
HIT ÉS ÉLET1 _

ÖNMEGVALÓsíTÁS
VAGY KRISZTUS-KÖVETÉS?
Fiatalok életterveit, jövőképeit, életcélját és értékrendjét vizsgálva két alapvető

fontosságú dimenzió hiányát állapíthatjuk meg: a személyiségét és a közösségét.
A befelé forduló, az önmagának élő, az önző ember úgy marad önkörében (ké
nyelmes, felszínes kisvilágában), hogy azt sem kifelé (a többiek, a társadalom, a
világ, a mindenség felé), sem befelé (saját mélyei felé) nem lépi át. Ha ritkán
mégis megteszi, hamar visszakivánkozik vagy visszahőköl a biztonságot jelentő

körbe. Bizony, nem könnyű innen kijutni, hiszen egyszerre kellene átlépni az
én-körbe és a tágabb körbe. Sokan tehát fel sem vetik vagyelnapolják a Ki va
gyok? és a Mivé legyek? kérdéseket. Csupán aggasztó méretű önbecsülés-, önér
zet és önismeret-hiányról lenne szó? Kétségkívül erről is. Valamiféle önérzet
reformra lenne hát szükség? Ilyesmire is, csakhogy ez én-érzet és én-azonosság
nélkül, csupán praktikus önismereti vagy önérvényesítési programokkal önér
zet-reform sem valósítható meg.

Mit is, kit is valósítunk meg, ha már egyszer elfogadtuk Rilke felszólítását;
hogy torzakból torzóként is szép egész-lehetőséggé legyünk? Kihez is legyünk
hűek mindhdlálig? Melyik önmagunkhoz? .Akár Eric Knight, akár Móricz Zsig
mond, akár Szent János felszólításának akarunk eleget tenni, a kérdés ugyanaz
marad: kiből, miből induljunk ki? Abból, aki éppen most vagyok? Abból, aki vol
tam igazi énem elfojtásáig vagy elrontásáig? Abból, akivé válnom kellene mások
szerint? Vagy abból, ami lehetek? Ki vagyok leginkább? Az, amit birtokolok? Az,
amit már nem vehetnek el tőlem?'Az, amit gondolok? Az, amit gondolnak ró
lam? Merre induljak önkörömből?Kifelé? Befelé? Felfelé? Visszafelé? Bárhová,
csak el onnan?

Az önmegvalósításhoz térkép kell, sőt, térképek: énkép, emberkép, jövőkép,

világkép. A szociálpszichológusok nemcsak azt állapították meg, hogy a szemé
lyiség nyílt önmegvalósító rendszer, hanem azt is, hogy az önmegvalósítás in
kább kívülről befelé meghatározott, mint fordítva. Persze, ki erre, ki arra teszi a
hangsúlyt. Bizonyos, hogy az önmegvalósítás szabályok, fogások, szerepek elsajá
títása is, ám az eredmény nem lehet csupán egy minden helyzetre alkalmas sze
repkészlet létrehozása, hiszen a fő cél mégis az, aki a szerepeket alakítja. Mind
ez, kihez legyünk hűek végül is? Megtapsolt szerepeinkhez? Kitüntetéseinkhez?
Rögeszméinkhez? Gyarlóságainkhoz? Részeredményeinkhez? A ránkbízott érté
kekhez? Ha ezekhez hű akarok maradni, megváltozhatom-e? Ha pedig megvál
toztatom az életemet, nem követek-e el agressziót énem, személyiségem ellen?

Egyáltalán: önmagamat kell-e megvalósítani? Nem mérhetetlen önzés-e ez? Ha
igaza van Simone Weilnek abban, hogy a személytelen az egyedül emberhez mél
tó magatartás, akkor nem éppen önmagam kiüresítése a leghelyesebb cél? De p.a
teljesen kiüresítem magam az értékek befogadására, ki lesz az, aki befogad? En
ha így érzek, mitől is félek jobban? Hogy üres edény leszek, vagy attól, hogy
ezután már azt kell formáznom, ami belém kerül? Vagy talán inkább egy "le
adok-felveszek" folyamatnak kellene elképzelnem és kiviteleznem az önmagvaló
sítást? Félő, hogy ebből legfeljebb csak tisztességes üzletelés lesz. Vagy mégsem·
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képzelhető el egy minden. későbbi döntést befolyásoló szempontrendszer, egy
alaptérkép nélkül? Igen ám, ha viszont valakit vagy valamit követve, azzal dialó
gizálva, abból energiát felvéve egyszerre valósítom meg magamat és a nem tőlem

kiinduló nagy tervet, újabb kérdések adódnak: Milyen szerepet játszhat az ilyen
módon felfogott önmegvalósításban az egyéni képesség, a tehetség, a rátermett
ség? Jelenthet-e mást az önismeret, mint az erre a feladatra való alkalmatlan
ságom reális tudását? Meddig, milyen mértékig kell, lehet magamat megvalósita
ni? Milyen részeredmény számít már eredménynek? Lehet-e egy térképet leg
jobbnak nevezni 'abban az esetben, ha ez más térképekkel nem egyezik? Ha a
szenvedés szét is törheti, de létre is hozhatja a személyiséget; miként ezt a pszi
chológia tanítja, mekkora szenvedést érdemes befektetni megvalósítandó ön
magunkba?

*

Büszkén - de újabban egyre, ijedtebben - valljuk, hogy az ember ura a termé
szetnek. Századunk tudománya-technikája naponta újabb találmányokkal lep
meg. Egyre kényelmesebbé - és veszélyesebbé - válik az életünk.

A nagytermészet átalakítása mit sem ér saját természetünk átformálása nél
kül. Megkérdezésünk és közreműködésünk nélkül történik születésünk és testi
fejlődésünk. De céltudatos és következetes erőfeszítéstkíván az, hogy önmagunk '
birtokába jussunk. Önmagunk egyre tudatosabb átalakítása a gyermekkorban
kezdődik és halálunkig tart - egész életünket mégis fiatal éveink határozzák
meg.

Mindenkinek saját egyéniségét kell kiformálnia, a rendelkezésre álló lehetősé

gek és korlátok között. E munkának 'mégis vannak kihagyhatatlan, mindenki
számára kötelező feladatai és szintjei.

Meg kell ismernem magamat. Fölfedező utam váratlan kalandokhoz vezet:
amit kutatok, még nincsen kész - egyéniségem, főleg a fiatal korban, folyton ala
kulóban van. Igyekszem lassan megtudni: milyen vagyok? Egyre tárgyilagosab
ban próbálom szenilélni tetteimet, szokásainíat, gondolkodásmódomat, viselke
désemet az élet különböző helyzeteiben. Egyre jobban belehatolok önmagam
mélyeibe: nem érem be a felszínnel. Felkutatom tetteim valódi indítékait, föl
derítem érzelemvilágom rejtelmeit. "szívem" kincsestárát.

Aztán körülnézek az eszmények és az értékek világában. Tárgyilagos kritikára
törékszem - nemcsak aszerint mondok véleményt másokról, hogy számomra
hasznos vagy kellemetlen volt-e egy-egy szavuk, tettük, hanem az értékek rangso
ra szerint próbálom osztályozni őket: mi jó és rossz, mi értékes és értéktelen,
sőt mi a jó és mi a jobb? Lassan elém rajzolódik, milyen is lehetnék, ha a ben
nem rejlő összes értéket kifejleszteném. Milyenné kellene válnom, hogy érde
mes legyen élnem, másoknak és magamnak is örömére?

Tényleges énem és elképzelt-eszményi énem nem azonos egymással. De amit
jónak, megvalósítandónak ismerek meg, azt szeretném el is érni. Bármilyen fá
radságos, sok kudarccal járó erőfeszítést kíván is, megpróbálok felülemelkedni
ösztönös, szeszélyes én-embriómon (vagy látszaténemen), hogy azzá legyek, aki
lehetnék: azzá, aki igazában vagyok. Az önismeret és az önnevelés így vezet el
önmagam megvalósításához, az azonosuláshoz igazi magammal.

Ezt a munkát nem háríthatom át senki másra. Magamnak kell elvégeznem, s
nekem kell vállalnom érte-értem a felelősséget. De sokat segíthet, ha van kihez
fordulnom tanácsért, van kivel ellenőriztetnemmagam - szüleim, érettebb bará-
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taim vagy gyóntatóm, lelkivezetőm fölbecsülhetetlenül nagy kincset jelent. (Ho
gyan is indulhatnánk neki az ismeretlen messzeségnek tapasztalt idegenvezető,

vagy legalábbis térkép - és a térképolvasásban jártasság - nélkül?)
Természetének, önmagának tudatos megformálása nélkül az ember énje fejlet

len marad vagy embertelenné válik - eltorzul, meghal. De nemcsak a kudarc so
dorhatja veszélybe, hanem a siker is. Emberlétünk félelmes-gyönyörű para
doxona: az emberi természet olyan, hogy nem éri be önmagával. Egyedül képte
len önmaga megvalósítására: nem válhat tökéletessé, vagyis önmagává, tehát bol
doggá sem, bármilyen kitűnően megismeri is önmagát, s bármekkora akaraterő

vel uralkodik is a saját házatáján. Autonómiájának csúcsára eljutva végképpen
elbizonytalanodik: merre juthat tovább, s lehetséges-e egyáltalán tovább jutnia?

Jézus Krisztusban egészen másfajta emberséget ismerhettünk meg. Szuverén
egyéniség - de nem úgy autonóm, hogy nem tartozik senkihez. Azért igazán sza
bad, mert egészen az Atyához tartozik; azért igazán önmaga, mert mindenestül
az Atyának Fia; azért ismeri mindenestül önmagát és a világot, mert ismeri az
Atyát és az Atya ismeri őt. Jézusnem függetlénségre törekszik, hanem odaadás
ra - a szabadság a szeretetben válik igazán szabaddá, az élet a szeretetből fakad
s abban lesz teljessé.

Jézus felrobbantotta az emberről alkotott addigi képünket. Az Ő tanúsága sze
rint az ember nem azért törekszik il jóra, hogy érdemeket, kitüntetéseket szerez
zen, vagy akár, hogy nemessé vagy kiválóvá legyen. Az Atya ingyenes, eleve meg
kapott szeretete teszi jóvá ("megigazulttá") - Szent Pál szerint "már akkor szere
tett minket, amikor még búnösök voltunk". Ez persze nem teszi fölöslegessé az
ember erkölcsi erőfeszítését. Aki' befogadja ezt a szeretetet, az minden erejével
arra törekszik, hogy megfeleljen neki, felnőjjön hozzá és viszonozhassa. Ezért
egyre elszántabban küzd a hibáival, tökéletlenségével, hogy így minél teljeseb
ben és akadálytalanabbul beleolvadhasson az Atya szeretetébe a Fiú által.

A keresztény ember alapélménye nem az erkölcsi teljesítmény, hanem szemé
lyes kapcsolata Krisztussal és Atyjával. Önmagát - valódi és eszményi magát
egyaránt - Krisztuson keresztül ismeri meg. :§z sarkallja egyre nagyobb erőfeszí

tésekre is, hogy felnőjjön Krisztushoz és az O szeretetéhez. Nem a saját teljesít
ményében, sikereiben bízik, hanem Krisztus szeretetének erejében. Benne is
merte meg a tökéletes embert, aki igazán szabad, mert egészen a szeretetben él:
az embert, aki Isten Fia. Tétova bolyongását vagy kudarcra ítélt autonómia
törekvéseit fölcseréli hát az istengyermekség életével - a benne lakó Lélek
által. -

Jacques Maritain egész lelkéből csatlakozott a katolikus hithez, ezért a filozó
fiai kutatást "az értelem bölcsességének" tekintette, "amely nem zárt, hanem
nyitott a kegyelem bölcsessége előtt". Ezeknél a távlatoknál kibékül egymással
tudomány és bölcsesség, ész és hit, filozófia és teológia, filozófia és tudomány,
spekulatív és gyakorlati tudomány. Marítainnel a filozófia a szellem, a szem'ély
és a szabadság bölcseletévé vált.

II. János Pál pápa
(fordította Aczél László)
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