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CÉLSZERŰSÉG, ÖNMEGVALÓSULÁS 
 

1. A kitűzött cél nem valósítja meg önmagát. 
 

Arról folyt a beszélgetés, vajon ha kitűzünk magunk elé valamilyen célt, vár-
hatjuk-e, hogy az önmagától megvalósuljon. Szinte egyöntetű volt a vélemény, 
miszerint ez lehetetlen. Mégis akadt egyvalaki, aki nem értett egyet ezzel. 

— A célkitűzés beleépül tevékenységünk egészébe, s okként igenis taszít ben-
nünket a megvalósítás felé. Ha elhatározzuk, mondjuk, egy munkagép elkészíté-
sét, akkor ennek a szerkezetnek a képe megjelenik az előre elkészített tervrajzon. 
Ez mintegy vonzza maga felé a cselekvést. A célpont tehát végül is önmaga-
teremtő lesz. Azért fogjuk elérni, mert a cél-ábra mint ösztökélő impulzus e felé 
tolja minden energiánkat. Már csak nyelvtanilag is áll ez a tézis: az elérendő pont 
kijelölése nélkül ugyanis nem lehet szó célmegvalósításról. A „cél” szavunk eleve fel-
tételezi a valóra vált állapot előéletét, a szándékot. E nélkül értelmetlen ez a kife-
jezés. Ami ennek hiányában következik be, az nem célrealizálás. Világos tehát, 
hogy az előzetes célkép mintegy csalogatja magához a cselekvőt.  

Elhangzott az ellenvélemény is. 
— Ön összetéveszti a vonzást és a taszítást s nem tesz különbséget a jelensé-

get előidéző ok-halmaz, illetve annak egyik ok-tényezője között. Nem a cél csá-
bítja önmaga felé a fejleményt, hanem mi tereljük a történést ez irányban. Ebben 
a munkálkodásban egyik — de csak egyik — buzdító elemként ott van a céltu-
dat. Ám ez egymagában kevés. A célkitűzés, még mielőtt megvalósítottuk volna, 
csupán a fejünkben lapuló gondolat. A cél mint tényleges alkotás — mármint az 
a bizonyos munkagép, amelyről szólt — viszont a tárgyi világ része. Ha az em-
beri elme pusztán szellemi erőfeszítéssel tárgyakat tudna teremteni, akkor ő vol-
na az Alkotó. Az más kérdés, hogy miután valami célmegvalósított mivoltában 
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tárgyiasul, magán viseli a tervezőjétől a többletet: azt, hogy nem egyszerűen 
objektumként tételeződik, hanem ugyanakkor tőlünk kapott tulajdonsággal is bír: 
a mi célunk megtestesítője. 

Ezzel egyetértésben valaki így vonta le a maga profán következtetését: 
— Ha a cél megvalósítaná önmagát, akkor bezárnák a gyárakat, s helyükbe 

tervezőintézeteket építenének. Meg aztán a futóversenyeken nem volna szükség 
az atléták erőfeszítéseire. Elég lenne kihúzni a célszalagot, s ez vonzaná magához 
őket. 

 
2. Előfordulhat az önmagát megvalósító feltételezés? 

 

Mi az, hogy önmagát megvalósító feltételezés? Ilyesmiről nem hallottam, s 
nincs is — kezdte az okfejtését. — Önmegvalósító jóslat valóban létezik, de az 
egészen más. Hiszen a jóslat nem vélelem. A hipotézis más, mint az auto-
genetikus anticipáció, a hipotetikus autorealizálás probabilitása fikció, obskúrus 
abszurditás, az irracionalitás non plus ultrája, inkoherens koncepcionális anti-
racionalitás — érvelt, gondolván, hogy e mondatában az idegen szavak nagyobb 
tudományosságot kölcsönöznek véleményének. 

 Pedig nem így történt. A bölcseleti képzettséggel nem rendelkező köznapi 
hallgatóság meg sem értette, mit mondott. Ebből levonhatta volna a következte-
tést: a nagyközösség előtt filozofáljunk úgy, hogy ne csak a bölcselettudomány 
doktorai értsék meg, mit mondok. 

A tudománytörténettel foglalkozó szakember viszont megértette ezeket a 
nem magyar kifejezéseket, s egyetértett vele. 

— Mélyen igaz ez a megokolás. Ha nem így volna, könnyű dolguk lenne a ku-
tatóknak. Egyszerűen hipotéziseket vetnének papírra, s ezekből önmaguktól ki-
kelnének az igazolt tudományos elméletek.  

Volt valaki, akinek kételyei támadtak: 
— Itt valami félreértés van. Sem a jóslat, sem a feltételezés nem önmeg-

valósulás. Amikor ez történik, akkor az emberi cselekedeteket valamilyen vezér-
eszme irányítja, s ennek következtében az előre látottnak gondolt vagy feltétele-
zett jelenség bekövetkezik. Ha az emberek szentül meg vannak győződve az elő-
rejelzés szükségszerűségében, s ez valóban így megy végbe, akkor nem azért tör-
ténik valami az orákulum szerint, mert megjósolták. Hanem mert az emberek e 
prevízió tudatában tevékenykedtek. Ekképpen persze, hogy teljesül az, amit egy 
Pythia nevű papnő Delphiben, félig öntudatlan állapotban, elmotyogott. A jö-
vendölés és a hipotézis között nincs nagy különbség. Ekkor is, akkor is a gondo-
lat irányította cselekvéslánc, nem pedig maga a prófécia vagy a hipotetikus képzelgés 
eredményezi a végpontot. A jövendölés realizálását vagy a feltevés alátámasz-
tását. Ha abszurd a jövőbelátás vagy képtelenséget gondolunk el, akkor termé-
szetesen hiába várjuk az örömteli beteljesülés pillanatát.  
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S akkor megszólat a tudományos intézet takarítónője, aki akaratlanul tanúja 
volt a beszélgetésnek, bár semmit nem értett az egész diskurzusból. Legkevésbé 
az idegen szavakat. 

— Ahogyan a faliórát nézem, nemsokára talán be fogom zárni az intézet ajta-
ját. Gondolom, el fogják hagyni a laboratóriumot. 

Mind a jóslat, mind a feltételezés beteljesült. De nem azért, mert Mari néni ezt 
kimondta. 

 
3. Keressünk-e mindenben célszerűséget?  

 

Egy filozofikus okfejtés után elhangzott a végszó. 
— Rendben van, én elfogadom, hogy a cél nem valósítja meg önmagát. De 

ami egyszer már létezik — még ha nem is önmegvalósító cél minőségében, ha-
nem egyszerűen állapotként —, annak célszerűnek kell lennie. A létezés mindig a 
valamiért létezést jelenti.  

A hallgatóságból a nyelvművelésre hajlamos személy érdeklődni kezdett: 
— Mit jelent az, hogy „valamiért”? „Azért, mert”-et, vagy „azért, hogy”-ot? 

Mert ha ez az inkriminált „valamiért” az „azért, mert”-re utal, akkor erre kérde-
zünk rá: valami mi miatt következett be, ha viszont az „azért, hogy”-ot kutatjuk, 
akkor a mi célból érdekel minket. 

Az előadó filozófiai terminusokat — finalizmus, determinizmus — dobott be, 
de ezek aligha okozhattak zavart akár a filozófiai lexikonokat soha nem haszná-
lók elméjében sem. Ő maga ugyanis köznyelvűen értelmezte őket. 

— Én a finalizmus és ugyanakkor a determinizmus elkötelezettje vagyok. Szá-
momra az „azért, mert” és az „azért, hogy” takarja egymást. A „miért történt 
így?” kérdésre mindig két feleletet lehet adni: „azért, mert az okok meghatároz-
ták a történést” és „azért, mert az esemény ily módon lett célszerű.” Az okság a 
célszerű létezés felé terelő hajtóerőként működik. Ekképpen a kauzalitás és en-
nek végterméke, a finalitás egymásba szervesül. Így is mondhatom: e két filozó-
fiai kategória — mármint a célirányosság és az okságelv — szinonima. 

A kérdezőt ez nem elégítette ki.  
— Egyszóval Ön szerint minden, ami egzisztál, célmegvalósított állapotban 

van. Pusztán azért, mert okok hozták létre. Van-e önnek vakbele? Igen? Akkor 
megmondaná, mi célszerű ebben? Ha esetleg kikutatjuk, milyen okok miatt ala-
kult ki az emberi szervezetben ez a szükségtelen szerv, akkor ezzel már be is bi-
zonyítottuk annak finális voltát? Talán csak nem Jean Effelre, a gúnyrajzok nagy-
mesterére gondolt, aki az ember teremtését ábrázolva tréfálkozva megjeleníti az 
Istent, amit éppen az embert formálja ki agyagból, de félrenéz, s közben az ör-
dög elhelyezi Ádám szervezetébe a vakbelet. Ez lenne az az oksági tényező, 
amely a vakbelünk létét eredményezte, s mivel a kauzalitás és a finalizmus össze-
nő, ezzel már igencsak célszerűvé lett ez a minden ízében felesleges bél-nyúl-
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vány? Mondja csak el a vakbelet operáló sebésznek, hogy ő az ördög kauzális 
művét kénytelen eltávolítani. Ki fogják kacagni.  

A közbeszóló véleménye meghökkentette a filozófust, de nem győzte meg. 

 
4. Vajon az eszköz nem szentesítheti-e a célt? 

 

Energikus, nagyravágyó uralkodó volt. Becsvágyánál csak a hatalma volt na-
gyobb. Ekképpen volt miből kielégítenie magasra törő ambícióit. Halhatatlan-
ságra vágyott, bár tudta, hogy testi mivoltában ezt nem érheti el: a halál nálánál is 
nagyobb úr. De legalább a hírneve maradjon fenn az idők végezetéig. Ennek az 
egyetlen célnak rendelt alá mindent. Kereste a megfelelő eszközöket, amelyekkel 
ezt valóra válthatja. 

Hatalmas építkezésekbe kezdett, tudva, hogy ez szolgálja legjobban önző cél-
ját: saját dicsőségének meghosszabbítását. Felkutatta a birodalom legkiválóbb 
szobrászait, s a tallért nem sajnálva a legmívesebb szobrokat rendelte meg tőlük. 
Ezek a finom ízléssel kifaragott márvány-műremekek a város terein mind, mind 
az ő érdemeit voltak hivatottak népszerűsíteni. A felfuvalkodott imperátor a fes-
tészetet is saját gőgjének szolgálatába állította. A legkiválóbb piktorok pompás 
festményekkel ékesítették a paloták fényben úszó termeiben a falakat, felbe-
csülhetetlen értékű freskókban gyönyörködhetett a szem, amerre ellátott. Meg 
aztán az impozáns amfiteátrumok! Messze földről jöttek megcsodálni, mit képes 
alkotni a dolgos kéz egy önhitt tirannus dicsőítésére.  

Az élet azonban véges, az egyetlen célt, az önmaga felmagasztalását követő 
cézár elhunyt. Azóta hosszú századok teltek el, ma már csak a történészek emlé-
keznek rá. S meg is írják róla lesújtó értékelésüket. A nagyzolás, az önimádat 
szolgálatába állított uralkodásának idejét a birodalom legszégyenletesebb korsza-
kának nevezték.  

Akadt azonban egy művészettörténész, akinek más volt a véleménye. Ő kü-
lönbséget tett az aljas akarat-irányulás és az ezt érvényesítő eszközök között. Sze-
rinte ugyanis, ha eltekintünk a céliránytól — attól, hogy mit szolgáltak a műalko-
tások —, bizony elismerést érdemel az a mód, ahogyan ez a velejéig romlott, alá-
való diktátor a maga mocskos szándékát érvényesítette. Ha nem került volna 
trónra ez a hitvány rongy, ma sokkal kevesebb műértéke volna az emberiségnek.  

Szennyes szándékok megvalósításának eszközei is lehetnek értékek, s ezzel 
szentesítik a célt — mondta ki a végső szentenciát a műítész, amellyel még a sa-
ját céhtagjai közül sem mindenki értett egyet. Főleg azok, akik nem tartották mű-
értékeknek az egyeduralkodót dicsőítő alkotásokat. 
 


