
CSEPREGI GÁBOR

Miért félünk a döntéstól?

Emberi létünk fontos eleme egyéni döntésképességünk gyakorlása és a dön
téseinkkel járó személyes felelősségvállalása. A felnőtt ember érettsége abban
mutatkozik meg, hogy élete jelentős helyzeteiben képes döntéseket hozni,
nem pedig másokra vagy a már bevált szokásokra, megoldásokra támaszko
dik. Minden társadalomnak szüksége van érett, dönteni tudó és felelősséget

vállaló személyekre.
A döntések jelentős szerepe életünkben talán akkor tudatosodik bennünk

igazán, amikor a döntéshozás komolyakadályokba ütközik. Mindannyian
álltunk már döntések előtt és tapasztaltuk, mennyire nehéz is egyes helyze
tekben dönteni. Ekkor maga a döntés kérdése elgondolkoztat minket. Így van
ez a többi fontos dologgal is: akkor irányul rájuk a figyelmünk, ha bizonyos
okokból kérdésessé válnak.

Döntéseink nem légüres térben születnek. Egy bizonyos társadalomban,
kultúrában élünk. Kapcsolatainkat és cselekedeteinket nagymértékben befo-.
lyásolják a különböző intézményekben, csoportokban vagy közösségekben
érvényben lévő értékek, vélemények, elvek, elvárások. A kor "szelleme" ha
tással van döntésképességünkre és döntéseinkre. Korunk "szelleme" rendkí
vül összetett jelenség, melynek részletes megvilágítása meghaladja a jelen
tanulmány kereteit. Csupán azokat a jellegzetességeket emelem ki, melyek
döntéseinket és a döntésre való képességünket befolyásolják. A mai ember
egyre jobban fél a döntéstől és egyre jobban sorvad a döntésre való képessé
ge. E jelenség okaira szeretnék rámutatni.

Dönteni fontos helyzetekben sohasem volt könnyű. Mindannyian emlék
szünk Hamlet belső vívódásaira és cselekvőképtelenségére. Gyakran mi is
Hamlethez hasonlóan halogatjuk a döntést, sőt, menekülünk előle. A döntés
helyzetek életünk jelentős próbái közé tartoznak. Yehudi Menuhin szerint
sokan azért fogadják el könnyen a diktatúrát, mert az leveszi róluk a döntés
terhét, nehézségét. Próbálj uk megvizsgálni, miért olyan nehéz feladat a dön
tés! Miért vonakodunk tőle? Hogyan tudjuk életünket úgy alakítani, hogya
döntés könnyebbé váljon? Mielőtt választ keresnénk ezekre a kérdésekre,
nézzük meg a döntés fogalmának jelentését.'

A döntés fogalma

Mi is történik, amikor azt kell eldöntenünk, hogy tovább folytatj uk-e tanul
mányainkat, vagy elfogadunk egy állásajánlatot? Vagy próbáljuk elképzelni
a házasság előtt álló fiatalok döntéshelyzetét.

A döntéshelyzetek lehetőségek elé állítanak minket. Ezek a lehetőségek a
jövőhöz tartoznak, és nem lehet a jelenben mindegyiket egyszerre megvaló
sítani. Ha egy lehetőséget megragadunk, a többiről le kell mondanunk. A
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döntés tehát az a cselekedet, amely egy lehetőséget valósít meg a többi ro
vására. Bár szabadon cselekszünk, döntésünk rendelkezik szükségszerű jel
leggel.

Valójában életünk minden pillanatában lehetőségek előtt állunk. Ez azt
jelenti, hogy valamiképpen mindig előrevetítjük magunkat, a jelent megha
ladva a jövőbe lépünk. Az emberi lét nincs a jelen pillanatához kötve. A
jelenben ott van az, ami még nincs megvalósítva, a jövő lehetőségei, vagy
ami már megtörtént, a múlt eseményei. Martin Heidegger találó megfogal
mazása szerint az emberi lét lényege az "eksztázis". A szó eredeti értelme
szerint ek-stasis azt jelenti, hogy önmagunkon túlhaladunk, túllépünk, a je
lenből a jövőbe (vagy a múltba). Létünk lényeges mozzanata a kivetítés: gon
dolatainkkal és cselekedeteinkkel állandóan kivetítjük magunkat a jövőbe,

még ha legtöbbször nem is gondolunk erre'',
Lehetőségeink közül állandóan megvalósítunk egyet cselekedeteink által.

A legtöbb esetben azonban a társadalmi szokások, hagyományok, vélemé
nyek/ intézmények, törvények, szabályok szerint cselekszünk, azokat követ
jük. Döntésről itt végeredményben nincs szó. Döntésre akkor kerül sor, ami
kor ezek a meghatározó tényezők nem adják meg a pontos választ arra a
kérdésre, hogy mit is tegyünk. Tényleges döntéshelyzetben a szabályok, szo
kások háttérbe szorulnak, nem jelzik egyértelműen cselekedetünk irányát. A
döntést végeredményben mindig egy kivételes helyzet teszi szükségessé. "A
döntés logikája a kivétel logikája" - írja H. Lübbe3

. A döntéshelyzetben az
általunk ismert és elfogadott elvek, melyek rendszerint meghatározzák cse
lekedeteink irányát, nem alkalmazhatók - önmagunkra vagyunk utalva.
Ezért is találjuk a döntést igen nehéz feladatnak: nem tudunk igazán semmi
másra támaszkodni, csak önmagunkra.

A döntés tehát a mi feladatunk: tudjuk, hogy tőlünk ered és felelősséget

vállalunk érte. A döntésben meghatározzuk magunkat mint a többi személy
től különböző és felelős egyént. A döntés és a vele járó felelősségérzet füg
getlen egyéni létünk egyik legfontosabb megnyilvánulása.

A döntéshelyzetben még nem látjuk teljesen világosan, melyik lehetőség

megvalósítása a helyes. Életünk eddigi eseményei és tapasztalatai nem adnak
egyértelmű választ erre a kérdésre. Cselekedetünk következményeirőlnin
csenek egyértelmű és határozott ismereteink. A döntés tehát az a tett, amely
hiányos ismereteink ellenére cselekedetünk irányát meghatározza: ugrás az
ismeretlenbe.

Döntéseink határidőhöz vannak kötve. Ez a különbség a döntés és a vá
lasztás között. A választás megengedi, hogya lehetőségeketaddig mérlegel
jük/ amíg a mellette vagy ellene szóló érvek számunkra világossá és egyér
telművé válnak. A választás várhat, a döntést meg kell hozni. Minden dön
téshelyzetnek van bizonyos sürgető jellege, és ez sokszor arra ösztönöz, hogy
a határidőket mi tűzzük ki magunk elé. Ez a sürgető jelleg abból ered, hogy
minden döntésfolyamat rendelkezik bizonyos időbeli határral, ami után bi
zonyos lehetőségek megszűnnek, mások pedig automatikusan megvalósul
nak. Ezért érezzük úgy, hogy a döntés mintegy teherként nehezkedik ránk.
S ahogy közeledünk a döntéshelyzet végső pillanatához, a teher egyre nyo
masztóbbá válik.

A kétely, a bizonytalanság, a korlátozottság tudata szerves része il döntés
helyzetnek, és hozzájárulnak ahhoz, hogya döntést kellemetlen eseménynek
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érezzük. A döntéshelyzet sok esetben válságos helyzet is: döntéseink válsá
gos helyzetekben születnek, vagy - ez se ritka - válságos helyzetet terem
tenek. Ezt krízisnek nevezzük. A krízis a görög crinein szóból ered, megkü
lönböztetést, szétválasztást, döntést jelent. A krízis a görögöknél egy fejlődési

folyamat döntő pontját jelentette: ezen a ponton dőlt el, hogy a fejlődés

milyen irányban folytatódott tovább. Bár szorosan kapcsolódik a döntéshez,
a krízis szót ma másképp értelmezzük: a krízis olyan állapot, ami változást,
törést jelent az egyenletes fejlődésben. Valamilyen zavar, szabálytalanság,
zárlat lép fel, ellentét jelenik meg, és a fejlődés további iránya bizonytalanná
válik. A krízishelyzetben tehát még nem dőlt el, hogyan oldódnak meg bizo
nyos rendellenességek. Ez az állapot általában a megoldás keresésére ösztö
nöz: a válsághelyzet döntéseket igényel. A krízis sokszor azért nem szűnik

meg, mert képtelenek vagyunk dönteni. A krízishelyzetek kellemetlenek, hi
szen ingadozással, bizonytalansággal, "legyengüléssel" járnak. Ezt a kelle
metlen állapotot fokozza, hogy a megoldás, a megoldáshoz szükséges döntés
várat magára4

•

A döntés és a lehet6ségek

Döntést hozni tehát annyit jelent, hogy egy lehetőséget megragadunk és a
többit elvetjük. A megvalósított lehetőség ezután meghatározó tényezővévá
lik: meghatározza életünk további eseményeit és döntéseit. Cselekedeteink
által a következő módon tapasztaljuk az idő három dimenzióját: a jövő a
lehetőségeink tára, a jelen a lehetőségeink megvalósításának pontja, a múlt
pedig a meghatározó tényezők szükségszerűés meg nem változtatható ösz
szessége. Ahogy haladunk előre az életben, úgy csökkennek a lehetőségek és
nő a meghatározó tényezők száma. Az élet fokozatosan szűkülő úthoz ha
sonlít: a fokozatosan és nyugtalanítóan csökkenő lehetőségek útjas.

A döntéssel együtt jár a lehetőségekről való lemondás. A döntés következ
tében hátat fordítunk több elbűvölő és színes lehetőségnek, és igent mon
dunk az egyetlen kiválasztottnak. Aki dönteni tud, az felismeri és elfogadja
léte időben és térben való korlátozott jellegét. A lemondásra és az emberi lét
korlátozott jellegének beismerésére való képtelenség az, ami gyakran meg
akadályoz minket a döntésben.

A lemondástól való vonakodás legkiélezettebb példája a zsugori ember. Ez
az embertípus ahhoz ragaszkodik a legjobban, ami szerinte talán legkevésbé
van kitéve a romlásnak és pusztulásnak: a pénzhez. A pénz számára az ál
landó és tartós lehetőségek bősége, potenciális hatalom. A zsugori ember a
lehetőségek értéke miatt kötödik annyira a pénzhez. Az elképzelt és állandó
an szem előtt tartott lehetőségeksokkal nagyobb örömet szereznek neki, mint
bizonyos konkrét dolgok. Nem tudja magát alávetni a lemondás törvényé
nek, és cselekedetévellehetőségei egy részét megszüntetni".

Hasonló magatartással találkozunk igen sok modern családban. A szülők

megerősítik gyermekükben a hajlamot arra, hogy ne fogadja el a lehetőségek

feladásának szükségszerűségét.A legtöbb mai gyermek órarendje túlzsúfolt:
házi feladatát készíti, sportol, zongorázik, egy cserkészcsoport tagja, táncolni
vagy síelni tanul, újságot hord ki, televíziót néz stb. Állandóan más és más
szerepet játszik, s sokszor egyszerre két vagy több feladatot próbál megolda-
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ni. Szülei pedig azt hajtogatjak nap mint nap: "te, fiam, minden lehetsz",
vagy "az én lányom a legjobbat érdemli minden téren". így egyre jobban
megerősödik a gyermekben a korlátlan hatalom és lehetőségek fantazmája.
Mindenre megtanítjék. csak arra nem, hogyan kell dönteni és lemondani
egyes lehetőségekről/.

A szülők magatartása is növeli a gyerekben a döntésképtelenséget. A mai
felnőtt egyre szétszórtabb, s tevékenysége egyre több területre terjed ki. Gon
doskodik családjáról, dolgozik, tanul, sportol, a helyi futballcsapat edzője,

több egyesület és bizottság tagja, különböző terápiákon vesz részt stb. Egy
részt nem mutatja meg gyermekének, hogyan lehet a lehetőségekről fegyel
mezetten lemondani, másrészt nem foglal állást világosan és egyértelműen

bizonyos értékek mellett. Ha a gyermek az egymásnak ellentmondó értékek
tömegével találkozik, meggyengül a döntésképessége.

A döntésképesség gyengüléséhez vezet az is, hogy a mai ember a munka
helyén, az üzletközpontokban, a televízió és az újság által egyre több lehető

séggel találja szembe magát. Pontosabban a lehetőségek megvalósításának
állandó lehetőségével. A kellemes, sikeres, mindenki által csodált élet képe
folytonosan ott lebeg előtte, és szinte bűnösnek érzi magát, ha nem veszi
komolyan a kínálkozó lehetőségeket. A különbözö reklámok erősítik benne
azt a hitet, hogy a legváltozatosabb és leghőbb vágyak elérhetők. Ez sokszor
azt eredményezi, hogy a lehetőségek és a fantázia világában, nem pedig a
valóságban él. A hitelkártyák is ezt sugallják: minden lehetsz és mindent
megvásárolhatsz. A mai tömegkultúra is arra bátorít, hogy az ember képze
letben azonosítsa magát egy jólétben élő kisebbséggel, és semmi esetre se
gondoljon a lemondás és a szerénység erényére. így természetesen nem fej
lődik ki a döntés képessége, ami éppen a lehetőségekről való lemondást
igényli.

Korunkban egyre több népszerű regény és film azt az illúziót táplálja,
hogy az időből ki lehet lépni, az időn uralkodni lehet. Ezek a szórakoztató
darabok kielégítik az ember ősrégi vágyát és reményét: hogy végül is kike
rülhetők az elmúlás törvényei és visszaszerezhetők az elszalasztott lehetőségek.

William Barrett amerikai filozófus szerint a mai nyugati civilizáció jellem
ző jegye az idegbaj, a neurózis". Meglepő és talán sértő is a megjegyzése, de
igaza van. A neurózis egyik lényeges tünete a túlságos elbizakodottság, a
nagyravágyás. Aki ebben a lelki betegségben szenved, az képtelen a döntésre,
a lemondásra, és görcsösen ragaszkodik egyszerre meg nem valósítható tö
rekvéseihez, terveihez, céljaihoz. Képtelen elfogadni, hogy minden nyereség
egy bizonyos veszteséggel is jár. Legtöbb társadalmi problémánknak vég
eredményben ez az oka: a mai ember nap mint nap túl akarja lépni tényleges
lehetőségeit. Még mindig nem tanulta meg, amit a görög tragédiák állandóan
ismételnek: a túlzott becsvágy bukáshoz vezet.

A döntés és a tévedések

A döntés második fontos eleme a bizonytalanság. Tapasztalatból tudjuk,
hogy döntéseink következményeit nem lehet pontosan és világosan felmérni.
Ami helyesnek látszott a döntés pillanatában, később hibásnak, helytelennek
bizonyulhat. Döntéseink kockázattal járnak: sikertelenséget, kudarcot, bukást
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is eredményezhetnek. Félünk a kudarctól és a velejáró felelősség terhétől;

főleg akkor, ha már több komoly csalódás ért bennünket. Nincs elég bátor
ságunk szembenézni döntéseink esetleges negatív következményeivel. Talán
nem is annyira a külső körülmények kedvező alakulásában nem bízunk, ha
nem inkább önmagunkkal szemben vannak kételyeink. Nem tartjuk magun
kat eléggé erősnek ahhoz, hogya felmerülő nehézségeket elviseljük.

A túlságosan óvatos ember egy lehetséges döntés több esetleges negatív
következményével van elfoglalva. A lehetőségek az ő esetében is fontosabb
szerepet játszanak, mint maga a megvalósítás. A döntéshez szükséges egy
bizonyos jó értelemben vett meggondolatlanság, sőt tudatlanság is. Emberi
rövidlátásunk nélkül nem is nagyon tudnánk kockázatos vállalkozásokba
fogni. A legtájékozottabb ember sokszor képtelen döntést hozni: széleskörű

tudása teszi bizonytalanná.
Manapság egyre kevesebb alkalmunk van döntéseink által komolyabb

kockázatokat vállalni. Gyermekeink játéka jobbára szabályozva van. Munka
helyi feladatunk elvégzése a legtöbbször nem igényel semmiféle döntés- és
kezdeményezőképességet vagy találékonyságot. Gondoljunk csak az élsport
ra. A szakemberek, megfigyelők és edzők módszeresen és körültekintően

próbálják eltávolítani a sportolóktól a kockázat vagy a kétes helyzetek lehe
tőségét. A sportban is tért hódítanak a gyáripar törvényei: az ellenőrzés, az
előrelátás és a különböző számítások segítségével el lehet tüntetni a véletle
neket és a bizonytalan helyzeteket.

Hirdetések, újságok, televízióműsorok is szinte nap mint nap óvatosságra
intenek minket. Gyakran hallunk és olvasunk mostanában az emberiséget 
vagy annak egy részét - fenyegető katasztrófákróI. Azt is tudtunkra adják
ezek a hírek (sok esetben jogosan), hogy egy nagyobb politikai vagy gazda
sági tévedés végzetes következményekkel járhat. Sajnos a túlzott óvatosság
jelentőségének állandó hangsúlyozása oda is vezet, hogya tévedés fogalma
sokak szemében azonosul a végveszéllyeI.

A túlzott óvatosság és a vele járó döntéstől való vonakodás azzal is ma
gyarázható, hogy a mai fiataloktól a családban és munkahelyen úgynevezett
"győztes magatartást" várnak el. A győzelem nem más, mint a sikeres és
tévedésektől mentes élet: jó állás, szerenesés házasság, hírnév, minden szem
pontból kiegyensúlyozott családi élet. A hétköznapok ugyan tele vannak aka
dályokkal, de ezeket körültekintőmagatartással le lehet győzni, el lehet há
rítani.

Döntésképtelen az az egyén, aki mindenben a sikert, a tökéletest és a tel
jességet keresi, és nem akarja elfogadni az ideiglenesen megfelelőt, a szük
ségszerűen hiányosat, az elégtelenségeket tartalmazót. A tökéletest igénylő

ember nem tudja magát rászánni a döntésre. Minden egyes lehetőség alkal
mat ad számára a további kételkedésre és a döntés újabb elhalasztására.

Az ilyen ember különösen értékeli a gépeket, hiszen azok hibátlanul és
tévedés nélkül működnek, pontosan elvégzik a rájuk bízott feladatokat. A
gépek fokozatosan növekvő szerepe életünkben több jelentős következ
ménnyel jár. Hajlamosak vagyunk az emberi cselekedeteket a gép által sza
bott mérce szerint mérni és a fogyatékosságokkal szemben kevesebb türelmet
és megértést tanúsítani. A gépek csodálata oda is vezethet, hogy lemondunk
legfontosabb testi és szellemi képességünk gyakorlásáról vagy további fej
lesztéséről. és szó szerint átadjuk őket a gépeknek. TItkos célunk egy olyan
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gép feltalálása, amely gondolkozik, akar, érez, dönt helyettünk, elhárítja tő

lünk a veszélyeket, a felelősség és a bizonytalanság szorongató érzését/ a
gyengeség és a hiányosság zavaró tudatát9• Ilyen géppel ugyan még nem
rendelkezünk, de problémáink nagy részét már gépekkel oldjuk meg, dönté
seinket próbáljuk a gépekre bízni. Egyes gépek például már kiválasztják szá
munkra élettársunkat vagy a ránk szabott és sikeres életpályát.

A gépek állandó jelenléte és jelentősége életünkben döntésképességünket
gyengíti. A döntésképesség hasonlít egy izomhoz: ha nem használjuk, elsor
vad. De a mai technológia valóban csodálatra méltó fejlődése nemcsak dön
tésképességünk csökkenését okozhatja, hanem jelentősenfékezheti személyi
ségünk morális fejlődését is. Hiszen a döntésképesség nem olyan tulajdon
ság/ amelyet a kifejlett személyiség elsajátít, és kénye-kedve szerint használ.
A döntésképesség valójában alakítja, fejleszti a személyiséget. Ahol a szemé
lyiség nem tud kifejlődni a döntés gyakorlásának hiányában, ott az egyént
szó szerint ide-oda dobálják belső ösztönei, kívánságai és indulatai, valamint
a külső társadalmi normák és szabályok'",

A döntés és a konfliktusok

Mint már említettük, döntésről akkor van szó, amikor a társadalmi intézmé
nyek, szervezetek, szabályok, hagyományok, vélemények nem adják meg a
választ arra a kérdésre, hogy melyik lehetőséget ragadjuk meg. A döntésre
való alkalmat a kivételes helyzet teremti meg, ami sokszor több helyes meg
oldás elé állít, vagy több egymásnak ellentmondó szabály alkalmazását teszi
lehetővé. Ezért az egyén arra kényszerül, hogy túllépjen a szabályokon, és
minden segítség nélkül, önállóan döntsön. Mindannyian tudjuk, milyen ne
héz az ilyen bizonytalan helyzetekben dönteni.

Miért nehéz a döntés? A döntéssel járó felelősség nyomasztó teherként
nehezedik ránk. Senkivel sem tudjuk ezt a terhet megosztani. Ugyanakkor
kénytelenek vagyunk visszatérni ahhoz, amitől a legtöbbször és a legrafinál
tabb módon menekülünk: valóságos énünkhöz.

Ez a visszatérés korunkban egyre nehezebb. Nap mint nap szembetaláljuk
magunkat egy általános, jól megszervezett társadalmi erőfeszítéssel,ami ön
magunktól való menekülésre késztet. Könyvek, tanfolyamok, újságcikkek, te
levízióadások halmaza áraszt el minket, és oktat, biztat arra, hogyan változ
tassuk meg önmagunkat, fejlesszünk ki egy új, sikeresebb, hatásosabb sze
mélyiséget. S mi örömmel engedelmeskedünk a felhívásnak. így legtöbbször
nem önmagunkkal, hanem egy képzeletbeli tárggyal, példaképpel van kap
csolatunk. Munkahelyünkön, társaságban, sőt otthon is e példaképet próbál
juk utánozni. Kialakul és megerősödik mindennapi életünkben egy színészi
magatartás: szerepeket játszunk, és figyelmünk csak az előttünk lebegő töké
letes példaképre irányulll.

Előbb-utóbb azonban kénytelenek vagyunk visszatérni igazi és szerény
énünkhöz. De milyen énhez térünk vissza? Bizonytalan, gyenge és bátortalan
énhez. A mai társadalmi élet ugyanis nem az önállóságot és az elhatározott
ságot erősíti meg, hanem egy gyerekes és külső tényezőktől függő személyi
séget. Eletünk szinte minden területén körül vagyunk véve "segítő és sikert
biztosító" szakemberekkel, akik nemcsak saját tudatlanságunk és függősé-
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günk érzését növelik bennünk, hanem gyengítik etikai ítélőképességünketés
felelősségérzetünket is. Sok szülő például retteg a gyermeknevelés különböző
problémáinak megoldásától, hiszen a szakértők elárasztják családi életét
hasznos tanácsokkal, új módszerekkel, az ideális és a tökéletes szülőről írt
könyvekkel. Bármibe kezd, folytonosan azt érzi, hogy saját elképzelése és
érzése igen keveset ér a szakértők véleményéhez képest.

Az önbizalom gyengülése miatt sokszor képtelenek vagyunk az általános
szabályok, társadalmi előírások és a belső, személyes meggyőződésekközött
fellépő ellentétet megszüntetni. Az élet legnehezebb döntéshelyzetét az elfo
gadott szokás parancsa és a szív sugallata közötti konfliktus teremti meg.
Hogyan döntünk, mikor a családi hagyomány a tanári vagy ügyvédi pálya
követésére ösztökél bennünket, ugyanakkor belső és őszinte kívánságunk az,
hogy szobrokat vagy zeneműveketalkossunk?

Gyakran nem bízunk érzéseinkben, gyanúval és félelemmel tekintünk rá
juk. Könnyebb a bevált és kellemetlen meglepetésektőloltalmazó szokásokat,
konvenciókat elfogadni, mint a személyes érzések, a belső meggyőződések

által ajánlott új és ismeretlen úton elindulni. Az ismert és az ismeretlen, a
biztonságos és a kockázattal járó lehetőségek konfliktusa mindaddig tart,
amíg belső érzéseinkkel szemben, vagy azok mellett, nem tudunk határozot
tan állást foglalni.

Érzéseiben csak az nem bízik, aki nem szokott hozzá, hogy kövesse őket.
Igaz, érzéseink gyakran homályosak, és csak hosszabb-rövidebb idő elmúl
tával adnak választ döntéseinkkel kapcsolatos kérdéseinkre, sőt tévedéseket
is okozhatnak. De ez nem jelenti azt, hogy érzéseinkkel ne törődjünk és ne
hallgassunk rájuk. A mai ember jelentős problémái az érzések teljes félreérté
sével és visszautasításával, az éntől való meneküléssel magyarázhatók'",

Nietzsche egyik írásában egy több országot megjárt utazóról ír, akit meg
kérdeztek, melyik az emberek között legjobban elterjedt tulajdonságv', Vála
sza: a lustaságra való hajlam. Ez a hajlam korunkban is igen elterjedt. Gyak
ran lusták vagyunk feladni a másoktól kölcsönzött véleményeket, szokáso
kat, becsülettel és őszintén követni érzéseinket. Pedig ezek az érzések így
szólnak hozzánk: "légy önmagad; amit csinálsz, gondolsz, kívánsz, nem tő

led ered".

A döntésképesség kifejlesztése

Több más emberi tulajdonsághoz hasonlóan a döntésképességet sem lehet
tanulás nélkül elsajátítani. Úgy tanulunk meg döntéseket hozni, ahogy meg
tanulunk síelni vagy úszni: utánozzuk a mozgásformákat, és később egyedül,
minden segítség nélkül gyakoroljuk őket. Mit is kell a döntés esetében meg
tanulnunk?

Meg kell tanulnunk bizonyos lehetőségekről lemondani. Meg kell érte
nünk, hogy cselekedeteink térben és időben korlátozva vannak. Lehetősége

inket csak úgy tudjuk megvalósítani, ha elfogadjuk a döntéssel járó veszte
ségeket. Be kell ismernünk, hogy hamis és veszélyes a tudomány és a tech
nika rendkívüli haladása folyamán kialakult túlzott bizalom az ember végte
len lehetőségeiben. Megtanulni lemondani azt jelenti, hogy nem vagyunk
elbizakodottak. Az elbizakodottság lényege az eltávolodás a valós helyzetek-
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től. Ezért mondjuk az elbizakodott emberről: a fellegekben jár. Nincs kapcso
latban a valósággal, és ezért nem is tud dönteni, cselekedni és döntései által
megérni, személyiségét fejleszteni'".

A döntés azt is megköveteli, hogy lemondj unk a tökéletesség és a bizo
nyosság beteges kereséséről. és bátran, bizalommal tekintsünk a jövőbe. Meg
kell tanulnunk "átadni" magunkat a számunkra még ismeretlen körülmé
nyeknek, fejleményeknek, és bízni az általunk nem befolyásolható esemé
nyek kedvező alakulásában. Kockázatot csak az tud vállalni, aki nemcsak a
jövőben és embertársaiban tud bízni, hanem saját rátermettségében is.

Ennek a bizakodó és nyugodt magatartásnak van egy találó német neve:
Gelassenheit15

• Aki ezt a magatartást elsajátítja, az nem tekint gyanakodva,
félve, kételkedve az előtte álló feladatokra, hanem próbál őszinte rokon
szenvvel kapcsolódni az élet eseményeihez. Humorral nézi az emberek, az
események, a helyzetek valós és tökéletlen állapotát, és őszintén élvezi a jelen
örömeit. Orülni igazán csak az tud, aki szem előtt tartja a tökéletes és a
tökéletlen közötti különbséget, és elfogadja az utóbbit. Megérti, hogy a téve
dés az emberi élet szerves része, ami nélkül nincs személyes fejlödés"'.

Nem hanyagolhatjuk el az érzéseket sem. Ez nem azt jelenti, hogy az ész
nek és a hosszas megfontolásnak kevés szerepe van a döntéshelyzetben. Fon
tos, hogy cselekedeteink folyamán kapcsolatban tudjunk maradni önma
gunkkal, és ne adjuk fel legszemélyesebb meggyőződéseinket, érzéseinket.
Az amerikai lélekbúvár Bruno Bettelheim munkáiban rámutatott arra, hogy
a legnehezebb helyzeteket csak úgy tudjuk emberi módon túlélni, ha meg
őrizzük és alkalmazzuk döntőképességünket'Í.Ez viszont csak akkor lehet
séges, ha minden illúzió nélkül szembe merünk nézni a valósággal, és nem
fojtjuk el érzéseinket. Csak így tudunk önálló, önbecsületet megőrzö, érett és
emberhez méltó életet élni. Végeredményben egy ilyen élet megvalósítására
törekszik az, aki mer dönteni és döntéseiért a felelősséget vállalni.
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