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Lelki betegségek

A szabadság
mentális korlátjai

Nem hiszek az Elrendeléeben.
mert van szívemben akarat,

s tán, ha kezem másként legyintem,
a világ másfeléhalad.

(Babits Mihály: Az elbocsátott vad)

A lelki jelenségekkel hivatásszerűen foglalkozó szakemberek
gyakran esnek olyan kísértésnek áldozatul, hogy valamely (erköl
csileg és jogilag is minősíthető) tett mozgatórugóit feltárják, a tet
tet "megmagyarázzák", s ezáltal a személy felelősségét enyhítik,
vagy akár fel is mentik őt tettének következményei alól. Ilyen ese
tekben többnyire valamely mentális betegséget, vagy személyiség
zavart állapítanak meg. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a "mentális
(pszichiátriai) betegségek" kifejezésen egymástól nagymértékben
különböző megjelenésűés eltérő kóreredetű állapotokat értünk. Az
egyik esetben a betegen szinte semmi feltűnőt nem veszünk észre.
Máskor viszont mindenki számára nyilvánvaló, hogy megbomlott
lelkű embertársunkról van szó, akihez akár sürgősséggel mentőt

kell hívni. Egyik esetben a lelki zavar környezeti hatások, konfliktu
sok, tartós stressz-helyzetek következményének látszik, más eset
ben a betegséget egyértelműen genetikai ártalmak hozzák létre. A
betegség nemegyszer súlyos szenvedést okoz (például depresszió),
máskor semmi szenvedéssel, sőt, betegségtudattal sem jár, annál
inkább szenved viszont a környezet (például szkizofrénia).

A lelki betegségek kialakulása során a valósággal való adek
vát kapcsolat részben, vagy teljesen megbomlik. Az egyén csele
kedeteit nem az aktuális környezet reális értékelése határozza
meg többé, hanem a belsejében lejátszódó, valóságidegen infor
máció-feldolgozó folyamatok. Ennek következtében egy adott
helyzetben cselekvési játéktere beszűkül, s reflexesen, mintegy
automataként cselekszik, érez, gondolkodik.

Enyhébb kórállapotokban (neurózisok, depressziók enyhébb
formái, személyiségzavarok) ez a beszűkülés csak részleges. En
nek megfelelően a jogi megítélés során teljes vagy részleges "be
számíthatatlanságról" beszélünk. A lelki betegségek beszűkítik

az egyénnek azt a képességét, hogy cselekedeteinek másokra
való következményeit mérlegelje. Az mondhatjuk tehát, hogya
cselekedeteink szabadságát, értük való felelősségünket jogi és
etikai értelemben a lelki betegségek korlátozzák, akár teljesen
meg is semmisítik.
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A személyiség negatív
hangoltságából adódó

korlátok

A szabad akarat
redukcionista

szemlélete

Jelen tanulmányomban nem foglalkozom azokkal a mentális
állapotokkal, amelyekben a jogi és erkölcsi beszámíthatóságot
nyilvánvalóan súlyos betegségek korlátozzák (ide tartoznak a
szűkebb értelemben vett elmebetegségek, mint a szkizofrénia, az
egyéb pszichózisok, mint súlyos depresszió, szervi eredetű agy
bántalom következtében kialakult elmezavarok, vagy a szenvedé
lyek súlyos formái). Figyelmünket azok az állapotok kötik le,
amelyek az elme- és lélekgyógyászok betegforgalmának mintegy
70-80 százalékát teszik ki. Korábban nagyrészt neurózisnak neve
zett zavarok jelentős részét ma depressziónak, pánikbetegségnek,
szorongásnak, személyiség-zavarnak minősítik. Más, ma már rit
kán használt kifejezéssel "kis pszichiátriai" állapotokról van szó,

A lelki tevékenységnek ezekben a mindennapi torzulásaiban,
mint "görbe tükörben" könnyebben felismerhetjük a szabadság
érvényesülésének korlátait, ezáltal következtetéseket vonhatunk
le általánosságban magára a szabadságra vonatkozóan is.

A különféle diagnosztikai megjelölések mögött közös zavaro
kat fedezhetünk fel. Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban
"depressziónak" nevezett állapotokban az egyén megismerő tevé
kenysége sajátos torzulásoknak esik áldozatául, amelyek negatív
színben tűntetik föl a világot, a másik embert, a jövőt, sőt, önma
gukat is. E "kognitív tetrád" fogja egybe azokat a lét-tartományo
kat, amelyek alapvető viszonyulásainkat meghatározzák. A de
pressziós számára egy sikeres emberrel való találkozás azt jelenti:
"Bezzeg én erre nem vagyok képes". A viruló tavasz láttán nyug
talanság fogja el: "Mennyi tennivaló van még a kertben!" Egy
csábító, vonzó kapcsolat lehetőségétó1 az a gondolat tartja vissza,
hogy "elóbb-utóbb úgyis elromlik". A főnök reggeli, mosolytalan
köszönése azt jelenti: "valami baja van velem". Joggal vetődik fel
a kérdés, hogy ezek a személyek mennyiben szabadok ítéleteik
ben, következményes cselekedeteikben? Nyilvánvaló, hogy dönté
seiket, választásaikat a negatív hangoltság elóbb vázolt mechaniz
musai jelentősen befolyásolják, az alternatívák számát csökkentik.
A gondolkodás ilyen torzulásai esetén egy újonnan felvetődő,

egyébként neutrális eseménynek a befogadási valószínűsége nem
50 százalék (amikor az igen vagy nem esélye egyforma), hanem
ettó1 eltérően a "nem" típusú válasz esélye nagyobb. E negatív
torzulás (negatíve bias) tehát nem a valóság adekvát percepciójából
ered, hanem a személyiség tartós negatív hangoltságából. Joggal
állíthatjuk tehát, hogyamentális betegségeknek fent jellemzett
csoportjában a lélektani értelemben vett játéktér beszűkül.

Az "akarat szabadsága" azonban nem pszichológiai, hanem antro
pológiai kategória. Sőt, a gyakran megnyilvánuló pszichológiai
redukcionizmus szemléletében szabad akarat nincs is. Az ember
cselekedeteit ugyanis a múltból és a jelenből származó motívumok
teljes mértékben meghatározzák. Sőt, a mélylélektan követői
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Az. akarat szabadsága

11. Kant: A tiszta ész
kritikája. (Ford. Alexan

der B. és Bánóczi J.)
Franklin Társulat,
Budapest, 1913.

A szabad akarat
transzcendentális

értelmezése

2K. Jaspers: Allgemeine
Psychopathologie. 7.

Aufl. Springer, Berlin 
Göttingen - Heidelberg,

1959.

szerint e motívumok jelentős része nem is tudatos, hanem a korai
gyermekkorból fakadó, a tudattalanba süllyedt erők következmé
nye. Mások a meghatározottságok körét a szociális térre is kiterjesz
tik, s azt mondják, hogy cselekedeteinket jelentős részben a szociális
körülmények erőviszonyai szabják meg. A szabad akarat tehát "il
lúzió", a szubjektum csalafinta játéka. Úgy érzékeljük, mintha sza
badon döntenénk, valójában azonban cselekedeteink determináltak.
A fenti példában a személy kognitív beállítottságai képezik azokat a
determinánsokat. amelyek a cselekedetek irányát megszabják. Mai
ismereteink szerint e "kognitív sémák" nagyrészt a szocializáció so
rán kialakult perceptuális csatornák, amelyek mentén zajlik a meg
ismerő folyamat. Kialakításukban különösen a korai gyermekkori
élményeknek, kapcsolatrendszereknek van szere. Adatok vannak
arra vonatkozóan is, hogya megismerés egyéni "csatornái" részben
genetikai befolyás alatt állnak (például éppen a negatív hangoltság).

Amennyiben a biológiai, lélektani és szociális folyamatokat
nem kizárólagosan (redukcionista módon) vesszük figyelembe,
az akarat szabadságát a döntési folyamatokban ragadhatjuk
meg. Nyilvánvaló azonban, hogy választásainkat döntően olyan
motívumok, többek között érték-kategóriák határozzák meg,
amelyek élettörténeti háttere kimutatható. Amikor az egyént er
kölcsi vagy jogi szempontból felelősségre vonjuk, igazában azt
rójuk fel neki, hogy nem elfogadható érték-prioritásokat állított fel
(többek között hátulra sorolta a társadalom jogos elvárásait), és
azok hatása alatt cselekedett. Igazában tehát nem az akarat, ha
nem a mérlegelő ész tevékenységét marasztal/uk el. Az akaratsza
badság feltétele az értelem, mint ahogy Kant is hangsúlyozza.

A szabad akarat hívei szerint az akarat még a pszichológiai
folyamatok síkján sem számolja fel az okság elvét, de egyszerre
több indítóok is verseng egymással. Az akarat szabadságának
végső bizonyítéka a mindnyájunkban meglévő szubjektív evi
dencia arról, hogy döntéseink jelentős részét szabadon, saját el
határozásból hozzuk meg.

Az ember azonban nem csupán bio-pszicho-szociológiai lény. Sze
mély mivoltából fakad, hogy olyan attribútumokkal rendelkezik,
amelyek meghaladják a biológiai vagy a pszichológiai, de még a
szociális viszonylatok határait is, és a személy méltóságával, sza
badságával, jogaival. kötelezettségeivel, erkölcsi elveivel rendelke
zünk. Céljaink, törekvéseink vannak, melyek létezésünk tér- és
időbeli korlátjait is meghaladják. Szándékaink nem csupán a múlt
ban gyökereznek, hanem a jövőbe vetülnek. Az ember intencioná
lis lény. Az intencionalitás meghaladja az ok-okozati magyarázat
lehetőségeit,csupán értelmezési lehetőségünkmarad (laspersl.' A
szabad akarat az ember ezen antropológiai dimenziójának tartozé
ka. Minden determinációnk ellenére önmagunkat döntésre képes,
és ezekért felelős személynek tételezzük. Egyértelmű élményünk.
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3K. Rahner: A hit
alapjai. (Ford. Endreffy

Zoltán.) Agapé,
Budapest, 1998, 88-90.

Szubjektum és
szabadság

4Lásd 3. sz. jegyzet.

A transzcendentális
differencia

5L. Wittgenstein:
Philosophische

Grammatik.
Werkausgabe Bd. 4.

Universitatsver1ag,
Köln, 1984.

hogy döntéseinkben szabadok vagyunk, sőt, idegen erőknekés be
folyásoknak is szabadon vetjük alá magunkat. Az ember szabad
ságának és felelősségének szubjektív evidenciája képezi az alapját
a jogrendnek is. A szabad akarat előfeltétele annak, hogy bűnről

vagy erényekről beszéljünk. Szabad akarat híján értelmét veszti
minden erkölcs és etika.

A pszichológiai szinten megjelenő determináltság és az antro
pológiai síkon megfogalmazható akaratszabadság mintha nem
is érintkeznék egymással. Pedig. az ember egy és oszthatatlan.
Didaktikai okokból ugyan leírhatunk önálló "tartományokat",
azonban az ember egyes összetevői számtalan szállal összefo
nódva alkotják az egyetlen, megismételhetetlen egyedet. a sze
mélyt. Az ember alá van vetve az objektív világ törvényszerűsé

geinek, ugyanakkor szubjektív meggyőződése szerint szabadon
teszi ezt meg ezt (a meghatározottat),"

Rahner szerint a szabadság is a nem-kategoriális fogalmak
közé tartozik. A szubjektum része. A szubjektum és a szabadság
nem elválasztható. Mindez akkor is érvényes, ha cselekedetein
ket egyébként a kategoriális világban az anyagi, fizikai-kémiai
stb. erők határozzák meg. "A szabadság és a felelősség az emberi
létezés egzisztenciáljai." Nem az ember valamely részleges ké
pessége más képességek mellett. "A szabadság az egy szubjek
tum képessége, az egészé.:" A szabadság az akarat és az ész
együttműködése. A döntések többsége az "észben" zajlik. Az
"észben" (idézőjelben, mivel az ész nem pszichológiai, hanem fi
lozófiai fogalom) lezajló dolgok nem a valóság hű mintázatai,
hanem a kognitív sémák által konstruált valóság. E sémáknak is
okait tételezhetjük fel. Ez azonban a folyamatnak csupán a pszi
chológiai síkja, ahol szabadságról igazában még nem beszélhe
tünk. Csak arról, hogy a döntési folyamatok a szabadság megva
lósulásának lehetőségi feltételét alkotják.

A szabadság lehetőségi feltételként megelőzi a konkrét cseleke
deteket. A téridőben valósul meg, de nem az egyes tettek áltat
hanem azokon keresztül önmagát megvalósító egyetlen aktus.

Az akarat szabadsága tehát az ember transzcendentális dimenzió
jához tartozik. Ennek megértéséhez a transzcendentális differencia
fogalmával kell megismerkednünk. Lényegében az alany és a
tárgy viszonyáról van szó. Amikor a valóságot, benne magunkat is
észleljük, egyben önmagunk észlelő mivoltával is tisztában va
gyunk. Wíttgensteín'' a szem és a látótér hasonlatával adja vissza
ezt a kapcsolatot. A szem (az ideghártya) és a látótérben lévő tár
gyak viszonya hasonló a reális és a transzcendens valóság viszo
nyához. A látótér tárgyait a szem nélkül nem gondolhatjuk el.
Ugyanakkor a szem nem része a Iátótérnek, de utóbbi nélküle nem
létezik. A valóságot csak a szubjektív észlelővel együtt tudjuk el
gondolni, ugyanakkor a szubjektum nem része a valóságnak.
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A transzcendentális
reflexió két síkja

A transzcendentális
szabadság elsó,

intencionális síkja

6M. Heidegger: Létés
idő. (Ford. Vajda

Mihály.) Gondolat,
Budapest, 1989.

7Arisztotelész:
Eudémoszi etika; Nagy

etika. (Ford. Steiger
Kornél.) Gondolat,

Budapest, 1975.

Az ember transzcendens valóságához sorolható jellemzőit

nem írhatjuk le kategoriális fogalmakkal. A méltóság, szabadság,
bűn, boldogság stb. fogalmak Rahner szóhasználatával nem-ka
tegoriális természetűek. Nem annyira valamely objektiválható
tulajdonságot jelölnek meg, mint inkább irányt, célt, törekvést,
valaminek a végső (transzcendens) horizontját. Az akaratszabad
ság fogalma is ide tartozik.

Az ontológiai elemzés során a reális létezők színterét elhagyva a
transzcendens lét felé emelkedünk. Mint láttuk, a reális létezők

közé soroljuk a személy ismeret-feldolgozó mechanizmusait, le
gyenek azok akár torzultak is. Megállapítottuk, hogy ezen a szin
ten cselekedeteink végeredményben determináltak, esetenként
múltunk homályába merült, idegsejtjeinkbe és ideghálózatainkba
égetett, személyiségünk részévé vált élményei által. Döntéseink
nek szabadsága ezen a síkon, bár nem ritkán teljesnek tűnik, vég
eredményben mégis korlátozott, különösen a fent jellemzett pato
lógiás esetekben. Ugyanakkor nem hagyhat bennünket nyugton a
szubjektum szilárd meggyőződése,szinte evidencia élménye arról,
hogy cselekedeteinkben és döntéseinkben szabadok vagyunk.

A dilemma megoldását az a felismerés segíti, hogy egy adott dön
tési helyzetben nem csupán a múltba vetített és a jelen determi
nánsai uralkodnak. Döntéseinket befolyásolják azok a lehetőségek

is, amelyek az adott konstellációban - mint potenciális létezők 
rendelkezésre állnak, amelyeket céljaink, szándékaink, törekvése
ink foglalnak értelmezhető keretbe. E potenciális létezőket a jövő

időtartományához sorolhatjuk, így teljes egészében a magunkéi,
szubjektumunk elidegeníthetetlen részei. A személy u§yanis a jö
vőre feszül, a lét "önmaga előtt van", ahogr Heidegger megfogal
mazza. Nyilvánvaló, hogy az arisztotelészi értelemben vett poten
ciális lét birodalmában szabadságunk kitágul. A "célok", "vá
gyak", "elképzelések", "törekvések", "hitek" stb. kifejezésekkel a
reális létbe visszarángatott (kategoriális fogalomként megjelenített
nem-kategoriális) potenciális létezők szubjektumunknak a jövőből

elővételezett, éppen ezért szabad attribútumai. Egy döntési hely
zetben a választott alternatívát a szubjektív szabadság lehetőségei

fogják közre, amelyek éppen ezért a választásban hangjukat kifeje
zésre juttatják. A döntésben nem csupán a múltam determinánsai,
hanem a jövőm szabadságai is szerepet játszanak. Statisztikailag a
döntést nem a bizonyosság egy adott, hipotetikus értéke, hanem
egy Gauss-eloszlás jeleníti meg. A létbe fordított döntés ugyan az
eloszlás legnagyobb valószínűségű értéke lehet, ennek helyzetét
azonban a többi lehetőség görbe alatti tartománya határozza meg.
Nyilvánvaló, hogy a szabadság dimenziójának mértéke függ a jö
vóbe feszülő lehetőségek gazdagságától. A személy mivolt egyik
jellemzője az önmaga meghaladása, transzcendálása térben és
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Azelköteleződés

8N. Baverez: Aran, de
plein-pied avec le XXI.

~éde. Le Mande, 13-14
Mars, 2005.

időben, Az idői önfelülmúlás szabadsága úgyszólván korlátlan, leg
alábbis a természetfölötti világban hívő ember számára. önmagát
transzcendálja azonban az a nem hívő kertész is, aki hetven éves
korában gesztenyefát ültet, s azon fáradozik, hogy a tennőre forduló
majdani hatalmas lombkorona számára a helyet már most biztosítsa.

A szabadság transzcendentális vetülete: ebben az intencioná
lis, alkotó folyamatban valósul meg. A személy megkonstruálja
jövőjét, számos lehetőség (potenciális lét) lebeg előtte, amikor
egy opciót valóságba hív. Bár csak egy alternatíva valósul meg,
ezekben azonban benne vannak a személy meg nem valósult al
ternatívái is. Tehát a potenciális valóság befolyást gyakorol az
aktusba hívottra. Ilyen módon mintegy híd keletkezik a transz
cendens valóság (benne a potenciális létezők) és az evilági kö
zött, amelyet a személy szabadsága hidal át.

A potenciális lét "beleszól" a létbehívási aktusba. Egy mikrofi
zikai analógia lehet az a kísérlet, amelynek magyarázata tudo
másom szerint még hiányzik: Egy résen áthaladó egyetlen elekt
ron a rés után hullámként viselkedik. Ha azonban két rés áll az
egyetlen elektron rendelkezésére (és egyiken áthalad), az így ke
letkezett hullám különbözik az előzőtől. Mintha az elektron
"tudná", hogy van másik lehetősége is.

A transzcendens szabadságnak ezen az ontológiailag első, intenci
onális, "alacsonyabb" szintjén az emberi lét a végtelenre nyílik. A
Végtelen, a Lét örvénye, a szabadság "kényszere" ismeretlen hori
zontok felé sodorja. A szabadság ugyanis önként vállalt elkötele
ződés, "rabság". A szabadság az elköteleződésben valósul meg, a
potenciális létben rejlő gazdagság aktuális létbe fordul. Az elköte
leződés egyúttal nemet mondás arra, ami nem tartozik többé az én
lehetőségeim birodalmába. A Francia Forradalom kései epigonjai
nak szabadság-értelmezéséból az elköteleződés mozzanata hiányzik
(annak ellenére, hogy egyik szellemi vezérük, a száz éve született
Raymond Aron" is hangsúlyozta az "engagement" jelentőséget).

Az identitás fejlődésének is lényeges összetevője az elkötele
ződés. Elköteleződni annyit jelent, mint igent mondani egy sze
mélyre, hivatásra, életpályára, hazára, közösségre, vallásra stb.
Ugyanakkor van egy negatív vetülete is: nemet mondani más el
köteleződési lehetőségekre. Az elköteleződés másik összetevője:

a jövőre feszülés. Az elköteleződés sok esetben egy egész életre
szól (egyes hivatások, házasság, nyelvi-etnikai azonosulás stb.).
Heidegger mondja: a Lét önmaga előtt van. A létezés: egy jövő

be vetett terv jelenbe fordítása. Az elköteleződés harmadik moz
zanata: az aktív részvétel, a jelen aktív alakítása, szemben a
passzív elfogadással, kereséssel, a "majd megtalálom a nekem
valót" (társat, hivatást, munkahelyet stb.) hiú reményével. Ez
utóbbi mozzanat különösen jelentős, hiszen az identitás fejlődése

a szociális környezettel való intenzív kapcsolaton keresztül való-
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sul megJ olyan módon, hogy az egyén is változik, alakul (nem
egyszer fájdalmasan, Erikson szerinti kríziseken át)."

Az elköteleződés: múltat a jövővel egybefonó szabadság. Az
így kijelölt pálya akkor is szabad, ha az elköteleződés értelmé
ben aktuálisan látszólag "kényszerhelyzetben" vagyunk, hiszen
szabad döntés eredménye.

A transzcendens szabadság a továbbiakban a szubjektum önmeg
valósításában, önértelmezésében ragadható meg. A szabadság:
"véglegesség" abban az értelemben, hogy a szubjektum önmegva
lósításának része, s amennyiben szubjektum, egyedi, annyiban
végleges és nem akar "más" lenni. Tehát nem oksági folyamatok
láncolatán keresztül valósul meg. A változatlanság (ugyanaz a
szubjektum) egyben az örökkévalóságra való képességet is magá
ban rejti. A szabadság képesség az örökkévalóságra. Ahol nincs
szabadság, ott bizonytalan az önazonosság, ott változás van.

A szabadság tehát ontológiai értelemben is transzcendentális
természetű. Létmegvalósító folyamatban tárulkozik fel. Nem kate
góriákra irányul, nem az "ezt, vagy azt teszem" választásában feje
ződik ki, hanem a szubjektum önmegvalósításában. Ilyen módon
további, a szubjektumban rejlő transzcendens mozzanatokhoz kap
csolható. Ilyen például az élet értelme. A szubjektív lét egyedi
küldetésének, rendeltetésének felismerése. Az antropológiai apória: a
"halálra ítélt élet" /10 amely lehetetlenné teszi az egyes ember sza
bad/ személyes beteljesülését, mivel az élet értelmetlensége alapján
az ember elutasíthatja minden etikai norma tiszteletben tartását. Ez
az ellentmondás csak a halálon túli lét valamely formájával, például
a feltámadással együtt értelmezhető ellentmondásmentesen. Ilyen
transzcendens mozzanat továbbá a jő, a szép és az igaz transzcen
dentáléinak rejtett tudása. Honnan tudja például a szenvedő de
pressziós/ hogy van szebb, jobb, mint amit átél? Honnan tudja, ha
még soha nem érte el? (Mert nem is lehet.) Mindannyian érzékeljük a
különbséget a megvalósult és az ideális között. II Ahogy nem lép
hetsz saját árnyékod fejére, ha ferdén tűz a nap, mert amint egy kicsit
közelítesz feléje, máris tovasiklik.

A szabadság ezen kívüllényegénél fogva feltételezi a szeréte
tet: mivel dialogikus viszonyban valósul meg. I2 A szabadság felté
tele a felelősség, mivel csak a másik szabadságának korlátai között
érvényesülhet, így feltétele minden éthosznak. A szabadság
transzcendentális gyökere a keresztény antropológiában azáltal is
kifejezésre jut, hogy Isten ajándékaként értelmezzük.

A szabadságban nem ez vagy az a cselekvés, hanem a személy
mint egy és egész nyilvánul meg. A transzcendentális szabadság
nem valamely adottság, hanem irány, horizont, amely - mint fá
rosz a hajókét - cselekedeteink végső mozgásirányát megszabja.

BlondelI3 "action-filozófiájában" hangsúlyozza, hogy az élet ér
telmének kérdése alól nem térhet ki senki. Az action-ban alapvető
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meg-nem-felelés (inadéquation) áll fenn az akart és megvalósított
(volonté ooulue), illetve az akarat "spontán lendülete és vágya"
(volonté voulante) között. Utóbbi a végtelenre irányul, ezért soha el
nem érhető. A "volonté voulue" a determináltság, a .volonté
voulante" pedig a szabadság birodalma. A kettő állandó eltérésé
ből vezethető le az egyedül szükséges (Unique nécessaire), aki nem
más, mint Isten. A cselekvés (action) sarokpontja a döntés, amikor
az egyén elfogadja létének ezt vagy azt a megvalósítását, elkötele
zi magát valamely opció mellett, beleegyezik a transzcendens va
lóságba. A kárhozat a létteljesség elutasítása, a saját ürességébe
való tekintés, létüresség. A pesszimizmus tehát illúzió: a semmit
választó önbecsapás.

A szabad és személyes Isten önközlése nélkül a szabadság a ter
mészeti és társadalmi törvények rendjébe illeszkedik, és a cselekvé
seket a politikai, individuális célok irányába mozdítja. A szabadság
tehát korlátozott. A "világi", nem transzcendentális szabadság-fo
galom alapja az interszubjektív dialógikus kapcsolat, én-te, én-mi,
A szabadság korlátlanságát itt a kölcsönös függőség korlátozza.

A transzcendentális szabadság nem mennyiségi fogalom. Az aka
rat transzcendens, ontológiai szabadságát, amennyiben a sze
mély-mivolt attribútumaként kezeljük, a betegségek és a személyi
ség adottságai nem érintik. E szabadság, mint látjuk, a Lét (a hívő

számára Isten) szabadságának végtelenségéből vezethető le. Eh
hez viszonyítva a Nobel-díjas zseni vagy az idióta nem különbő

zik, hiszen bármely meghatározott számérték és a végtelen viszo
nya azonos. A világraszóló tudományos felfedezésben ugyanaz a
végtelen Lét nyilvánul meg, mint az agysérült gyermek sikerében,
amikor végre megtanulja nadrágját begombolni. Az akarat sza
badsága az embernek mint személynek a transzcendentális attri
bútuma, amely teremtményi mivoltából, istenképiségéből fakad,
nem intellektusának mérőszámai, neveltetésének színvonala, vagy
génállományának szerenesés konstellációja szerint méretik.

Kérdés most már, hogy a reális világhoz tartozó lelki betegsé
gek miként befolyásolják a transzcendens valósághoz sorolható,
a fent az "első sík" kifejezéssel megfogalmazott intencionális
akaratszabadságot? Amikor a személy a benne rejlő vágyak, cé
lok, szándékok értelmében valamely cselekedetet hajt végre,
egyúttal a Lét egy darabkáját valósítja meg, teszi magáévá, vonja
felelősségének körébe. A szabadság mozzanata nem annyira az
"ezt vagy azt teszem" közötti választásban ragadható meg, mint
inkább a "teszek valamit" (ahelyett, hogy ne tennék semmit)
mozzanatban. A szabadság transzcendens mivolta nem csupán
"választási szabadság" a különféle törekvések között, hanem a
Lét végtelen lehetőségeiből egy kis szeletnek az érzékelhető vi
lágba fordítása. Amikor ezeket a szavakat a számítógépbe írom,
már korábban lehetőségként meglévő szókapcsolatokat "teszek
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magamévá", egy hosszabb ideje érlelt gondolatot próbálok kifejte
ni. Ezentúl e mondatokért felelős vagyok, ezek az enyéim. Ami
kor "szavakat valósítok meg", a Lét nem korlátoz, nem szabja
meg előre, milyen gondolatokat, milyen kifejezésekkel kívánok
papírra vetni. A Lét felól szabad vagyok. Ugyanakkor iskolázott
ságom, neveltetésem, agyam épsége a reális világ oldaláról korlá
tokat állíthat annak, hogy mi kerül a papírra. Intencionális sza
badságom megvalósulását, cselekedetekben való kifejeződését

személyiségi és biológiai adottságaim korlátok közé szoríthatják.
A lelki apparátus, az idegrendszer biológiai és lélektani folya

matainak ép működése a döntési folyamatok szabadsága megva
lósulásának lehetőségi feltétele. Nyilvánvaló tehát, hogy a
transzcendentális szabadság első síkján a szabadság kifejeződé

sét egyes mentális állapotok korlátok közé szoríthatják. A "kor
látozó" mechanizmusok számosak. Említettük a súlyos mentális
betegségeket, amelyek a koherens információ feldolgozás olyan
súlyos zavarával járnak, hogy a személy és a környező valóság
közötti adekvát kapcsolat is zavart szenved (pszíchózisok). Ha
sonló állapotokat idézhetnek elő a szenvedélybetegségek.

A "depressziók" néven összefoglalt "kis" pszichiátriai állapo
tokban a szabadság kifejeződésének akadályait a következőkben

foglalhatjuk össze:
1) Az idő-horizont beszűkülése. A személy korlátozottan ké

pes a jövőt léte szerves részévé alakítani, súlyosabb esetben a
"napról napra élés" valamilyen formája valósul meg. Így a
transzcendentális szabadság első, intencionális síkján szegényes
lehetőségek állnak rendelkezésére. Súlyos esetben az egyén telje
sen elfordul a jövőtől és a múlt felé tekintget (az időtengely in
verziója)."

2) A negatív hangoltság következtében e személyek a Lét
vonzása helyett a Semmi (a Lét kontrasztja, "antianyaga") bűv

körében élnek, amely súlyos esetben az önpusztítás örvényébe
rántja őket, "Létbehívástól" ódzkodnak, hiszen ami van, az rossz.
Akcióik tehát szükségképpen rosszat hívnának elő.

3) Életük értelmét többnyire képtelenek megfogalmazni,
avagy csak töredékesen. Gyakran fatális véletlenként értelmezik
önmagukat.

4) Az elköteleződéstől való szinte fóbiás irtózat az intencio
nalitás komoly gátja lehet.

Újabban az elköteleződni nem tudó fiatalok tömegeivel talál
kozunk. E "személyiségzavar" kategória mögé bújó egyének
ameddig csak lehet, halogatják tanulmányaik befejezését, egyik
szakot félbehagyva újba kezdenek, késleltetik apályaválasztással
kapcsolatos döntéseket, váltogatják a jövővel kapcsolatos elkép
zeléseiket. Ugyanígy halogatják a társ-választással együtt járó el
köteleződést is. Rövidebb-hosszabb kapcsolatokba bonyolódnak,
de a házasság típusú kötöttségtől, mint ördög a szenteltvíztől, ir-
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tóznak. Különösen vonakodnak a gyermekvállalástól. E jelenség
mögött gyakran az identitás-fejlődés, az elköteleződés harmadik
elemének kognitív zavarát látjuk (aktív részvétel): a fiatal (vagy
akár az idősebb korosztály képviselője is) élethez való viszonyu
lását a következő séma (hamis tudati elem, balhit) határozza
meg: meg kell találnom az egyéniségemhez illő foglalkozást,
munkahelyet, partnert, lakóhelyet... stb. Amíg ez nem sikerül,
újat és újat próbálok. A szilárd, érett identitás ezzel szemben su
gárzik kifelé: sokféle foglalkozásra alkalmas vagyok, egyet vá
lasztva, abban kiteljesítem magam. Sokféle munkahelyen alakít
hatom a körülményeket a saját képemre. A házasság sikere nem
annyira szerenesés választás és megtalálás kérdése, hanem szö
vetség valakivel egy házasság közös megalkotására. A hivatás, a
házasság nem lesz, hanem létrehozzák, megalkotják.

Joggal vetődik fel a kérdés: mindezek az ismérvek valamely
betegség következményei? A szocializációs folyamat következté
ben torzult kognitív sémáik, diszharmonikus emberi kapcsolata
ik, negatív önélményük mint egy betegség, korlátozza transzcen
dentális szabadságuk kibontakozását? Nem lehetséges, hogy a
kérdés megfordítja (mint a depressziósok szokták) az ok-okozati
viszonyt? Vagyis, hogy felnőtté érésük során nem tudták
elsajátítani a lét örömét, az életüknek nem lelték meg értelmét,
nem tanulták meg önmagukat értékelni, nem ízlelhették meg a
szeretetkapcsolatok formatív erejét. Ennek következtében váltak
"beteggé"? Viktor E. Frankl'" mindenesetre az utóbbi álláspontra
helyezkedett, s életét annak szentelte, hogy logoterápiája segítsé
gével pácienseit életük értelmének felismerésére vezesse.

A szabadság kérdése a reneszánsz óta került a közgondolko
dás előterébe, s vált egyik legfőbb érték-kategóriává. Szabadsá
gon persze általában az egyén társadalmi mozgásterének terje
delmét értik, vagyis a szabadságnak azokat a mozzanatait,
amelyekben a cselekvés lélektani, szociális és biológiai erők ha
tása alatt áll. A Francia Forradalom, majd a 68~as diákmozgal
mak után a szabadságnak egyre inkább az individuális értelme
zését helyezték előtérbe, s fokozatosan háttérbe szorult a másik,
a család, a közösség, a társadalom egészének "szabadsága" az
individuummal szemben. Közben a szabadság egyre inkább el
veszítette transzcendentális (tehát "igazi") vonatkozásait." Meg
jelent a tömegember, aki élettere kibővülésével, fogyasztói lehe
tőségeinek tágulásával a szabadság illúziójában ringatja magát,
ugyanakkor szabadságától megfosztva, a legkülönbözóbb gazda
sági érdekcsoportok áldozataként (fogyasztói, termelői, szolgálta
tói, egészségügyi stb. érdekcsoportok) futja kényszerpályáját.

Igazában tehát megfeledkeztünk a szabadságról, amelynek a
transzcendens létbe való szerves belefonódás az alapja. A sza
badság ezen túlmenően egy értelmét birtokló életnek folyamatos
megvalósítása, potenciális valóságok szabad létbe hívása.
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