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SZABADSÁG ÉS SZUVERENITÁS 
 

 

1. Az ember legyen szuverén; 

de a szuverenitás lehet-e abszolút? 

 

A társaságban vitatéma lett, mennyiben szuverén lény az ember. Egyikük 

igen radikális nézeteket vallott. Előbb azonban fogalomtisztásába kezdett. 

— A szuverenitás azt jelenti, hogy valaki, esetleg valamilyen intézmény-

rendszer — ha mondjuk az államra gondolunk — a teljes cselekvésképességet 

birtokolja. Semmi nem korlátozza tetteit, mentes minden idegen alárendeltség-

től, kizárólag saját akaratának úgymond szolgája. Már amennyiben valaki is 

önmagának szolgálója lehet. Abszolút hatalomgyakorlás ez. Ilyenkor ne keres-

sük a hatalmi szervek szétválasztását. Még az egyén körén belül sem. Feltéve, 

ha az állami berendezkedésnek ezt a demokratikus elvét egyáltalán át lehet su-

gároztatni az egyedi állampolgárra. A szuverenitás birtoklásakor a döntés és a 

végrehajtás egyazon körön belül keresendő: személy szerint én határozok afelől, 

mit cselekszem s magam teszek eleget a belőlem fakadt parancsnak. Vagy az ál-

lami szuverenitásra áthelyezve: az ország vezetői maguk, s nem mások határoz-

zák meg, mit kell tenniük az állampolgároknak, s ezt végre is hajtatják. A szu-

verenitás olyan, mint a terhesség: egy nő vagy állapotos, vagy nem. Köztes „ál-

lapot” nincs. Vagy működik, de akkor teljes, vagy megcsorbult, de akkor már 

nem önhatalmúság.  

Akadt ellenvélemény is.  

— Önmagadnak mondtál ellen — makacskodott a vitapartnere. — Az abszo-

lútnak elképzelt állami szuverenitás ugyanis itt vagy ott szükségképpen keresz-

tezi az állampolgárok akaratából fakadó egyedi tetteket. A szabad és szuverén 

honpolgár büntetlenül nem teheti azt, ami éppen az eszébe jut. Léteznek társa-

dalmi normák, jogszabályok. Csak ezek nyomvonalán haladva lehet valaki ön-

hatalmú tagja a társadalomnak. Ha az egyed nem így viselkedik, ha törvénytip-

ró lesz, a börtöncella igencsak szűkre fogja méretezni szabad cselekvési körének 

sugarát. Vagy talán a fogházban is élvezni fogja az abszolút önmeghatározó cse-

lekvési képességét? Ha valaki valóban öntörvényűen, nem kalodába kényszerül-
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ten kívánja leélni életét, ha szuverén akar lenni, akkor be kell látnia, hogy ön-

hatalmúságának korlátjai vannak. Amikor ezt tudatosítja magában, s ennek je-

gyében modellálja életvitelét, akkor valóban szabadnak fogja érezni magát a 

társadalomban. Ha a gépkocsijával nem kanyarodhat jobbra a „Jobbra kanya-

rodni tilos” táblánál, nem lesz frusztrált s szubjektív autonómiájában megsér-

tett. 

Vitapartnere mintha engedett volna a totálisan radikális nézeteiből. 

— Rendben van — vonult vissza elővigyázatosan — Megeshet, hogy az egyén 

önhatalmúsága esetenként valamelyest korlátozott. De az állami szuverenitás-

nak nem lehetnek béklyói. Ez vagy van, s akkor abszolút, vagy csorba esett raj-

ta, s akkor keresheted akárhol, úgysem találod. Kicsorbultan nem létezik. Nem 

olyan ez, mint a füle nélküli köcsög, amely még ebben a csorba állapotában is 

ibrik. 

— Most meghökkentelek — fordított egyet a vita irányán az opponens. — 

Igazat adok neked abban, hogy a szuverenitás, legyen bár személyi vagy állami, 

csak akkor az, ami, ha korlátlan. Igen ám, de ebbe a totális öndetermináló ké-

pességbe beletartozik az is, hogy szuverén módon lemondunk egyes, a saját el-

határozásunkból eredő, de nem ajánlatos cselekvésmódozatokról. 

 

 

2. Szabad-e az, aki a szabadsága egy részét átruházza 

arra, akinek az elvárásait jónak látja követni? 

 

Az emberi szabadság korlátjairól folyt a beszélgetés. Az ultraradikális így ér-

velt: 

— Nem bírhat szabad cselekvési képességgel az, aki lemond korlátlan tett-

lehetőségének akár egy morzsájáról is. A szabadság egy és oszthatatlan. Valaki 

vagy totálisan szabad személyiségként birtokolja a bármit választást, vagy a 

rabság ilyen vagy olyan fokán tengődik. Attól függő szinten, hogy mennyire 

nyirbálták meg döntési potenciálját. Csak a szolgaságnak vannak, a szabadság-

nak nincsenek fokozatai. Mert aki kénytelen akárcsak egy millimikronnyira is 

mások akaratának alávetni magát, az nem a csonka szabadságot, hanem a fel-

lazított rabszolgaságot éli meg.  

Az ellenvélemény nem késlekedett. 

— Önellentmondásba keveredett, tisztelt uram. Ön a saját magunknak ki-

képzett féktelen szabadság elméletének zabálása közben voltaképpen fittyet 

hány minden más emberi döntésre. Ha az ilyen „más-személyű elhatározás ké-

pessége” létezik — márpedig ennek lennie kell —, akkor ez nem más, mint az 

Ön vagy másvalaki szabadságának részleges korlátozása. Ekképpen ha meglen-

ne az a bizonyos fiktív, parttalan, szubjektív korlát nélküliség, akkor ez kalodá-

ba kényszerítené társai önirányított cselekvését. Az e fajta szabadságelmélet, az 

egoista minta szerint, legfeljebb olyan egyén testére volna szabható, aki nem a 

társadalomban él. Aki fittyet hány másokra. A világtól elvonult személyre, aki-

nek nincsenek emberi kapcsolatai. Ő lenne a tökéletesen szabad lény, mivel cse-

lekedeteit mások viselkedése nem kényszeríti alkalmazkodásra? Az Ön elmélete 

szerint igen. Holott aki el akar szakadni a világtól, az is alkalmazkodik a maga 

előző világi berögződöttségeihez. Társadalmi tapasztalatai szerint éli nem tár-
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sadalminak képzelt életét. Csakhogy mindenki nem élvezheti az életet szer-

zetesi magányban, a maga hegyi barlangjában, önellátóan, gombát szedve, tyú-

kot nevelve meg a kis zöldséges kertjét művelve. (Ez az említett társadalmi be-

rögződöttség.) A háziasszonynak el kell mennie megvásárolni a gombát, a petre-

zselymet meg a csirkét a piacon. S ott az esetleg a saját maga számára elvárt 

korlátlan akarata bizony torlaszba üközik. Ő olcsóbban szeretne vásárolni, az 

őstermelő viszont ennél többet kér az árujáért. Csakhogy a gazdasszony azt is 

szeretné, hogy ebéddel várja otthon a férjét. Emiatt jónak látja, ha felad valamit 

a szabad elhatározásából. Abból, hogy miszerint csak ennyit meg ennyit fog fi-

zetni az árusnak. Otthon, főzés közben konyhafilozófusként eltöprenghet afelett, 

hogy szabadakaratának az érvényesítését a piactéren mások nem kevésbé vá-

lasztható törekvése keresztezte. Ám ha — saját érdekében is — nem engedett 

volna ebből a tetszés szerinti lehetőség-választásból, akkor most nem volna mit 

főznie. 

Végül színre lépett egy harmadik véleménynyilvánító, aki igyekezett felolda-

ni ezt a megítélésbeli különbséget.  

— Önök nem tesznek különbséget az egyéni szabadság két dimenziója között. 

A szakirodalom szól az emberek belső, metafizikai-pszichológiai és a társadalmi 

létviszonyokban személyes szabadságáról. Az első, az egyének spirituális élette-

rében el lehet fogadni a korlátok nélküli szabadság meglétét. Csakhogy ez nem 

azonos azzal, amit az első intranzigens hozzászóló kifejtett. Ez nem a korlátlan 

választás lehetőségét, hanem csak a gátak nélküli szubjektív értékelést jelenti. 

A szabadságnak ez a pászmája azt jelenti, hogy mindenki tetszése szerint ki-

formálhatja magának saját véleményét. S mindeddig, amíg ez nem kerül ki a 

tudatokból — bármilyen furcsa —, abszolút szabadságot biztosít neki. De csak a 

koponyájában. Ennek térfogatán belül semmi nem korlátozhatja. Ám mit ér az 

ember ezzel, ha ez csak az ő szellemi, nem pedig döntési és cselekvési szabadsá-

ga. S itt lép közbe e fogalom másik értelmezése: a személyi, a társadalmi cselek-

vés készségében megmutatkozó szabadság. Ha ez hiányzik, akkor ez az állapot 

semlegesíti az egyénből soha ki nem írtható, szubjektív gondolatszabadság ha-

tékonyságát. Emlékezzünk csak arra a cinikus, arcátlan jelmondatra, amelyet a 

náci gyilkosok a haláltáborok bejáratára kifüggesztettek: „Arbeit macht frei”. (A 

munka szabaddá tesz.) Ott, a szögesdrótok mögött, a krematóriumok árnyéká-

ban a holokauszt áldozatai nyilván korlátlanul birtokolták az egyéni-spirituális 

szubjektív ítélkezés szabadságát. Megvolt a lesújtó értékítéletük a gyilkosaikról. 

De mit ér ez az önmagába zárt, s minden embernek minden körülmények között 

megadatott intim szabadság akkor, amikor a másik mértékrendben, a társa-

dalmi, személyes szabadság viszonyrendszerében még az életben maradásuk le-

hetőségétől is megfosztották? 

Aki tehát azt állítja, hogy az emberi szabadságot nem lehet korlátozni, az te-

gye hozzá ehhez: teljes, töretlen, mindig létező állapot ez a személyek gondolat-

világában. 

Ami most már a másik, a társadalmi-személyi, az emberközi relációkra kive-

tített szabadság viszonyt illeti — hiszen Önök tulajdonképpen ennek a meg-

nyirbálhatóságáról vagy ennek hiányáról szóltak —, szerintem nincs semmiféle 

ellentmondás aközött, hogy valaki szabad személyként tételezi magát, a korlát-

lan döntési jogosítvány birtokában van, s aközött, hogy — ha ezt jónak látja — 
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akár csak részlegesen, aláveti magát mások elhatározásának. Abba a bizonyos 

megszorítások nélküli, határtalan személyi, nem tudati, hanem interhumánus 

szabad állapotba ugyanis beletartozik az is, hogy — a társadalom normális mű-

ködése céljából — önként lemondunk az önkényes, kizárólag a magunk akaratát 

érvényesítő igényről. A sokan mások által jónak látott és közvetve a számunkra 

is előnyösnek értékelt előírásokat — hangsúlyozom: feltéve, ha ezeket a társada-

lomra s magunkra nézve is hasznosnak tartjuk — igenis, nekünk is érvényesí-

tenünk kell, anélkül, hogy ezt önkorlátozásnak tartanók. 

Ezután befordult egy üzletbe, s jóval drágában, mint amennyit otthon erre 

szánt — de mivel feltétlenül szüksége volt rá — megvett egy villanyborotvát. Az 

akkor éppen hatalmon levők elkötelezett híve volt. Egyetértett árpolitikájukkal, 

ezt minden állampolgár számára hasznosnak tartotta. S ezért nem érezte magát 

szabadságában megrövidítettnek.  

 

 

3. Szabadság-e a gondolatszabadság? 

 

A társaság tagjai olvastak az országba nagy nehezen becsempészett bölcseleti 

szemlében egy olyan tanulmányt, amely különbséget tett a metafizikai, lelki, 

szubjektív és a társadalmi viszonyokban érvényesülő személyi szabadság között. 

Disszidensek voltak, a kíméletlen diktatúra körülményei között összedugták a 

fejüket. Jó volna ezt a gondolatot tovább pörgetni. 

— Mi szakadatlanul követeljük a gondolatszabadság jussát — így az egyikük. 

— Holott ezt a jogot mindenki, minden körülmények között birtokolja. A társa-

dalmi rendszertől függetlenül. Még a mostani legádázabb parancsuralmi viszo-

nyok között is. Talán a barátunk ott, a tárgyalóteremben, az ítélethirdetéskor, 

amikor államellenes összeesküvés miatt sok évi börtönre ítélték, önmagában 

nem vélekedhetett mélyen elítélően a koncepciós pereket kieszelőiről? A gondo-

lat szuverenitását nem kell megadni. Hiszen ami amúgy is létezik, azt fölösleges 

biztosítani. Mi talán nem tartjuk magunkat szabadon, önhatalmúan gondolko-

dóknak? 

— Nem egészen így van — jött a fenntartás. — A tényleges gondolatsza-

badsághoz hozzátartozik az is, hogy birtokodban legyen minden, amiről saját fe-

jed autonómiáján belül megszorítás nélkül töprenghetsz. De ha egy diktatórikus 

rendszerben, mint amilyen a mostani, elvágnak a külvilágtól, s nem — vagy 

csak igen nehezen — jutsz hozzá mindahhoz, amiről önmagadban akadálytala-

nul vélekedhetnél, akkor az egyébként kötetlen, de csak szubjektív eszmeal-

kotás csonka marad. Nehéz szabadon gondolkodónak lenni, ha az államgépezet 

propaganda-úthengere igyekszik szétporlasztani a számára nem szalonképes 

eszméket. Menjetek be bármelyik könyvtárba, keressétek meg mondjuk egyik 

vagy másik ma élő nyugati filozófus munkáját, s gondolkodjatok szabadon a fe-

lett, amit kifejtett. Ugye, hogy ilyesmi nem fordulhat elő? Hát akkor tessék: 

gondolkodjatok szabadon bármi felett, még a kőkemény kényuralomban is. 

Ezzel mindenki egyetértett, de azzal is, hogy az elmondottak kiegészítésre 

szorulnak. Jött is a folytatás: 

— A meggyőződés létezési formája a megnyilvánulás. Mindaddig, amíg vala-

mi nem került ki fejünk burkából s nem lesz mások számára készült gondolat, 
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megmarad ki nem mondott saját véleménynek. A tényleges, működő szabad-

gondolkodás nem azonos a szubjektumon belüli autonómiával. A meg nem mu-

tatkozó gondolat ugyanis önmagában nem mérlegelhető. Lehet bár korlátok 

nélküli, ám gúzsba kötött. Egyszerűen létezik, anélkül, hogy mások által bármi-

lyen tudományos, erkölcsi vagy jogi elbírálás alá kerülhetne. Az adott — legyen 

akár valamilyen totalitarista — állam jogrendszere nyilván nem büntethet meg 

senkit sem amiatt, amit csupán csak gondolt. Ekképpen a szubjektum mezsgyé-

in belül mindenki tényleg béklyók nélkül elmélkedhet. Galiba akkor van, ami-

kor az idea szárnyra kel és mások agyába férkőzik be, s ott megtapad. S ne adj 

isten, cselekvéssé formálódik. Ekkor már lecsaphat az állami önkény. De kér-

dem én: kötöttség nélküli-e az a gondolat, amelynek a szabadsága torlaszok kö-

zé kényszerített, csak önkörén belül élvezi az önmeghatározó létezést? A kifeje-

zésre juttatását viszont már megtiltják tőle. 

— Mindenesetre megnyugtató — mondta ki (nem csak gondolta) a vélemé-

nyét a vitazáró —, hogy az állambiztonsági szervek nem tudnak megtorlást al-

kalmazni ellenem amiatt, amit most a jelenlegi társadalmi berendezkedésről 

gondolok. Társaságban szellemeskedve meg szokták jegyezni: „szégyellje magát, 

aki ugyanarra gondolt, amire én”. Én ezt megfordítom: „ne szégyellje magát, aki 

a létező államrendszerről ugyanazt gondolja, amit én”. S ha most lehallgatnak, 

akkor sem tudnak lecsukni. Hiszen a fejeken belül a mindig csorbítatlan gondo-

latszabadságom birtokában nem mondtam ki, mire gondoltam. 

 

* 

Néhány nap múlva, amikor a belbiztonsági szervek elkészítették a kihallga-

tásáról a jegyzőkönyvet, feljegyezték: „Ez a reakciós alak kijelentette: ’nem 

csukhatnak le, ha a gondolatszabadságom birtokában nem mondom ki, mire 

gondolok’. Ezt kimondta, erről magnószalag áll rendelkezésünkre. Ebből kide-

rül, hogy államellenes gondolatai vannak. Emiatt megérdemli a börtönbünte-

tést.” 

 

 

4. A tiltás ne legyen biztatás. 

 

A filozófust meghívták a szomszéd városba előadást tartani. Szívesen vállal-

ta, mert kedvenc témájáról — a szabadság és a megkötés viszonyáról — kellett 

értekeznie. Nem eredeti gondolatot feszegetett: kifejtette, hogy a szabad emberi 

cselekedetek nem lehetnek korlátlanok, s ezeket a sorompókat — ha nem a ter-

mészet áthághatatlan belső meghatározottságáról van szó — maguk az emberek 

jelölik ki. Valamit azonban hozzátett ehhez, s úgy érezte, ez már az ő eredeti 

elméleti tézise. Az ember embernek kijelölt tiltásairól az állította, hogy ezek so-

ha ne legyenek megbénult határok, a „mit nem szabad” helyett inkább a „csak 

eddig szabad”-ot jelöljék meg, mert ezek lesznek hatásosak. Példával is illuszt-

rálta a tételét. A narkósok számára sokkhatású, ha tőlük a társadalom a teljes 

megvonást várja el, ha a hatóságok megtiltják valamennyi kábítószer használa-

tát; sokkal hatékonyabb, ha kijelölik, hogy az egyes drogfajtákból mennyi még 

nem káros az egészségre. Tehát ne az általuk még élvezhető kvantumot, csak az 
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ezt meghaladó mennyiséget tiltsák. Így kevésbé csorbul a szabad választási kész-

ségük. 

A hallgatóságból hozzászólt valaki, s nem értett egyet vele. 

— Szerintem a részleges tiltás nem a szabadság határaink kiszélesítését je-

lenti. Inkább ösztönzés arra, hogy a megszorítások lecsökkentésével, a megen-

gedett keretek között még azok is szabadon válasszák azt, amit egyébként — ha 

ezek a félbevágott korlátozások nem volnának — soha nem tennének meg. Az a 

fiatalember például, aki talán soha nem használna semmiféle kábítószert, ak-

kor, ha megtudja, hogy bizonyos dózisokban megengedett ez az élvezeti cikk, in-

díttatást érez magában, hogy éljen vele. A tiltásnak csak akkor van szabadságot 

egyengető érvénye, ha nem megengedően tilt. 

Az előadó hazafele a műúton, gépkocsiját vezetve elgondolkodott ezen a he-

lyesbítésen. Bár nemigen tudott elmélyedni a szabadság és a félig-meddig tiltás 

ösztönző jellege fölötti teoretikus összefüggésén. Inkább az igencsak agyonstra-

pált gépkocsijára figyelt, amelynek a kuplungtárcsája bizony csúszott. S akkor 

meglátta a műút szélén a nagy jelzőtáblát, egy kéz mutatóujja irányult a szá-

guldó autókra, ezzel a felirattal: „Ne lépd túl a 140 kilométert!” A műszerfalra 

nézett, s mivel látta, hogy csak százzal halad, felgyorsított. S ez lett a veszte. 

Nemcsak a kuplungtárcsa, hanem az autója is megcsúszott. Az árokba borult. 

Hazavontatták a romos járgányt. 

Csak a kamasz fia volt otthon. Ott ült a televízió előtt. A pórul járt gépkocsi-

vezető feldühödött, amikor látta, hogy a csemetéje egy 18 éven felülieknek ké-

szült pornófilmet néz. S azt is észrevette, hogy az asztalon fekvő tévéújságban 

be vannak karikázva a felnőtteknek szóló ilyen filmek. Úgy látszik, a fiam szá-

mára ez a tiltás ösztönzés — gondolta, visszakapcsolva az előadásán történtek-

re. 

Azonnal átváltott egy másik tévécsatornára. Ott éppen italokat reklámoztak, 

a szokásos kommentárral: „A túlzásba vitt alkoholfogyasztás árt az egészégnek!” 

Ő megrögzött antialkoholista volt. Évek óta nem nyelt le még egy féldeci konya-

kot sem. Szóval „a túlzásba vitt” — töprengett. Akkor most ebben a haragos ál-

lapomban miért ne hajthatnék fel egy pohárkával. 

Lement a szomszédos bodegába, s kért egy féldeci vodkát. A falon ki volt írva: 

„Dohányozni tilos!” Így, minden megengedés nélkül. Nem úgy, hogy „Itt csak 

egy cigarettát szabad elszívni”. Ő nem dohányzott. De nem érzett ösztönzést ar-

ra, hogy rágyújtson. 

 

 

5. Azt mondják: „szabad, mint a madár”; 

köszönöm, én ebből nem kérek. 

 

Megérkezett a tavasz, megjöttek a fecskék meg a gólyák. A fiatalember ha-

nyatt feküdt a füvön. Elmélázott, kémlelte az eget. Gondolatai így peregtek: 

Íme, az őseredeti szabadság a természetbe oltva. Az ég madarai előtt nincse-

nek akadályok. Korlátok nélkül szelhetik keresztül-kasul az eget. Nem úgy, 

mint mi, a Terrának nevezett bús bolygón lépkedők, akik legfeljebb csak a mű-

utak, no meg a kijelölt útvonalon közlekedő repülőjáratok közül választhatunk. 
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Mennyire igaz az, hogy szabad, mint a madár. Ilyen korlátlan önrendelkezéssel 

mi, földi emberlények soha nem részesedhetünk. 

S akkor megérkezett a gyakorlati érzékkel megáldott barátja, aki örökös hu-

morával kilendítette ebből az épületes gondolatközegből. 

— Megjött a törökországi járat — mutatott fel az égre, ahol nem a menet-

rendszerű Boeing, hanem egy gólyamadár landolt. — Szerencsétlenek. Olyanok 

ezek a szárnyasok, mint az egyetlen menetrend szerinti járaton szolgálatot tel-

jesítő légikisasszonyok, akik halálra unták már a szakadatlan csiki-csukizást. 

Szegény hosszúlábúak, mennyire nem szabadok. Nem válogathatnak a légi uta-

zási irodák ajánlatai között. Arra ítéltettek, hogy egyedül a „Törökország — Al-

sókiskúnkörösi Nagy Domokos csűrének tetején megépített fészek” járaton re-

pülhetnek. Oda-vissza. Fogdában tartja őket ösztönük. Na de mindegy, én sza-

bad vagyok. Szevasz. Sietek a menetjegyirodába, hogy kiválasszam magamnak 

azt a repülőjáratot, amellyel eljutok Indonéziába vagy Ecuadorba. Aszerint, 

hogy akaratszabadságom — no meg a pénztárcám űrtartalma — függvényében, 

mindenféle gólyaösztön-korlát nélkül melyiket választom. 

A heverésző, filozofáló fiatalembert megzavarta ez a közjáték. De azért a 

„szabad, mint a madár” illúzió legfeljebb csak megingott, de nem oszlott szét 

benne. Lám csak — kergette tovább gondolatait az eredeti irányban —, annak 

ellenére, amit ez az ipse itt össze-vissza karattyolt, mégis milyen szabadon éne-

kel a pacsirta, huhog a bagoly, károg a csóka, senki nem akadályozza meg őket 

abban, hogy háborítatlanul kifejezzék önmagukat.  

S akkor odajött hozzá a másik barátja, a dalénekes zeneszerző. Nem a sza-

badság bölcseleti tartalmáról, hanem annak köznapi meghosszabbításáról mon-

dott véleményt. Mégis végleg megingatta az ő „szabad, mint a madár” teóriáját. 

— Kibírhatatlanok ezek a gólyák. Bántják a fülemet. Szakadatlanul csak ke-

lepelnek, mást sem tudnak. S így van ez minden röpködőnél. Ha a csóka meg 

tudná választani, hogy mely hangnemben, fekvésben, milyen változatos dalla-

mot adhat elő, napestig hallgatnám a koncertjét. De nem, ő csak károg. Bezzeg 

én, ha akarom, pattogó indulót, ha kedvem tartja, lágy szerelmi dalt írhatok. A 

dúrok és a mollok között saját döntésem szerint válogathatok, kottázhatok, éne-

kelhetek dallamokat. Jó, hogy nincsenek madárszárnyaim, s így szabadon szár-

nyalhatok.  

 

 

6. Szabad-e az az ember, aki az Északi-sarkon áll, 

s nem választhatja meg, merre menjen, 

hiszen minden út dél felé vezet? 

 

A fatalista és a szabadakarat eszméjének teoretikusa összekülönbözött. 

— A Sors Könyvében meg van írva az egész életed — érvelt a fátum híve. — 

Az Északi-sarkról próbálj észak felé haladni. Képtelen vagy. Innen csak egy 

irányban — dél felé — mozdulhatsz el. Így van ez mindig. Bármi történik ve-

lünk, az csak egyféleképpen mehet végbe. Úgy, ahogyan azt a Végzet megszabja 

nekünk. Délibábokat kerget a balga, aki — amikor megválasztja az útvonalát — 

úgy véli, mintha saját akaratát érvényesítette volna. Nézze csak meg utólag azt 

a vaskos fóliánst, amelynek címlapján ott van: „Eleve elrendelés”, s megtalálja 
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benne leírva azt, hogy te akkor kizárólag csak azt választhattad, ami ki volt 

szabva neked. A szabad döntés csak az elhatározott tettek bekövetkezése utáni 

illúzió. Amolyan post festum mámoros szabadságérzés. Annak a következmé-

nye, hogy amikor határoztál, nem tudtad: egyedül csak ezt tehetted.  

— A fatalitásnak behódoló tisztelt sorstársam! — ellenvéleményezte ezt az 

eszmefuttatást az akarat szabadságát tisztelő vitapartnere. — S ne lepődj meg, 

hogy most sorstársamnak nevezlek, bár nem értek egyet veled. Ugyanis az vagy: 

velem azonos sorsú. Mindannyiunkra, akiket anya szült, ugyanaz a sors vár: 

meghalunk. De nem azért, mert valamilyen Nagy Könyvben ez van előírva. Ha-

nem, mert a biológia törvényei szerint más nem történhet. Csakhogy nem mind-

egy, miként fog beteljesedni ez a ránk mért megmásíthatatlan természeti pa-

rancs. Számtalan út áll előttünk. Bár valóban mindenik ugyanoda vezet: a vég-

zetszerű földi eltűnésünkhöz. A te szótáradból hiányzik egy szófűzés: a „jobb 

sorsra érdemes”. Ez ugyanis azt jelzi, hogy köztünk, a mindnyájan sorsszerűen 

halandók között akadnak olyanok, akik ehhez a végponthoz más életpályán is 

közeledhetnek, mint amilyenben másoknak részük van. Lehet, hogy sorstársa-

ink saját rossz elhatározásai miatt, ám nincs kizárva, hogy az elkerülhetetlen 

körülmények következtében jutott osztályrészül nekik a balsors. De hogy velük 

valami más is történhetett volna, azt a „jobb sorsra érdemes” pontosan kifejezi: 

ha mást is érdemelhettek volna, akkor nem csak az adott (sors)csapásokon ke-

resztül haladhatnának a sír felé. Egyszóval: hatástani Én-ontológiámban nem 

vagyok fatalista. Vallom: sorsunkat szilárd akarattal, bizonyos határok között, 

magunk is alakíthatjuk. Jól tudták latin elődeink: „Fata volentem ducunt, 

nolentem trahunt.” Az erős akaratú embert csak vezeti a sors, a gyenge akara-

tút magával hurcolja. Életelvem: ne rettenj meg a felismeréstől, miszerint bár-

melyik irányban teszel akár egy lépést is, mindenképpen a halál felé közeledsz. 

Hiszen a „hogyan jutok oda” megválasztása mégis csak nagymértékben tőled 

függ. 

Kettőjük közül az egyik, a fatalista úgy halt meg fiatalon, hogy figyelmen kí-

vül hagyta a vasúti átjáró előtt pirosan villogó fényjelzést, s gépkocsiját pozdor-

jává zúzta a 8,14-es gyorsvonat. A temetésén az őt búcsúztató barátja vigasztal-

ta a gyászolókat: nyugodjanak bele a történtekbe, mert ez így volt előírva. A 

másik, az elővigyázatosan gépkocsizó megérte az öregkort. Lehet, hogy azért, 

mert életelve volt: a szabadon és okosan választott cselekvésem legyen mindig 

védangyalom. 

 


