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hosszú, több évtizedes munka és küzdelem után 2011-ben bemu-
tatták Az ember tragédiája egész estés animációs filmfeldolgo-
zását. Jankovics marcell zseniális grafikái, látványvilága mellett, 

ami a leginkább szíven ütött a film végén, az Jankovics rendkívül érde-
kes és mondanivalójában is döbbenetes „csavarja” volt. madách Imre 
színművében eredetileg Isten szólal meg utoljára: „mondottam, ember: 
küzdj és bízva bízzál!” ezzel ellentétben a film zárszavaként Ádám egy 
korábban elhangzott mondata ismétlődik meg gondolataiban: „A cél ha-
lál, az élet küzdelem, / S az ember célja e küzdés maga.” 

Az író már az 1800-as években rávilágított, s a grafikus napjainkban 
ismét felhívja figyelmünket valami egészen fontosra az emberi létmód-
dal kapcsolatban. mégpedig hogy valójában nem maga a cél elérése az 
elsődleges az ember életében; hanem annak felfedezése és valahol el-
fogadása, hogy maga a küzdési folyamat, az úton levés, ami élteti az 
egyént, és értelmet, örömet ad mindennapjainak.

A nagyszerű amerikai pszichológus professzor, Carol s. dweck kutatói 
munkáját annak szentelte, hogy megpróbálja megérteni, milyen úton 
jutnak el az emberek a sikerhez, vagy ragadnak meg a kudarcélménye-
iknél; mitől lesz valaki elégedett vagy éppen elégedetlen az életével, ma-
gával. számos vizsgálat után arra a következtetésre jutott, hogy alapve-
tően magában a hozzáállásban, a szemléletmódban rejlik a titok nyitja. 
kétféle hozzáállású embert, a rögzült és a fejlődési szemléletűt írja le dr. 
dweck. mi is a különbség e két gondolkodásmód között?

A rögzült szemléletű személyek gyermekkorukban javarészt olyan ne-
veltetést, megerősítéseket kaptak, melyek során azt tanulták meg, hogy 
maga a cél elérése a fontos, a teljesítmény alapján történik az ő emberi 
megítélésük is. Ha a várt eredmény nem elég jó (vagy nem tökéletes), 
akkor ők a kudarcélmény után, még a legkisebb „elbotlásuk” után sem 
akarnak többet próbálkozni. sőt, önmaguk személyiségére vonnak le kö-
vetkeztetéseket a sikertelenség után, például: „én egy teljes csődtömeg 
vagyok”, vagy „én nem érek semmit.” meggyőződésük, hogy egy kapcso-
latban, munkahelyen mindennek „simán kell működnie”. Ha problémák 
merülnek fel, az azt jelenti, hogy a két ember nem kompatibilis egymás-
sal, hogy a munkahelyen végzett feladat betöltésére ők képtelenek, nem 
nekik való. Jelmondatuk nagyjából ez lehetne: „erőfeszítésre csak akkor 
van szükség, ha valakiből hiányzik a természetes tehetség.”

Velük szemben a fejlődési szemléletű emberek számára maga a tanu-
lási folyamat számít, legyen szó sportról, munkahelyi teljesítményről, 
párkapcsolatról. számukra nem jelent problémát a sikertelen élmény, 
azt is leckeként élik meg. nem azonosítják magukat teljesítményükkel, 
ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ismerjék jelenlegi képességeiket, 
mert csak abból tudnak tovább növekedni. Az ő szemléletük szerint 
mindenkiben megvan a fejlődés lehetősége, akármekkora baklövést is 
követett el az élete során. meglátásuk szerint nem oldódik meg minden 
varázsütésre, az embereknek kölcsönös erőfeszítéseket kell tenniük a 
kapcsolatok érdekében, vagy akár a munkahelyi konfliktusok során; cél-
juk: együttes erővel megoldani a problémákat. 

SzögEczki Sára Lépésről  lépésre…

„Az ember előtt néha egy hosszú utca van. 
Azt gondolná, szörnyen hosszú; ennek sose 
ér a végére. Aztán elkezdi az ember, iparko-
dik. És egyre jobban iparkodik. Ahányszor 
fölnéz, látja, nem lesz kevesebb, ami előtte 
van. Még jobban nekiveselkedik, félni kezd, 
végül a szuflája is elfogy, nem bírja tovább. 
Az utca meg még mindig ott van előtte. Így 
nem szabad csinálni. Sose szabad egyszerre 
az egész utcára gondolni, érted? 

Csak a következő lépésre kell gondolni, a kö-
vetkező lélegzetvételre, a következő söprű-
vonásra. Aztán megint mindig csak a követ-
kezőre. Akkor örömöt okoz. Ez fontos, mert 
akkor végzi az ember jól a dolgát. És így is 
kell, hogy legyen. Egyszer csak észrevesszük, 
hogy lépésről lépésre végigértünk az utcán. 
Észre se vettük, a szuflánk se maradt ki. Ez 
fontos.”

(michael ende: momo; részlet)
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nyilván közös vonása is van e két embertípusnak a problémás helyzetek 
megjelenésénél, ez pedig az érzelmek megélése. senkitől nem várható 
el, hogy egy veszteségélmény, büntetés, elbotlás után mosolyogjon. 
emberek vagyunk, tehát egyértelmű, hogy mindannyian letörtekké, 
elkeseredettekké, csalódottakká válunk. A különbség abban nyilvánul 
meg, hogy maga a kudarc után milyen stratégiát alkalmazunk az ese-
ményekkel való megküzdéshez. A rögzült szemléletűek inkább érzelmi 
fókuszból tekintenek magukra, és meg is ragadnak az önsajnáltatásban, 
önmaguk megcímkézésében. Velük szemben a fejlődési szemléletűek 
inkább problémafókuszú stratégiákhoz folyamodnak. megélik gyenge-
ségüket, elfogadják, levonják a következtetéseket, felismerik, hogyan 
is lehetne változtatni a szituáción, majd változtatnak is rajta. (például: 
„úgy érzem, teljesen elbaltáztam ezt a kapcsolatot. de megtanultam a 
leckét, legközelebb jobban odafigyelek a partnerem igényeire.”)

Hogy jobban megértsük a két megküzdési stratégia (érzelmi és prob-
lémafókuszú), illetve szemlélet közötti különbséget, dweck professzor 
egy zseniális szemléltető példájára tekintsünk 
rá. „A férjemmel néhány hónapja ismertük egy-
mást, és úgy éreztük, minden a lehető legjobban 
halad. egyik este azonban david azt mondta 
nekem, hogy több térre van szüksége. minden 
elsötétült előttem. el sem akartam hinni, amit 
hallottam. ennyire rosszul értelmeztem volna a 
kapcsolatunkat? Végül összeszedtem a bátor-
ságom, és megkérdeztem, hogy érti ezt. ő pedig 
azt válaszolta, hogy egy kicsit csússzak arrébb, 
mert nem tudja kinyújtani a lábát.” mi is történt 
ezen az estén? 

Carol első reakciójában érzelmi fókuszból tekin-
tett férje megjegyzésére. megijedt, lehet, hogy a 
szakításról is elkezdett fantáziálni, egészen biz-
tosan önmagát is elkezdte ostorozni, hogy hol 
is rontotta el. Ha benne maradt volna ebben az 
önmarcangoló állapotban, akkor rögzült szem-
léletmóddal állt volna hozzá a helyzethez, és le-
het, hogy sikerült volna annyira felnagyítani egy 
mondat jelentőségét, hogy az akár szakításhoz 
is vezethetett volna. de nem így történt. sikerült 
magára a problémára koncentrálnia, mai hétköznapi kifejezéssel élve 
„bevállalnia” a tisztázó kérdést, még akkor is, ha rettegett egy esetleges 
kudarcélménytől (magától a szakítástól).

miért nem szeretjük a küzdés, küzdelem jelenlétét manapság? Általá-
ban egyenlő értékűnek tartjuk a szenvedéssel, alapvetően negatív je-
lentéssel ruházzuk fel. miért is? mert érzelmi aspektusból tekintünk 
rá. ez teljesen helyénvaló, hiszen érzelmi szempontból sok „szenvedés” 
van ezekben a kihívásokkal teli helyzetekben, ebből következően szük-
ségszerű megélnünk a bennünk zajló hullámzásokat. ellenben az már 
nem mindegy, hogyan lépek tovább: benne ragadok a küzdelmek adta 
nehézségek mocsarában, a cél elérésére képtelennek tartva magamat, 
vagy elfogadom a helyzetet, és tanulva a történtekből, az előttem álló 
következő lépésre tekintve haladok tovább a mindennapokban, mint a 
mottóban idézett momo utcaseprő beppo barátja?

Ha újra levesszük polcunkról elporosodott, régi mesekönyveinket, rájö-
hetünk, hogy gyerekként egészen másképp gondolkoztunk, azok másra 
lelkesítettek. A mesék valahol mind a küzdelemről, a küzdelemre taní-
tanak minket. A főhős elindul az úton. nem rögvest kapja meg a várva 
várt jutalmat, hanem a sok kihívás által rá kell ébrednie önmaga gyen-
geségeire és erősségeire. Jó néhányszor meg is akad egy-egy állomá-
son, elszomorodik, esetleg teljesen kétségbeesik; de utána mégis képes 

továbbhaladni vagy önerejéből, vagy sok esetben a segítői által. tudja, 
hogy hosszú út áll előtte, de mindig csak a soron következő lépésre kon-
centrál, nem fél és nem szorong a láthatatlan végkimenetelen. Valahol a 
mesék főhősei is elmondják magukról ugyanazt útjuk során, mint Ádám: 
a céljuk a küzdés maga, ami örömmé, és nem csupán szenvedéssé tud 
válni.

mai világunkban erőteljesen a rögzült szemléletmódra kondicionálnak 
minket, hiszen sokszor a célt lebegtetik az emberek szeme előtt: „Vegye-
nek fel a legjobb egyetemre”; „legyen sok pénzed!”; „légy a karriered 
csúcsán!”; „legyél minél szebb!”; „Ha valami elromlik, dobd el, vegyél 
újat. úgy még gyorsabban és hatékonyabban éred el azt, amit akarsz.” 
„mert megérdemled.”

párkapcsolatunkban véletlenül se küzdünk, oldjuk meg a konfliktus-
helyzeteket, egyszerűen csak érezzük és élvezzük a másik nyújtotta „le-
hetőségeket”. A cél sokszor maga az esküvő – és nem a házasélet –, vagy 

legtöbbször nincs is cél, csak telnek a napok, 
folynak az évek és a strukturálatlan együttlétek. 
„Jól megvagyunk, itt van a másik, élvezem, amíg 
lehet. Ha nem azt nyújtja a partnerem, amit el-
várok, akkor lecserélem.” mindeközben pedig a 
másikra és magunkra is címkéket ragasztunk.

mi is tehát rohanó világunk egyik negatív követ-
kezménye? Hogy valójában teljesen elsiklunk a 
folyamat felett. A szélsőségek között hullám-
zunk: vagy nem élünk meg helyzeteket, csak 
„carpe diem” élünk a mának; vagy pont hogy 
olyan szinten involválódunk érzelmileg egy-egy 
szituációba, hogy végül benne ragadunk; vagy 
„robbantunk” és kilépünk. észrevesszük egyál-
talán, hogy úton vagyunk? Vagy csak a cél felé 
csörtetünk vakon? nem az a kérdés, hogy hogy 
akarunk eljutni odáig? 

próbáljunk most egy kicsit a folyamatra tekinte-
ni. Az úton a mesebeli legény és leány ugyanúgy 
a sárkánnyal, boszorkánnyal vív harcot, mint 
mi valós megküzdéseinkben a saját belső, sötét 

oldalunkkal, félelmünkkel. Megküzdeni ezekkel nem más, mint megis-
merni önmagunkat. Ha magunkkal szemben nyitottak és türelmesek, 
vagyis fejlődésorientált szemléletűek tudunk maradni, akkor másokra 
is hajlamosak leszünk így tekinteni. dweck professzor fentebb kifejtett 
elmélete nem determinál, hanem pont hogy mindenkinek lehetőséget 
nyújt egy újfajta hozzáállásra, a változtatásra. úgy is fogalmazza, hogy 
egyfajta „not yet” („még nem vagyok kész”) folyamat részesei vagyunk. 
ez az üzenet egyrészt megengedi a hibázást, másrészt olyan reményt és 
türelmet fejez ki, amelyre például minden adventben, belső lelki készü-
letünk során vágyunk. A megváltás ajándékát viszont csak akkor élhet-
jük meg, ha befogadóvá tesszük lelkünket, értelmünket. ehhez először 
magunkat kell befogadni, elfogadni. lépésről lépésre… 

A közelgő karácsony ünnepéig 
a hétköznapok során is 

örömben gazdag 
úton létet kívánok!


