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ÖSZTÖN ÉS SORS

A lélektan tudománya az utolsó félszázadban szinte szédületes haladást
mutat, több irányban is. Ma már nagy jelentősége van a 'gyakorlatban és a
míndennapí életben is. A lélektan nem csekélyszárnú tudományművelö zárt
körű kedvtelése többé, hanem mélyen belenyúl a népi és nemzeti életbe, an
nak ápolásába és célszerű szabályozásába, úgy, hogy kiválogat, alkalmassá
got állapít meg, irányít, megóv és gondoskodik a lelki egészségről, a neve
léslélektan, stb. formájában. A lélektan továbbra is szaktudomány marad és
annak kell maradnia, de ugyanakkor, mint az élet és kultúra jelentős té
nyezője, továbbá, mint az emberi személyiség kutatása és tudománya, fon
tossá vált egyfelől a gyakodat emberének, másfelől az élet értelmének, a
vallásnak és világnézetnek szempontjából is. "A legfőbb boldogság a földi
halandó számára mégis csak a személyiség" - írja Goethe.

A mondottakból érthető, hogy Szondi Lipót ösztönlélektani eredményeire
már kezdettől fogva felfigyelt és avval behatóbban foglalkozott először ná
lunk, majd külföldön is, számos katolikus, evangélikus és református pap,
és általában nagy érdeklődest váltott ki a vallásos emberek körében is. A
magyar Iélektani kutatásnak egyik jelentős termése a szondizmus, vagy a
mint megteremtője nevezi: a sors-elemzés. Amint egyfelől a szakemberek
ma már egyre kevésbé zárkóznak el hazánkban ama feladat elől, hogy
Szondi eredményeit tüzetesen átvízsgálják, a kritika fényében ugyan, de meg
keresve benne a maradandót, és utóbbit a gyakorlati rnunkában ténylegesen
felhasználva, addig másfelől a vallásos élet és a világnézet emberei számára
is fontos téma a sors-elemzés lélektani irányzata. Szondí ídegorvos, eredeti
leg Budapesten működött, mándig magyarnak érezte és vallotta magát, de 1943
körül az antiszemita üldözések elől meaekülnie kellett. Zürichben telepedett
meg, azóta is ott dolgozik, s ma már talán hálás is a sorsnak, hogy nemzet
közi tudományos porondon és nem az elszigetelt magyar, hanem nemzetközi
nyelveken mutathatja be kutatásaínak eredményeit. Amidőn tehát az aláb
biakban kritikaí ismertetést nyújtunk Szondi tanításairól, kritrkánk nem
annyira egyéni lesz, mint inkább csak összefoglaleja a mai nemzetközi tu
dományos világ és szakembereli véleményének, értékelésének a sors-elemzést
illetően.

Szondi asajárt irányzatát az ún. mélyléLektan egyik főirányának minő

síti, Freud és Jung irányzata mellett a harmadiknak. Elismeri azonban leg
főbbnek a három közül Freud pszichoanalízisét és lélekgyógyító, pszichothe
rápiaí eljárásaiban egyesíteni igyekszik mind a három irányzatot. Szondi úgy
látja, hogy a "tudattalan" három rétege közül Jung vizsgálja a legmélyebb
réteget, amint utóbbi nevezi, a kollektív tudattalant. amely nem más, mínt
általános emberi ,,6sképek", archetípusok tartálya, mínden ernber számára
érvényes míntákat, eszméket, ösztönös és szellemi parancsokat, igazságokat,
értékeket, mítoszokat stb. tartalmaz. Freud vizsgálja a tudattalan legfiatalabb
rétegét, az 'egyén életéből és élményeiből eredő "elfelejtett" és elfojtott (ön
magunk elől is elti1Jkolt) emlékeket, lelki k ernplexusokat, amelyeik adott
esetben kórokozók lehetnek. E kórokozók szexuális eredetűek, gyógyításuk
tudatosítás útján történhet. Lényegileg minden beteges jelenség főleg két
komlexusra vezethető vissza, az ún. Oedipus- és kasztrációs komplexusra.
Mind a kettő Freud szerint történelemelőttieredetű, tehát örökölt, de az e
gyén életében megísmétlődhet, és megújult működésük mínden lelki beteg
ségnél, neurózisnál. pszichózisnál észlelhető. E komplexusok szexuális termé
szetűek, innen a pánszexualízmus vádja Freud ellen.



Szondi saját magának a tudattalan harmadik, az említett kettő közé eső

réteget választortta kutatásí területül, ez a réteg szerínte az őseinktől geni
kusan örökölt ösztönszükségletek rétege. Az ösztönőket sorsdöntő jeíentösé
gúeknek tartja, egyenesen ösztönsorsról beszél, a pszichológiából sorstudo
mányt akar csinálni. Az ember szerinte nem véletlen, hanem meghatározott
terv szerint születak és éli le életét. E szerint " választja meg" szüleit, paj
tásait, később barátait, szerelmét, házastársat, világnézetet, szakmáját, j el
Iemvonásait, és e terv szerint betegszik és hal is meg. E sorsdöntő választá
sokat az ösztön hozza létre, a, bennünk továbbélő ösök. lVlinden idők ember
ismerő bölcsessége tudta ezt a tényállást. Az ausztráliai bennszülött, ha a
kenguru-tot,emtörzsének tagja és reggel meglát egy kengurut, egész nap
követni fogja az állatot, mert hite szerint ez az Ő őse, ő is kenguru, és, ha
nem követi, vesztébe rohan. Oseinket kell követni, ebben az ausztráliai benn
szülöttnek, Szondi szerúnt, teljesen igaza van, de .a bennünk továbbélő ősö

ket, az őseinktől öröklönt ösztönszükségleteket, Az ókori egyiptomi ember ál
landóan ételeket vitt az ősök sírjára, hogy táplálja öket, mert hite szerínt
az ősök vraiamiképp elfogyasztjátk az étkeket. Szondi szerint alapjában véve
igaza volna arégiegyiptominak is, csak abban téved, hogy nem a sírban pi
henő, hanem a bennünk továbbélő ösöket kell jóllakatnunk, vagyis az őseink

től öröklött ösztönszükségleteket, Az ösztönök olyanok, mint a vadállatok.
De csak az éhes és nem a jóllakott vadállat veszedelmes. Közelebről tekintve,
Szondi ezerint ösztönkettősségek, ösztönellentétek élnek bennünk. A legtöbb
ember a benne élő ösztönkettőseégekegyik tagját megeteti, jóllakatja, a má
sikat kiéhezteti, láncravert (elfojtás). A láncravere "ős" aztán néha eltepi lán
cait, esetleg magát a személyíséget is ezéttépi. Innen a lelki betegség ezernyi
változata és fokozata, amely egyfelől korunk tudományos elmekórtanát, más
felől a nagy "pszichológiai" regény- és drámaírókat annyira foglalkoztatta
és foglalkoztatja: a lelki konfliktusok és ambivalenciák, szomnambulizmusok,
menekülés a feledés éjszakáj ába, kényszercselekvések, a cselekvő akarata el
lenére, egészen a személyiség megkettőződéséig és megtőbbszöröződéséig, va
lamint a személyíség egységének szkizofreniás, tébolyodott széteséséig,

Azonban ösztöneinket olymódon kell kiélnünk. hogy az ellen "senkinek
semmi kifogása ne lehessen", vagyis társadalmilag hasznos és erkölcsileg meg
engedett irányban. Az ember és az állat között egyik különbség ugyanis, hogy
az állat csak őseredeti, .natív síkon képes ösztöneit kiélní, az ember ellenben
kerülő úton és magasabb síkon is, denaturálva, Az emberben is, az állatban
is van pl. harci' ösztön. Az állat ezt az ösztönt csak úgy élheti ki, ha .gyilkol.
Az ember is gyilkolhat, de találhat az ölésre megengedett módokat is, meg
felelő életpályákon, mínt pl. vadász, vagy katona. Még a sebész orvos is
"kést ránt" és vért ont, de nem azért, hogy gyilkoljon, hanem, hogy gyó
gyítson ("a gyógyító kés"). Jellemvonások alakjában is kiélhetjük harci ősz

tönünket, kulturifikálhatjuk, önmagunk ellen fordítva azt, mint önmegtaga
dást, lemondást, odaadást, önfegyelmet, aszkézist, stb. Míndezek pozitív ki
élési módok, amelyek Iegyezőszerűen eltérő írányúak, de eredményüle egy: az
ösztön kiélése, pályán, jellemvonások alakjában, barátság, szerelern formájá
ban, stb. Csak kétfajta kiélésmódot kell kerülnünk. a betegséget és a bűnö

zést. A nevelés és - másfelől - az elmekórtan feladata egyetlen mondatban
jelölhető meg: az ösztönök kiélését helyes irányba terelni, bűnözés helyett
(nevelés) és a helyett, hogy a személyíség az ösztön veszedelmes, vagy vesze
delmesnek ítélt kiélése elől "a betegségbe menekülne". Az ösztönöket nem
elfojtani kell, hanem ki kell velük bekülni. Szondi meg van győződve róla,
hogy amint kibékülünk valamely ösztőnszükségletünkkel, rögtön megtaláljuk
a helyes kiélésí módot is. Barátaink, szerelmünk, élettársunk, sőt ellenségünk
is a közös "ösztöntalaj" folytán találkozott velünk. "Madarat tolláról, embert
barátjáról ..." Ugyanis jellemvonásainkat és eszményeinket is ösztönalkatunk
határozza meg. "Ha a baglyoknak isteneik volnának, bagolyképet. az 01'OSZ-
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lánok istenei pedig oroszlánképet viselnének" - szól az antik közmondás, "Ha
sonlítasz arra a szellemre, ameilyert meg tudsz érteni" (Goethe).

Ha ezek után valaki Szondit fatalizmussal vádolja, Szondi azt feleli a
vádra, hogy ő igenis fatalista, de fatalizmusa -- irányítható fatalizmus. Van
állásfoglaló "én"-ünk (a vallás "szabad akaratv-nak nevezi), és van bennünk
egy "ismeretlen instancia", nevezzük talán szellemnek, amely voltaképp ösz
tönellenes hatalom, ösztöneink kiélését egyre magasabb sikokra vonja, hiszen
már Freud beszélt; szubíírnálásról, vagyis arról a Iolyarnatról, hogy az ösztön
megváltoztathatja eredeti célját, és szellemi célokat tüzhet maga elé, Szondi
nem óhajt állást foglalni abban a vitában, hogy egy ösztönünk Vian-e vagy
több, megkülönböztet azonban 8 ösztöntényezőt, amelyek 4 ellentétpárt, 4 ösz
töntengelyt alkotnak. A 8 ösztöntényező megfelel az elmekórtan által - Szon
dí szerínt - felmutatortt 8 féle elmebetegségnek, vagy ösztönrendellenesség
nek. Az elmebetegségeket Szondi ösztönmegbetegedéseknek tartja. Első ősz

tőntengely a nemi ösztön, két tényezője: 1. az érzéki gyengédség adásának
és kapásának szükséglete, egyúttal ősi biszexualitás. Körébe tartozik - ré
szint már magasabb síkon - az egyes emberekre (rokon, élettárs stb.) kor
látozódó emberszeretet és vele ellentétiben az általános emberszeretet, hu
manizmus is. Pályái: borbély, cukrász, szakács, ruházati ipar, pincér, stb, 
2. a férfias kezdeményezés, szélsőséges fokon támadás, aggresszió, szadizmus
szükséglete, ellentétével, az odaado, vezetésről lemondó, áldozatkész, esetleg
mazoohísztakus magatartással együtt. A két ösztöntényező f'érfiben, nöben
egyaránt együtt alkotja a nemi ösztönt. Rendellenes formáik: a hermafrodita
homoszexuális, illetőleg a gyilkos.

A másik ösztöntengelyt Szondi paroximálísnak nevezi, de szokta a meg
lepni-akarás ösz-tönének is nevezni. Két tényezője: 1. a durva indulatok kié
lésének szükséglete. Az emberi ösztönalkaitnak megvan az a sajátossága, hogy
a dühöt, haragot, félelmet, irigységet, bosszút, gyűlöletet elfojtsa, a mélyben
dagassza, és meglepetésszerűleg kirobbantsa. de képes jóindulatra (szociális
érzületre, hítszükségletre, karitaszra) is. Kain és Ábel, a Biblia mélyérteímű

elbeszélése szerint, testvérek voltak, Az erkölcs, mánt jóság és a vallásosság
ennek az ösztönnek körébe tartoznak. Pályái: a tűzzel, vízzel, magassággal,
rnélységgel és helyváltoztatással járó szakmák, továbbá a szociális és karitatív
foglalkozások, továbbá a papi, lelkészi pálya is. Megbetegedése az epilepszia
és aequivalensei: gyújtogatási, lopási, csavargásl, stb. kényszer, továbbá a
migrén, dadogás, balkezesség, enuresis stb. is ebbe a körbe tartoznak. 2. a
finomabb érzelmek kiélésének szűkséglete, a szereplés- és érvényesülésvágy,
ellentétével, az elrejtőzésvággyal együtt. Megbetegedése a hisztéria. Maga
sabb síkon körébe tartozik a szexuálís morál, mirut szégyen- és undor-korlát,
továbbá a pusztán félelemből, kényszerböl, vagy konvenció alapján való tör
vénytisztelet (Kant legalitás-a), valamint az érvényesülésre való törekvés,

Harmadik. ösztöntengelyünk Szondi szerint különlegesen emberi ösztön,
az állatoknál hiányzik Két megbetegedési formája, a kataton és a paranoid
szkizofrénia ugyanis az állatoknál nem lelhető meg, egyéb ösztönmegbe
tegedésekre, valamint ösztönrendellenességekre ellenben az állatvilágban is
akad példa. Tényezőt: 1. az "én"-beszűkítő ösztön, a fék a lelki életben, az
állásfoglaló ,,·én", egyúttal az önimádat, egoizmus, egocentrizmus, de másfe
lől a valóság kényszeréhez való alkalmazkadás is. Szellemi síkon és pálya
körben nem a produktív, hanem a reproduktív ténykedések tartoznak körébe,
a postától az oktatásíg, iskolákig, 2. az "én"-kítágító ösztön, amely eredetileg
szükségletí tudat. Erzékelésí tudata az állatnak is van, szükségletí tudata
csak az embernek. Az élet folyamán egyre újabb szükségletek válnak tuda
tossá, tágí,tjáik a szükségletí tudatot. Az állásfoglaló "én" azután vagy azo
nosítja magát az. egyes szükségletekkel, amelyek a tudattalanságból, az "ősök

várócsarnokából" kerülnek atudaiJba, vagy elfojtja őket, "a láncravert ősök

tömlöcébe csukja." Az "én"-kitágító ösztön: nagynaklenni-akarás, Ha ez a tö-
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rekvése nem sikerül, átcsaphat ellentétébe, selejtességtudatba, egészen az ül
döztetéses tébolyíg. Pályái szellemi és alkotó pályák, főleg a vegyész, biológus,
elmeorvos, pszichológus.

Végül negyedik ösztöntengelyünk a tárgyakhoz való kötődés ösztöne.
Tárgynak itt nem csupán az élettelen tárgyakat nevezzük, tárgy lehet egy
másik személy is, sőt egy személyfeletti elvont eszme is. Minden ösztönszük
ségletünk kielégítéséhez tárgy kell, tehát van 1. külőn tárgykereső ösztön
tényező, egyúttal a gyűjtés, harácsolás, szerzés ösztöne is. Magasabb síkon
a hűtlenségnek - új tárgy keresése - és a hűségnek - ragaszkodás a régi
tárgyhoz -, továbbá a fukarságnak, illetőleg pazarlásnak ellentétpárja is kö
rébe tartoznak. Pályaköre igen széles: a földmívelés éppúgy benne van, mint
a pénzügyi pályák, a festészet éppannyira. mint a történelemtudomány, stb.
2. Kielégüléshez csak akkor jut el az ösztönkiélés, ha "belekapaszkodhat" a
tárgyba. A kapaszkodás ösztöne támaszkeresést és támasz-adást jelent. Lel
kileg úgy vagyunk rnegalkotva, mint a kúszónövény, mint a bab. Szükségünk
van lelki karóra, amelybe belekapaszkodhatunk. Az őstárgy az anya volt a
csecsemő számára, anyja emlőibe kapaszkodott szájával. De a kis majom
anyja szőrzetébe kapaszkodik, úgy ugrál vele az anya fáról-fára. Később a
kis majom két hátsó lábát leteszi a földre is, ezérit a "föld" : az ősi szír» l-:olí_
kus gondolkodás nyelvén "anyát" jelent, Az északamerikai indiánok, ha valaki
leült a földre, azt mondták : "Leült anyja ölébe." Az ó-világban a Brutus
monda őrzi a föld anya-jelentését, A tárgyakhoz való kötődés ösztöntényező

jének megbetegedései: egyfelől a melancholia, illetőleg depresszió, másfelől

a hípománia (amely kóros felhangoltsággal jár).
A freudizmus szerint az ember eredetileg olyan élő fajta volt, amely 7

éves korára érte el ivari kifejlettségét, A csimpánz 5 éves korában jut el az
Ivarérettségig. Az emberré válás következtében ez a folyamat kitolódott, 2il

nek köszönhetjük gyermekkorunkat. Az emberi csecsemő és kisgyermek azon
ban Freud szerínt egyáltalán nem aszexuális lény, ellenkezőleg élénk nemi
gerjedelmei és élete van, de nem genitális, hanem pregenitális természetű.

Freud e nézete nagyon is vitatható, de most nem tudunk vele bővebben fog
lalkozni, csak azért említjük, mert azok a jelenségek, amelyeket Freud a
koragyermekkorban látott, amelyeknek nevet is adott, nagyrészt alapjai
Szondi ösztöntanának is. Szondi szerint például a finomabb érzelmek kiélé
sének szükséglete a kisgyermekkorban exhibicionizmust jelent, a 2-3 éves
gyerek figyelménekráirányulása az anyagcserére (analitás) megfelel a tárgy
keresés ösztöntényezőjének a felnőttkorban, a csecsemő gyönyörnyerési tö
rekvése a száj és környéke útján pedig (oralitás) a kapaszkodás ösztönének.
Ennek az ösztöntényezőnek pályái ép ezért orális pályák, a sz-ájjal kapcsola
tosak, mint példáúl borkostoló. nyelvész, stb.

Szondi vállalkozott az ember ösztönéletének kísérleti vizsgálatára is, a
Szondi-teszt (ösztöndiagnosztikaí alapkísérlet. gertetrop asszociáltatás stb.) se
gitségével. Tesztnek nevezzük az olyan lélektani kisérleti eljárást; amely az
egyént vizsgálja, egyéni tulajdonságokat, azok konstellációját, fokát, stb. a
karja megállapítani, A Szondi-teszt rövidített családfakutatás akar lenni. Ösz
tönbetegek fényképei közül kell a vizsgálati személynek a (csoportonként)
legrokonszenvesebbeket és legellenszenvesebbeket kiválasztani. E választás
közben akaratlanul is hozzátartozók, barátok, ellenségek, felettesek, egykori
tanárok, stb. emlékképei vezetik, nem ritkán önmagának képe. Itt említjük
meg, hogy Szondi a vérrokonság fogalmát kitágítja a gén-rokonság (rokon
gének, rokon ösztöntalaj) fogalmával. Utóbbiak például a barátok, szerelrnek,
ellenségek.

Nem foglalkozhatunk tüzetesen a Szondí-teszttel, kereteink sem engedik
meg, és a téma pszichológiai szakközlönyben találná meg helyét. Csak annyit
említünk' meg, hogy a tesztet ma használhatónak ítéljük, mert nagyszámú
statisztikai adatra alapozódik értelmezése, ami ad bizonyos törvényszerű meg-



feleléseket. akkor ís, ha Szondí tanítása egyébként tévedéseket tartalmazna.
Ezúttal különben sem szándékozunk. hogy Szondí tanításait teljes egészük
ben részletesen és pszichológiai szakszerűséggel méltassuk és kritizáljuk. Meg
elégszünk annak rövid összefoglalásával, amit a mai nemzetközi pszichológiai
szakvélemények mérlege Szondí tanításairól mutat,

A lelki egészség vagy elmebetegség Szondi szerínt az ösztönellentétek kü
lőnleges osztódásmódjától függ, és ezt az ösztön-konstellációt a Szondi-teszt
megmutatja. Így lehet az egyik tényező kiélt, vagy elfojtott, vagy premani
feszt, vagy benső dilemma állapotában, ugyanakkor a másik tényező is
ugyanezeknek az állapotoknak valamelyikében. Az osztódásmód családilag örök
lött, de mégis labilis akörnyez'ethatás és az állásfoglaló "én" szempontjából.
Második sorstényező tehát az "én" öntudatos vagy öntudatlan állásfoglalása"
a családi ösztöndialektikával szemben, Az ösztönellentétek harca az ősök igé
nyeinek harca, de az "én" ebbe a harcba belefolyhat a maga eszményeivel és
ellen-ideáljaival ("ilyen nem akarok lenni"), nevelésével, vallásával, stb. Az
"én" eszméi kierőszakolhatnak egy másféle osztódást is, mint ami családi ala
pon végbement volna. Ha ez nem így volna, nem lehetne sem nevelésről, sem
gyógyító lélektanról, pszichotherápiáról beszélni. A lelki egészség tehát az ösz
tönellentétek osztódásától függ, a megoldás családilag adott, de egyénileg át
állítható. A személy minden állásfoglalása az egyéni fejlődés során mély vál
tozásokat hozhat létre az ösztön-díalektíkában.

A nevelés célja: az egyénre és társadalomra (családra, közösségre) veszélyt
jelentő ösztönszükségleteket kiélesi formájukban úgy átalakítani, hogy egy
részről az ösztönigény is valamilyen úton-módon kielégüljön, másrészt a gyer
mek épségben megmaradjon és a közösség se szenvedjen. A nevelőnek tisztán
és világosan "látni" kell azokat a lappangó ösztönigényeket, amelyeket neki, a
nevelőnek át kell formálnia. Az ösztöndiagnosztika segítségével fel kell derí
tenünk az ösztönélet mélyén megbuvó, láthatatlan ellenséget, a lappangó ősz

töndinamizmusokat, rejtett ösztönörvényeket, amelyekből a gyermek igyekszik
valamilyen kiutat keresni. Így válhat egy gyermek nehezen nevelhetövé. így
lesz esetleg erőszakos, agresszív, dührohamos, hisztériás, szorongó, vagy pá
nikos, elzárkózó, vagy narcisztikus, öntelt, nagyzoló vagy selejtesség-érzelem
mel küzdő, kapkodó, figyelmetlen, esetleg bűnöző, A "megnevelendő" tulaj
donságok csak felszínes tünetei a mélyben rejlő "kórokozó" ösztönveszedelem
nek. Csupán "vészkijáratok".

Amint látjuk, Szondí egyesíteni gondolta redszerében a "mélylélektant",
elmekórtant és örökléstant. Mindjárt hozzá kell azonban tennünk, hogy mivel
erős egyéniség, ameddig egyéniségének személyes kapcsolatai, hatása elérnek,
tehát elsősorban Svájcban, addig sikerült néhány szakembert, pszichológust
és idegorvost megnyernie tanításai számára. E körön túl azonban Szondi ta
nítását jóval kevésbé veszik figyelembe, az örökléstan szakembereinek na
gyobb része hallgat róla, az elmekórtan kitűnőségei nem látszanak elfogadni
és a "mélylélektan" többi irányai nem nagyon óhajtják a Szondi által fel
ajánlott baráti együttműködést. Miért? Talán Szondi tanításai értéktelenek,
felületesek, tarthatatlanok? Nincs bennük használható vívmány? Nem így áll
a dolog, a szondizmusban vannak jelentős eredmények és értékek. A helyzet
azonban a következő.

Az analitikus lélektan három főiránya (Freud, Adler, Jung) a neurózJ.solk
mivoltát korrektül látta, de mindegyikük más-más odalról, szemszögből, úgy.
hogy egymást jól kiegészítik. Sokáig csak eklekticizmus volt lehetséges, a kli
nikai lélektani gyakorlatban a három irányzat egyes eredményeinek egymás
mellé állítása, Ma már azonban sikerült a szintézisig eljutnunk, és így meg
született az analitikus lélektannak precíz egzakt formája és fokozata, az
USA-ban a dynamic psychology, Európában a német Sctiultz-Hencke irány
zata és iskolája. Szondinál ellenben épp, az egzaktság és precizitás tekinteté-



ben találhatok hiányosságok, Az emberi lelki élet megismerésének, az ember
ismeretnek különböző fajtái vannak. Ilyen például a gyakorlati ember nem
tudományos emberismerete. Minden nagy államférfi, hadvezér vagy vállalko
zó tévedhetetlen bíztosságal képes a kellő embert felismerni és a megfelelő

helyre állítani, anélkül, hogya munka És pályalélektan szakembere volna.
Másikfajta embermegismerés a költö, író, művész lelkeken-keresztüllátása. A
vallásos irodalomban is az emberismeret kincsei találhatók, gondoljunk csak
Szent Ágoston írásaim. Közvetlen átvétel a tudományos pszichológia, vagyis
pszichodiagnosztika ésa nem-tudományos embermegismerés fajtái között,
egyikből a másikba: lehetetlen, Ha az író megszemélyesít, vagy, ha elragadja
él. fantáziája, ha autokrata: ez nem hiba, sőt rendszerint csak értékes. A pszi
chológiában azonban az ilyesmi csak tudományos ponyva. Ameddig valamely
psziohológíai irányzatnál az egzakt megfogalmazás ideje még nem érkezett
el, addig a képes beszéd, szubsztancializálás nagyon is helyénvaló lehet. Igy
maga Freud állandóan szépirodalrní kifejezéseket használt, továbbá nem rit
kán nemleges fogalmakat, vagyis olyanokat, amelyek a semmi által "jelle
meznek", vagyis továbbra is sötétben hagyják, ami eddig sötét, ismeretlen
volt. Ilyen például a "tudattalan" fogalma is, amely egy ismeretlen dolgot ne
gatívummal "jellemez". Szondi is szépirodalmi kifejezésmódokat, képeket,
metaforákat használ, sőt mágikus megfogalmazásrnódokig is elmegy (megszál
Iottság, konstelláció, az ősök várócsarnoka, a láncravert ősök tömlöce, a lelki
élet forgószínpada, menetkész, infláció, az "én"; pontifex oppositorum, stb.),
Szondi romantikus gondolkodó, és az ilyeneknek mindig megvolt a maguk
termékenyítő jelentősége a tudományok történetében, Amíg Szondi a háború
előtt Magyarországon működött, addig a képes beszéd nagyon is kívánatos
volt, Mindez azonban tudomány-előtti eljárás, és működésének svájci sza
kában már Szondinak is el kellett volna jutnia az analitikus lélektan többi
irányzatával együtt a precizitasig és egzaktságig. Ma már analitikus lélektan
ról beszélünk, mert a "mélylélektan" elnevezés is térbeli mctaforát tartal
maz, tehát irodalmi és így nem tudományos. Szondi belletrisztikus előadás

módja gátolja az utat a további tudományos dífferenciálódáshoz, megformu
lázáshoz és az elfogulatlan, eredeti átálláshoz egyaránt. Az analitikus lélek
tannak azok a képviselői, akik eljutottak korunk tudományos színvonalára,
az egzaktság érdekében igyekeznek kiküszöbölni mínden metaíorát, Ezt a tö
rekvést természetesen a tudományos lélektan egész területén is megtaláljuk,
Németországban, az U. S. Ai-ban és a Szovjetunióban egyaránt. A sors fogal
ma is fontos dolog, de nem annyira a tudományban használható, mint inkább
a gyakorlati életben, a szépirodalomban és a vallásosság területén. Szondi
nak az az állítása, hogy sorsunkat ösztönalkatunk határozza meg, mély em
berismerő intuíciót tartalmaz, emlékeztet Schiller, a költő mondására: "Saját
szívedben hordod sorsod csillagát!" A tudományba azonban így, "mindenes
től" nem lehet átvinni a költői belátást, mert a mágia újjáéledése lehet be
lőle, álmaink és vágyaink kivetitése és valóságos hatalommal való fel ruhá
zása. Folytatása egyébként ez az elgondolás Freud álomfejtésének, amely sze
rint álmainkban a tulajqon törekvésünk, mint objektív végzet jelenik meg.

Mindazonáltal az a jelenség, amit Szondi genotropizmusnak nevez, és ami
az ösztön "kerülő úton" való kiélését, valamint ennek: gyógyító és nevelő

hatását jelenti, határozott vívmánya gyógyító lélektan és a nevelés termetén,
tehát hasznos, értékes felismerés, aminek a lelkipásztorkodás is hasznát" ve
heti adott esetben. A gondolat egyébként - ezt a "történelmi hitelesség"
kedvéért meg kell említenünk - nem Szondíjól, hanem a magyar pszicho
lógia atyjától, Ranschburg Paltól származik, aki élénken szekta hangsúlyozni,
hogy a társadalomellenes, vagy beteges irányban mutatkozó hajlamokat e
gészséges. irányba lehet és kell terelnünk, szakmai munka, stb. formájában.

Említettük, hogy a Szondi-teszt is használható. Előnye többek között,
hogy látható rajta a kulturálódás, humanizálódás mérve, illetőleg ennek híá-

450



nya, továbbá az erkölcsi jóság vagy a rosszindulat, a megbízhatóság, vagy
annak ellenkezője, stb.

Szondi, ha magyarországi munkássága idején valaki a precizitás, vagy a
logikai kifogástalanság egyik-másik hiányosságára figyelmeztette, azt szokta
felelni: "En sziklákat görgetek", Ennek a nyers, dinamikus őserőnek is meg
lehet az értéke, termékenysége. Ma azonban a mikro-pszichológía következett
el, a lélektani munka mcstanában inkább finom-mechaníkához, vagy még
inkább mikroszkopíkus boncoláshoz hasonló, mintsem a sziklákat görgető erő

munkához. A költőnél a friss impulzivitás és a túlzott olvasás, tanulás által
való megterhelés hiánya előny is lehelt. A tudósnál elengedhetetlen a szakiro
dalom teljes ismerete. Szondi túl nagy és túl eredeti feladatra vállalkozott,
nem volt elég ideje és ereje a szakirodalom tanulmányozására. Magyaror
szágon még nyíltan vallotta magáról, hogy ő voltaképp nem pszichológus, de
Svájcban nagy erőfeszítéssel iparkodott a feltűnőbb hiányosságokat pótolni,
ha nem is teljes sikerrel. Imitt-amott valóságos homo unius libri, elolvas egy
egy könyvet, az ímpulzíve megtetszik neki, és elfogadja végleges eredmény
nek. Hogy csak egy példát említsek: nem merít abból a lélektani kíncsböl,
amely Jaspersnél, a nemrég elhunyt nagy pszichiáternél található, Nietzsche
emberismerete alapján. Ugyancsak nem használja fel a fenomenológiai lélek
tan eredményeit sem.

A kutatónak újra, meg újra vállalkoznia kell arra, hogy új kezdetekből,

kép és hasonlat nélkül kérdezzen. egzakt realizmussal, és így is feleljen, En
nek hiánya teszi Szondi ösztönrendszeret merev, mesterséges egymásmellé
állításokká, skatulyázásssá, belezsúfolva egy-egy skatulyába nagyon sokfélét.
Közben - amint már említettűk - az analitikus lélektan eljutott egy synop
sisig, Freud, Adler és Jung pozicíóit erőltetettség nélkül, a tárgyhoz igaz
ságosan, korrekt methodológiai szempontok ezerint rendezve, nem elsietetten.
Az egész gyógyító lélektan abban az irányban mozog, hogy mindent "zsargon"
nélkül tudjanak elmondani.

Szondi romantikus elképzelése szerint az ösztön ún. genotrop módon is
hat, vagyis meghatározza "kerülő úton" a "sorsdöntő" választásokat, párvá
Iasztást, pályaválasztást, stb. Szondi itt különböző természetű jelenségeket
vesz egy kalap alá. Említettük, hogy 'van elgondolásában helytálló is. Az em
beri természet szekott és hajlamos is potkiéléseket választani, ha nincs módja
eredeti ősztönkiélésre, Szondi a lelki élet nagy pótanyag-gyárosa. Azonban a
"genotrop párválasztást" sok esetben helyesebben magyarázza meg Freud ,,1s
métlési kényszer"-e, amely ezerint az "elfojtott" szükséglet nincs egészen el
fojtva, hanem részben hatékony marad. A neurotikus ember tehát lappangó
szükségleteínek törvénye alatt áll, ezek készenlétben maradnak és "válaszol
nak" a világra, életre és emberekre. Így történhet meg például, hogy va
lamely özvegy, megszabadulván a "rossz" élettársától. új házasságot köt, a
melynél ugyan tudatosan mindenáron el akarja kerülni, hogy az új élettárs
a régihez hasonló legyen, s valóságban azonban mégis a régihez mindenben
hasonlót "fog ki", akarata ellenére, legalábbis tudatos' akarata ellenére.

Az egzaktságot Szondi voltaképpen el akarja érni, mégpedig olymódon,
hogy nagyszámú statisztikai adatra hivatkozik. A statisztikai matematika va
lóban egzakt, és Szondi statisztikai törvényszerűségei teszik tesztjét is hasz
nálhatóvá. De a statisztikai egzaktságnak nagyon is határt szab a non nume
rantur, sed ponderantur elve. Ha amaz egyes esetek közül, amelyeknek szá
zaiból vagy ezreiből Szondi és munkatársai statisztikákat csináltak, hiányo
sak a kellő pszichológiai és anthropológiaí adatok, úgy a statisztikai feldol
gozás és kidolgozás sem fogja rninden tekintetben meghozni a teljes egzakt
ságot. Elvégre Dosztojevszkij regényalakjaiban a lelkeken-keresztüllátás kin
csei rejtőznek ugyan, statisztikát is csinálhatunk belőlük, de ilyenmódon sem
tudjuk őket mánden további nélkül a tudományos lélektanba átvenni. (Ami
viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy akár a gyakorlati ember mínden-
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napi, nem tudományos emberismerete, akár esetleg a lelkipásztor számára
nem járna haszonnal Dosztojevszkij olvasása.)

Alig képzelhető el nagyobb hiba, rnint abban az esetben, ha az emberi
lelket, annak: folyamatait és állapotait logikailag következetesnek és ellent
mondás nélkülinek vélnénk. A valóságban váltogatnunk kell a lélektani kate
góríákat, a logikai fogalmakat, hogya lélektani tényállasoknak eleget tud
junk tenni. Szondi bölcsen tudatában van ennek, és ez a körülmény nagy
fokban rnentí, vagy legalábbis enyhíti azokat a gondolkodásbeli salto mor
talékat, amelyeket már Freudnak is szemére vetettek, és amelyektől Szon
di sem egészen mentes. Szondrt elragadja a fantáziája. Fantázia kell a tudo
mányos munkában, e nélkül nincsen tudományos termékenység, azonban a
fantasztikus ötletekről mindig tudnunk kell, hogy azok még nem okvetlenül
tárgyi igazságok.

Szondi fantáziája szerenesésnek mondható, mert nem egy esetben helyes
megsejtés, valódi intuíció is lappang ötletel mögött. Amikor például génikus
átöröklésről kezdett beszélni, a génelmélet még csak puszta elmélet és fel
tevés volt. Ma már annyira igazolt a gének valóságos léte és szerepe, hogy
le is fényképeztek géneket, sőt legújabban a biológia nem kevesebbet igazolt,
mínt azt, hogy az emberi egyén génjeiben már születésekor "meg van írva",
pontosan mílyen betegségei lesznek, milyen kimenetellel, és míben fog meg
halni. íme, Szondi egy fantasztikus megsejtésének kifogástalanul precíz és
egzakt igazolása. A precízírást és egzaktságot azonban itt nem Szondí produ
kálta, hanem a tőle független biológiai kutatás. Szondi furfangos dialektikát
alkalmaz, amelyekkel Lehetetlen gondolkodásbeli ugrásokat tesz lehetövé, ag
gály nélkül halmoz feltevéseket feltevésekre.

Amit itt, e hasábokon a leginkább érdekelheti az olvasót, az a szondiz
mus viszonya a keresztény élethez. Szondi tanításai mindenfajta világnézet
tel összeegyeztethetőek, a materializmussal is. De Szondi maga nem materi
alista, hanem istenhívő. Amikor azonban Istent, mint vílág-i.énv-t jellemzi,
olyan kezdetleges isten-fogalmat alakít ki, amely keresztény állásponton el
fogadhatatlan. Hiszen az "én" épp analitikus lélektani szemszögből tekintve,
nem ősi és teremtő princípium, hanem másodlagos és csupán a már adott
'ösztönszükségíetek között válogat, melyiket fogadja el, melyiket utasítsa vi.sz
sza. A keresztény lelkipásztorkodás termetén Szondi humanizmusa és a ge
notropizmus gondolata hasznos lehet, hathatós segítséget nyújthat. Zavaró
azonban, hogy míndent az ősztönre óhajt visszavezetni, A valósághoz sokkal
ta igazságosabb és így a lelkipásztor számára is helyes belátásokat nyújt
Schultz-Hencke tanítása. Az ő tudományosan kifogástalan analitikus lélek
tana alkalmas arra, hogy tájékoztatásul szelgáljon mindennemű keresztény
lelkipásztorkodás számára is.

Schultz-Hencke egy-két tanítását említjük meg csupán, hogy illusztrál
juk a mondottakat. E szerínt az alázat, odaadás, lelkítsmeretesség, önmegta
gadás stb., tehát a keresztény erények, ha valódiak, abban az esetben lélek
tanilag teljesen eredeti autochton módon, elsődlegeserr fordulnak elő egy
emberben, nem csupán, mint valamely ösztönelfojtás jelzései, háttérben meg
húzódó gátlások, neurotikus adottságole reakció-képződményei. Régebben a
pszichoanalízis a "keresztény erényeket" neurotikus tüneteknek mínősítette,

Freud a vallást az emberiség neurózisának tartotta. Az analitikus lélektani
kutatás precíz és egzakt fokán azonban kiderült, hogya neurotikus tünetek
csak álerények lehetnek, az erény meghamisításaí, és semmi közük a valódi
:eresztény erényekhez. Az őseredeti lemondásnak, autochton odaadásnak és
ilázatnak értéke tehát érintetlenül marad az analitikus rnegállapításoktól, ezt

Schultz-Hencke több helyen is hangsúlyozza. Az ál-erényeket ellenben, mint
neurotikus tüneteket, leleplezi.

A lemondás készségébe, az odaadás örömébe és az alázat köntösébe, mint
álruhát öltött neurózis, báránybőrbe bújt farkas, beköltözhet a ressentiment
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(ez a Nietzsche által hangsúlyozott jelenség, amelyet a régebbi analitikus lé
lektan nem vett figyelembe), és reális megvalósulása közben más emberek
megzsarolására vezethet, hogy az utóbbiak az ő lemondásáért örökké hálá
sak legyenek, esetleg egy gazdasági kizsákmányolás eltűrésének formájában
is. Ebben az esetben a neurotikus gátlások által elfojtott érvényesülési vágy,
expanziós törekvés kerülő úton mégis célt ér.

Az "alázat" lehet állandó szemrehányás másokkal szemben míndaddíg,
amíg utóbbiak alávetik magukat, és az eddig gátlásos "alázatos" ember mos
tantól fogva már uralkodik, tehát a saját agresszíóít túlkompenzálva a vi
lágba hajítja ki, és elnyom másokat.

A neurózis meghamisítja a keresztény moralitást, felhasználhatja a ke
resztény tanítást, hogy titokban a neurotikus tünetek elől ott nienekvést ta
láljon. A precíz és egzak! analitikus lélektan tehát nem érinti az oltárt. CS1ak
a tudomány-előtti, romantikus fokon álló lélekelemző irányoknál találjuk meg
a vallásellenességet, vagy pedig a jóakaratú tévelygést a keresztény álláspont
tekintetében, Ámde ugyanezek az irányok tudományos szempontból sem k[
fogástalanok, sok tételük a fantázia termése, és szépirodalmi jelleget visel
magán. Nem azt akarjuk mondani, hogy ezek az irányok, köztük Szondi so TS

elemzése is, csupa olyan tételt hirdetnek, amelyek minden ponton felületesek
és tarthatatlanoik volnának, nélkülöznének minden mélyebb vívmányt. Kriti
kánk nem ilyen természetű volt, hanem meglátott és kiemelt mánden pozi
tívumot.
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BIZTA TÁS UL MAGAMNAK

Mindig ösztönös volt bennem
A jóság követése,
Most lettem tudatos.
Istenben kell-e hinnem,
Hogy legyek, s milcor alázatos?
Mindenre megtanít a kegyelem,
Minden színt megmutat,
Az egyetlen, kimeríthetetlen színű fénv ...
Istenben jó-e hinnem?
Az Ö gyermeke vagyok-e én?
Vagyok-e elég alázatos,
iIogy letérdel,jek, akár az utca kövén?
IUmondjam a világnak, amí bízonyos,
Ami equszerre öröm és szenvedés?
Ami részesedés Benne
Egyre mélyebb es mélyebb öröm!
Mindig velem van, mindig megsegíthet ...
Örömét nemcsak könnyel köszönöm . . .

STETKA E;VA
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