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Szabadság és felelősség
A társas rendre törekvő ember értékei között az 
egyik legfontosabb mérték és érték a szabadság. 
Különös, sokféle jelentéstartalommal bíró fogalom 
ez. Legfontosabb dimenziója a cselekvési célok, jö-
vőképek, perspektívák, alternatívák meghatározá-
sa ahhoz, hogy az ember teljesíthesse a világban rá 
váró feladatot. A szabadság így mindig a mitől és 
a mire való szabadság kettős kérdéskörében vizs-
gálható. A mitől való szabadság kapcsán eszünkbe 
jutnak a nemszeretem feladatok, az unt kapcsola-
tok, a tőlünk idegen tennivalók nehézségei, a mire 
való szabadság kapcsán pedig mindaz, amivé ma-
gunkat tenni szeretnénk.

A szabadság önmagában nem teljes érték, csak 
párjával, a felelősséggel együtt Egész. New York-
ban van szobra a szabadságnak, sajnos sehol a vi-
lágon nincs szobra a felelősségnek, pedig belőle 
nagyon sok szobor kellene. Az ember szabadságát 
felelősségtudatának, felelősségvállalásának mérté-
ke tudja meghatározni. Minél tágasabban képes fe-
lelősséget vállalni az ember önmagáért, másokért, 
a létért, annál nagyobb a szabadság.

Megismerés, megértés
A megismerés az ember társadalmi és alkotói belső 
folyamata. Meghatározója a személyes tapasztalat, 
amelyben a megértés folyamatában megvilágoso-
dik az ember önmagában való belső értéke, mások 
másságainak méltánylása, a saját megélt életta-
pasztalat, élmények sokasága.

Az öneszmélés, a megélt tapasztalatok, élmé-
nyek lelki életben való strukturálódása. A lelki élet 
megnyilvánulása a kifejezés, a gesztus, a szókincs, 

a nyelv. A megértés a külső környezet belső fel-
dolgozása, saját lelki tapasztalataink alapján való 
utánélés.

Arisztotelész szerint az ember munkáját valami-
féle életnek kell tekinteni, éspedig a lélek értelmes 
tevékenységének és cselekvésének. Minden mun-
ka csak akkor jó, ha a cselekvő alany sajátos termé-
szetére jellemző kiválóságának megfelelően megy 
végbe. Az emberi értelemben vett jó: a léleknek 
erény szerinti tevékenysége.

Analfabéta
Az írni, olvasni nem tudó személy, aminek oka 
az iskolázatlanság, illetve az a környezet és elvá-
rás-rendszer, amely nem tarja fontosnak, hogy az 
írott ismeretekkel az illető egyén rendelkezzék. 
Félanalfabétának tekinthető az, aki csak a nevét és 
jó esetben a lakcímét tudja leírni, vagy csak olvas-
ni, de írni nem tud, de a megélhetéséhez lehetséges 
ismereteket, készségeket már csak szóbeli informá-
ciók, utánzás alapján képes megszerezni.

Funkcionális analfabétának tekinti az UNESCO, 
aki nem tud vállalkozni mindazokra a tevékenysé-
gekre, amelyek írni-olvasni tudást igényelnek cso-
portja, illetve közössége hatékony működése érde-
kében, s amelyek révén az írni-olvasni, számolni 
tudást folyamatosan hasznosíthatná.

Az írás, olvasni tudás hiányának oka lehet az a 
szellemi képességhiány, amit diszlexiaként, illetve 
diszgráfi aként ír le a logopédia szaktudománya. 
Az analfabétizmust az UNESCO a 16-60 év közötti 
népesség körében rendszeresen vizsgálja. Magyar-
országon a legutóbbi felmérés szerint az érintett 
népesség 1,9%-a volt írástudatlan.
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