
18. Uõ: Filozofia Historii Sztuki. Warszawa, 1970. 19.
19. Uõ: Sozialgeschichte der Kunst und Literatur. 2 Bde. Fun dus, Dresden, 1987. A ki adás sa já tos sá -
gá ra és a szer kesz tõk ne he zen ért he tõ el já rá sá ra Robert Born hív ta fel a fi gyel me met.
20. Uõ: Van grotschildering tot filmbeeld. Een geschiedenis van kunst und literatuur als maatschap-
pelijke verschijnselen door Ar nold Hauser. Wereld, Amsterdam–Antwerpen, 1957.
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CHARLES HANDY 
ÉS AZ (ÖN)MENEDZSMENT ELOK VEN CI Á JA

Ta nul má nyom ban Charles Handy me -
nedzs ment iro dal mi mun kás sá gá val fog -
lal ko zom. E szer zõ azért ér de mel het fi -
gyel met iro da lom- és kul tú ra tu do má nyi
táv la tok ból (is), mert az üz le ti gon dol ko -
dás és a ve ze tés tu do mány fi lo zó fi ai ele -
gan ci á já nak és elok ven ci á já nak meg te -
rem tõ je ként szo kás õt szá mon tar ta ni.
Elem zé se im rá vi lá gí ta nak: e ki emelt stá -
tusz an nak kö szön he tõ, hogy Handy – töb -
bek közt – sa já tos prag ma ti kai és tropo-
lógiai el já rá sok kal szó mû vé sze ti vo ná so -
kat ele ve ní tett meg az üz le ti és self-help
gon dol ko dá son be lül. Mind ez pe dig azt is
bi zo nyít hat ja, hogy az iro dal mi-hu mán tu -
do má nyos ér té kek az (ön)menedzsment
inherens-integrált ré szét ké pez he tik.

Handyt leg in kább me nedzs ment- és
tár sa da lom el mé le ti lát nok nak vagy pró fé -
tá nak szo kás te kin te ni, al kal ma sint –
nyil ván csak át vitt ér te lem ben – lel kész -
nek is.1 Mi ként Lawrence M. Fisher nagy
ívû Handy-portréjában ol vas hat juk: „ha
Peter Druckernek kö szön he tõ a me nedzs -
ment te rü le té nek legitimizálása, Tom
Petersnek pe dig en nek po pu la ri zá lá sa, ak -
kor Charles Handyre úgy kell te kin te -
nünk, mint aki meg te rem tet te azt a fi lo zó -
fi ai ele gan ci át és elok ven ci át, amely hi -
ány zott e területrõl.”2 De va jon ho gyan
vív hat ta ki e po zí ci ót élet út ja so rán? 

Az út Szent Mi hály tól 
Szent Györ gyig és ezen is túl:
Charles Handy szak mai és szel le mi
pá lya fu tá sa

Charles Handy 1932-ben szü le tett az
ír or szá gi Kildare me gyé ben (Dublintól
nyu gat ra), pro tes táns angol–ír iden ti tá sú
csa lád ban. Ké sõb bi pá lyá ja ugyan fõ ként
az üz le ti élet és a me nedzs ment te rü le te it
érin tet te, csa lá di hát te re és örök sé ge

azon ban erõ tel je sen egy há zi kö tõ dé sû.
Gyer mek ko rát ugyan is a sallinsi St
Michael’s-templom pa ró ki á ján töl töt te,
hisz édes ap ja itt tel je sí tet te ang li kán plé -
bá no si szolgálatát.3 Ox ford ban az Oriel
College-ben vég zett klasszi ka-fi lo ló gi ai,
tör té né szi és fi lo zó fi ai tanulmányokat.4

Egye te mi évei után a Shell angol–
holland olaj- és gáz ter me lõ olaj vál la lat hoz
ke rült, s tíz évig dol go zott a cégnél.5 Ám
ek kor szem be sült az óri ás vál la la to kon be -
lü li gya ko ri al kal ma zot ti iden ti tás vál ság -
gal: úgy érez te, a tel jes éle tét oda ad ta
mun kál ta tó já nak, ami nek el len té te le zé se -
ként több nyi re ki elé gí tõ anya gi biz ton sá -
got nyújt szá má ra ez a kar ri er. Egyút tal
azon ban meg ha gyott az em ber ben – sõt:
fel erõ sí tett – egy bi zo nyos szel le mi-spi ri -
tu á lis hi ány ér ze tet is, Handy ma ga ezért
mind bol dog ta la nabb és elé ge det le nebb
volt munkájával.6 Vé gül 1965-ben ott -
hagy ta a Shellt. 

A fo lya ma tos ön ke re sé si vágy is mét az
is ko la pad ba ve zet te: el vég zett a Massa-
chusetts Institute of Technology üz le ti is -
ko lá já ban (a Sloanban) egy egy éves ve ze -
tõi kép zést. Ezt kö ve tõ en vissza tért Ang li -
á ba, ahol a Lon don Bu si ness Schoolon
meg ala pí tot ta az el sõ és egyet len Egye sült
Ál la mo kon kí vü li Sloan-programot, mely -
nek õ ma ga lett az el sõ ve ze tõ je, majd ok -
ta tó ja. Handy for ma bon tó üz le ti és me -
nedzs ment tu do má nyi pro fesszor volt, aki
gyak ran szín ház lá to ga tást írt ki ta nul má -
nyi fel adat nak, s Dosz to jevsz kij leg alább
olyan evi dens kö te le zõ ol vas mány volt
ná la, mint a me nedzs ment tu do má nyi
klasszikusok.7

1977-ben ott hagy ta a Lon don Bu si -
ness Schoolon be töl tött po zí ci ó ját. Hisz
ek kor döb bent rá, hogy az a sok ol da lú kö -
tõ dés és ér dek lõ dés, mely élet út ján össze -
kap csol ta a hu mán mû velt sé get, az üz le ti

Rész let a Me nedzs ment és hu mán mû velt ség. A szer ve ze ti és üz le ti élet át lel ke sí té se cí mû ér te ke zés bõl.



ta pasz ta la to kat, a me nedzs ment tu do má -
nyi is me re te ket és a spi ri tu á lis-mo rá lis
ér zé keny sé get, ki fe je zet ten az el té rõ te rü -
le tek köz ti köz ve tí tõi sze rep re pre desz ti -
nál ja. Ez öl tött in téz mé nye sí tett for mát
ab ban, hogy el vál lal ta a St George’s
House ve ze té sét. Ugyan is a Windsor Kas -
tély ban mû kö dõ kul tu rá lis köz pont azt
volt hi va tott szol gál ni, hogy kö zös fó rum -
ra ta lál has sa nak üz let em be rek, po li ti ku -
sok, szak szer ve ze ti ve ze tõk, ok ta tá si-kul -
tu rá lis sze rep lõk és egy há zi sze mé lyek,
akik a tár sa dal mi igaz sá gos ság, az üz le ti
eti ka, a vál la la ti fe le lõs ség vál la lás és a
mun ka/mun ka he lyek jö võ jé nek kér dé se it
vi tat hat ják meg kon fe ren ci á kon, work-
shopokon.8 Négy éves szol gá lat után azon -
ban a St George’s House-t is el hagy ta. 

Kö zel öt ven éve sen egy újabb sors for -
dí tó be lá tás ra ju tott. Füg get len és fõ ál lá sú
író vá akart vál ni an nak ér de ké ben, hogy
szá mos (ön)menedzsmentkönyv után
vég leg és tel je sen a szer zõi te vé keny ség -
nek szen tel hes se ma gát, eh hez pe dig
szer ve ze ti kö tet len ség re volt szük sé ge.
Ezt egé szí tet te ki az zal, hogy éve ken ke -
resz tül sze re pelt a BBC rá dió prog ram já -
nak Na pi gon do lat (Thought for the Day)
cí mû mû so rá ban, egyet len la i kus ként a
kü lön fé le egy há zak kép vi se lõi közt. Egy-
két per ces rá di ós miniprédikációiban –
me lyek az tán ké sõbb nyom ta tás ban is
meg je len tek – a szû kebb me ne dzse ri-
szer ve ze ti kér dé sek he lyett a min den na pi
élet ve ze tés és mun ka vég zés mo rá lis kö te -
le zett sé ge it és fi lo zo fi kus-spi ri tu á lis táv -
la ta it ku tat ta. Ez az ér dek lõ dés jel le mez te
az tán már az élet mû utób bi sza ka szá nak
köny ve it is az 1990-es és 2000-es évek -
ben (Üres esõ ka bát, Éhe zõ szel lem, Az
ele fánt és a bol ha, Myself and Other Mo re
Important Matters). 

Nem vé let len, hogy – épp a sze mé lyes
hang vé te lû és ol vas má nyos me nedzs -
ment iro da lom meg te rem tõ je ként szá mon
tar tott – Tom Peters mér föld kõ nek ne vez -
te a Handy ál tal ki ala kí tott menedzs-
mentkönyvtípust. Még pe dig azért, mert 
a Handy-féle me nedzs ment iro da lom tö -
mö rí tett és le csi szolt gon do lat me ne tek
for má já ban meg vi lá gí tó (sok he lyen
vizionárius) erõ vel tu dott szól ni a leg bo -
nyo lul tabb kor társ tár sa dal mi, üz le ti és
élet vi te li prob lé mák ról; s mind ezt olyan
– mind for mai, mind szö veg szer ve zé si 
ér te lem ben – ke cse sebb me nedzs ment -
könyv-for má tum ban, mely könnyen ke -
zel he tõ, és a leg vál to za to sabb élet hely ze -

tek ben használható.9 Peters nem mond ja,
de el is me rõ sza vai alap ján fo gal maz ha -
tunk úgy, hogy a Charles Handy ál tal ki -
ala kí tott könyv tí pus – cél jai, for má tu ma
és írás mód ja ré vén is – a na pi szin ten
hasz nál ha tó, ál lan dó an kéz re ál ló, fo lya -
ma to san az új ra ol va sás ra hí vó élet ve ze té -
si és lel ki gya kor la tos köny vecs ke min tá -
ját lát szik idéz ni. Nem vé let len te hát az
az ön po zi ci o ná lá si stra té gia, mellyel
Handy leg el sõ sor ban író ként ha tá roz ta
meg ma gát. 

Az írói ön ér tel me zés és je len tés -
me ne dzse lés ne héz sé gei

A Myself and Other Mo re Important
Matters (2006) cí mû idõs ko ri szak mai
me mo ár já ban nem mást ál lít, mint hogy 
õ írás tu dó/szó mû vész („wordsmith”).10

Mun kás sá gá nak iro dal mi kö tõ dé se i rõl
leg mély re ha tób ban ta lán Az ele fánt és a
bol ha (ere de ti meg je le nés éve: 2001) cí -
mû köny vé ben ad szá mot. En nek egyik
vissza em lé ke zé se ar ról ta nús ko dik, hogy
a sza vak, az elok ven cia (a ve re tes be széd)
és a köl tõi-szép írói nyelv gyer mek ko ri
sze re te tét si ke rült a fel nõtt kor szak mai
mun kás sá gá ban to vább örö kí te nie. Hisz
ami kor leg el sõ köny vé nek (Understan-
ding Organizations, 1976) meg írá sá ra ké -
szül ve egy dél-fran cia or szá gi ta nyá ra vo -
nult fél re az ak kor ren del ke zés re ál ló leg -
jobb szak köny vek kel, ar ra volt kény te len
rá döb be ni, hogy az üz le ti és me nedzs -
ment köny vek sok szor ret ten tõ en unal ma -
sak, élet te le nek és életszerûtlenek, Handy
egy for ma bon tó meg ol dás ra, diszkurzív
ha tár át lé pés re ra gad tat ta ma gát: „Szá raz
stí lu sok tól kedvemszegetten vá lo gat ni
kezd tem a ta nya gaz dá já nak könyv tá rá ban.
Fõ ként az orosz re gény író kat ked vel te. Így
jöt tem rá, hogy Tolsz toj tól és Dosz to jevsz -
kij tõl töb bet le het ta nul ni a szer ve ze tek -
hez tar to zó em be rek meg pró bál ta tá sa i ról
és örö me i rõl, mint bár mely tan könyv bõl.
Köny vem ké sõb bi nép sze rû ség ét el sõ sor -
ban Tolsz toj nak kö szön het tem. Le het,
hogy nem volt jobb a töb bi szak könyv nél,
de más volt.”11

E pél da sze rint te hát az üz le ti vagy
me nedzs ment gon dol ko dás szá má ra a
(szép)irodalmi pél dák ki fe je zet ten kre a -
tív, meg újí tó ere jû ins pi rá ci ó val szol gál -
hat tak. Ezért ala kít hat ta ki Handy már a
szer zõi mun kás ság meg kez dé se kor (az az
rög tön az el sõ könyv után) a kö vet ke zõ –
üz le ti és me nedzs ment iro dal mi té ren in -
kább szo kat lan nak mond ha tó – al ko tói mû és világa
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mód szer tant: „Fel hagy tam ver seny tár sa -
im ol va sá sá val. Ehe lyett tör té nel mi mû -
vek be, élet rajz ok ba és re gé nyek be te met -
kez tem, mi vel fo gal ma kat ke res tem.
Mind ezek a köny vek vé gül is az élet rõl
szól nak, és én is az éle tet sze ret tem vol na
megvilágítani.”12 A ki ala kult iro dal mi ori -
en tá ció so ká ig – az élet mû el sõ sza ka szá -
ban – in kább csak ins pi rá ci ós hát tér ként
szol gált, ké sõbb azon ban egy re köz vet le -
neb bül meg mu tat ko zott a Handy-
munkák szö veg szer ve zõ dé sé ben is. 

Az írói iden ti tás fo ko zott és ér zé keny
önreflexivitását jel zi az, hogy tisz tá ban
van ve le: az írói mes ter ség nek s az ezt 
kí sé rõ elõ adói sze rep lé sek nek – de bár -
me lyik rõl is le gyen szó, mind két eset ben
a szó mû vé sze ti tel je sít mény nek – na gyon
sok szor in kább csak köz ve tett, át té te les
ha tá sai le het nek, nem fel tét le nül és au to -
ma ti ku san jár hat di rekt, eszközszerû-
síthetõ ha tás sal. Át té te le sen, de ta lán
szem lé le te sen pél dáz hat ja ezt a szó mû vé -
szi önreflexivitást a kö vet ke zõ sa já tos ság.
Handy sze rep lé sei – ha bár ke vés sé te kint -
he tõ olyan showmanszerû elõ adó nak,
mint mond juk a fen tebb em lí tett Tom
Peters vagy más „gu ruk” – nem nél kü löz -
nek egy sa já tos performativitást: elõ adá -
sa i hoz so sem hasz nál ppt-illusztrációt,
ha nem ehe lyett olyan írás ve tí tõ höz ha -
son ló al kal ma tos sá got, mely le he tõ sé get
ad szá má ra, hogy elõ adás köz ben sza ba -
don, hely ben rög tö nöz ve egé szít hes se ki
kü lön fé le újabb szö veg ele mek kel és mar -
gó jegy ze tek kel a vi zu á lis prezentációt.13

Mind ez ar ra utal hat, hogy Handy nyel vi
al ko tó ként fo ko zot tan tisz tá ban van a nyel -
vi-fo gal ma zás be li mun ka fo lya ma tos ala -
ku lá sá val, le zá rat lan sá gá val; és az zal,
hogy eb bõl kö vet ke zõ en a szó mû vész ne -
he zen rög zít het vég le ge sen le ke re kí tett és
köz vet le nül cél ba ér kez tet he tõ üze ne te ket.

Iz gal mas pár hu zam, hogy ha son ló ra
fi gyel mez tet het Margaret Mark és Carol
S. Pearson The Hero and the Outlaw:
Buildig Extraordinary Brands Through the
Power of Archetypes cí mû köny ve. En nek
ér ve lé se sze rint ugyan is a kul tu rá lis for -
mu lák/min ták nem azért hasz no sak és
nél kü löz he tet le nek a brandépítés je len -
tés me ne dzse lé se szem pont já ból, mert
gyor san és könnyen köl csö nöz he tõ je len -
té se ket ter mel nek, ha nem azért, mert a je -
len tés kép zõ dés fo lya ma tá nak min tá já ul
szolgálnak.14 Ége tõ kér dés ugyan is min -
den már ka szá má ra az, hogy mi ként tart -
hat lé pést az idõ mú lá sá val anél kül, hogy

el ve szí te né lé nye gét. E di na mi ka ke ze lé -
sét mo del lez he ti az ar che tí pu so kon 
vég zett po é ti kai/sze mi o ti kai mun ka. Hisz
mi köz ben ma guk az õs for mák uni ver zá li -
sak, ál ta lá no sí tó ak, és rög zí tett nek mond -
ha tók, to vább örök lõ dé sük (az az so ro za -
tos új ra fel hasz ná lá suk) újabb és újabb
kon tex tu sai igen eltérõek.15 Az ar che tí pu -
sok ál tal meg mu ta tott di na mi kus ság azért
is ki emel ke dõ en fon tos, mert enélkül –
pél dá ul a mar ke tin ges pi ac szeg men tá lá -
sok so rán – a le egy sze rû sí té se ik ben igen -
csak kár té kony ha tá sú szte re o tí pi ák ba és
kli sék be ra gad hat be le a brandépítés.16

A to váb bi ak ban azt pró bá lom meg -
mu tat ni, hogy az ar che tí pu sok és ezek fo -
lya ma tos/ak tu a li zá ló újrakontextualizálása
köz ti je len tés me ne dzse lé si di na mi ká hoz
ha son ló po é ti kai fo lya ma tok mi ként nyil -
vá nul nak meg Charles Handy írás mû vé -
sze té ben. Pél dá ul az el té rõ prag ma ti kai
po zí ci ók/tu dat for mák köz ti transz fe rek -
ben vagy tropológiai moz gá sok ban.

A lelki(gyakorlatos) prag ma ti ka 
és tropológia

Az élet mû vön be lül leg in kább ta lán 
az Éhe zõ szel lem cí mû könyv (ere de ti
meg je le nés éve: 1997) az, amely ben
összeg zõd nek az iro dal mi je gyek. Jel lem -
zõ vo ná sa pél dá ul Handy böl csel ke dõ-lel -
ki gya kor la tos pró zá já nak az, ame lyet
most e kö tet Sze mé lyes elõ sza vá ból vett
idé zet tel szem lél te tek (ami mel les leg a
könyv cí mé nek ma gya rá za tá val s ezen
ke resz tül mint egy az egész mun ka
esszen ci á ja ként is szol gál): „Nem cso da
hát, hogy meg za va rod tunk, és ki va gyunk
éhez ve va la mi más ra. A re mé nyem ab ból
a meg ér zés bõl táp lál ko zik, hogy so kan
oszt ják eze ket a ké te lye ket-ag go dal ma kat,
s hogy so kan tud ják: az élet több pusz ta
üz let nél. Úgy hi szik, ta lán a sze re tet és 
a ba rát ság, a má sok iránt ér zett fe le lõs ség
vagy egy cél irán ti el kö te le zett ség, nem
pe dig a pénz az, ami az élet mi nõ sé gét
mély sé gé ben be fo lyá sol ja, s hogy vég sõ
so ron fon tos hin nünk ab ban, hogy van
va la mi ér tel me az éle tünk nek, még ha
nem könnyû is ki ta lál ni, mi az.”17

Azért le het fi gye lem re ér de mes ez a
szö veg hely, mert iz gal ma san és lát vá nyo -
san mu tat ja meg a – Handy írás mód já ban
sok szor fel buk ka nó – prag ma ti kai (az az 
a kü lön fé le be széd hely ze ti pers pek tí vák
köz ti) di na miz mu so kat. A gon do lat me net
ele jén a ki in du ló pont egy kö zös nek té te -
le zett vál ság ál la pot („meg za va rod tunk”,90
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„ki va gyunk éhez ve”) töb bes szám el sõ
sze mé lyû vo nat koz ta tás sal, s így kö zös sé -
get te remt. Rög tön ez után azon ban szét -
sza kad a be széd hely zet. A be szé lõ egyes
szám ra vált át („re mé nyem”), s ez zel le vá -
lik a kö zös pers pek tí vá ról; hisz nem meg -
va ló sult tény, csu pán le he tõ ség/re mény
szá má ra az, hogy az õ – im má ron töb bes
szám har ma dik sze méllyel („so kan oszt -
ják”, „so kan tud ják”) le vá lasz tott – pers -
pek tí vá ját és ál lás pont ját („az élet több
pusz ta üz let nél”) má sok is el fo gad hat ják.
Az ezt kö ve tõ mon dat fõ ál lít má nyá nak
kö szön he tõ en („úgy hi szik”) pe dig a be -
szé lõ már el is tû nik prag ma ti ka i lag a
szín rõl, s a fó kusz át he lye zõ dik a har ma -
dik sze mély ré vén el tá vo lí tott má sok ra.
De ez zel együtt az imént még „re mény -
ként” a be szé lõ höz kö tött bel sõ in ten ció
most mint egy át száll a töb bi ek re a „hit”
for má já ban. Így pe dig, ha a prag ma ti kai
sze rep lõk (a be szé lõ és a má sok) szét is
vá lasz tód nak e mon dat tal a be széd hely -
zet ben, az in ten ci ók (a hit és re mény) egy -
faj ta transzfere, köl csön fo lya mat fi gyel -
he tõ meg köz tük, s így a tá vol ság el le né re
még is le het köz tük va la mi fé le kö tés (a
sze re tet). Nem vé let le nül épp ez a leg -
utol só ként em lí tett („úgy hi szik” kez de -
tû) mon dat fo gal maz za meg azt, hogy 
„ta lán a sze re tet és ba rát ság, a má sok
iránt ér zett fe le lõs ség vagy egy cél irán ti
el kö te le zett ség, nem pe dig a pénz az, ami
az élet mi nõ sé gét mély sé gé ben be fo lyá -
sol ja”. Mind ezek bõl kö vet ke zõ en a gon -
do lat me net le zá rá sa kor vé gül vissza tér a
be szé lõt és a má so kat egye sí tõ pers pek tí -
va, és a meg szó la lás több szö rö sen je löl ve
is új ból töb bes szám el sõ sze mé lyû vé vá -
lik: „vég sõ so ron fon tos hin nünk ab ban,
hogy van va la mi ér tel me az éle tünk nek”
[ki eme lés tõ lem – S. A.]. A kü lön bö zõ
ala nyok köz ti moz gás elõb bi ek ben fel tárt
já té ka azért iz gal mas és je len tõ ség tel jes,
mert ezek ré vén Handy meditatív-
esszéisztikus szö veg he lye tu laj don képp 
a lí ra, az imád ság, a pré di ká ció be széd -
hely zet ének – el té rõ pers pek tí vá kat moz -
gó sí tó – lelki(gyakorlatos) prag ma ti kai di -
na mi ká já hoz vá lik ha son ló vá; mind ez pe -
dig explikáltan és hang sú lyo zot tan iro -
dal mi jel le gû vé avat ja Handy írás mód ját.

Ezt a po é ti kus-re to ri kai szi tu ált sá got
erõ sí ti még job ban egy olyan tropológiai
mû ve let, ame lyet az imént elem zett gon -
do lat me net foly ta tá sa in dít meg, s az tán
több más szö veg he lyet is át fog a kö tet -
ben. A kö vet ke zõ ket ol vas hat juk a leg -

utóbb idé zett – az élet pén zen és üz le ten
tú li, ke re sett ér tel mé vel fog lal ko zó –
mon da tok után: „Tisz tes sé ges éle tet sze -
ret nénk él ni, s ha csak né mi esély nyí lik
is rá, ez va ló ra vá lik, mi vel mind annyi an
ne mes és ör dö gi in dí té kok ke ve ré kei va -
gyunk; szív és fej egy test be zár va. Ha
csak ki csit is job ban bí zunk ön ma gunk -
ban és a szí vünk ben, és csak csöp pet ke -
vés bé a tu do mány ágak dog má i ban, új ra 
a ke zünk ben tart hat juk az iga zán fon tos
dol gok irányítását.”18

Itt egy olyan köz hely, archetipikus
me ta fo ra je le nik meg a szív kép ze té ben,
amely hosszú múlt ja mi att a leg kü lön fé -
lébb (teológiai-konfesszionális, mo rál fi lo -
zó fi ai, ér ze lem ta ni, kifejezésesztétikai,
szép iro dal mi stb.) kon tex tu sok ban for -
dult már meg. Handy imént idé zett szö -
veg he lye is fi no man el ját szik a szó kép 
e több szin tû sé gé vel. Ugyan is több mel lé -
ren de lõ szer ke zet ben is meg je le nik a szív
szó, de el té rõ be ál lí tá sok ban és funk ci ók -
kal. Az „a szív és fej egy test be zár va”
szin tag má ban – nagy múl tú ant ro po ló gi ai
dichotómiákat idéz ve – még az em be ri
sze mé lyi ség ré szét ké pe zi. A „ha csak ki -
csit is job ban bí zunk ön ma gunk ban és a
szí vünk ben” tag mon dat vi szont – ha csak
az „ön ma gunk ban és szí vünk ben” részt
nem akar juk re dun dáns is mét lés ként ol -
vas ni – már úgy ér tel mez he tõ, hogy ben ne
a szív mo tí vu ma a mel lé ren de lés nek kö -
szön he tõ en nem az „ön ma gunk” inherens
kom po nen se, s nem is csu pán szi no ni má -
ja vagy ki csi nyí tõ tük re (hisz ezt az „ön ma -
gunk ban, szí vünk ben” vál to zat kép vi sel -
het né). Ha nem sok kal in kább egy kül sõ, az
„ön ma gunk”-on kí vül he lye zett és imi gyen
mel lé ren delt je len ség me ta fo rá ja. Ha ezt
az ér tel me zést el fo gad juk, azt mond hat -
juk, hogy Handy e szö veg he lyen – mely
egyéb ként még min dig a Sze mé lyes elõ szó-
ból szár ma zik, s épp a könyv cí mét meg -
ma gya rá zó, fen tebb idé zett rész nek a foly -
ta tá sa – olyan mun kát vé gez a tropológián,
mellyel egy so kat for ga tott s így már jócs -
kán meg ko pott, köz he lyes sé vált szó ké pet
ki for dí tás sal pró bál meg le vá lasz ta ni ko -
ráb bi hasz ná lat mód já ról s egy ben újra-
funkcionalizálni. Mind ezt pe dig ab ból a
cél ból, hogy egy faj ta új ra kez dé si hely ze tet
ala kít has son ki: „Ha csak ki csit is job ban
bí zunk ön ma gunk ban és a szí vünk ben,
[…] új ra a ke zünk ben tart hat juk az iga zán
fon tos dol gok irá nyí tá sát.” 

A szív mo tí vu má nak át írá sá hoz ad hat
egy faj ta ma gya rá zó kon tex tust az Éhe zõ mû és világa
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szel lem egy ké sõb bi szö veg he lye (amely
Az éhes én cí mû al fe je zet ben sze re pel):
„A leg töb ben éhe zünk egy olyan én re,
amely re büsz kék le he tünk. A jó lé ti tár sa -
dal mak ban egy re több em ber, el sõ sor ban
fi a ta lok, ér zi ezt az éh sé get. Paul Ray
ame ri kai szo ci o ló gus transzmodern em -
be rek nek hív ja õket, és sze rin te az ame ri -
ka i ak ne gye de tar to zik kö zé jük. Ha be sé -
tá lunk egy ame ri kai bolt ba, el cso dál ko -
zunk azon, hány köny vet ta lá lunk a
»lélek« szó val a cím la pon, még az üz le ti
köny vek rész le gén is.”19

A szö veg rész a szív és lé lek – egy
nemso ká kö vet ke zõ újabb idé zet tel is alá -
tá maszt ha tó – szi no nim vi szo nya alap ján
ar ra vi lá gít rá, hogy Handy mi lyen szel le -
mi kör nye zet és je len tés me zõ szá má ra
igyek szik újrakontextualizálni a szív mo -
tí vu mát. Ugyan is az idé zet – mi ként a lé -
lek szó kül sõ bo rí tók ra ke rü lé se is szem -
lél te ti – a lé lek kul tú ra köny vek ben ma te -
ri a li zá ló dó kí vül he lye zõ dé sét ír ja le. Ez
alap ján pe dig azt fel té te lez het jük, hogy a
kö tet elõ sza vá ban szin tén („ön ma gun -
kon”) kí vül he lye zett szív tu laj don képp 
a ké sõ ka pi ta liz mus ban kül sõ vé tett – a
self-help és önmenedzsmentkönyvek
gon do zá sá ra bí zott – lel ki ben sõ ség nek
fe lel tet he tõ meg. Így összes sé gé ben az
mu tat ko zik meg itt, hogy a szív mo tí vu ma
– ko ráb bi (re li gi ó zus, fi lo zó fi ai, esz té ti kai
stb.) vo nat ko zá sai nagy ré szét el tá vo lít va
vagy új ra ír va – mi ként ér tel me zõd het át,
s az éhe zõ self-help kul tú ra rész éve vál -
hat, vagy akár az üz le ti és me nedzs ment -
gon dol ko dás te rü le té re is be ha tol hat (vö.
„hány köny vet ta lá lunk a »lélek« szó val 
a cím la pon, még az üz le ti köny vek rész -
le gén is”).

Tu laj don képp a lel ki kul tú ra kontex-
tuális mó do su lá sá nak tör té ne tét mond ja
el az Éhe zõ szel lem egy má sik szö veg he -
lye is – né mi pon to sí tás sal. A gon do lat -
me net a lé lek ér tel me zé sé nek több év ez -
re des esz me- és val lás tör té ne ti mó do su lá -
sa it igyek szik egy tö mör össze fog la ló val
le fed ni. Ki in du ló pont ként ugyan még egy
inherens lé lek mag kép ze tét tár ja elénk:
„James Hillman, Ame ri ka egyik köz tisz te -
let nek ör ven dõ »lélek«-filozófusa ar ról
be szél, hogy mind egyi künk ben ott van
sor sunk mag ja. A gö rö gök a dé mo nunk -
ról, míg a ró ma i ak az em be rek ben la ko zó
gé ni usz ról el mél ked tek. Jé zus sze rint Is -
ten or szá ga ben nünk la ko zik. Ma már
olyan sza va kat hasz ná lunk, mint »lélek«,
»szellem« és »szív«: ezek a dol gok azt su -

gall ják, hogy a lel künk moz gat min ket, ha
ké pe sek va gyunk hall gat ni rá.”20 Ám a
gon do lat me net köz vet len foly ta tá sá ban
már át ala kul a kép: „Ne kem azért tet szik
a fe hér kõ szim bo li ká ja, mert azt su gall ja,
hogy ma gunk nak kell meg ten nünk az el -
sõ lé pé se ket. Ha hát ra dõ lünk, és vár juk,
hogy lel künk majd el ve zet min ket a nir -
vá ná ba – nos ez nem iga zi alternatíva.”21

A zárt, inherens lé lek mag fo gal má tól
va ló el lé pés re utal hat na már akár az is,
hogy Handy sze rint „ma gunk nak kell
meg ten nünk az el sõ lé pé se ket”, az az a lé -
lek kép ze té nek itt ré sze a kí vül re nyi tott -
ság (az én kül vi lág fe lé tett kez de mé nye zõ
lé pé se) is. De ami iga zán meg mu tat hat ja
azt, hogy Handy szá má ra je len ko runk ban
a lé lek és a szív kí vül van, az ma ga a fe hér
kõ – sa ját sá gos mó don rég múlt ból vett,
bib li ai ere de tû – me ta fo rá ja: „Az író asz ta -
lo mon tar tok egy kis fe hér kö vet, hogy
ugyan er re em lé kez tes sen. A Je le né sek
köny vé nek egyik ré szé re utal, amely így
szól: »A ki nek van fü le, hall ja, mit mond
a Lé lek a gyü le ke ze tek nek. A gyõ ze del -
mes nek en ni adok az el rej tett man ná ból,
és adok an nak fe hér kö vecs két, és a kö -
vecs kén új írott ne vet, a me lyet sen ki
nem tud, csak az, a ki kapja«. // Nem va -
gyok bib lia szak ér tõ, de azt tu dom, mit je -
len te nek a fen ti so rok. Azt, hogy ha ki tar -
tó va gyok, vég sõ so ron rá fo gok jön ni, ki
is va gyok va ló já ban; ki a má sik, a rej tett
énem. Az élet a fe hér kõ ke re sé se. Mind -
ünk re más fe hér kõ vár.”22

Ez alap ján te hát a lé lek, a szív vagy az
iden ti tás olyan kí vül rõl adott té nye zõ,
me lyet önál ló és ak tív ke re sé si mun ká val
kell/le het sa ját tá ten ni. S ez épp az ol va -
sás min tá ját má sol ja; hisz mi ként a bib li -
ai pél dá zat ban tud ni kell ki si la bi zál ni az
el nyert kö vön sze rep lõ írást, ha son ló ol -
va sá si-ér tel me zõi kész ség szük sé ges a vi -
lág je lei és me ta fo rái köz ti el iga zo dás hoz.

De mi ért is oly fon tos az el sõd le ge sen
üz le ti és me nedzs ment gon dol ko dó Handy
szá má ra a kí vül re he lye zõ dött és az on -
nan el nyert szív/iden ti tás di na mi ká já nak
kér dé se, me lyet im má ron több idé ze ten
ke resz tül is bon col gat tam? Er re a vá laszt
Handy egyik utób bi köny ve, a Myself and
Other Mo re Important Matters ad hat ja
meg. A me mo ár jel le gû összeg zõ mun ka
egyik fe je ze te az aláb bi al le gó ri á ban fo -
gal maz za meg a leg alap ve tõbb élet fi lo zó -
fi ai fel adat ki je lö lést a fo gyasz tói/ké sõ ka -
pi ta lis ta tár sa da lom szá má ra: „A ga bo na -
pely hek nö ve ke dõ so rá val szem be sül ve a92

2014/10



szu per mar ket ben, leg töb bünk nem for dít
idõt a ka ló ria- és cu kor tar tal mi össze ha -
son lí tá sok ra, ha nem a jól meg szo kott ter -
mé ket vá laszt ja. Az élet új be vá sár ló köz -
pont já ban, ahol az élet for ma-le he tõ sé gek
bõ sé ge áll ren del ke zé sünk re, vagy té to ván
ha bo zunk, vagy – megint csak – a ré gi, jól
meg szo kott uta kat és be ideg zõ dé se ket vá -
laszt juk, ho lott kér dez get ve, ke res get ve
akár a vi lá got sa ját ja vunk ra is dol goz tat -
hat nánk, nem pe dig for dít va. Min den eset -
re nem vá laszt ha tunk e sok ga bo na pe hely
közt, ha nincs va la mi lyen kri té ri um, va la -
mi lyen mód szer a jó és rossz meg kü lön -
böz te té sé re. Nincs ez más ként az élet egé -
szé ben sem.” [Sa ját for dí tá som – S. A.]23

Tu laj don képp itt is az iden ti tás for má -
lás kí vül re he lye zõ dé se, az az a kí vül rõl
ka pott min ták ra ala po zott sá ga je le nik
meg. Hisz az „élet új szu per mar ket jé ben”,
az az az ön épít ke zés (az énmárkázás) ké sõ
ka pi ta lis ta kül sõ tár há zá ban – gyak ran

nyo masz tó an – sok fé le iden ti tás le he tõ ség
és élet ve ze té si min ta áll ren del ke zés re. 
A fo gyasz tók nagy több sé ge pe dig nem ké -
pes/haj lan dó tu da to san, kö rül te kin tõ en
el iga zod ni e túl kí ná lat ban; s így vagy té to -
váz va el té ved, vagy pe dig a jól be já ra tott,
ru ti nos út vo na la kon jár csak. Handy vi -
szont azt su gall ja, hogy a bol do gu lás hoz –
akár csak a ha té kony és élet mi nõ ség-ja ví tó
fo gyasz tás hoz – szük ség van bi zo nyos út -
mu ta tók ra, min ták ra, me lyek se gít sé gé vel
új, ta lán ér té ke sebb ter mé kek (az al le gó ria
ér tel mé ben: élet út- és kar ri er le he tõ sé gek)
is ki pró bál ha tók. 

Az élet szu per mar ket jé ben kí vül re 
he lye zõ dött, dezintegrálódott iden ti tás-
épí tés szá má ra pe dig, mi ként a fe hér kõ
pél dá ja meg mu tat ta, ma guk a kü lön fé le
me ta fo rák (és prag ma ti kai el já rá sok) nyújt -
hat nak se gít sé get az zal, hogy ér tel me zõi
kon cep ci ó kat és táv la to kat kí nál nak. 

Se bes tyén At ti la

mû és világa
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