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TÜTŐ LÁSZLÓ

Beletörődés, „jobb nem tudni”, stréberség
Változatok a meghátrálásra
II. „Menekülés a szabadságba”
„Nem a képességeid, hanem a döntéseid mutatják az értéked”
„Végy magadon erőt, de ne tégy magadon erőszakot!”
(könyvjelzőfeliratok)

Az előző részben (Eszmélet 95 Az előző részben (Eszmélet 95 [2012.
ősz]) megmutatkozott, hogy más úton járnak az egyéni kedvtelések és
máson az egzisztenciális létkérdések: a szóba került örömforrások nem
az életben maradás eszközei. Megkerülik az egyén biológiai, társadalmi,
planetáris létezésének alapjait, így a bennük rejlő fenyegetettségeket,
kockázatokat is.
Jelen fejezet arra próbál rákérdezni, hogy nem kapcsolódhat-e össze
a két ellentétes beállítódás. Lehetséges-e egyidejűleg figyelembe venni
a nagy létproblémák megoldására és az individuális örömökre való törekvés igényét, szempontját? Kialakulhat-e összhang a különböző szintű
létbeli fenyegetettségek kérdése és az egyéni örömvágy között?
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***
„Látom a jót, és teszem a rosszat” – figyelt föl annak idején Baruch
Spinoza az emberi viselkedés egyik ellentmondására. Hiába munkál
bennünk a józan értelem, gyakorta nem az útmutatásának megfelelő
módon cselekszünk. A magyarázatot abban véli megtalálni, hogy az
egyén nem képes uralkodni az érzelmein, indulatain, szenvedélyein.
Ráadásul ez az ésszerűtlen viselkedés a szabadságunktól is megfoszt
minket – tudjuk meg az Etika „Az emberi szolgaságról, vagyis az indulatok erejéről” című részéből.
Ezek szerint az egyén jót és rosszat egyaránt cselekvő lény. Tetteit
hol ésszerűség, hol ésszerűtlenség irányítja. Bár Spinozánál a végső
cél az egyén homogénné, tisztán észlénnyé alakítása lenne, azonban
míg ez ténylegesen megvalósul, az éppen élő egyénekkel kapcsolatban
folyamatosan fennáll a kérdés: Csak puszta szeszély, kiszámíthatatlanság húzódhat meg érzelem és értelem, szenvedély és racionalitás
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perlekedésében? Vagy létezhet benne valamilyen rejtett, mögöttes logika,
szerves összefüggés is? Minden esetben irracionálisak és szolgaságba
döntenek az indulatok és a szenvedélyek? Vagy esetleg előfordulhat
valamilyen felismerhető szabályszerűség, valamilyen feltárható rend „jó”
és „rossz”, ésszerű és ésszerűtlen eme kettősségében? Lehet-e olykor
következetesség abban, hogy időnként „rosszat” teszünk?
1. Nem minden szeszély, ami annak látszik
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Mondják, hogy az emberek szeszélyesek.
Mondják, hogy az emberek következetlenek.
Valóban, az ember gyakran szeszélyes, gyakran következetlen. De
számos esetben, amikor egyik cselekedetét első pillantásra puszta
szeszélynek vagy következetlenségnek gondolnánk, mélyebb elemzés
során megmutatkozik, hogy az illetőt valamilyen racionális megfontolás
mozgatja, illetve határozottan felismerhető következetesség vezérli.
A növények működése az önreprodukcióra programozott zárt rendszer:
életüket az önfenntartás és a szaporodás mozgatóereje irányítja.
Az állatok viselkedését szintén a létfenntartás és a fajfenntartás ösztöne határozza meg.
A gépek működése is egylényegű: működésüket az vezérli, amire
tervezték, illetve alkalmazzák őket.
Az emberi egyén – a növényektől, az állatoktól, a gépektől eltérően
– nem szigorúan zárt, homogén, hanem (mint korábban már volt róla
szó) életfolyamata különböző szintjeinek a metszéspontjában, illetve
metszéspontjaként létezik. Létezésének valamennyi síkján, dimenziójában egyidejűleg éli az életét. Cselekedetei, törekvései hol erre, hol
arra a szintre irányulnak, fókuszálnak. De kisebb-nagyobb mértékben a
többi szintre is kihatnak. Ugyanakkor ezeken a – természeti, történelmi,
társadalmi – létszinteken eltérő mérce érvényesül egyazon konkrét cselekedetre: működésükben, gyakorlatukban ténylegesen más-más mérték
alkalmazódik rá. Ugyanazt a tettet az egyén létezésének különböző síkjai
a saját objektív mércéiken egymástól eltérő módon, szempontok szerint
„ítélik meg”. (Bővebben kifejtve: „Értékeszme és valóság” /1979/ http://
minerva.elte.hu/tuto)
A puszta szeszélynek, következetlenségnek, ésszerűtlenségnek tűnő
cselekedetről gyakorta kimutatható, hogy az illető valamelyik létszintjén
(létszintjein) nagyon is racionálisnak és következetesnek bizonyul. Mit
jelent mindez? Nem kevesebbet, mint hogy bármit tesz az egyén, viselkedése egyszerre minősülhet – más-más dimenzióban – ésszerűnek és
ésszerűtlennek, következetesnek és következetlennek. Valamint – ezzel
szoros összefüggésben –, hogy indokolt többféle racionalitással számolnunk: plurális racionalitás/ésszerűség fogalomban gondolkodnunk.

Régi megállapítás, hogy az egyén nem valamilyen zárt, lehatárolt entitás, amely statikus lényeget hordoz magában, hanem sokkal inkább
az eleven viszonyaival jellemezhető lény. Egyedi személyisége is külső
viszonyaiba merítkezik, azokból építkezik, táplálkozik. Továbbá, mivel a
viszonyai változnak, az egyén maga is folyamat: tapasztalatai, élményei
hatására élete során állandóan formálódik. Bizonyos értelemben egyfajta lenyomata a külső körülményeknek, amelyek között az élete zajlik.
Másfelől azonban nem puszta lenyomata, hanem alakítója is azoknak.
Egyidejűleg termék és aktív szubjektum.
„A marsallbotot mindenki a tarsolyában hordja” – hangzik a kissé elnagyolt idézet. Mégsem lesz mindenkiből marsall. Nemcsak azért, mert
nincs szükség olyan sok marsallra. Nemcsak azért, mert nincs mindenkinek kellő képessége a marsallságra. Hanem azért sem, mert – a
tapasztalatok szerint – nem mindenkinek van belső hajlama erre. Vagyis
mégsem hordja mindenki a tarsolyában a marsallbotot.
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Hogy érthetőbb legyen az ésszerűség pluralitására, a racionalitások
többféleségére vonatkozó következtetés, gondoljunk bele: magán a
tudomány területén is mennyire különböző elvárásokkal találkozunk.
Másként (sőt, egymástól is eltérő módon) ítélik meg az egyén viselkedését, tetteit az elvont általános normákat alkalmazó társadalomtudományok (jogtudomány, politikatudomány stb.) – figyelmen kívül hagyva,
felülírva az egyének, csoportok egyneműsítést zavaró sajátosságait,
különösségeit. (Az egyediségtől elvonatkoztató szakmaiság.) És másként a konkrét individuumra koncentráló orvoslás, pszichológia stb.,
amelyeknek elsődlegesen az egyediségekkel van dolga. Ez utóbbiak
feladata az adott egyén testi és lelki egészségét megteremteni, gondozni, az egyensúlyi állapotát, működését biztosítani. (Az általánosabb
szinteket elfedő szakmaiság.) A társadalomtudományok az egyén
számára külső, az individuális tudományok a belső kritériumokat,
vonatkoztatási pontokat alkalmazzák: ítéleteikben, minősítéseikben
külső, illetve belső rendszerek szempontjait érvényesítik. Ennek a
tudományon belüli profilmegoszlásnak figyelemre méltó következménye például: megesik, hogy valamely viselkedés, amely az általános
érvényre igényt tartó tudományosság mércéjén irracionálisnak minősül, a lélektan számára gyógyító (vagyis tudományos, racionális)
eszközként jön számításba. Az egyén belső rendszerével foglalkozó
pszichológus – szakmai-szakszerűségi megfontolásból, tárgy- és
feladatválasztásából adódóan – nem teheti meg, hogy ne a páciens
egyedi sajátosságaira koncentráljon. (A köztes, közvetítő helyzetben
levő pedagógus szerepéről és mozgásteréről vö. „A liberalizmus: fasizmus. Lukács György koncepciójáról”. Eszmélet 85 /2010. tavasz/)
Külső és belső eme kettősségével szorosan összefügg az emberek
személyiségének ki- és továbbalakulása.

170

Úgy tűnik, hogy az emberek személyisége rendelkezik olyan – a puszta
képességeken túlmutató – egyedi sajátosságokkal, amelyek azt ugyan
nem határozzák meg eleve, hogy mivé lesz az illető, de azt igen, hogy
mivé nem lehet. A külső viszonyok nem tudnak az adott egyénbe bármit
„beleírni” – nem lehet őt bármivé alakítani. (Személyiségének specifikumai, mint végső bázis, támogatóan, illetve korlátozóan orientálják a
konkrét személyiség kibontakozásának irányát és továbbfejlődését.) A
külső viszonyok olyan egyedi belső magra rakódnak, nyomódnak rá,
amely bizonyos – egyénenként eltérő – befolyásoknak ellenáll, másokat
viszont szervesen adaptál, integrál. Úgy is mondhatjuk, hogy a meglevő
saját magba formál, épít bele. Ez a saját mag fogadja be (illetve más
esetben nem fogadja be) a kívülről jövő hatásokat az állandóan formálódó személyiségbe.
Azt tapasztaljuk, hogy a kialakult személyiségnek két összetevője
van: egyedi sajátosságai és másokkal közös vonásai. Konkrétabban: a
személyiség egyedi bázisa, mint specifikus mag, és mint kiteljesíthető
potencialitás, illetve a – tágan értelmezett – szocializáció formáló hatása. Az egyént a szocializáció a hasonlóvá válás, az egyformaság irányába tereli. Személyiségének megkülönböztető specifikumát viszont
az eredeti bázis továbbélése, folyamatosan alakuló fennmaradása
mutatja. A személyiségben az állandóság, a folytonosság mozzanata:
az egyediség. Ebből bomlik ki (bontakozhat ki) a személyiség sokfélesége.
Az egyidejűleg „kapuként” és szűrőként működő, és állandóan továbbépülő eredeti magot nevezik az individuum személyes oldalának
– klasszikusnak tekinthető kifejezéssel: az esetleges, véletlen egyéntől
megkülönböztetett személyes egyénnek.
2. „Játszani is engedd”
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Elmerengek gondolkodva gyakran,
S nem tudom, hogy mi gondolatom van,
Átröpülök hosszában hazámon,
Át a földön, az egész világon.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Holdsugári ábrándos lelkemnek.
A helyett, hogy ábrándoknak élek,
Tán jobb volna élnem a jövőnek,
S gondoskodom… eh, mért gondoskodnám?
Jó az isten, majd gondot visel rám.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Pillangói könnyelmű lelkemnek.
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Ha szép lyánnyal van találkozásom,
Gondomat még mélyebb sírba ásom,
S mélyen nézek a szép lyány szemébe,
Mint a csillag csendes tó vizébe.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Vadrózsái szerelmes lelkemnek.
Szeret a lyány? iszom örömömben,
Nem szeret? kell inni keservemben.
S hol pohár és a pohárban bor van,
Tarka jókedv születik meg ottan.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Szivárványi mámoros lelkemnek.
Oh de míg a pohár van kezemben,
Nemzeteknek keze van bilincsben,
S amilyen víg a pohár csengése,
Olyan bús a rabbilincs csörgése.
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Fellegei mámoros lelkemnek.

Petőfi verse – egyebek mellett – azt illusztrálja, hogy az egyén viselkedése hol ilyen, hol olyan. Egyszer a gondolatait, máskor az érzelmeit
helyezi előtérbe. Egyszer kellemes hangulatokat, máskor táplálékot fogyaszt. Választhatja a mindenkori jelent, de akár előnyben részesítheti a
jövőjét. Tekinthet önmagára mint puszta egyénre, de úgy is, mint nemzete
tagjára. Aggódhat-bánkódhat országa szegényeiért (a népért) éppúgy,
mint az ország egészéért. Kezelheti magát az országához tartozóként,
vagy akár az emberiség részeként. Stb.
Viselkedésünknek ilyen sokfélesége lehet kapkodás, iránytalanság
tünete. Árulkodhat arról, hogy az illető belsőleg bizonytalan, talajtalan,
ami egy esetleges, véletlenszerű sodródásban jut kifejeződésre. De
az is lehet, hogy – épp ellenkezőleg – az eltérő, sőt ellentétes konkrét
megnyilvánulásoknak közös gyökere van, és a sokszínű, változatos
viselkedés valamiféle belső következetesség jele. (Petőfi mondandója a
versben határozott iránnyal, építkezéssel rendelkezik.) Nemcsak a külső
vonzások és taszítások lehetnek viselkedésünk mozgatórugói, hanem
az a személyiség is, amely reagál (illetve negatívan reagál: nem reagál)
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De mit tűr a szolgaságnak népe?
Mért nem kél föl, hogy láncát letépje?
Arra vár, hogy isten kegyelméből
Azt a rozsda rágja le kezéről?
Dalaim, mik ilyenkor teremnek,
Villámlási haragos lelkemnek!
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a külső hatásokra. Aki egységes, kiegyensúlyozott személyiséggel rendelkezik, annak a cselekedetei döntően ennek az irányítása alatt állnak.
(Ilyenkor elmondható, hogy rend van az egyénben: a személyiség belső
rendje nyilatkozik meg a viselkedésében.) Ebben az esetben a felszínen
következetlennek, esetleg kaotikusnak tűnő magatartásról kiderülhet,
hogy ugyanarról a tőről, az illető egységes struktúrájú személyiségéből
fakad. Innen nézve az egyes egyén azért sokféle, többrétegű, az életét
tudatosan különböző síkokon élő lény, mert jót akar magának. Logikusan,
racionálisan viselkedik, amikor személyiségének többoldalú igényeit,
hajlamait nem tagadja meg eleve.
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3. A személyiség védelme
Nem logikátlan, ha az egyén fontosnak tartja a személyiségét. Nem
logikátlan, ha az egyén védelmezi a személyiségét. Személyisége az
az entitás, amely objektíve a legközelebb áll hozzá. Személyiségvédelemnek azt nevezem, amikor az egyén, cselekvése során, ragaszkodik
a – változó, továbbformálódó – személyiségéhez, magatartásának
személyes jellegéhez.
A személyiségvédelemnek megkülönböztethető offenzív és defenzív,
valamint aktív és passzív változata. Elhatárolható továbbá egymástól
– az eredményesség szempontjából – az objektív és a szubjektív személyiségvédelem.
– Offenzív személyiségvédelemnél az egyén igyekszik a személyiségével összhangban cselekedni, illetve vele összhangban levő élményekhez jutni. (Azzal próbálja védeni a személyiségét, hogy kielégíti
annak – vélt vagy valós – szükségleteit.) Aktív esetben megszervezi az
ilyen élményeket önmaga számára. Passzív esetben arra szorítkozik a
tevékenysége, hogy az útjába kerülő lehetőségek között – a saját belső
mércéje alapján – szelektál.
– Defenzív személyiségvédelemnél az egyén igyekszik távol tartani a
személyiségétől idegen hatásokat, eseményeket. (Azzal védi a személyiségét, hogy megpróbálja megóvni az ellenségesnek gondolt, roncsoló
befolyásoktól.) Aktív esetben tudatosan mérlegel, és ennek alapján
kikerüli (illetve elhárítja) a nem kívánt történéseket. A teljes defenzivitás
választásakor viszont „kivonul” annak érdekében, hogy minden negatív
érintkezést (mint veszélyforrást, kockázatot) kiszűrjön, kiiktasson. Vis�szavonulásával „nagy tételben”, strukturálisan tekinti magát védettnek.
Nem logikátlan, hogy a konkrét személyiségvédelem aktuálisan mindig
az éppen adott, empirikusan jelenlevő (akár az egyedi bázist háttérbe
szorító, felfüggesztő) személyiség védelmét jelenti. Vagyis akármilyen
is egy adott személyiség itt és most megnyilvánuló konkrétsága (illetve
belső összetétele), az egyén gyakorlatában a mindenkori belső állapot,
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illetve az erről kialakított képzet (ahol az adekvát képzet és a tévképzet
egyenértékű) jelenik meg megvédendőként. Ez a gyakorlati kiindulópontja, a tényleges vonatkoztatási alapja.
A rövid távú és a hosszú távú személyiségvédelem általában nem teljesen azonos. Az egyének – ösztönösen vagy tudatosan – előnyben
részesítik valamelyiket. Továbbá, az egyén szándékolt cselekedete és
annak következménye sem feltétlenül esik egybe. Ennek alapján indokolt
különbséget tenni szubjektív személyiségvédelem és objektív személyiségvédelem, vagyis a személyiségvédelem igyekezete, eltökéltsége és
tényleges eredménye között. Elemzéssel kimutatható, hogy valamely
egyén adott cselekedete hozzájárul-e vagy sem az illető személyiségének védelmezéséhez, és ha igen, akkor objektíve a rövid vagy a hosszú
távú személyiségvédelmet segíti-e elő.
Objektív személyiségvédelemnek nevezem, ha sikeresen megvalósul
a védettség: a személyiség belső biztonsága ténylegesen létrejön. Kialakul és tartósan működik a személyiség egyensúlyi állapota. Szubjektív
személyiségvédelemnek nevezem, ha egy ilyen eredmény elérésére
megvan a tudatos törekvés – de az eredmény puszta szándék marad.
Akár azért, mert az illető nem találja meg, illetve nem alkalmazza a
célravezető eszközöket. Akár azért, mert amit az illető a személyisége
védettségének gondol, arról kiderül (illetve elemzés révén kiderülhet!),
hogy csupán átmeneti, ingatag biztonságot ad.

Egyeseknek az élvezetek vagy a sikerek halmozása, másoknak valamilyen tekintély szolgálata a fő kedvtelése. De az is megesik, hogy
valakinek az okozza a legnagyobb örömöt, hogy a saját személyiségével törődik, és azt gondozza. „Hobbijává” teszi a személyiségére való
koncentrálást, odafigyelést. A személyiséggel való törődésnek egyaránt
fontos eleme lehet annak kibontakoztatása, továbbépítése, egységessé
formálása, illetve játékos igényeinek kielégítése. (Személyes hajlam
fejeződhet ki mind az alkotó, önfejlesztő, mind a játékos tevékenységben.) A személyiségre orientált beállítódás nem távolít el a mindennapi
örömöktől, de a viszony megfordul: a kedvtelések vonzásában levő,
azoknak kiszolgáltatott viselkedést felváltják a személyiségből fakadó,
hozzá igazodó, ezért vele ellentétbe nem kerülő kedvtelések.
Nem nehéz észrevenni, hogy az egyéni kedvteléseknek a saját személyiséggel való összekapcsolódása (a személyiség belső egységében való
gyökerezése) a korábban említettektől eltérő minőséget eredményez.
Aki az örömkeresést (a pillanatokhoz, illetve a külső esetlegességekhez, véletlenekhez kötődő örömforrásokkal szemben) a személyiségére
alapozza, az a pusztán mennyiségi örömök helyett – lehetőség szerint
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4. A személyiség játékossága és elköteleződése
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– hosszabb távú, maradandó, tartós és minőségi (személyes tartalmú,
minőségű) örömökre lel.
Élvezet is van abban, hogy létezik egy középpontjuk – mondja Makarenko a parancsnokról. Az egységes struktúrával rendelkező személyiség
nem kívül, hanem önmagán belül találja meg és hordozza a középpontját.
Azt tapasztalja, hogy az örömei is erre a belső „középpontra” alapozódnak, ebben gyökereznek. A belső „középponttal” való rendelkezés tehát
kihathat az örömök, kedvtelések területére. Új horizontot nyit. Megadja a
kedvtelések személyessé válásának a lehetőségét, az adott személyiséghez szervesen, belsőleg kapcsolódó örömök kialakulását. A személyes
örömök, személyes kedvtelések, személyes játékosságok érvényesülésének lehetőségét. Hobbivá teszi a személyiségközpontú viselkedést.
Ugyanakkor több is ez, mint puszta hobbi. Az írás első részében
szó volt az egyének különböző kedvteléseiről, és ennek keretében a
különböző elköteleződéseiről. Szó volt az állandóságra, folytonosságra
vágyó egyének tekintélyek (személy, intézmény, eszme) iránti elköteleződéseiről. Miért ne fordulhatna elő, hogy aki az életében állandóságra,
folytonosságra törekszik, nem önmagán kívül, hanem – befelé tekintve
– személyiségének belső útmutatásában keresi azt. Hogy valaki önmagát
választja, és a saját személyisége (személyiségének egységes jellege)
iránt köteleződik el? (Klasszikussá vált megfogalmazásban: „a személyiség szenvedélye” /Søren Kierkegaard/ mozgatja.) Hogy – amennyiben
határozott struktúrájú személyiséggel rendelkezik – a döntéseit, cselekedeteit ezen szűri át, ehhez igazítja?
Az ilyen ember – ösztönösen vagy tudatosan – arra is törekszik, hogy
el tudja fogadni önmagát. Arra is elköteleződik, hogy önmagával „jóban”,
belső békében legyen: megteremtse és megőrizze a lelki egyensúlyát.
Hogy pszicho-fiziológiai rendszerét hosszabb távon táplálja, működtesse.
Végső fokon személyiségének tartós egyensúlya, belső harmóniája iránt
elkötelezett. Ily módon a személyes (a személyiséggel összhangban
levő) hobbi létszintű, az egyedi létezésben gyökerező megalapozást nyer.
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5. Közbevetés: szubjektív cél – objektív cél
„Mondj igazat, betörik a fejed”. Mi van akkor, ha az igazmondás és a
fejbetörés egymástól elválaszthatatlan, és mégis megmondom az igazat?
Ha a lelkiismeretem nem engedi, hogy elhallgassam? Ha azon az áron
is kimondom, hogy tudom, ezért betörik a fejem? Csak törjék, ha nélküle
nem megy az igazság kimondása!
Jelen fejezet arra keresi a választ, hogy összekapcsolódhatnak-e az
egyéni örömök és a nagy létproblémák. A vizsgálódásnak ezen a pontján
szükséges szóba hozni egy paradoxnak tűnő összefüggést.
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Birtokában vagyunk a döntés, az alternatívák közötti választás képességének.
Lehetőségünk van arra, hogy olyan célokat tűzzünk ki, amelyek reálisak, ténylegesen elérhetők.
Birtokában vagyunk a képességnek, hogy megválasszuk a kitűzött
célhoz szükséges eszközöket.
Birtokában vagyunk a képességnek, hogy célravezető módon alkalmazzuk ezeket az eszközöket.
Mindez – szigorúan véve – azt is jelenti, hogy a tetteink által előidézett
esemény nem pusztán megtörténik velünk, hanem úgy jelenik meg,
mint gyakorlati célunk. Akkor is, ha nem fogalmazzuk meg a célunkként,
vagy akár ellentétes a szándékolt céljainkkal. Függetlenül attól, hogy mit
gondolunk róla, ténylegesen úgy cselekszünk, mintha célunk lenne a
bekövetkező fejlemény. Ez az összefüggés akkor is fennáll, ha gyakran
nem akarjuk elismerni és vállalni tetteink bizonyos következményeit.

A célirányos (szakzsargonnal teleologikus) viselkedés két változatát
különböztetik meg a filozófiában: a célkitűző (célkövető) és a célnélküli
célszerűséget. Az előbbi az emberek, az utóbbi döntően a növények és
az állatok viselkedésére jellemző.
Talán paradoxnak tűnik, de a célnélküli célszerűséggel jellemzett viselkedés – némi áttétellel – az emberek világában is előfordul. Ennek az
„elidegenült” teleológiának a visszajelzései fontos pedagógiai szerepet
játszanak. Az emberi magatartások pontosabb megítélése érdekében
indokolt figyelembe venni és komolyan számolni vele.
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Ki akarta az 1990-es rendszerváltásnak nevezett rendszer-átalakítást
(az összes szakmailag előrelátható – ezért többek által prognosztizált
– következményével)? Mindenki, aki gyakorlatával – szavazatával – hozzájárult a legitimálásához. Aki nem ment el választani, az nem akarta,
csupán passzívan elszenvedte.
Ki akarta, hogy NATO-radar épüljön Magyarországon? Mindenki, aki –
akár igen, akár nem szavazattal – részt vett a belépési népszavazáson.
Az akkori közhangulat ismeretében a radarépítés elkerülésének legjobb
esélye a népszavazástól való távolmaradás volt.
Ki akarja Magyarország fizetésképtelenségét? Mindenki, aki az állami
eladósodást vállaló pártokra szavaz. Aki nem akarja, hanem csupán elviseli az ország eladósodását, az kivonja magát a politikai választásokból.
Ki akarja, hogy törleszthetetlen hiteltartozása legyen? Mindenki, aki
(szakmailag előrelátható, többek által prognosztizált) bizonytalan munkaerő-piaci helyzetben vállalja az eladósodást. Aki nem akarja a saját
mértéktelen eladósodását kockáztatni, az biztos fedezet nélkül nem
vesz fel hitelt.
A hasonló példák hosszan sorolhatók.
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Egy ismert vicc.
Két szőke nő a pályaudvaron.
– Vasutas úr! Elvisz engem ez a vonat Szegedre? – kérdezi az egyik.
– Nem, hölgyem – hangzik a válasz. Mire a másik:
– És engem?
Kissé alakítsuk át a történetet.
– Elvisz engem ez a vonat Szegedre?
– Nem tudom, nézze meg a táblát!
A kapott tanácsra több válasz is lehetséges. Az egyik: „Köszönöm,
megnézem.” A másik: „Nem tudok olvasni.”
Lehet, hogy analfabéta szereplőnket nem győzi le a felmerült nehézség, és addig-addig kérdezősködik, míg végül felszáll az egyik vonatra.
Ám lehet, hogy félreértette-félrevezették, és a vonatja nem megy Szegedre (nem Szegedre megy). Az ismerethiány (az olvasni tudás hiánya)
kiszolgáltatottá tette: korlátozta a szabadságát.
Lehet, hogy analfabéta szereplőnket az olvasni tudás (az önálló eligazodási képesség) hiánya visszariasztja, és lemond az utazásról. („Akkor
inkább nem utazom.”) Lehet, hogy így jár jobban, mert lemarad egy
vonatbalesetről. De az ismerethiány (az olvasni tudás hiánya) ebben az
esetben is kiszolgáltatottá tette: korlátozta a szabadságát.
Az is lehet, hogy analfabéta szereplőnket helyesen tájékoztatják, jó
vonatra száll, és balesetmentesen megérkezik Szegedre. Megvan a boldog vég – történetünk merő sikertörténet. És mégis: szereplőnket csak a
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véletlen juttatta célba – nem ő saját magát. Az önálló eligazodás hiánya
– a siker ellenére is – kiszolgáltatottá tette: korlátozta a szabadságát.

Tudatlansága, tájékozatlansága miatt az utasnak nem álltak rendelkezésére a szükséges eszközök, hogy szubjektív célkitűzését az objektíve megvalósult cél rangjára emelje. (Mint szokás mondani: sokat tett azért, hogy
ne teljesüljön a vágya.) Az objektíve működő (a gyakorlatban érvényesülő)
cél mindig erősebb a puszta szándéknál, a szubjektív célképzetnél.
Persze, általában nem tervezhető meg és nem kalkulálható előre minden következmény. Ezért a szubjektív célkitűzés és a cselekvés – komplexen vett – végeredménye ritkán esik teljesen egybe. De a szabadságra
következetesen törekvő egyén tudatosan cselekszik, ezért az esetlegesen bekövetkező fejleményekkel is számol. A számára legnegatívabb
következmények eshetőségét, lehetőségét is figyelembe veszi, és ezek
ismeretében és kockázatával (vállalásával) dönt, választ.
A célra irányuló emberi cselekvés létrejött eredményét – a dolgok logikájából szükségképpen következő – objektív célnak nevezem. Valamilyen
szándékolt vagy nem szándékolt objektív cél megvalósulását másfajta
cselekvéssel meg lehet akadályozni.
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Nézzük a másik esetet. Történetünk hőse Szegedre akart utazni, de – olvasni nem tudván – félreértette-félrevezették, és a vonat nem Szegedre,
hanem, mondjuk, Debrecenbe érkezett. Cselekvésének szubjektív célja
és objektív következménye között nem csekély a távolság.
Miben volt szabad, és miben nem az illető? Szabadon, külső befolyásolástól mentesen határozta el, hogy mit szeretne csinálni. Szabadon,
külső befolyásolástól mentesen tűzte ki a célját: döntött arról, hogy el
akar utazni, és hogy hova. Cselekvésének és úticéljának megválasztása
a szabad akarat megnyilvánulása. Másrészt viszont nem az úticéljához
érkezett meg, ezért ennyiben nem beszélhetünk a szabadságáról.
Az eseményekre utólag visszatekintve azt látjuk, hogy minden egyértelműen determinált – az alábbi értelemben. Ami megtörtént, csak azért
következett be, mert elégséges oka volt a bekövetkeztének. Tudhatta
volna az utazó – kellő ismeretek megszerzésével (pl. a betűk megtanulásával) –, hogy Debrecenbe fog megérkezni? Ha igen, akkor utazásának
objektív (nem tudatos, általa nem kitűzött, de cselekedetét valóságosan
mozgató, meghatározó) célja volt ide, és nem máshova érkezni. Mindenáron utazni, és nem otthon maradni akart, ezáltal olyan folyamatot
indított el, amely szükségképpen (egyértelmű determináltsággal) juttatta
a vonat célállomására.
„Én nem ezt akartam” – tiltakozhat a tévelygő.
„De bizony, ezt akartad! Te akartad ezt!” – replikázik a valóság. „Mi
mást akartál volna? Te éppen ezt akartad. Pontosan úgy cselekedtél,
mint aki Debrecenbe akar eljutni.”
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(Ezzel ellentétes értelmezési módszert képvisel az egyik gimnáziumi
tananyag: „A Mindenható Isten teremtette a világot. […] A Mindentudó
Isten a világot jónak teremtette. […] A világban található rossz nem a
Mindenható Istentől származik.” Csalódott „rendszerváltók”, fizetésképtelenné vált adósok stb. is hajlamosak ilyen típusú értelmezésre. Például:
A hitelfelvételben levő jót – a pénzhez jutást – én akartam, de a benne
rejlő rossz – kamatos visszafizetésének vállalt kötelezettsége – nem tőlem származik. Gyakorta arra is erős hajlamuk van, hogy megnevezzék/
kinevezzék a negatívumok felelőseit.)
„Úriember biztosra nem fogad” – tartja a régi mondás. A szabadságra
következetesen törekvő egyén viszont éppen ezen dolgozik: megpróbál
csak biztosra „fogadni”. Amikor pedig erre nem képes, az alábbi módon
kerülheti el tevékenységének szándékolatlan, nem vállalt következményeit.
Az emberek viselkedésében szubjektív és objektív cél egymástól elválaszthatatlan (reflexiós meghatározások): csak együtt, egymásra vonatkoztatva értelmezhetők. Ahol nincs szubjektív célkitűzés, ott bárminemű
(így az eltévedt, elvétett) cél megvalósulása is elmarad. Aki mindenáron
elejét akarja venni, hogy nem kívánt hatást idézzen elő, az megteheti,
hogy teljesen lemond a bizonytalan kimenetelű céljáról. Mivel semmiképpen nem akar kockáztatni, az ilyen esetekben inkább nem cselekszik.
(„Akkor inkább nem utazom!”)

másképp – más kép

6. A személyiség szabadsága és fenyegetettsége
Senki sem örül annak, ha céljai elérésében korlátozzák. Az egyének
általában törekszenek az általuk elképzelt szabadságra. Ki ösztönösen,
ki tudatosan. Ugyanakkor az egyes individuum megteheti, hogy nem
törekszik szabadságra. Megteheti, hogy törekszik rá, de nem következetesen. Továbbá azt is megteheti, hogy következetesen törekszik a saját
rövidebb vagy hosszabb távú szabadságára.
Az alábbi fejtegetés csak a szabadságra következetesen törekvő
egyén viselkedésére vonatkozik. (Vagyis nem tárgya az olyan magatartás, amely a szabadságra nem törekszik tudatosan és következetesen!)
Ebből adódóan szándékosan nem foglalkozik az egyénnek sem a szeszélyes, sem a pusztán ösztönös cselekvéseivel. Ezeket kirekeszti a
vizsgálódásból.
A szabadságra következetesen törekvő egyén előbb-utóbb felismeri,
hogy a ténylegesen elérhető egyéni szabadság nem mentes bizonyos
korlátozásoktól. A célkitűző és célmegvalósító tevékenység valójában
a vágyott szabadság megközelítését, elérését segítő kompromisszumok sorozata. Ha valóban célhoz akarok érni, akkor olyan célokat kell
kitűznöm, amelyek reálisak, ténylegesen elérhetők. Ha valóban célhoz
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akarok érni, akkor olyan hatékony eszközöket kell találnom, amelyek
oda elvezetnek.
A szabadságra következetesen törekvő egyén előbb-utóbb felismeri,
hogy szabadsága a tőle függetlenül ható erők megismerésén és gyakorlati birtokbavételén nyugszik. Így tud befolyást, rendelkezést szerezni
bizonyos, számára fontosnak tekintett tárgyak, események felett.
A szabadságra következetesen törekvő egyén előbb-utóbb felismeri:
a tárgyismeret és az ismereteken alapuló mérlegelés elősegíti, hogy ne
tűzzön ki megvalósíthatatlan célokat. Továbbá: előbb-utóbb belátja, hogy
célmegvalósító tevékenységének sikeressége nem csak azt feltételezi,
hogy a kitűzött cél reális, elvben elérhető, hanem azt is, hogy megvalósítása során folyamatosan alkalmazkodik az objektív adottságokhoz
(a külső környezethez, a tevékenység közegéhez), és következetesen
alkalmazza az éppen szükséges (mert célravezető) eszközöket.
Az eredményesség másik összetevője, kelléke maga a szubjektum. A
célmegvalósító tevékenység sikerességének nem csak a külső környezetben, hanem individuális oldalon is vannak előfeltételei. Az eredményesség
azt is feltételezi, hogy az illető egyén önmagához, saját adottságaihoz és
képességeihez is alkalmazkodva határozza meg a célokat, valamint hogy
fegyelmezetten alkalmazza a saját erőit a célmegvalósító folyamatban.
Önfegyelmet, önuralmat gyakorolva korlátozza, keretek közé szorítja
szeszélyét, ezáltal ellenőrzése, uralma alatt tartja saját természetét, önmagát. Igyekszik elkerülni, hogy szabadságának érvényre jutását saját
természetének spontán érvényesülése gátolja, akadályozza meg.
A szabadságra következetesen törekvő egyén előbb-utóbb felismeri,
hogy vannak olyan céljai, amelyek elérésére önerőből képtelen, ezért
ezek megvalósulását másokkal való – különféle – együttműködésekre
kell alapoznia.
– Ha a cél kitűzésénél nem a többiek együttműködési készségéből
indul ki, akkor bizonytalanná teszi a célja elérését. (A célkitűzés megalapozatlansága.)
– A cél megvalósulását fenyegeti, ha a cél kitűzésénél nem számol
az adott feltételekkel és eszközökkel; nem veszi őket figyelembe, nem
kalkulál velük. (A szükséges eszközök hiánya.)
– Hiába az együttműködési készség és a szükséges eszközök megléte,
a kitűzött cél elérése attól is függ, hogy tudja-e az éppen érintett egyének
között az együttműködést „itt és most” működtetni. A cél megvalósulását fenyegeti a konkrét együttműködés meghiúsulása, sikertelensége.
(A kivitelezés „hogyan”-jának elhibázása, elvétése.)
A szabadságra következetesen törekvő egyén előbb-utóbb felismeri,
hogy vannak olyan céljai, amelyek elérése országának társadalmi gyakorlatától, aktuális működésétől, gazdasági, jogi, politikai stb. szabályaitól is függ. A cselekvés hatékonysága érdekében kénytelen ezekkel
is számolni. A kitűzött célok megvalósítása azon is múlik, hogy – saját
pusztán szubjektív szabadság-elképzelését korlátozva – kellőképpen
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figyelembe veszi-e (akár „barátként”, akár „ellenségként” használva,
elfogadva vagy elutasítva, kijátszva) ezeket a külső tényezőket, feltételeket, erőket.
A szabadságra következetesen törekvő egyén előbb-utóbb felismeri,
hogy vannak olyan céljai, amelyek elérését az emberiség viselkedése
is befolyásolhatja – pozitívan vagy negatívan. (Háború, migráció, a természeti környezet szennyezése, világgazdasági folyamatok, a transznacionális gazdasági, politikai, katonai szervezetek viselkedése stb.) Az
egyén céljainak megvalósítása attól is függ, hogy kellőképpen számol-e
az emberiségléptékű folyamatokkal.
Korunkban az egyén léte, illetve személyes léte számos kisebb-nagyobb
fenyegetésnek, kihívásnak van kitéve. A kihívások a személyiség egyediségének a szintjén, az egyéni egzisztencia szintjén és az emberiség
szintjén egyaránt jelentkeznek.
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– Kortünet, hogy növekszik az egyének önállótlansága, autonómiahiánya.
Azt tapasztaljuk, hogy az egyéneknek sok kérdésben elenyészik a személyes választási hajlandósága és készsége. Megszokják, hogy számos
élethelyzetükre készen talált megoldásokat kapnak. Olyan – hatékonyan
érvényesülő – szocializációban részesülnek, amelynek következtében
fontos alapkérdésekben azonos tendenciát mutat az ízlésük, az értékrend-
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A személyes ügy és a létezés problémája szervesen összekapcsolódhat
mind az egyéni autonómia (személyes jelleg), mind a párialét, mind a
planetáris kihívás kérdésében. A személyiség egységes struktúrájára
való alapozás lehetővé teszi, hogy oldódjon az egyéni ügyek és a nagy
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jük. Az őket mindenhonnan érő propaganda, reklám stb. nyomán nagyon
hasonlítanak egymásra a fogyasztási igényeik, az időtöltéseik – egyáltalában az életmódjuk, életformájuk. Iskolai és társadalmi nevelődésükben
az elszemélytelenedés, egyformává válás („uniformizálódás”) tendenciája
dominál: feledésbe merül, feloldódik a személyes egyediség. Korprobléma
a személyiség egyedisége (eredetisége, személyes jellege) elleni kihívás.
A szabadságra következetesen törekvő egyén beleütközik a személyiségnek ebbe a fenyegetettségébe. Kénytelen szembenézni a kihívással
és komolyan számolni vele. Másként fogalmazva: a személyiség autonómiájának védelmét személyes ügyévé tenni.
– Kortünet, hogy egyre több tulajdonnélküli nem talál bérmunkát, és
más legális úton sem jut hozzá a megélhetéséhez szükséges jövedelemhez. Az ENSZ adatai szerint minden hatodik ember nem lakik jól, és
naponta több tízezren halnak éhen. A termelési eszközökhöz való szabad
hozzáférést (ami nyitást jelenthetne a csoportos, közösségi önfenntartás
irányába) viszont nem engedi (jogilag és karhatalmilag meggátolja) az
uralkodó világrend (a fennálló társadalmi rendszer). Következmény: a
létfenntartási eszközökhöz való hozzáférés bizonytalansága. A kirekesztő
tulajdonnak ebben a rendszerében sokakat fenyeget annak veszélye,
hogy – rövidebb-hosszabb távon – munkanélkülivé (jövedelemnélkülivé) válik. Többé-kevésbé mindenkit fenyeget annak veszélye, hogy
„megélhetési bűnözés” áldozatává válik. Korunk kihívása – megélhetési
tulajdon (birtoklás) hiányában – a tulajdonnélküli páriák léte, és számának
rohamos növekedése.
A szabadságra következetesen törekvő egyén beleütközik a fennálló
rendszer által termelt életveszélybe: a párialét különböző fenyegetéseibe.
Rákényszerül arra, hogy szembenézzen a kihívással, és számoljon vele.
Nyomós oka van rá, hogy komolyan vegye, személyes ügyeként kezelje
a párialét felszámolásának kérdését.
– Korprobléma az ember és a természet (a Glóbusz) kapcsolatában
bekövetkező változás: a közöttük levő egyensúly megbomlása. A Föld éghajlata olyan életfeltétel, amely elengedhetetlen az ember (az emberiség)
fennmaradásához, újratermelődéséhez. Ugyanakkor a természeti környezet jelenlegi rombolása, tönkretétele azt a tendenciát mutatja, amely a
földi életfeltételek megsemmisülésével fenyeget. Korunk kihívása, hogy
a technikai civilizáció magában hordozza az emberiség kipusztítását.
A szabadságra következetesen törekvő egyén beleütközik a földi létfeltételek ingatagságának fenyegetésébe. Kénytelen szembenézni az emberiséget veszélyeztető kihívással. Ezért – mondhatni – személyes, belső
ügyévé teszi a planetáris környezeti egyensúly visszaállításának feladatát.
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létproblémák elváló kettőssége, elkülönültsége. Természetesen ez nem
jelenti, hogy kizárólagos fontosságúvá válnának a létezés kérdései az
egyén számára. Ugyanígy bármely egyediségéből vagy játékosságából
következő kérdést – amennyiben szervesen illeszkedik – saját személyes
ügyévé tehet.
(Megjegyzendő, hogy a szabadságra következetesen törekvő egyénnek
módjában áll rövidebb vagy hosszabb távú életstratégiákat választani. Az
itt vázolt hosszabb táv a különböző rövidebb távok előnyben részesítése
esetén, a konkrét egyéni döntéshez igazodva módosul.)
7. Létválaszok – személyes eszmék
Az írás első része arra a következtetésre jutott, hogy tetteink egyúttal
állásfoglalások is – akár akarjuk, akár nem – az emberi létezés alapkérdéseivel kapcsolatban. Létkérdésekre adott – jó és rossz – létválaszok.
„Maradj, pillanat!” – kiáltott fel az agg, megvakult Faust, amikor felfigyelt
a tengerparton dolgozó ácsok szorgos munkájának a hangjaira. Faust
a boldogságot (a magánboldogságát) az emberiség gyarapodásában, a
természetet birtokba vevő, átalakító erejének megtapasztalásában találta
meg. Az egyéni boldogság keresésének goethei megoldása azt sugallja,
hogy a létezés feladataival való foglalkozás is lehet örömforrás.
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Szintén az írás első részében került szóba, hogy vannak olyan egyének,
akik az állandóságra, életük folytonosságára vágyva valamilyen eszmében próbálnak megkapaszkodni, belső stabilitásra lelni. Ezt kívánja a lelki
biztonságuk, nyugalmuk. Ezt diktálja a lelkiismeretük. Az is szóba került,
hogy az ilyen eszmei fogódzók nem feltétlenül állnak szerves kapcsolatban az egyén léthelyzetével, hanem többé-kevésbé véletlenszerűen,
esetlegesen társulnak az illetőhöz. Az illető számára nem objektív létkérdés a kapcsolódás. Az adott léthelyzetre, objektív „létkérdésekre” adott
hobbiválaszok viszonylag könnyen feladhatónak, elsorvadónak, más
eszmével felcserélhetőnek bizonyulhatnak. Alapvetően más történik,
amikor a konkrét léthelyzetek tudatosítása „termeli ki” egyének eszmei
elköteleződését.
Egy ismert megfogalmazás szerint az egyén kettősen létezik: „mind szubjektíve, mint ő maga, mind objektíve”, létezésének külső feltételeiben.
A külső feltételek egyrészt természeti (planetáris), másrészt társadalmi
szintűek. Így nem meglepő, ha valaki komolyan veszi, személyes ügyévé teszi az emberi létezés szűkebb vagy tágabb (illetve rövidebb vagy
hosszabb távú) feltételeivel való foglalkozást.
Az sem meglepő, ha elköteleződik olyan eszmék iránt, amelyek kifejezik az általa választott személyes ügyet. Ezzel viszont döntő változás
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történik az egyes egyén és az általa képviselt eszme viszonyában: szerves, belső kapcsolat jön létre közöttük. A képviselt eszme – az egyénhez
esetlegesen társulótól eltérően – személyes (személyes kötődésű, magából a személyiségből fakadó) eszmévé válik. Elméleti, illetve gyakorlati
képviselete belső cselekedet, magának a személyiségnek a tevékenysége. („Itt állok, másként nem tehetek” – sugallja egy belső késztetés.
Háborogna az illető lelke, nyugtalankodna a lelkiismerete, ha nem így
tenne.) A képviselt eszme bizonyulhat helyesnek vagy helytelennek. De
egy döntő tényezőben különbözik a hobbieszméktől: belsőleg vállalt, mert
magában az egységes személyiségben gyökerezik.

– A szabadságra következetesen törekvő egyén kénytelen saját ügyeként
is felismerni az elszemélytelenítő, uniformizáló tendenciák térhódítását.
Léthelyzetéből, valamint nézőpontjából adódóan aktivitással ad választ
a kihívásra: elköteleződik a személyiségvédelem ügye, a személyes autonómia fontosságát megfogalmazó eszmék mellett. Személyes örömre
is lelhet a szabad személyiség ügyének és eszméjének képviseletében.
– A szabadságra következetesen törekvő egyén kénytelen saját ügyének is tekinteni a párialét egyéni, társadalmi, illetve világméretű problémáját. Van, aki jelenbeli szociális vagy politikai aktivitással próbál reagálni,
van, aki egy jobb társadalmi jövőre irányuló (pozitív vagy jelenkritikai)
tevékenységgel. Mindkét esetben személyes szabadságkövetése miatt –
mondhatni belsőleg – arra kényszerül, hogy elkötelezze magát a párialét
felszámolásának, a társadalmi egyensúly létrehozásának eszméje iránt.
Személyes örömet is találhat az ügyben és az azt kifejező eszmében.
– A szabadságra következetesen törekvő egyén kénytelen saját ügyeként is felismerni a természeti környezet védelmét. Van, aki közvetlen
környezetvédő tevékenységgel ad választ a kihívásra. Van, aki a planetáris szintű környezetmentésért való (pozitív vagy kritikai) küzdelemmel.
Akár így, akár úgy, belsőleg kényszerült arra, hogy elköteleződjön a
környezetvédelem feladata és a planetáris egyensúly megteremtésének
eszméje mellett. Egyidejűleg személyes örömforrás is lehet számára az
ügy és az eszme képviselete.
Az említett esetekben az egyénre ható eszme nem válik külön az
egyéntől, illetve az egyén nem válik külön az eszmétől. A szabadságra
következetesen törekvő egyén számára ezek az eszmék nem mint külsődleges, esetlegesen rokonszenves eszmék választódnak ki, hanem a
gyakorlati személyiségvédelem elemeként, eszközeként. Ily módon az
eszmei cél az individuum személyes létezésében gyökerező okozati megalapozást kap. Személyiségéből fakadó kauzális mozgatóerő. Mint személyessé vált eszme, az illető egyén lételeme, cselekvési formája. Nem
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Megfigyelhető, hogy a személyes eszmék vagy individuális vagy társadalmi vagy planetáris szinten alapozódnak meg – ha ezek a szintek
ellentétbe kerülnek egymással.
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pusztán véletlenszerű eszmei, hanem szerves, létbeli elköteleződés. (Az
egyediben gyökerező, általa működtetett, róla leválaszthatatlan általános.)
***
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Az eddigi fejtegetés során követett módszer: a szemléleti horizont fokozatos tágítása (az emberiség, a Glóbusz szintjéig), illetve a horizontok
összekapcsolása azokkal az emberekkel, akik azokat hordozzák, képviselik. A horizont bővülése egyidejűleg annak a körnek a szűkülésével járt
együtt, akikre a gondolatmenet adott fázisa még vonatkozik.
A fejtegetés arra kényszerült, hogy először – tisztán formailag – lemondjon azokról, akiknek hiányoznak a létezésükhöz szükséges feltételek (külső vagy belső okok miatt „lemondtak” róluk). Azután „elengedte”
azokat, akik nem tudatosítják magukban (mert elengedték) az életüket
meghatározó létkérdéseket. Később azokat is kivonta a hatásköréből
(hatósugarából), akiknek a személyisége nem rendelkezik egységes
struktúrával. Végül pedig azoktól is „megszabadult”, akik nem törekszenek következetesen a saját szabadságukra. (Szemléletes szándékú – bár
némiképp suta – analógiával: a célra irányított űrhajóról fokozatosan le
kell választani a már csak tehertételt jelentő hordozórakétákat.)
A következő részben a kiszélesített szemléleti horizont gyakorlati vis�szaszűküléséről lesz szó. Nevezetesen arról, hogy némelyek – miközben
tisztában vannak a következetes szabadság bizonyos kritériumaival – különböző okok miatt tudatosan lemondanak ezek eléréséről. Beletörődnek
abba, hogy ez a szabadság – a számukra adott körülmények között,
illetve feltételek mellett – megvalósíthatatlan.

Gyapotszedő kisfiú, 1912

