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A Lt;;LEK K~RDf;sE A MAI PSZICHOLÓGIÁBAN

A lélek létezése nemcsak világnézeti kérdés, hanem tudományos vita
targya is. A vitára hivatott szaktudományban. a lélktanban ugyan je-
lentős mértékben háttérbe szeritotta ezt a kérdést az emberismeret gya
korlati szempontja, ennek kielégítésére pedig elégségesnek mutatkozik a
tapasztalati színten maradó kutatás, mely megelé,gszik a jelenségek köz..
vetlen, kísérletileg vagy megfigyeléssel igazolható okának magyarázatá
val. Igaz, már a tapasztalati kutatásnál is érvényesül, ha nem is mindig
teljes tudatossággal, hogy a kutató milyen nézetet vall az embemek a
világegyetemben elfoglalt helyére vonatkozóan. Az a kérdés azonban,
hogy mi a lelki jelenségek végső alapja, a közvetlen tapasztalat tárgyát
meghaladó, filozófiai távlatba nyúlik át.

Ezzel kapcsolatban nem csekély nehézséget okoz, hogy tudatunkban
kbzvetlenül csak a jelenségeket, a lelki tartalmakat és folyamatokat fi..
gyelhetjúk meg, azok alapjának megállapítása már csak további követ
keztetéssel lehetséges, mely igazoló erejét a tapasztalati tényekkel való
összeegyeztethetősége mértékében igényelheti. A lelki jelenségek végső
alapjának már szorosan filozófiai jellegű kérdésében ütköznek egymás
sal az emberi gondolkodás során kialakult irányok. Vitájuk ma is tovább
folyik.

Természettudományi és szellemtudományi lélektan.

A múlt század utolsó negyedében nagy fejlődésnek indult lélektan
módszerére erős hatással volt az akkor már jelentős eredményekkel di
csekedő természettudomány. Ennek tulajdonítható "a lélek nélküli lélek..
tan" elvének a kialakulása, mely a természettudományhoz hasonlóan.
csak a közvetlen tapasztalható tények, a lelki jelenségek létét ismerte el.
Magyarázatukat a természettudományokhoz hasonló elemző módszerrel,
a bonyolultabb jelenségnek az elemek kombinációjából való levezetésé
vel igyekezett adni, s ezzel a természettudományokkal egyenrangú "ob
jektív" tudományos módszert kialakítani. Ennek a szolgálatában állott
a lélektani kísérlet, a lelki magatartásnak a kutató által létrehozott kö
rulmények között történő vizsgálata, s az eredmény lehető mérésszeríi
megállapítása. A természettudományok közül korábban a fizikai mőd

szer hódított, mely a lelki élet végső elemeinek tekintett érzetek s fel
Idézésük, a képzetek társulásából, mechanikus asszociációjából igyekezett
a lelki élet egészét magyarázni.

Ennek a módszernek elégtelensége a biológia felé irányította a figyel
met, az élőlény környezetéhez alkalmazkodó mozgása, magatartása irá
nyába. Igy alakult ki J. B. WatsQllj E. L. Thorndike kísérleteí nyomán
az angolszász országokban elterjedt viselkedésIélektan, a behaviorízmus,
mely a kísérleti állatnak és embernek főképp a csecsemőknek a körn,e.
zeti változáshoz alkalmazkodó reakcióiból igyekezett azokat a lélektani
szabályokat megállapítani, amelyek bizonyos környezeti feltételek mellett
az ember lelki magatartását meghatározzák s tervszerű irányítását lebe
tővé teszik.

Ugyancsak biológiai alapon fejlődött ki, főképp r. P. Pavlov kuta~

tásaí nyomán, a szovjet pszichológia is. Az ál1aIndá. egy.form.asággal ismé\.-



lődó reflexeken kívül Pavlov kísérletei igazolták a környezet vagy a szer
vezet változó feltételei mellett kialakuló feltételes reflexek létét, Ke
letkezéstik és lefolyásUJk neurofiziológiai alapját Pavlov az idegrendszer
középpontí szerve, az agykéreg, önszabályozó működésében találta; bio
lógiai jelentőségüket a környezeti viszonyokat jelző s a szervezetet al
kalmaakodásra késztető hatásukban látta. Elméletében az érzékletek a
valóság tükrözésében az első jelzőrendszer szerepét teljesítik; az ember
t~as munkájával kifejlődött beszéd mint második jelző - rendszer a
szavak általánosító jelentésében a fogalmak kialakítását, az absztrakció
lelietálségét adja. E neurofiziológiai értelmezésen alapuló, B. M. Tyeplov,
Sz. L. Rubinstein által továbbfejlesztett pszichológiát vallja a magáénak
a dialektikus materializmus. Szerinte a lelki jelenségek a legmagasabb
rendűen organizált élőanyagnak, az idegrendszernek sajátszerű megnyil
vánulása!', melyek minőségileg különböznek az élettani alapműködések

től (szemben a régebbi, vulgárisnak mínösített materiaizmussal), de csak
azok működése alapján jöhetnek létre. Minden lelki jelenségnek megfe
lel egy meghatározott idegrendszeri folyamat vagy állapot. Attól meg
különböztethető,magánvaló lélek léte nem igazolható.

Már a századforduló táján több oldalról indult meg az a lélektani
irány, amely a lelki élet magyarázatára nem találta kielégítőnek a ter
mészettudományi módszer egyoldalú alkalmazását s a nézőpont kiszéle
sítését kívánta. W. Wundt a fiziológiai lélektan elvi alapján, az asszocíá
cíó elvét kiegészítette a "teremtő szintézis" elvével. mely a lelki élet cél
szerű fejlődésre törekvő mínőségét volt hivatva magyarázná. W. Dilthey
a természetet elemzés révén magyarázó módszerrel szemben a tudatunk
ban közvetlenül tapasztalható élmények célszerű struktúrálls összefüg
gését leíró ,,~ellemtudományi"pszichológiát sürgetett. Fr. Brentano is a
telki aktus önmagára vonatkoztatásával lehetővé váló belsö ' észrevevést
tartotta a természettudományi külső megfigyeléstől megkülönböztetendő

lé1€lktani módszernek. Hatása lett E. Huesert-te, akineik idealista Ismeret
elméletétől függetlenítve magát, a lelki tények megfigyelésen alapuló
pontos leírását követő fenomenológiai lélektan a lelki élet széles körében
jutott figyelemre méltó eredményez. H. Bergson-t a tudatélet tanulma
nyozása, a lelkí jelenségnek a térbeliségtől független sajátos minőségi jel
lege· vezeti el az eredetileg követett pozitívizmustól spiritualista metafi.
2ikája kíalakításához,

-rÓ, Eredetileg természetudományi alapon, az ösztönök vizsgálatából in
dult ki a lelki élet tudatalatti tényezőire világító mélylélektan, mely már
S. Freud értelmezésében a fiziológiai működéstől különböző lelki dina
mizmus hatására utal. C. G. Jung pedig a leghatározottabban hangsú
lyozza a lelki élet eredetiségét és öntörvényszerűségét s a tudatalatti és
tudati élet egyensúlyának biztosítására hivatott pszichikai Egésznek (a
,.Selbst"-nek) a biológiai életen túllevő szellemi Ösvalósággal fennálló
életkapcsolatát sejteti meg. Ennek a kapcsolatnak valóságjellegét foko
zottan emeli ki r. Caruso és W. Daim Junghoz közelálló bécsi köre.

Ellentétben a természettudományi irány elemi mozzanatokból szer
kesztő módszerével, az alaklélektan a lelki jelenségek legfóbb tulajdon
ságának ~ "alakot", az egységgé szervezett egész jelleget tartja, rnely a
r.teket is' meghatározza. Hangsúlyozza, hogy a lelki élet minden tör
ténése csak az eredeti, alkotóan tevékeny, osztatlan személyi léttel vo
n,atJtozásban határozható meg kíelégítően. A szintén újabban kifejlődött

struktúral~ektan a lelki struktúrát a testi organizmustól megkülönböz-
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tetendö szervezett egésznek tekinti, mely a jelenségek diszpozicionális lét
forrása.

A fiziológiai folyamatokból egyoldalúan le nem vezethető lelki élet
eredeti jellegének igazolásához jelentős adatokat szolgáltatott az O. Kiilpe
alapította würzburgi iskola, mely a kísérlet és önmegfigyelés egybekap
csolásával főként a gondolkodás és az akarati folyamatok természetét vi
álgította meg. Ezek során rámutatott a tudatalany irányító, aktív műkö

désének jelentőségére, a jelentés-élmény, a viszonyító aktusok, a nem
szemléletes tudattartalmak szellemi jellegére.

Nem vitatja el a szellemtudományi irányú kutatás sem a lelki élet
nek a testi szervezettel fennálló szoros kapcsolatát. De azt nem értelmezi
egyértelműen, hanem megkülönbözteti a testi szervekkel fennálló benső,

oksági összefüggést, s a csak feltételként szereplő testi kapcsolatot. A lelki
életnek az élőanyagnál lényegesen magasabbrendű öntevékenységének,
spontaneitásának az elve a szellemtudományi lélektan irányadó szem
pontja.

A lélek megnyilvánulásai

Arra a kérdésre, hogy indokolt-e az anyagi testtől különbözö lélek
elismerése, a lelki élet közvetlenül tapasztalható tényeinek megfigyelése
alapján kaphatunk választ. Ha azok az anyagi valóságtól lényegesen kü
lönböző tulajdonságokat mutatnak fel, létüket nem magyarázhatjuk csu
pán az anyagi valóság műkődésének, hatásának, megnyilvánulásának.
A hatás, az okozat viszonyban áll a létesítő okkal. Semmisem hozhat
létre olyan !hatást, amire nincsen képessége. A sajátosan lelki jelensé
gek pedig lényegesen különböznek az élőanyag tulajdonságaitól, a mole
kuláris mozgástól, az idegműködéstől. nem vezethetők vissza a "moz
gás" egyértelmű fogalmára. Ezért magyarázatuk az anyagi testtől külön
böző valóság közreműködésének elismerésére késztet.

Az anyag térben foglaJ. helyet s működése is' térbeli változásban nyíl
vánul meg. A lelki élet elemi folyamatának tekinthető érzékelésnél az
érzékszerveinkre ható ingerekre keletkező idegingerület nyomán létre
jövő érzetek és szemléletek, bár a tárgyak testi tulajdonságait tüntetik
fel, maguk nem térbeli kiterjedésűek, térbeli mértékkel nem mérlhetők.

A lélektani mérések nem magukra a lelki jelenségekre vonatkoznak, ba-
nem testi kisérő jelenségeire (idegműködés, vérkeringés, légzés, stb.), U
letve az inger észrevételét jelző reakció-időre, vagy a kísérletí feladat
megoldása annak statisztikai regisztrálására.

Brentano a skolasztikusok nyomán rámutatott a lelki működésn.eJk

az anyagi való részeinek egymásraható mechanikus működésétől lénye
gesen eltérő ama tulajdonságára, hogy minden lelki jelenség valamire
irányul. Valami külső tárgyra, vagy önmagunkra való ráirányulás útján
szerzett tudomásvétel tudatunk alapsajátsága. A fejlett tudat nem csa'k
jelzéseket észlel, hanem tudja, hogy tud. A jelenségeket önmagára, "én"
jére vonatkoztatja, melynek maradandóságát tapasztalja a jelenségek
folytonos változása közben. Az "én" nem tartályszerűen foglalja magába
és hordozza benyomásait, hanem a jelenségek lefolyására irányító mó
don képes ihatni. Az én-tudat által alakul iki a lelki élet sajátszerű, egyéni,
mással nehezen közölhető benső világa. Az "én" középpönti jelentőségét,

aktív, öntevékeny szerepét emeli ki a lélektan szellemtudományi iránya.
Már az érzéki benyomás befogadása sem történik az ingerek f~lvé

telének passzív módján. Egy szemléletí kép kialakítása nem-afény-képező-



gép működéséhez hasonló felvétel, hanem az egyidejűleg ható ingerek
közőrt a figyelem iránya szerint történő válogatással, lelki aktivitással
kialakuló jelenség. Egy érzéki észlelet képzeleti visszaidézése sem tör
ténik az eredeti benyomással azonos sorrendben (mint a viaszlemeznél),
hanem a közbeeső tagok kihagyásával, a sorrend felcserélésével. esetleg
a régebbi ernlékképekkel való kiegészítéssel. Mint a !kísérletek igazol
ják, könnyebben történik az érthető, mint az értelmetlen szavak emlé
kezetünkbe vésése. Ez a külőnbség bajosan magyarázható merően agy
fiziológiai alapon.

Emlékezetében az ember nemcsak ráismer a korábbi benyomásokra,
tárgyakra (amire az állat is képes), hanem azt énjétől bizonyos időbeli

távlatba helyezetten s mégis én-jére vonatkozással, mínt én-jéhez tartozó
élményt eleveníti fel. Az ehhez szükséges sajátszerű távlatbavétel (mely
nem azonos a térbeli mértékkel megállapítható idővel, hanem annál ru
galmasabb), az időtávlat bizonyos pontj ába rögzítés, az én-hez vonat
koztatás reflexív aktusa, nem magyarázható meg merően idegszervezeti
alapon, hanem az anyagi mozgásnál lényegesen különböző mozgásra,
műkődésre képes lételvet tételez fel.

A tudatéletben nagyezerepet játszó társítás, asszociáció mechanikus
értelmezése ellen szólnak azok a vízsgálatok, amelyek kíemelík a fi
gyelemnek egy kitűzött feladathoz a kedvező társítást elősegítő, a hát
rányos kapcsolatot gátló hatását. S hogy a társítás nem magyarázható
tisztán az agylenyomátok között fennálló fiziológiai kapcsolatból, abból
is kitűnik, hogy nemcsak érzéki benyomás, hanem logikai jelentés alap
ján is kialakul a társítás a tudattartalmak között.

Az emberi gondolkodás tartalmát képező fogalmak nem érzéki je
lenségek, hanem az érzéki tulajdonságoktól (alak, szín, egyediség) való
elvonatkozás, elvontság jellemzi őket. Az elvonás műveletét elősegítik az
általános jelentést kifejező szavak, azonban nem a szó megértésével, ha
nem az azzal jelzett tárgy lényegének, mivoltának a felfogásával lesz
teljes az elvonás. A lényeg megismerésének mértékében tisztulnak, töké
letesülnek fogalmaink, s csiszolódnak azokat kifejező szavaink. A lényeg
megragadása nem érzéki természetű élmény, hanem a nem-szemléletes
gondolatelemek egymáshoz vonatkoztatása, viszonyok belátása, összefüg
gések kritikus vizsgálata alapján kialakuló eredmény. Egyébként értel
rnünk nemcsak az érzéld valóságok lényegét kifejező fogalmakat alakít
ki, hanem tagadás révén érzékfeletti fogalmakat is (pl. anyagtalan, oszt
hatatlan, halhatatlan). Az emberi elme az absztrakció és a logikai színté
zis segítségével képes a tényleges adottságokból a lehetőségek világába
emelkedni, s az itt talált összefüggések tapasztalati igazolásával a hala
dást, fejlődést, előrevinni. Az emberi cselekvés irányításául szolgálnak
a szintén érzékfeletti eszmények, normák, célok. Az igaznak talált össze
függés belátása nem csak elméleti jellegű megállapítás, hanem az élet
aLakítása szempontjából történő értékelés is. S ez az értélkelés nem csu
pán a biológiai létfenntartás szempontjából való hasznosságra néz, ön
értéke hatalmától késztetve hajol meg az igazság előtt.

:Ha figyelembe vesszük a gondolkodás jellegzetes mozzanatait, nem
származtathatjuk azokat tisztán az érzéki jellegű képzetek kombináció
jából, bonyolultabb asszociációjából, a jelenségek merően agyfiziológiai
alapjaiból. Az elemek mégoly bonyolult kombinációja sem hozhat létre
olyan eredményt, amire az elemek önmagukban nem képesek. Az érzék
let s annak képzeti felidéződése egyszerű észrevétel. A gondolati tovább
jutáshoz szükséges elvonás, vonatkoztatás, ítéletalkotás, következtetés,



értékelés nem-szemléletes sktusaí olyan tényező közremüködését tételezik
fel, mely képes az anyagi kötöttség, az érzéki korlátozottság fölé emel
kedni.

Az érzéki és értelmi megismeréshez hasonló lényeges különbség ta-
pasztalható az ösztönös és az értelmes cselekvés, az ösztön és az akarat
között. Az ösztönös vágy bizonyos cselekvésre serkentő, nyomásszerű ín
dítása mellett, az értemileg fejlett ember a pillanatnyi vágynyilvánulás
fölé emelkedő értékelésre, eszmei célokra irányuló cselekvésre képes,
az ösztön ellenkező tendenciája megfékezésével, akarata uralma alá ren
delésével. Az ösztön passzív [ellegű késztetésével szemben nyilvánvaló
az akarat öntudatos aktivitása, a faji természet 'ösztönös indításával szem
ben az öntudatos "én" öne1határozó képességének megnyilvánulása.

Amint az akarati aktusra vonatkozó vizsgálatok rámutatnak, az aka
rati cselekvés különböző jellegű indítékok és az alanyi lelki struktúra
összeműködésévelalakul ki, olyan értelemben, hogy ebben a viszonyban
megvan az "én" szalbad választási, állásfoglalási lehetősége bizonyos in
díték mellett, a többi elutasításával. Az ily,en természetű működés lé
nyegesen különböző a fiziológiai törvényszerűséggel meghatározott tör
ténéstől,

Különösen az ember erkölcsi élete ad bizonyságot a biológiai kötött
ségű élvezeti és hasznossági értékek fölé emelkedő lelki tendenciáról. A
szellemi fejlettség bizonyos fokára jutott ember lelki szemei megnyílnak
az érzékfeletti, szellemi értékek, az igaz, a jó, a szép, a szent iránt. Fel
fogásukban nemcsak önértékűségükben nyilvánuló magasabbrendűségiik

tudatosul; ösztönzésűk, szólításuk követésével, elsajátításukkal az ember
önmaga tökéletesülését, emberségre növekedését tapasztalja. A lelkiisme..
reti élmény gyakori lélektani vizsgálata arra mutat rá, hogy a környe
zet kétségtelen befolyása mellett, a lelkiismereti indítás mégsem csupán
alkalmazkodás a környezethez, hanem felsőbbrendű, abszolút [ellegű

értékszféra és értékvalóság felszólításának a követése, mely finom lelki
ismeretű embernél a társadalmi ellenőrzés hiányában is jelentkezik. S
ez a kapcsolat még bensőségesebben érvényesül az öntudatos és mély
vallásos élményben. Ezeknek a tényeknek a magyarázata rejtély marad,
ha a lelki élet csupán a testi szervezet működésének a megnyilvánulása.
E feltevés mellett nem ígérhet kielégitő megoldást az a kérdés, míért tö
rekedik ,egy teljességgel biológiai kötöttségű szervezet az érzéki világon
való túljutásra; miért !keresi az ember szellemi élete tőkéletességét az
anyagi kötöttségtől való fe1szabadulásban; miért igyekezik az anyagiva
lóságot szellemiségével áthatni, az anyagban a szellem felsőbbségét kife
jezésre juttatni?

Erdekesen mutat rá a lélektan a lelki élet különböző dimenzióira, ré
tegeire, bizonyos élmény rétegződésszerintilényeges változására. Más ter
mészetű élmény a szórakozottság állapotában felfogott, alig tudatosított
érzéki benyomás, s a bizonyos célra irányuló, figyelmi összpontosulással
végzett érzéki megfigyelés. Más változatú egy önkéntelenül felötlő kép
zeléti kép s egy tudományos vagy művészi téma körül jelentkező kép
zet-csoport. Lényeges különbség van az ösztönszerű hangkitőrés, a köz
használatú szavak, az élményeink kifejezésére magunk által képzett sza
vak, a szimbólikus nyelv kifejezései között. Az alanyi állapotot kifer~ő

érzelmek gazdag változatában is észrevehető a különbség az érzéki benyo
máshoz fűződő s az arra vissza nem vezethető "magasabb" (művészl, er
kölcsi, vallási) szellemi érzelmek között.



A tapasztalható élménykülönbséget a pszichológiai antropológia (E.
Rothacker, N. Hartma:nn) az emberi lét rétegzetes felépülésével magya
rázza. A rétegződés nem jelentJheti azt, mintha az alacsonyabb létréteg
hozná létre a képességeit meghaladó magasabb létréteget. Tekintetbe
viNe a rétegződésí killönl:lsé:gek mellett is fennálló kölcsönös egymásba
hatoIást és a lelki élet egységének a tényét, kielégitő magyarázatnak az
mutatkozík, hogy egy célszerűen kifejlődő lételv fokozatosan bontakoz
tatja ki léttartalmát, energíaképességét, s különböző rétegű működéseí

ben megtartja az én-tudatban tapasztalható azonosságát, egységét.
Ez a lételv a lélek. Minthogy léte az anyagi létből nem származtat

ható le, létmivoltát szellemi természetűnek kell tartanunk A szellemi
lét, a térben kiterjedt anyagi léttel szemben, kiterjedésnélküli, osztha
tatlan, egyszerű valóság. Az "egyszerűség" nem alétmivolt ürességét, ha
nem inkább az osztatlanságban megnyilvánuló erő központosulását je
lenti. A térben részeiben szétszóródó anyagi léttel szemben az önmagát
birtokló, önmagáról tudó, önmagával rendelkező létmivolt a szellemi lét
tulajdona. Nem lévén kiterjedése, a lélek érzékileg nem tapasztalható,
s a test egyik részében sem "található meg". Osztatlan léterejével az egész
testben jelen van s a test halála után egyszerűségénél fogva fennmaradni
képes.

Szellemi képességei alapján a lélek eredetét nem magyarázhatjuk az
any-agi létből, ami elégséges az állati lélek magyarázatához, mely tisztán
az érzékekhez kötött, érzéki kapcsolatokon alapuló (néha mégoly "bámu
latos") működést fejt ki. Ezért tartják a skolasztikusok az állati lelket
az anyagi lét lehetőségéből ("ex potentia materiae") eredőnek. Az em
beri lelket már Aristoteles valamí isteni eredetű valóságnak tartotta, mely
nem a nemzés útján, hanem "kivülről" [ön ,a testbe, a keresztény gondol
kodáe pedig a leIaret Isten teremtő tevékenységének tulajdonította.

Tesi és lélek

A testtől különoözö lelki valóság elismerése mellett, még különbőző

képpen lehet a lélek létmódját értelmezni. Az aktualizmus elmélete csak a
lelki aktusok, tevékenységek, állapotok egymást követő, egymásba kap
csolódó sorát ismeri el, elutasítva a sort fenntartó, a tevékenységeket
hordozó lelki valóság létét. Ennek az érte1mezésnek azonban ellentmond
tudatunk tapasztalata, amelyben a tudatalany. az "én" tevékenységeivel,
aktusaival viszonyban állónak tudja magát. Nem a gondolkodás, az aka
rás, az érzés az "én", hanem az "én" gondolkodik, alkar, érez. Az "én"
nem úszik mintegy az aktusok hátán, hanem azok változása közben ön
maga megmaradását tapasztalja, korábbi aktusait a magáéinak tudja,
aktusai közt különböztetni képes, nem ritkán aktusaí (pl. ellentétes vá
gyai) ütJközését éli át. Az "én"..JI1eik aktusaival szemben nyilvánuló viszony
18806 különbözősége nem engedi meg azok egyrnásutániságával, összes
ségével való azonosítást, hanem az "én"-nek mint az aktusok megma
radó hordozójának, birtokosának az elismerését követeli.

Test és lélek lényeges különbségét fenntartva, a testi és lelki mű

ködések párhuzamos lefolyását vallja a pszicho-fizikai parallelizmus el
mélete. Azonban e magyarázat meddő voltára mutat már az tény is, hogy
korántsem ismerjilk az idegfolyamatot olyan behatóan, hogy egyes moz
zanatainak pontos pszichikai viszonypárját megállapíthatnők. De az én
tudat, a szellemi tartalmak egymáshoz viszonyítása, a nyilvánvalóság be-



látása, egy szellemi probléma felvetése, egy akarati elhatározás s egyéb
sajátszerűen szellemi aktusnak hiábavaló az agyműxödésben megállapít..
ható ellenpárját kutatni. Az elvben feltételezett együttműködés lehető

ségét csak valami közös (anyagi vagy szellemi) létalap összehangoló mű

ködésével lehetne igazolni, amivel a lényegesnek állított különbözőség

máris problématikussá válik.
Lelki életünk elemi ténye, hogy "én"-ünket aktusaink azonos, mara

dandó alanyaként fogjuk fel. Közösségí élménye:inkben sem szűnik meg az
én-tudat, azokban magunkat másokhoz tartozóknak éljük át, énünk, egyé
ni felelősségünk fenmaradásának a tudatával. Bizonyos kóros lelki álla
poto:k (a szernélyíség-hasadás eseteí) az én-re vonatkoztatás zavarát rnu
tatják, nem az én-tudat teljes hiányát. Enünkben nem csak az, aktusok
váltakozását tapasztaljuk, cselekvéseinkben elevenen éljük át, hogy ak
tusaittak létesítőí is vagyunk. A lelki élet kielégítő magyarázatához az
azt létesítő és hordozó lelki valóság elismerésének szükségességét éppúgy
hangsúlyozza az alaklélektani irányt követő Fr. Sander (a német pszic
hológusok 1957. évi kongresszusán), mint a würzburgi iskolához tartozó
W. Arnold (Person, Charakter, Persönlichkeit, 1957). Hasondó megálla
pítások történtek az 1961. évi francia filozófiai kongresszus pszichológiai
szakosztályának értekezletein.

A filozófiai gondolkodás a változások közben megmaradó, önmagá
ban fennálló valóságot "szubstanciának", magánvalónak nevezi. Egyéb
meghatározás elégtelensége mellett ezt a létmódot kell tulajdonítanunk á
léleknek is. A lélek működéseineklétesítője, alanya és hordozója. Wundt
1al némelyek a lélek szubstanciás értelmezését összeegyeztethetetlennek
tartják a lelki élet folytonos mozgásban, változásban álló tényével. úgy
gondolják, hogy a szubsztancíás lét valami élettelen, merev változatlan
sággal egyértelmű. Azonban különböző természetű szubstanciák léteznek.
Az élő szubstanciának, amilyen a lélek is, tulajdonsága a működés, a vál
tozás. A szubstancia fogalomban kifejeződő megmaradás nem egyértelmű

az abszolút változatlansággal. A megmaradás a szubstancia önmagával
való lényegi azonosságát tételezi fel, nem zárja ki járulékszerű változását.
Az emberi lélek élményei révén gazdagodik, változik. De ez nem jár a tu
datalany, az "én" szubstanciájának megváltozáséval, hanem járulékos
módosulását jelenti. Még nagy leNti változás esetén is az ember meg..
tartja korábbi énje maradványait. l!;nje átalakulása mellett nem válto
zik át egy másik szubsztanciává. Egy lélek magában hordozza egész tör
ténetét.

Régi probléma a szubstanciás értelmezés keretében a testi és a lel,ki
szubstancla egymáshoz való viszonyának a kérdése. Platon a kettőt éle
sen szembeállitotta egymással, a testet a lélek börtönének, büntetésszerű,

ideiglenes tartózkodási helyének tartotta. Ez a túlzó dualizmus mindmáig
talál követőkre (például a lélekvándorlás tanában). Eszerint test és lélek
két önálló szubstancia lenne, melyek együttműködése átmeneti egymás
rahatásukból értelmezhető. Am ez az értelmezés ellentétben áll a tudat
élet egységének tapasztalatával, a testi és lelki működések és állapotok
egységes alanyának a tényével.

Aristoteles, akinek metafizikája realisztikusabb Platonénál a test és
lélek kapcsolatára vonatkozóan a természeti lényekről általában állitott
anyagforma viszonynak megfelelő belső létegység elvét tartotta. Szerinte
az anyagi elvnek az anyagfeletti forma szervező ereje adja meg sajátos
létmívoltát, Elmélete ma is elfogadásra és továbbfejlesztésre talál asok
nál a biológusoknál és pszíchológusoknál, akik merőben a fizikai és ké-
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míaí elemek hatásából nem látják kíelégítően megmagyarázhatónak az
élőlény szervezeti egységét és célszerűen irányított működését,

Aristoteles elméletét találják <li legmegfelelőbbnek a neotomista böl
cselők a mai lélektani megállapítások világánál is. Köztük A. GemeUi,
J. Lindworsky, J. Fröbes, A. Wíllwoll a lélektani kutatás terén is elisme
rést szerzett. Eszerint az értelmezés szerint testnek és léleknek mint két
egymáshoz rendelt szubstanciának belső létegysége alkotja az embert.
A lélek mint formai lételv átható és bennműködő erejével szervezí meg
a test tengőéleti egységét, működik a testtel szerves egységben érzéki
működéseiben, míg szellemi működéseit önállóan fejti ki, bár ezekben is
feltételszerű függésben marad ,a testtől. (Agysérülés esetén a gondolko
dást kísérő képzetműködés gátlása zavarólag hat a gondolkodásra ís.)

A testi-lelki létegység alapján magyarázza ez az elmélet a tapaszta
latban található kölcsönhatást a test és a lélek erői és állapotai között.
A léleknek a testi szervekkel való együttműködésében,eszközszerű hasz
nálatukhoz szükséges alkalmazkodásában kereshetjük bizonyos lelki tu
lajdonságok átöröklésének lehetőségét, elsősorban azokét, amelyek szo
r~bban a testhez kötöttek (pl. a vérmérséklet), s amelyek kifejlődését a
szülök nevelő hatása is elősegíti anélkül, hogy egyéb hatás lehetősége

mellett azt kízárólagossággal meghatározná. A lélek viszont rezdüléseit,
élményeit önkéntelenül kifejezésre juttatja a test mozgásában, ami a jel
Jemtaní (karakterológiai) megállapítások alapját képezi. A testi érzékek
killzvetítésével szerzi meg elemi Ismeretelt a lélek s ébrednek fel ösztönös
vágyai. Viszont az értelmileg fejlett lélek tökéletesíti érzéki szemléletét
is s akaratával uralkodni képes ösztönein. A test egészségi állapota, fá
radt vagy pihent volta érezteti hatását a lelki működésekre. Viszont a lé
lek is szellemi, erkölcsi képességeivel erősítő vagy gyengítő hatással le
het a testi erőkre. Az arístotelesi elmélet igazolásaképpen a neves francia
fiziológus, P. Chauchard, míg egyrészt figyelemreméltóan szemlélteti a
fiziológiai adottságok [elentőségéta lelki életre, másrészt meggyőzőerrmu
tat M a következetes erkölcsi életnek az agy előnyös működési beállító
dására való hatására (Physiologie des moeurs, 1958; Biologie et Morale,
1959). A testi-lelki létegység következtében az ember még legmagasabb
szellemi tevékenységében sem függetlenítheti magát testi szervezetének
feltételeitól, de szorosan vett testi működései is, a modern természet
tudományi antropológia. (A. Gehlen, A. Portmann) megállapításai szerínt,
jelentősen különböznek a legmagasabb fejlettségű állatéitől.

Aquinói Szent Tamás az embert a természet és a szellemi lét határ
mesgyéjén álló lényként jellemzi. Ebben a léthelyzetben van az ember
lelki életének nagysága és korlátozottsága. Szellemi képességével alakítja
a természetet, de szellemi lelkét vagy Istent nem ismerheti meg közvetlen
szemlélettel, mint a természet lényeit, hanem hatásaiknak tapasztalata
alapján alakít ki a lélekről vagy Istenről emberileg kialakítható fogal
mat. Akarata szabadságával az ember felülemelkedik az ösztönön, de sza
badsága nem korlátlan, hanem a természeti erők, szervezeti adottságai,
a társadalmi környezet korlátozó hatása alá, esik. Az ember erkölcsi köte
lességének érzi, hogy eszmei értékek követésével embersége tökéletesedé
sén munkálkodjék, de ebben a törekvésében állandó éberségre van szük
'iéBe az alacsonyabbrendű erők lehúzó hatásával szemben. A keresztény
gondolkodás szerint az ember földi életében vándorúton jár az örökké
valóság felé, ahol lelki élete kiteljesedik. De emberi mívolta ott is meg
marad s lelke a testtel való újraegyesülést várja az Isten végítéletével
megdicsőülő világban.
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