletére (4) utal, s azt akarja kifejezni, hogy az egyén önmaga morális értékének
elvesztését is átéli.
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Egyéb törekvések is abba az irinyba mutatnak, hogy a jelenség helyett a lényeg felől

próbáljuk megközelíteni a lelki szenvedés mibenlétét. A kognítív lélektani irányzat
hozadéka a legsikeresebb. A lelki zavar lényegét a világ és önmagunk sajátos értelmezése
képezi. Hermeneutikai megközelítésrólvantehát szö,s a zavarok lényege ismeretelméleti
jellegú. A kognitív lélektan ide Wgó alapfogalmait egy előző tanulmányomban ismertet
tem (Vigilia, 1987,9), így erre most nem térek ki. (5)

A figyelmes olvasó észrevehette, hogy filozófiai szakkifejezéseket is használok, jóllehet
lélektani kérdésekről esik szó. Valóban, tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy a
lelki szenvedés problémakörét egy még általánosabb, ontológiai szempontból tegyem
vizsgálat tárgyává. A probléma kifejtése érdekében mind a skolasztikus filozófia, mind az
egzisztencialisták (elsősorban Heidegger) fogalomkincsét igénybe veszem. Hogy az
olvasó számára egészen világos legyen, milyen az egyes elemzési síkok viszonya
egymáshoz, egy sematikus ábrával próbálom szemléletessé tenni.

Arisztotelész
Skolasztika

Esse subsistenns
(Actus purus)

- tLET • actus
(esse~potentia

LÉNYEG ---. substantia
(essentia~accidens

LÉTEZŐ~ forma
OELENSÉG)'" materia

(ens) !
materia
prima

Egzisztencializmus

?

1hmszcendens LÉT
(tiszta szemlélet)

Ittlét (meglét)
(Dasein)

Világban-Iét
Gond

~
SEMMI

A segítő kapcsolat
kommunikációs síkjai

világkép, érték, életcél, halál,
ONTOLÓGIA

ön- és világértelmezés,
kognitív sémák
HERMENEUTIKA

fiziológia,
pszichopatológia
szociológia
FENOMENOLÓGIA

Ez az ábra a tanulmány egészét is összefoglalja, s az olvasó többször is visszatérhet rá.
Az ábra bal oszlopa a lét egyes kategóriáit tünteti fel, Arisztotelész, illetve a

skolasztikusok szerint. A középsö oszlop az egzisztencialisták nyelvhasználatát állítja ezzel
párhuzamba. Végül az ábra jobb oldali oszlopa a pszichoterápiás gyakorlat megközelítésé
nek síkjait tünteti fel, amelyeket az előző oszlopok kategóriáival vethetünk egybe. A
fenomenológiai szemlélet válságáról már szö esett. A hermeneutikai szempontokat
részben már idézett tanulmányomban érintettem. Jelenleg tehát a lelki szenvedés
legáltalánosabb kérdéseivel foglalkozunk, vagyis azzal, hogy az ilyen személy miként
viszonyul a léthez általában. Mint látni fogjuk, a lelki szenvedés a léthez való sajátos
viszonyulásban nyilvánul meg.
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A lelki szenvedés általános jellemzése

Mindenekelőttle kell szögeznünk, hogynem arról a szenvedésrőlvan SZÓ, amelyetvaJamilyen
súlyos élettörténeti esemény vált ki az emberben. Például ha valamelyikünk szeretett
hozzarartozöía váratlanul meghal, ez mindannyiunk számára súlyos megpróbáltatás.

Azokról van szö, akik látható külső ok nélkül is kínlódnak, s ha meg is neveznek
ilyeneket, hamarosan kiderül, hogy csak belemagyarázásról, "projekcióról" van szó. A
lakosság közel harmadát kitevő boldogtalanoknál testi betegséget nem találunk. Körül
ményeik ugyan többnyire kedvezőtlenek,de nyilvánvaló, hogy "előbb boldogtalanok", s
környezetüket is boldogtalanná teszik, nem pedig fordítva, Orvosí nyelven hol neurózis
ról, hol depresszióról beszélünk, hol más diagnosztikai megjelölést alkalmazunk. Mivel e
személyek jelentősrésze soha nem keres segítséget, számunkra most az sem fontos, hogy
beteg-e az illető, vagy sem. Tanulmányomban is vegyesen használom a neurózis,
depresszió vagylelki betegség fogalmát.

Azokról van tehát SZÓ, akik "önmaguktól" szenvednek, akik önmaguktól boldogtalanok
Egyetlen alapvető határozmánya van e szerencsétleneknek: a szenvedés. Nincs olyan
alrendszere az emberi organizmusnak, amelyet át ne járna ez a csontig hatoló létszenvedés. A
neurózis valóban a létezés sajátos állapota,amelyazonban nem zavara a létnek mint olyannak,
amelyet az ember mintegybirtokol, amelyőtáthatja. Aprobléma sokkal inkább a létezőség, az
ittlét (Dasein) tartományaiban teljesedik ki. Az ittlét heideggeri fogalma (6, 7) azt jelenti,
hogy az ember birtokolja a létet, amely az itt-ben feltárulkozik, kinyilvánítja magát. Éppen arra
szeretnék rámutatni, hogy a neurózisokban a transzcendentális értelemben vett lét
"hiányosan van jelen", az egyén nem érzékeli a transzcendens lét világosságát. Sőt, tekintete
elhomályosulván, a nemlét felé botorkál. Jaspers (8) megfogalmazásában ez a Jelelőtlen

tömeg-ittlét", az egzisztencia nélküli ittlét, az inautentikus lét. Valószínű, hogy a szenvedés
végsö oka is itt keresendő: az ember természeténél fogva túlmutat önmagán, s nyitott a
transzcendens lét felé, amelyet a szenvedő mégsem képes megragadni, s a lét erővonalaiúgy
járják át, hogy visszhangra nem találnak.

Ha sematikus ábránk létkategóriáit ontológiai dimenzióként fogjuk fel, azt mondhatjuk,
hogy a depresszióban szenvedőegyén a dimenzió alacsonyabb síkjain helyezhető el.

Aszenvedő lét megnyilvánulása a nyeM struktúrikban

Mindennapos tapasztalat, hogya neurózisban, depresszióban szenvedőkönmagukat sajátosan
definiálják. Magukról alkotott vélekedéseik kiragadott létmozzanatok csupán. Ritkán képesek
arra, hogy önmaguk egésZét hitelesen, globálisan átéljék Ehelyett a kiragadott részletek
válnak általános ítélet alapjává: "Leejtettem az üvegpoharat = íme, milyen szerencsétlen
vagyok" A kiragadott részjellernzők többnyire keserű jajszavak, önmaguk megélt léte
szenvedéssel, bajjal, nyomorúsággal, gyűlölettel átitatott spongya. Negatív önkép, mondjuk
szaknyelven. A szenvedő lét legáltalánosabb nyelvi megnyilWnulása ugyanis a negatív
öndefinídó. Ezzel együtt jár a világról és a jövőről alkotott ítéleteknegativitása is (úgynevezett
kognitívtriád, 9). Emberünket a valósággal való szembesülés ellen az "igen ... de" nyelvi séma
védi meg. Például ha azt mondom betegemnek: "Úgy látom, jobban~" - "Igen, de az éjjel
nem tudtam aludni" stb. - típusú mondatokkal Válaszol.

A negatív létdefiníciók, a bajok tengerén át is felsejlik a távolban az elvesztett
paradicsom. Minden negatív állítás hátterében egy utalás rejlik arra, ami nincs, ami
hiányzik. Mert ami hiányzik, az valamiképpen, fogyatékosan mégis van, nem semmisült
meg teljesen. Szenvedőemberünk úgy sóvárog az elérhetetlen jó után, mint ahogy Platón
gondol az ideák elvesztett, de visszavágyott vili1gára (anamnesis) (10).
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A negatív értélanozzanatokban megfogalmaz6d6 ittlét egyúttal azt is jelenti, hogy a másik
személlyel való hiteles kapcsolat lehetőségei alaposan beszúkülnek A negatív öndefiníciók
alkotta gondolati sémák úgy veszikkörül az embert, mint a sündisznót tövisei. A másiknak
kevés esélye van arra, hogy ezt a védóburkot áttörve emberünk világába behatoljon.

Aszenvedő lét: léthiányok eluralkodása, ahol a világ színes gazdagsága eleve meghatáro
zott alapszínekre redukálódik (többnyire fehérre és feketére). Az események izgalmasan
kiszámíthatatlan játéka előre tudott bizonyossággá unalmasodik (rossz lesz, nem sikerül,
megcsúnyul stb.). Nincs módja emberünknek arra, hogy felismerje valós helyzetét a
világban, hiszen a létre csak egy magas kerítés résein át van kitekintése. Így nincs
lehetősége arra sem, hogy egzisztenciáját (autentikus létét) megvalósítsa. Egy alacso
nyabb létfokra csúszik, ahol már nem a lét, hanem a létezők általi fenyegetettség, az
"átlagos mindennapiság" köti le figyelmét, elveszti eredeti kapcsolatát a léttel. A létnek
nincs esélye arra, hogy önmaga gazdagságát feltárja, mert eleve elrendezett valószínű
ségek alapján sablonokba kényszerül. Az egyén életét nem valóságavezérli többé, hanem a
jövőből elővételezett; torz önjóslatai. Például egy fóbiás beteg jelene aszerint alakul, hogy
egy jövőbeni veszély (amely objektíve irreális, a beteg számára azonban bizonyosság)
elkerülhető legyen.

Az autentikus léttől az eleve elrendezett lehetőségekfelé történő elmozdulás egy olyan
ontológiai dimenzióban írható le, amelynekegyikvégpontján a transzcendens lét, a másikon a
semmi áll.Arisztotelész és Aquinói Szent Thmás gondolatvilágában ez a tengely a tiszta létező

( esse subsistens) és a materia prima (potentia pura) köZött feszül (lásd sematikus ábránkat ).
A lét maximálisbirtoklása és a meg nemvalósult lehetőségekközört terül el a létezéshatalmas
birodalma. A lét és a semmi között hányódva, a szenvedő a Semmi felé sodródik

A Semmi olyan ontológiai adottság, amely a léthez szervesen hozzátartozik, sőt, a lét
lényege a semmibe való beállítottság, "kitettség". Így a Semmi az egyes ember létének,
definíciójának is fontos eleme.

A Semmi üzenete a szorongáS. Nemvéletlen, hogy Heidegger mellett Kierkegaard (12)
és Sartre (13) is sokat foglalkozik a modem ember egyik legnagyobb problémájával. A
szorongáS a szenvedő egyén mindennapjainak alkotórésze. A Semmi gyakran a halál
képében jelenik meg, a szenvedő összekeveri a Semmit és a halált. A halálfélelem igazában
a Semmitől való félelem: amelyben a biztonságot adó létnek már morzsája sem található,
ezért olyan félelmetes.

- Mitől félt igazában? - kérdem egyik pánik-szindrómában szenvedő betegtől,

rohama elmúltával. - Semmitől - válaszolja -, igazában a semmitől.

Nyilvánvaló, hogy e betegek valóban nem a haláltól félnek, hiszen nemegyszer önként
mennek a halálba, a halál számukra i.nkább megváltás. A halál képe inkább a félelmetes
semmi fenyegetése, a lét: halálhoz mért lét, "Sein zum 'Iode" (Heidegger, ll).

A szenvedő a semmi felé fordítja tekintetét, a tiszta lét kívül esik látómezején. önmagát
nem a lét felől, "van"-okkaldefinialja, hanem a semmi felől,"nincs"-ekkel. léte az idő végtelen
tengelyén a "még nincs" és a "nW' nincs" közé szorult (szorongó) ""em nincs" (5).
ValószínűlegAdy Endre is felismerte magában Ninaei halmozódását (14). A szenvedő

önmagátléthWIyokból rakja ÖSSZe. Egyreközelebb kerül a Semmihez, önmagát fokozatosan
megfosztja aktualizált lehetőségeitől A léttól való távolodását a beteg "derealizációkén(
gyakran meg is éli. Máskor elidegenedésként írjuk le ezt a folyamatot. Közel a Semmihez,
érthető, hogy betegünk gyakran terolegesen is litIép a megsemmisülés küszöbén. Vagy
mérgekkel, alkohollal gyorsítja a folyamatot, hogy szenvedése mielőbbvfget érjen.

A szorongás tehát a szenvedő lét alapvető határozmánya, amely végső soron arra
vezethetővissza,hogy az egyén a transzcendentális lét megragadására ( transzcendentális
retlexióra) nem képes. A dolgokba való behatolás után nem a lét, hanem a Semmi
üzenetével tér vissza önmagához (redditio "incompleta") (lásd Rahner, 15).

187



Egy depressziós betegem nyilvánvalóan javuló állapotát így jellemezte: - "Köszönöm,
voltam már rosszabbul is."

Hátat fordítva a létnek, a szenvedő rémülten mered a Semmibe. Számára a lét legfeljebb
annyi, mint Platón emberének az árnyak a barlang hátsó falán,

Heidegger úgy véli, hogy az ittlét, a világban-lét nem más, mint a világ dolgaival való
összefonódottság, Gond (Sorge). Az autentikus egyéni lét teljessége egyáltalán nem
merül ki a Gondban, hanem nyitott önmaga lehetőségel felé. Ittléte lehetőségeiben

teljesül ki, az autentikus lét önmaga előtt van.
A szenvedő lét megreked a Gondban. Az ittlét elvágja magát a potenciális kiteljese

déstől. A jövő lehetöségei nem képeZik az egyéni létezés szerves részét, a Semmi
bizonyossága uralkodik helyettük,

A lelki beteg apránként önmaga még meglévő értékmorzsáit is megsemmisíti.
Egy vallási kényszergondolatoktól gyötört betegem naponta ment gyónni. Indoka az

volt, hogy előző gyónásában valamit bizonyára kifelejtett, nem tudja ugyan, hogy mit, de
bizonyára szándékosan tette. így gondolkodik tehát: valamit szándékosan kihagytam 
tehát bűnösvagyok

Pedig fordítva van: a bűntudat eluralkodik, s megsemmisül a személy egy-egy tudatos
aktusa: mindent meggyóntam - de mégsem gyóntam meg mindent. így lesz a tudomból
nem tudom, a hiszemből nem hiszem, a megtettemből elmulasztottam. A beteges
bűntudat (a szorongás egy formája) létsemmisítő, a Semmi bizonyosságával szemben
minden érv "semmivé" válik

A léttel való kapcsolatát vesztett ember apránként felfalja önmagát, feladja ontológiai
nembeliségét. Pusztul, míelött meghalna. Így tényleges halála már ,nem az övé, hanem A
halál általában, Az ember halála, a heideggeri értelemben vett semleges neműember (das
Man) halála. Pusztulása és halála közti léte sem az övé, hanemAz emberé, amely nem más,
mint tengődés. Ebben az állapotban az ember néha szinte kézzelfoghatóan érzi, hogy
nincs joga a léthez (mivel ő csak Az ember).

Idézek egy terápiás beszélgetésből.

Beteg: Barátnőmnél voltam, aki megkérdezte: hidegen vagy melegen kéred a kakaót? -
Nekem mindegy, mondtam. Erre ő dühös lett.

Orvos: A kakaó mellé barátnője még valamit oda akart tenni.
Beteg: Igen, a szeretetét.
Orvos: Ezt akkor nem érezte.
Beteg: Igen, s neki ez elutasításnak tűnt. Pedig csak azt éreztem, hogy nem akarok a

terhére lenni.
Orvos: Mintha nem lenne méltö a szeretetére.
Beteg: Igen, csak akkor, ha ezért teszek is valamit.
Orvos: Előbb tennie kell valamit, hogy szeressek
Beteg: Igen, de akkor el is várom. Ahogy vagyok, ez semmi. Ez a nullapont. Nyugalmi

helyzet. Ez semleges dolog. Ha teszek valamit, erre várhatok is valamit viszont.
Ez a párbeszéd élesen rávilágít mondanivalómra: betegünknélléthiányról van szó, mely

saját maga számára értékhiányként jelenikmeg. Úgy,ahogyvan, önmagában, nem érdemes
a szeretetre, ez a nullapont. A létben való részesedés, amely a transzcendens lét irányába
tett lépés, nem mas.rnínt egy-egy lehetőségmozzanat "ittlétbe fordítása", a potenciális lét
egy-egy darabjának aktusra történő bevá1tása. Példánk azért is szemléletes, mert itt az
aktus egyben az akció. Betegünk csak úgy tudja léthiányát enyhíteni, ha minden adandó
alkalommal külön belépőjegyetvált a lét teátrumába.

Az autentikus lét: lehetőségek és megvalósultságok szerves egysége és egyensúlya,
melyből a transzcendens lét hamisítatlan fénye tükröződik
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A szenvedő lét és az idő

A szenvedö létben a jövő: előre kijelölt pálya, amely az önteljesítő próféciák mentén előre

rögzítve van. A jövő: előre bebiztosított kilátástalanság, biztos reménytelenség.
Az ember léte, mondja Heidegger nyomán Sartre, megelőzi lényegét ( 13). Eza lét nem

más, mint terv, amely választások, döntések sorozatán át valósul meg. Az ember e
választások által önmagát teszi valamivé. A döntések szabadok, ebből adódik értük és
önmagunkért való felelősségünk. Az egzisztenciális döntéseket csak Isten korlátozhatná,
ha volna, mondja Sartre.

A szenvedő lét nem egyéni tervek, nem szabad választások, hanem utasítások
megvalósulása. Igazi tervutasításos módszer. A szenvedő létben nincs választás, életét az
egyén nem alkotja, hanem az történik vele. Amikor valaki például a következőket mondja:
.Bele sem kezdek egy kapcsolatba, úgyis elromlik" - nem egyéni tervet valósít meg,
hanem egy jövőbeni »biztos" kudarc utasítását.

A lét tehát nem önmaga előtt van, hanem önmagába zárul. Az idő nem mérhető a
lehetőségek megvalósulásának folyamatával, mivel lehetőség nincs, csak ( álságos)
bizonyosság. Ily módon az idő közömbös, remény nincs. Érdektelen, hogy most vagy
később, a szenvedés bizonyossága ugyanaz. A fóbiás egyén a roszullét lehetőségétől

szenved elsősorban,valamitől, ami esetleg évekig be sem következik. A szenvedő létben a
tárgyi idő: lényegtelen. Alanyilag pedig más létmódot jelent: nem foglalja magába a
lehetőségi lét megvalósulását. A szenvedés forrása lehet múlt, jelen vagyjövő, s mivel a
szenvedés a lét alapvető határozmánya, érthető, hogy az idő jelentőségét veszti. A
szenvedő létet az idő nem hatja át, mivel időnkívüli. Mivel nem dönt, a megvalósulásban
(így az időben) bensőleg nem vesz részt. Az idő történik vele, nem »csinálja".

Egybetegem, pánikrosszullétére visszaemlékezve a következőket mondja: »Szeretném
ezt az emlékeimből is kitörölni." .De hiszen ami elmúlt, az már nem fenyegeti."
.Dehogynem. Bármikor megtörténhet. Nincs biztosíték, bennem van."

Látjuk, múlt és jövő felcserélhető, a múlt továbbra is fenyeget, nincs szabadulás.
Alét analóg jellemzője a tevékenység, melynek során a tevékenység alanyaé~ tárgya

megváltozik. Ennek során valamely lehetőségi létmozzanat ténylegessé válik, valami
léttöbblet, érték jön létre. A klasszikusok az emberi tevékenységet a teória, praxis és
poiesís területére osztották fel. Ígyjön létre az igaz,a jó és a szép, Vagyisezek a lét alapvető
határozmányai.

Aszenvedő létben míndez érzékelhetetlen. Aszenvedő számára a lét nem jó, nem szép,
nem igaz. Az ismeret-többlet érdektelen. Betegeink egyik leggyakoribb fordulata: "Nem
tudom." Közben föl sem merül, hogy »megtudhatná". Az új tudás - új bajt hoz, a változás
(új létmozzanat megvalósítása) további szenvedést. "Mi jó van abban, hogy önmagamat
jobban megismerem?" - kérdezte egy pszichológus betegem, sutba dobva hivatása egyik
alapigazságát. "Minden csak megjátszás", »senkisem őszinte", .míndenkí hazudik", "sosem
biztos, hogy a szeretet őszinte" - mondják számtalanszor mások. Ugyanilyenfordulatokat
idézhetnék a "szép" kategóriájával kapcsolatban is ("Undorító ez a világ" - és változatai).
Ens et bonum (verurn, pulchrum) conventuntur, mondja a skolasztikus filozófia.
Lélekben szenvedő embertársaink ezeket az igazságokat nem képesek megragadni. Az idő

elsiklik mellettük, és a végtelen lét peremére szorulnak.

A lét kérdései a pszichoterápiában

Az európai szellemtörténet a filozófia kezdeteitől fogva küszködik a lét problémáival,
amelyet Leibniz így fogalmazott meg: .Pourquoí il y a plus tót quelque chose que rien?"
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Vagyismi az értelme a létnek? Askolasztika óriásai, Aquinói Tamás, Anzelm és mások a lét
teljességet Arisztotelész nyomán a legfőbb létezőbe helyezik, ahol a lét és lényeg
egybeesik ( esse subsistens quod dicitur Deus).

A skolasztika hanyatlása és a reneszánsz óta - mint Heidegger panaszolja - a lét
feledésbe merült, s a létező került a vizsgálódás homlokterébe (lásd például az
univerzália-vitát, vagy Hobbes és Locke empirizmusát, Descartes racionalizmusát). A
századforduló óta fordul ismét a figyelem az egzisztencia felé. A művészetek reagálnak
legelőbb a kor kihívásaira: a szecesszió képviseli azt a fordulatot, amelyben a stílusirányza
tok ("lényeg") helyett a lét kérdései kerülnek előtérbe,az "irányzatok nélküli" művészet
hangsúlyozásával. A filozófia területén Heidegger' nyitja meg azok sorát, akik a lét
elemzését tekintik fő feladatuknak.

A pszichoterápia, mint a szellemtörténet vízszegény patakocskája, még mindig a
"személyiség" nevű sivatagi tóba ömlik. A pszichoterapeuták ügybuzgaIma az "Ittlét"
gondjaira irányul. "Esszenciális" pszichoterápiát folytatnak, azaz a kiszáradóban lévő

"személyiséget" próbálják friss vízzel életre kelteni. Konfliktusokkal, élettörténettel
foglalkoznak, a személy egyediségét "fejlesztik", támogatják, s ettől remélik, hogy enyhül a
szenvedés. Közben szinte elfelejtik az Embert. A mindennapok hangos jajgatása elnyomja a
kimeríthetetlen lét halk, szenvedő s6hajtásait.

Simone Weil és szellemi társa, Pilinszky János, a két modem misztikus kifinomult
érzékei segítenek ahhoz, hogy meghalljuk a rejtőzködő lét ( ens absconditum) szavát, sírás
nélküli szenvedését.

nA személyiség nem szolgálhat számunkra kellő eligazításul. A riadt kiáltás, mit a lélek
mélyérőla ránk mért rossz csal elő, sose személyes jellegű" - írja Simone Weil (16). Az
utcai járókelőben felfedezi azt, ami valódi érték, ami szent, vagyis, hogy ember (nem
személy vagy személyiség!). Ugyanígy látja meg Pilinszky az igazi egzisztenciális szen
vedest a répát faló francia fogolyban ( 17), akiben semmi egyedi nincs, csak az éhség van
és a répa.

A hetvenes évektől a pszichoterapeuták is fokozatosan ráébrednek arra, hogy a lét az
ember végső határozmánya, s fölismerik a szenvedés egzisztenciális dimenzióját. Csak
újrafölfedezésről van szö, mert az első "terapeuták" ( ahonnan a névis ered) a 11. században
Alexandria mellett már igazi "egzisztenciális terápiát" folytattak, gnosztikus nézeteik
alapján próbálták a lét értelmét megvilágítani azoknak, akik hozzájuk fordultak.

A létre irányuló lelki segítségnyújtás irányzatok nélküli, iskoláktól független megkö
zelítést tételez fel. A pszichoterápia legújabb fejlódése, örömmel állapítjuk meg, ebbe az
irányba mutat,

Patior ergo sum. Descartes számára a létezés bizonyossága a gondolkodás. Úgyvélem, a
szenvedés sokkal mélyebben átjárja emberi valónkat, mivel a Transzcendens Lét és a
Semmi közt elfoglalt helyünket világítja meg.
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