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Ambivalencia, személyiség és társadalmi változások

(Ambivalencia) Az ambivalencia ellentmondást jelent egy szisztémán belül. 
Ambivalencia jelzésére gyakran az antagonisztikus folyamatok és állapotok kifejezést 
is használják, vagy disszonánsnak nevezik ezeket. A társadalmi ellentmondásokat – a 
társadalmi célösszeférhetQség hiányát – és az ebbQl adódó feszültségeket az inkonzisz-
tencia kifejezés jelzi.

A társadalmi célösszeférhetQség nem jelenti az ellentmondások teljes hiányát. A 
társadalom cselekvQ szubjektumai – emberek, formális és informális organizációk 
– különbözQek, különbözQ képességek és lehetQségek hordozói. Ennek megfelelQen 
különbözQ célok megvalósításán fáradoznak. Ezzel nincs is semmi probléma, mert 
hiszen a differenciálódást – ami az egymástól való különbözQséget hozza magával, 
vagy abból fakad –, s mi több, az antagonisztikus jelenségeket – mint ahogy ezt 
látni fogjuk – magából az anyagi létezésbQl sem lehet kiiktatni, de ha lehetne, ez 
akkor sem lenne célszer_.

Ami a társadalmi differenciálódást illeti, érvényes, hogy a differenciálódás normális 
esetben integrációval zárul. Az integráció pedig a szociálemocionális érzelmi védettség 
elQfeltétele és annak a bizonyosságnak a záloga, hogy az ember egy rendezett világban 
él, ahol konszenzus – erQs egybehangzó vélemény – védi társadalmi pozícióját, státuszát, 
tevékenységét, szociális szerepét és az élet fenntartásához szükséges javak birtoklását. 
Ellentmondások, feszültségek elkerülhetetlenek, de ezekkel sincs probléma, mert hiszen 
maga az anyagi lét forrása sem egyéb, mint az eredeti semlegesség feladása és antagoniz-
musok „vállalása”. EbbQl kifolyólag társadalmi antagonizmusok is csak akkor jelentenek 
súlyos problémát, ha a társadalmi szereplQk által követett célok olyannyira ellentétesek, 
hogy egymás létét kizárják. Talcott Parsons errQl a következQket írja: „Ha egy normatív 
(társadalmi, gazdasági) szisztéma konzisztens akar lenni, akkor azon felül, hogy tagjai 
bár meglehetQsen tág határokon belül különbözQ célokat t_znek ki maguk elé, ezeknek 
a céloknak a megvalósítása során nem léphetnek fel olyan viselkedési minták, amelyek 
egymás létjogosultságát kizárják.” EbbQl következik, hogy „egy normaszisztéma, amely 
egy interakció stabilitását hathatósan kívánja szolgálni, kénytelen a szisztémán belül egy-
másra ható szisztémaelemek által követendQ célokat is meghatározni, legalább is annyi-
ban, hogy a célok összeegyeztethetQsége ne legyen kizárt.” (Parsons in Hartmann 1967, 
[153–172.] 157. o. Vö.: Menyhay 1990.) A célok összeegyeztetésének feladata nyilván 
az államra hárul.

MielQtt továbbmegyünk, érdemes a bevezetQben írt mondatot, „Az ambivalencia el-
lentmondást jelent egy szisztémán belül”, közelebbrQl megnézni.

(Struktúra, funkció, szisztéma) A szisztéma alapja a struktúra. Struktúra egy dolog – tá-
gabb értelemben – egy jelenség szerkezete. Ami a jelenségeket illeti, példának vehetjük 
a lelkiéletet, amelynek feltételezett m_ködésre képes szerkezete Freud szerint az Es (a 
hajtóerQk), az én és a felettes én. (Freud XV. 62–118.)

 A dolgok szintjén példaként említhetjük a kompjutát. A kompjuta belsQ szerkezete bonyo-
lult összetétel_, de az összetétel maga – a kompjuta felépítése – még korántsem szisztéma. 
Szisztéma akkor válik belQle, ha energia hozzáadásával m_ködésbe lép – funkcionál – még-
pedig tartósan egyöntet_en, azaz nem egyszer így, másszor úgy. Mondhatjuk: szisztéma = 
struktúra + stabil funkció.
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A dolgok megértéséhez szükséges továbbá tisztázni, hogy mit jelent az a mondat, hogy 
az antagonizmust – magából az anyagi létezésbQl sem lehet kiiktatni, de ha lehetne, ez 
akkor sem lenne célszer_, ha csak nem az a cél, hogy az anyagi világ megsz_njön létezni 
és visszatérjen forrásába, a semlegesség szintjére, az Qsenergia – a nyugalmi energia, a 
kozmológia állandó – örökkévalóságába.

(A semlegesség részleges feladása. Az antagonizmus teremtQereje) Az antagonizmus 
– az ellentmondás – képletesen a plusz és a mínusz – egymás mellett egy szisztéma 
fenntartását, egybeolvadva pedig a szisztéma szétesését, megsemmisülését szolgálják. 
Ezen az elven nyugszik a teremtés. Az nyugalmi Qsenergiában a plusz és a mínusz 
differenciálatlan. Az anyagi lét a semleges Qsenergia – a kozmológiai állandó (E0) – 
formafelvételével valósult meg. A semleges nyugalmi Qsenergia hatásmechanizmussal 
egészült ki, azaz semlegességét feladva érvényesítette a benne lévQ ellentmondás lehe-
tQségét – általánosítva a pluszt és a mínuszt – amelyek az atom szerkezetében proton 
(+) és elektron (–) formájában jelentek meg, úgy, hogy a semlegesség – a Nulla – a 
proton mellett mint neutron tovább jelzi kiiktathatatlan jelenlétét a dolgok alapvetQ 
ellentmondásában is. Mindaddig, amíg ez az alapvetQ ellentmondás – ambivalencia – 
egymás mellett létezik, léteznek dolgok. Az egymással összeolvadva a következQket 
jelenti: Ha a plusz és a mínusz – a proton és az elektron – a proton mellett jelen lévQ 
Semlegességgel újraegyesülne, az atom elvesztené szerkezetét és ez magával hozná az 
atomszisztéma megsz_nését is, maradna az eredet, az örök kozmológiai állandó a látens 
teremtQ hatásmechanizmusával egyetemben, amelynek újraaktivizálása kellene ahhoz, 
hogy dolgok ismét létrejöjjenek.

(Az alma nem esik messze a fájától) A teremtés ambivalenciája végigfut az evolúción, s 
hogy úgymond az ember ambivalens természetébe torkollik. Az em ber ellentmondásos 
természetének lényege, hogy az ember keresi a feszült sé get, az izgalmat, a kalandot, és 
ugyanakkor nyugalomra, békességre, feszült ség  men tességre is vágyik.

A feszültségkeresés szükségletét a környezettel vívott harc is fokozta. Ez abból az idQ-
bQl származik, amikor az em  ber a természeti erQkkel a túléléséért küzdött. A harcra való 
alkal mas sá  got – az agressziós potenciál tartós szintjét – a vérben egy bizonyos adre na -
linszint biztosította/biztosítja, ami az embert magasabb teljesítményekre – vé  dekezésre, 
akadályok leküzdésére – tette/teszi képessé. 

Az evolúció azonban a társadalmi és gazdasági fejlQdés mögött tra gi ku san le
maradt, és ez alapjaiban befolyásolja a társadalmi kapcsolatok és fo lya  ma tok mi-
nQségét.

Míg az ember a természettel szemben kétes érték_, már majdhogynem to tá lis „gyQ-
zelmet” aratott, az evolúció nem gondoskodott az agressziófelesleg in do kolt visszafej-
lQdésérQl. Hogy úgy mondjam, az embernek alkalmasnak lát szó bio lógiai organizáció 
még mindig úgy érzékeli, hogy azzal az inten zi tás sal kell harcolnia, küzdenie, gyQznie, 
mint annak idején, amikor minden bo korból vad állatok leselkedtek rá. Ebben a ma már 
túlzottnak tekinthetQ vé de kezési kész ségben keresendQ többek között a háború oka. Igaz 
az a mon dás, hogy a leg jobb védekezés a támadás. A túlzott védekezési készséget ál ta lá-
nosítva a há borúskodásra való készséggel lehetne jellemezni. A háborús ko dás formái nak 
gy_jteményében található a konkurenciaharc is.

Az ember ambivalens természetének másik oldala, a pszichikus higiénia, olyan 
szük  ségletekben jelentkezik, mint a harmónia, a kiegyensúlyozottság és a fe szült -
ségcsökkentés utáni vágy. Ezzel kapcsolatban hasznos lehet tudni, hogy a nyugalom 
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utáni vágy – szükséglet – az ember eredetével függ össze, azzal a te  he tetlenséggel, 
amely az úgynevezett nem szerves anyagra jellemezQ, amely bQl az ember kiszakadt 
és ahová – Freud szerint – visszatörekszik. Írja, hogy a végcél az ember éle té  ben csak 
az „élet kiindulópontja lehet, amibQl az élet egyszer kifejlQdött.” (Freud XIII. 40.) Ez az 
an organikus anyag és az ezt megelQzQ kozmológiai állandó, az E0. Ha Freud ér velését 
elfogadjuk, akkor azt is el kell fogadnunk, hogy a vissza té  rés az ere det hez nemcsak az 
anorganikushoz való visszatérés látens vá gyát/haj  tóerejét je lenti, hanem sokkal inkább 
visszatérést az abszolút eredethez, az organikus lét elQtti differenciálatlan létezéshez. 
Tulajdonképpen az ember esetében az eredet formákban részben meg  valósult önmaga 
tér vissza önmagához, önmagába, és ezt az ember úgy éli meg, hogy énje sz_nik meg 
létezni. Az ember énje pedig nem egyéb, mint an  nak éber állapotban való át élése, ami-
hez visszatér. 

Lényegé ben a freudi halál felé sodródás erejérQl van szó.
Látni kell azt is, hogy az úgynevezett nem szerves anyagban rejlQ tehetetlenség az 

öröm szer  zés elvének fontos táplálója, a semmittevés, az alvás és a relaxáció – a fe szült -
ségfeloldás – formájában. És itt lehet és kell megragadnunk az alábbiakban ismertetett 
balanszmodellt és en  nek segítségével a kognitív disszonancia lényegét, amelyek szinte 
kézzel fogható közelségbe hozzák az emberi ambivalens természetének visszásságát, ami 
abban nyilvánul meg, hogy az ember, ha egyszer ambivalens helyzetbe került, a pszichi-
kus higiénia kényszerének engedve igyekszik ezt feloldani. A feloldás egyik lehetQsége 
a személyiségváltozás.

(A balanszmodell) A balanszmodell a lehetQ legegyszer_bben mutatja be, hogy az 
ember milyen könnyen kerülhet ambivalens helyzetbe, anélkül, hogy az ambivalen-
cia tudatosodna. Ebben az esetben csupán a rossz közérzet jelzi, hogy valami nincs 
rendben. 

A balanszmodell könnyebb megértése érdekében hozott példa négy kon zisz tens és 
négy inkonzisztens esetében a társadalmi kapcsolatok és folyamatok ke  vésbé a tudatos szin-
ten, sokkal inkább a nem tudatos szinten játszódnak le, ame lyek so rán az érzelmek, a szim-
pátia és az antipátia jelentQs szerepet kap nak.

Nézzük meg a balanszmodell legegyszer_bb változatát, az A-B-X-mo dellt, ame lyet 
ábrákkal támasztunk alá! Ebben a modellben két rendQrt sze  re pel te tünk, és ezek egy-
máshoz való lehetséges viszonyát mutatjuk be a har ma  dik tényezQ, a b_nözés bevonásá-
val és azon keresztül, hogy megnézzük, a ren  dQrök viszo nyu lá sa a b_nözéshez hogyan 
befolyásolja a rendQrök egymás hoz való viszonyát az antagonisztikus tendenciákat 
illetQen. 

A és B a rendQrök neveit képviselik, X a b_nözést. Az elsQ négy eset kon zisz  tens, azaz 
ezekben az esetekben az ambivalencia nem játszik szerepet:

1. A és B rendQrök barátok (+). Mindketten az X objektum által kép vi selt b_ nö zés 
ellen vannak (-)(-).

2. A és B rendQrök nem barátok (-). Az A rendQr barátkozik a b_nözQkkel (+), B 
nem (-).

3. A és B rendQrök nem barátok (-). Az A rendQr a b_nözés ellen van (-), nem köt 
barátságot a b_ nözQkkel, de B igen (+).

4. A és B rendQrök, barátok (+), mindketten b_nözQkkel ba rát koz  nak és hagy ják ma-
gukat megvesztegetni (+) (+).
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Ábrázolva a következQ kép tárul elénk:

A négy inkonzisztens eset: 
1. A és B nem barátok (-), de mindketten hagyják magukat a b_nö zQk  tQl meg vesz-

tegetni (+) (+). 
2. A és B rendQrök, barátok (+), A barátkozik b_nözQkkel (+), de B nem (-).
3. A és B rendQrök, barátok (+), A b_nözés ellen van (-), de B nem, beállí tott sága a 

b_nözQkkel szemben barátságos (+).
4. A és B nem barátok (-), ennek ellenére mindketten a b_ nö zés ellen vannak (-) (-).

Ábrázolva a következQ kép tárul elénk:

(Kognitív disszonancia) A kognitív disszonancia lényegét a balanszmodell se gít     ségével kö-
zelítettük meg. A balanszmodell axiomatikus, ami azt jelenti, hogy logikájához kö zelebbi 
ma   gya rázat nem szükséges, viszont egyszer_ségének hátránya, hogy komp lex tár sa dal mi 
folyamatok felvázolására nem alkalmas. Erre, mint látni fog juk, a ba lansz modell továbbfej-
lesztése, a kognitív disszonancia ad lehetQséget. 

1. ábra. Balanszmodell 
(Forrás: MENYHAY 1998, 197)

2. ábra. Balanszmodell
(Forrás: MENYHAY 1998, 197)
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Festinger az ellentmondások feloldásának lehetQségeit két pontban foglalta össze. 
Egy ellentmondásos szisztémában élQ embernek – ellentmondások kal küzdQ ember-
nek – egyik lehetQsége, hogy a meglevQ ellentmondásos szisz té  mát kognitív (tudatos) 
tartalmakkal – indoklásokkal – egészítse ki. Az indok lás rendszerint a pszichológiából 
ismert racionalizálással – a megmagyarázom a bizonyítványomat módszerrel – történik, 
aminek célja, hogy a disszonanciát ésszer_sítési törekvésekkel bagatellizálják, jelentQ-
ségüket lekicsinyítsék vagy ar  ra utaljanak, hogy az ellentmondás csupán látszólagos. A 
másik lehetQség, hogy a disszonancia érzelmi átállásokhoz – beállítódások változásához, 
szemé lyi ség változáshoz – vezet, ami tömeges jelenségként a kultúra és az ezzel szo ro  san 
összefüggQ gazdálkodás és vállalkozásetika változását vonja maga után, ami végeredmény-
ben társadalmi változásokhoz kell hogy vezessen. (Festiger 2012. Vö.: Beckmann 1984.) A 
kognitív disszonancia lényegét Kurt Freisitzer, a Grazi Egyetem professzora és volt rektora 
annak idején a következQképpen magyarázta meg nekünk.

A professzor, Freisitzer szokásának megfelelQen megkérdezte a hallgatóságot, hogy akar-
nak-e mesét hallgatni. Hát persze! A professzor ki nem hagyta volna, hogy „egyszer volt, 
hol nem volt”, volt egyszer egy nagyon gazdag milliomos, aki enyhén szólva nem igen 
szerette a négereket. Történt egyszer, hogy díszvendégként meghívták Qt egy konferenciá-
ra, amely a négerek sajátos amerikai problémáit volt hivatott elemezni. Díszvendégként az 
elsQ sorban kapott helyet. A konferencia végén valaki fölment a pódiumra és bejelentette, 
hogy a milliomos négergy_lölQ barátunk egy jelentQs összeget ajánlott fel az elesett né-
gercsaládok problémáinak enyhítése céljából. A bejelentést tapsvihar fogadta. A meglepett 
milliomos zavarában felállt, a közönség felé fordult és meghajlással fogadta az ünneplést. 
Na, már most ugye felmerül a kérdés – f_zte hozzá a professzor –, hogy milyen lehetQsége 
volt emberünknek arra, hogy a négerellenes beállítottsága és a négerek támogatása közti 
ellentmondást feloldja? Persze az ellentmondás által kiváltott rossz közérzetét enyhíthette 
volna, ha bagatellizálja dolgot és azt mondja magának, hogy hát nem nagy ügy. Ezt nem 
tehette, mert a „felajánlott” összeg nagysága érzékenyen érintette. Persze, mondhatta volna 
ott a helyszínen azt is, hogy kérem, itt valami tévedésrQl van szó. Ebben az esetben egy új 
ellenmondással kellett volna szembe néznie. Ugyanis, ha ezt teszi, megmarad a pénze, de 
fel kellett volna adnia azt az igényét, hogy továbbra is díszvendégként kezeljék, és mint 
népszer_ adakozó jó embert tartsák számon. Inkább fizetett. Ezzel egy újabb ellenmondás 
jött létre. Hogyan jön az össze, hogy egy ember, aki a négerekrQl nagyon rossz véleménnyel 
van, négereket támogasson? A beállítódásváltozás – a személyiségváltozás – szinte be volt 
programozva. Így lett Saulusból Paulus. Vagy itt van egy másik eset.

Egy derék egyetemi hallgató azzal dicsekedett társainak, hogy megismert egy lányt. 
Azt kérdezték tQle, hogy hát, de milyen? Hát, megteszi – vélte a fiatalember. Miután el-
vitte a lányt vacsorázni, az után érdeklQdtek társai, hogy hát mi volt vacsora után. Semmi 
különös. Így ment ez egynéhány napig, mígnem a szerény jövedelemmel rendelkezQ hall-
gató az anyagi csQd szélére nem került, de ennek ellenére kitartott a mellett, hogy elvben 
nem kizárt reménye be fog teljesülni. Fáradozásait végül is kölcsönökbQl finanszírozta. 
Arra a kérdésre, hogy hát milyen ez a lány, idQvel a „megteszi” helyett „szép”, majd „na-
gyon szép”, és ezután „gyönyör_” jelzQt használt. Ezzel enyhítette az ellentmondást áldo-
zatának nagysága – „befektetése” – és ennek eredménytelensége között. Ehhez arra volt 
szükség, hogy beállítódása a lánnyal szemben megváltozzon, hogy a lány értékét növelje 
és arányba hozza „befektetéseinek” nagyságával.

 Freisitzer professzor tanulságos „meséi” után nézzük meg, milyen mérték_ rombolást 
tud véghezvinni az ambivalencia komplex társadalmi folyamatokban! Ezt az égetQ problé-
maként jelentkezQ munkanélküliséggel és az ebbQl fakadó disszonancia-sorozat bemutatá-
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sával tesszük szinte kézzel foghatóvá. Azt vizsgáljuk, hogy a tartós munkanélküliség a kog-
nitív disszo nan cia hatására milyen személyiség- és társadalmi változásokhoz kell hogy ve-
zes sen. A nyilvánvalóvá váló összefüggések egyértelm_en mutatják, hogy a társada lom  mal 
való radikális szembehelyezkedést, a b_nözés növeke dé sét, a kábító sze re  zés és a szekták 
terjedését nem lehet a szabadság árának te kin teni, mint ahogy ezt a neoliberális ideológia 
látni szeretné. Fejtegetéseink során egyértelm_vé válik, hogy itt nem a szabadság áráról van 
szó, hanem a tartós munkanélküliséget sokkal inkább egy meghatározott és jól körül ír ha tó 
társadalmi és gaz da sági rend egyenes következményének kell te kintenünk.

Ezt úgy is kifejezhetjük, hogy az elemzés során láthatóvá váló etikátlan jelenségek ter-
mészetesek, olyan értelemben, hogy az ember az adott evolúciós erkölcsi és intelligencia-
szint közti szakadékra való tekintettel elegendQ kulturális és állami – közületi – me  derbe 
terelés nélkül, az adott körülmények között képtelen más lenni, mint ami lyen, és képtelen 
másra, mint amit tesz.

Az alábbi szöveg és a 3. ábra alapján nézzük meg ezt közelebbrQl. 
Az ambivalencia m_ködési elvének bemutatására szánt disszonanciasorozat két alap-

vetQ ellentmondásból indul ki. Az egyik a társadalom beállítódása a mun   ka nélküliekkel 
szemben, a másik a munkanélküli beállítódása a munka nél kü  li ség gel – a társadalmi be-
állítódással – szemben. Ami a társadalmi beállí tó dást illeti, mondhatjuk, hogy a munka-
nélkülieket legalább a gyanú, ha nem a ki taszítottság légköre veszi körül. A társadalom 
fenn  tartásokkal kezeli a mun ka nélkülieket, és ez annyiban indokolt, hogy tar tós mun-
kanélküliség esetén az el csürhésedés szinte elkerülhetetlen. A munkanélküli pszichikus 
problémája a po zitív önkép szükségletébQl fa kad, ne vezetesen abból, hogy szinte lehe-
tetlen a sa ját pozitív önkép fenn tar tá sa ér de kében egy társadalmi konszenzuson nyug vó 
elQítélettel hathatósan szem  be száll ni.

A munkanélküli negatív sztereotípiája erQsebb a munkanélküli pozitív ön kép   igé nyénél, 
mert kívánsága, pozitív önképigénye képtelen a társadalmi kon  szen  zust megváltoztatni. A 
kognitív disszonancia ereje viszont a mun ka nél  kü lit az ellentmondásból fakadó feszültség 
csökkentésére ösztönzi, ame lyet nem tud megoldani, mert válassza bármelyik lehetQséget 
is, az ön el le nes ség és a tár  sadalomellenesség elkerülhetetlen. Ha a munkanélküli a társa-
dalmi ne gatív be  állítódást a munkanélküliekkel szemben elfogadja, munkakerülQ lesz és 
an ti  szociális beállítódásán keresztül válik a társadalom ellenségévé; ha nem fo gad  ja el, 
akkor kerülQ út keresése nélkül a társadalomellenességnél köt ki, ami ne ki sem jó, de ez 
aligha tudatosodik.

A munkanélküli a disszonanciát úgy is elkerülheti, hogy úgy a társa dal mat, mint a 
munkanélküliséget elfogadja. De ebben az esetben a társadalom be    állí tó  dását  a munka-
nélkülivel szemben is el kell fogadnia, ha nem akar újabb el lent   mondásba keveredni. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a rosszat, a b_ nö zést is el kell fogadnia. Ha a munkanélküli a mun-
kanélküliséget úgy utasítja el, hogy a tár  sa dal mat el fo gadja, akkor is súlyos ellentmon-
dásba keveredik. A di sszo nan ci át csak racio nalizálással, a valóság el_zésével, kábítással, 
alko ho liz  mussal és ká  bító sze rezéssel képes enyhíteni, vagy úgy, hogy vigaszt és szo  ci ális 
érzelmi vé   dett séget keres, és talál, nem ritkán a szekták közös sé gei ben.

Minél nagyobb a munkanélküliség, annál nagyobb a veszély, hogy a munkanélküliség sze-
mélyiségromoláshoz vezet, és ezen keresztül a negatív irányú társadalmi változás elkerülhe-
tetlen. A közmunka bizonyosan csak szükségmegoldás és átmenetet képez egy emberségesebb 
társadalomba, akkor is, ha még messze van az ideális állapotoktól. Súlyos problémákat máról 
holnapra megoldani képtelenség. De a közmunka szükségmegoldásnak jobb, mint a tétlenség, 
mert máris ad valamit – foglalkoztatást és a személy önbecsülésének növelését.
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3. ábra. Kognitív disszonancia, munkanélküliség és társadalmi folyamatok
(Forrás: MENYHAY 1998, 199; MENYHAY 2000, 195)
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(Ambivalencia, szerepzavar és szerepkonfliktus) Szerepzavarról akkor beszélünk, 
ha egy személy olyan egymásra vonatkoz ta  tott viselkedési minták megvalósítását 
t_zi ki célul, amelyek egy tQle idegen sze   mély szerepének betöltésére igen, de saját 
szerepének megvalósítására nem al  kal masak. 

Voltaire egy lehetséges szerepzavar körülményeit a következQképpen írja le: 
„Min  den embernek jogában áll, hogy tökéletesen egyenlQnek tartsa magát a töb  bi 
emberrel, de ebbQl nem következik, hogy egy bíboros szakácsa paran csol  ja meg 
urának, hogy fQzze meg a vacsoráját.” (Voltaire 1983, 202)

A szerepkonfliktus három fajtáját különböztetjük meg.

(A szerepkonfliktus elsQ változata) Ebben az esetben egy személy két vagy több 
funkciója – szerepe – egy és ugyan  azon organizáción belül ellentétes elvárásokra 
épül fel.

ElQfordulhat – és elQ is fordul –, hogy szülQk nevelési funkciójukat a csa lád 
anyagi hátterének megteremtése érdekében elhanyagolják, mert egy és ugyan  azon 
organizáción – a családon – belül a szülQkkel szemben támasztott el  vá rá sok az adott 
társadalmi és gazdasági célösszeférhetQség (célössze fér he tet  len ség) keretein belül 
egyidej_leg nem megvalósíthatók. ElQfordulhat, hogy a pénz keresés lesz elsQdle-
ges, ennek következtében a nevelQi-szülQi szerep hát tér  be szorul.

A pénzszerzés prioritása közvetlenül nemcsak a társadalmi célösszefér he tet  len-
ség kényszerén – megélhetési nehézségeken – alapulhat, hanem közvetve, en   nek 
– a társadalmi cél-összeférhetetlenségnek – személyiséget romboló ha tá  sá  ból is 
fakadhat. Ugyanis a társadalmi cél-összeférhetetlenség velejárója egy ál  talános 
társadalmi rendezetlenség, amely asszociációs (képzettársítási) aján  la  tain keresztül 
az eredeti animális hajtóerQk szabadon bocsátásának ked vez, ami egyet jelent az 
énerQ – az önszervezési képesség – gyengülésével. A má sik ol  dalról megközelítve, 
az énerQ leépülése az animális hajtóerQk elha tal  ma   so dá sá  val jár, azaz a társadalmi 
célösszeférhetQség romlásával párhuza mo san a freudi hajtóerQk, a szexualitás, az 
éhség és a halál – a megsemmisülés és meg  sem  misítés tendenciái –, az általános 
hajtóerQk, az agresszió, az egoizmus és a bir  toklás – az aeb-komplexum – az egye-
det, a személyiséget és a társadal mat ká  rosító hatásai szinte fantasztikus gyorsaság-
gal és intenzitással fokozód hat  nak. Az éngyenge ember aztán elkezd futni a pénz 
után abban az illúzióban, hogy a pénz és mindaz, ami pénzért kapható, alkalmas azt 
a biztonságot nyúj ta   ni, amit valóban csak a szociális érzelmi védettségre támaszko-
dó énerQ képes. Így aztán az animális hajtóerQkbQl fa ka  dó mindig többet, mindig 
többet elv jómódú szülQket is belehajszolhat egy tes  tet-lelket ölQ pénzhajszába, 
aminek végül is a család, a családi élet és a ne ve   lés issza meg a levét.

„A mammonizmus pénzfetisizmusa a pénz kialakulásától kezdve szerepet játszott 
úgy a sze   mé lyiség formálásában, mint a társadalomalakításban, de ez az elem, hogy 
min den nek ára van, hogy tendenciálisan mindent pénzzel mérünk, a monetáris gazda-
ságfilozófia kö vet kez mé  nye ként erQsödött fel annyira, hogy a pénz önállósult, önálló 
gazdasági és ha talmi té nye zQ  vé vált. A »pénztermelQ« folyamatok a reálfolyamatok-
tól (a termeléstQl) el szakadtak, és önál  ló, önmagát új ratermelQ mechanizmussá vál-
tak. Ez a monetarizmus mo netáris elemének lé  nye ge.” (Menyhay 1998, 21)

„Közhelyszinten ismert, hogy a civilizáció védelme ártalommá fordul, az éhezés 
átcsap »nagy zabálásba«, hogy a lakáshoz való jutás elégtételének öröme mekkora 
árat fizettet, hogy ál  talában az életért való küzdelem eszközei megeszik olykor ma-
gát az életet, amit szol gál ni uk kel lett volna.” (Losonczi 1989, 69) 



MENYHAY IMRE: AMBIVALENCIA, SZEMÉLYISÉG ÉS TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK 9

A társadalmi és gazdasági célösszeférhetQség biztosítása egy egész sé ge sebb 
nem zedék felnevelése szempontjából elsQrend_ társadalmi feladat, ami nem min-
den esetben egyezik a gazdasági érdekekkel. Ha az állam nincs résen, nyomorodik 
a nemzet.

A klasszikus kapitalizmus történetében ismertek azok a nézetek, amelyek a gaz -
dasági racionalizmus elvére hivatkozva vallották, hogy a munkásnak annyi bért 
kell adni, amennyi elegendQ saját munkaerejének újratermelésére és a mun  kaerQ 
újratermelésére. A munkaerQ újratermelése alatt az öregedQ munkás mun  kaerejének 
gyermekei által való pótlására gondoltak. 

A modernnek tartott posztindusztriális gazdaság a monetáris filozófia ha tá sá ra 
más irányba tereli a fejlQdést: A munkaerQ újratermelése egyéni és társa dal mi fel-
adat, aminek beruházási költségei a beruházóknak nem térülnek meg. En nek oka, 
hogy a munkaadó a munka csereértékét a kereslet és a kínálat alap ján fize ti meg, a 
humánberuházások során megnövekedett munka-hasz ná la ti érték pe dig a munkálta-
tót gyarapítja. Ezen az úton is hatalmas értékek áram lanak az egyén privát szférájá-
ból és a társadalomból a tQke gyara po dá sá nak irányába, ami nek valahol kell, hogy 
határa legyen. (Lakatos 2000) Ezt a rablásszámba menQ forráselvonást a tQke javára 
és a társadalom kárára az állam nem nézheti tétlenül.

(A szerepkonfliktus második változata) Egy személy egy organizáción belül megva-
lósítandó két vagy több intézmény nor   máinak – szerepeinek – megvalósítása köz-
ben ellentétes elvárásokkal talál ja magát szemben.

A vallási organizációk szerepelvárásaival összeegyezhetetlen az anyagias ság, 
vi szont vallási organizációk is rá vannak utalva az anyagi háttérre, ame lyet adó-
behajtással is biztosíthatnak. Ebben az esetben célszer_ olyan gazdál ko   dás etikát 
kialakítani, amely képes a személyes szerepkonfliktust elkerülni. Ezt oly módon le-
het megoldani, hogy az adóbehajtást nem teológus gazdasági szak   emberekre bízzák.

(A szerepkonfliktus harmadik változata) Ebben az esetben egy személytQl egymástól 
független organizációk intézményei ellentétes ma ga  tar  tást követelnek. 

Itt említhetjük annak a menedzsernek az esetét, aki a csa ládban a szeretQ család-
apa elvárásaival és gyakorlatával nem vagy csak ne    he zen – pszichikus konfliktusok 
árán – képes összeegyeztetni a gazdasági or   ga nizációban tQle várt szerepet, mely 
érzéketlenségre, rideg gazdasági ra cio na  liz musra épül fel.

További példának hozhatjuk fel az iskolaigazgatók szerepkonfliktusát az USA-
ban. Egy részt el várják tQlük, hogy tekintélyes személyiségekkel barátkozzanak, 
és ezek befolyásán ke resz tül gon doskodjanak a pedagógusok fizetésének kedvezQ 
alakulásáról, másrészt el vár ják, hogy az igaz gatók és a tanári kar között informális 
baráti kapcsolatok alakuljanak ki. Ez a sze rep konf lik tus egy szerepzavaron nyug-
szik, azon, hogy a kollektív feladatokat el látó peda gó gusok fize té sé nek nagyságát 
privát személyek jóindulatára bízzák. Seemann 26 településen el végzett vizs gá la-
tai ra hivatkozva Cohen megállapítja, „hogy rendszerint azok az igazgatók vol tak 
képesek ma ga sabb díjazást kiharcolni, akiknek jó kapcsolataik vol tak a magasabb 
tár sa dalmi rétegek felé, de ugyan akkor a kollégákkal szemben tisztes tá volságot 
tartottak”. (Cohen 1968, 305)

A szerepkonfliktusok harmadik csoportjában található a kettQs állampolgársággal 
rendelkezQ politikai és gazdasági döntéshozók szerepkonfliktusa is. Az egy test-
ben két lélek egyrészt a kifinomultabb intelligenciával és érzelmekkel rendelkezQk 
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kiegyensúlyozott lelkiéletét boríthatják fel, másrészt az államnak mindenképpen 
számolni kell azzal, hogy a kettQs állampolgársággal rendelkezQ döntéshozók ma-
gatartását az ambivalencia kényszere adott estben mindenképpen befolyásolni fogja.

Az ambivalencia, mint a személyiséget, a kultúrát és a társadalmat lényegesen 
befolyásoló tényezQ fontos szerepet játszik a jövQ alakításában. Ennek megfelelQen 
az eddiginél nagyobb odafigyelést érdemel.
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