
a tisztaságra, mások a szelídségre. (Summa Theoloqíca, I-ll. Q. 51.
a. 1.)

A teremtő és gondviselő Isten titka mögött mered a megváltó és
megszentelő Isten misztériuma, a kegyelem világa. A természetfeletti élet
nem változtatja meg emberi természetünk játékszabályait. Új célokat és
új erőket állit az élet porondjára és új problémákat nyujt a gondolkodó
ember számára. Ezeknek a kérdéseknek feszegetését most nem vállal
hatjuk. Ebben az összefüggésben érdemes lesz ráviláqítani problémánk
nak arra az ágára is, amelyet jelen tanulmányomban - a gondolatme
net töretlensége kedvéért szándékosan elmellöztem: a tudatosítás és a
tudattalan világ befolyásának szerepére az emberi jellem alakulásában.
A moderrs lélektan gazdag tapasztalati anyaqot, de talán a felvázoltaknál
is súlyosabb problémákat tartogat ezen a téren a bölcselő elme számára.

A klasszikus hagyomány azt tartotta, hogy Odysseus a régi jóslat
értelmében hazatérése után sem tudott otthonában megmaradni. "Se kis
fiam, se vénségtől elernyedt atyám, se nőrn, akinek örömére őriznem kel
lett köteles szerelmet, le nem győzhetett, lelkem szenvedélye: látni vilá
got, emberek hibáját, s erényüket. s okulni. mennyíféle" - énekli róla
Dante az Infernó-ban. Bejárja újra a tengereket, mig végre egy új föld
határán, talán a Purgatorio hegyének közelében, hirtelen támadt vihar 
titokzatos végzés szerint - a hullámok alá nyomja a törékeny csónaket.

A nyugtalan, kíábrándult modern ember is Odysseus hajój án indul
a lelki élet végzetes mélységei felé. Varázsvesszeje ismeretlen szörnye
ket idéz, bűvölő szavára megelevenednek a mélységek eltemetett hatal
masságai. Ha csak a tengert, a mélységeket látja, elnyelik a tudás és az
élet feneketlen örvényei. De ha megtalálja az égi fényt, a magasból
isteni világosságot sugárzó Beatrícét, ha szétszakadnak az önzés, a ke
vélység, az elfogultság és az élvezetvágy ködíályolaí, akkor megnyílik
az út a purgatórium verejtékes útján keresztül aparadiso napsugaras
magaslatai felé. És akkor az ember már itt a földön megsejti a névnek
a titkát, az "igazi, örökkévaló nevet, amely véqzetesen összefügg sor-·
sunkkal".

Á.RNYÉKUKAT AZ ÁGAK ...
Árnyékukat az ágak szétterítík.
A homokos út csillog. Száll a hang.
A szagos alma és a körte hizik
és rothad, ami tegnap lezuhant.

Nem bánja ezt a rózsa: foszforeszkál.
Nem bánja ezt a kö, a víz, a fú.
Minden nyugodt. Csupán én remegek már,
mert látom azt, hogy milyen egyszerü

a pusztulás és csöndes az enyészet;
a bomlás milyen szenvedélytelen
s hogy én, aki még mindig fájok, érzek,
egyszer még ezt is megismerhetem. Toldalagi Pál
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