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Egyetlen emberi lény sem jön a világra  
függetlenül szabadként

Ebben az írásban sem hitekre, sem kívánságokra nem építünk, hanem csak az emberen és 
minden társadalomban szükségképpen megfigyelhető alapjelenségek társadalomelméleti 
implikációival foglalkozunk. Ebből az ismeretelméleti elvből kiindulva ki-/bemutatjuk, 
hogy az ún. felvilágosodás óta Nyugaton elterjesztett világszemlélet nem csupán az észér-
vek nélküli hittételektől tekintett el, hanem egyben létrehozta – szinte helyette – az „ön-te-
remtő”, önmegválasztó, egyén elképzelésével a maga – antropológiailag és szociológiailag 
naiv – irrealista társadalom-utópiáját, amelyet mint egy üdvözítő kényszerzubbonyt – a 
fejlődés nevében – a világ összes társadalmára rá szeretne erőszakolni.

(Valójában e világszemlélet nem a ténylegesen megfigyelhető Természet elismerését 
szorgalmazza, hanem terve a Teremtőnek az emberi mesterségességgel való helyettesítése.)

Kezdjük fejtegetésünket a dolgok közepébe vágva! A liberalizmus ősatyjai, mint 
Adam Smith, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, s akárcsak – a Robinson Crusoe 
szerzője – Defoe számára a társadalmi szerződés és a társadalom-teremtés általános, 
„medián” alapviszonyát, kapcsolatát valahonnan szabadon, önállóan Földre toppanó 
vagy óceánpartra sodorta egyének hasonmásaikkal való önszántú társulása képezi. A 
„felvilágosultak” a törzsiségtől eltekintő államalkotás „természetesnek” nevezett szabá-
lyai után kutatnak.

Valójában, a szabad önrendelkező egyének és köztük kialakuló egyetértésen, meg-
egyezésen, alkun alapuló társulás az emberi nem – antropológiai – adottságai miatt 
azonban sohasem és sehol sem lehet az első észlelt, megélt proto-tipikus emberi kapcso-
lat. Akárhogyan is jött létre az emberi nem, az emberi lény nemzőjétől, – ha nem hagy-
ták a Taigetosz szikláján – felnevelőjétől való egyoldalú függő, alárendeltségi viszony 
az, amelyet először tapasztal: magatehetetlenségen alapuló kiszolgáltatottsági viszonyt.

(A csecsemő agyának nagysága a felnőttének csak 30%-a. Lásd Kate Wong: Why 
Human Give Birth to Helpless Babies. In: Scientific American, 2012. augusztus 28.)

Egyetlen ember sem jött tehát a világra szabadnak (önrendelkezőnek), önálló életterv-
vel rendelkező és szerződni képes élőlényként, hanem a társadalom iránti elkötelezettség 
árán – mondhatni eladósodva – vált csak felnőtté.

Mindez közhely, de elfelejtett közhely, mert a modern piac-centrikus nyugati világ-
szemlélet igyekszik e tényt mélyre ható implikációival együtt elhomályosítani.

Az ember születéstörténetéből folyó adottság miatt valamiféle Társadalomnak a szer-
ződőképes nagykorúvá, felnőtté (!) válása előtt kell léteznie, s következésképpen min-
denkinek első átélt emberi viszonya, nem az egyenlő felek között szabadon, megkötött 
szerződés, előzmények nélküli piaci találkozás adta megegyezés.

Hiábavalóak tehát a farkas felnevelte Romulus és Remus és más legendák, fikciók 
kitalálása, amelyek az emberi lényt individualista módon nemzőitől független lénynek 
tüntetik fel, aki egyenlő félként szabadon szövetkezik. Valójában az első emberi kapcso-
lat egyenlőtlen felek közt húzódó inter-generációs kapcsolat.

Az emberek egyenlősége vagy egyenlőtlensége a köztük való viszonyban mutatkozik 
meg. S a legtöbb viszonyban egyenlőtlenség jelentkezik.

Szerződésekkel lehet ún. államot „alkotmányozni”, de a tehetetlenül való születés mi-
att valamiféle társadalomnak minden ember szerződésképes nagykorúvá válása előtt kell 
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már léteznie. Így a társadalmi élet minden rendszabályát kizárólag a piaci alkura emlé-
keztető, szabadon választott egyezkedések összességén alapuló szerződésekből való le-
vezetése, leszármaztatása ellentmond az emberiség, az emberi nem biológiai alapjainak.

Ugyanis az „ingyen” örökölt géneken és szoptatáson túl, az anyanyelv és az Írásban 
megadott axiómák, tilalomfák belenevelése az, ami az embert egy adott társadalom élet-
képes tagjává avatja.

A XIX. századbeli piaci előképre építő individualista alkotmányjogi-modellek, mond-
hatni „alkotmányjogi ötletek” tehát az emberiség antroposzociológiai valóságával össze-
vetve csak hiányos norma-rendszert alkothattak, mert az újszületett csecsemő nem élné 
túl „szabadlábra helyezését”.

A szabad egyén társadalmi státusza előtt, nélküle nem létezik.
Semmilyen észérv nem indokolja tehát, hogy az ún. egyenlő felek közti, előzmé-

nyektől eltekintő egyezkedések adta (piaci) társadalmi elkötelezettségeknek minden 
társadalom elsőbbséget tulajdonítson. Az ún. természet-jogi rendszer – az isteni kinyilat-
koztatás kikapcsolása óta – történelmileg „geopolitikailag” esetleges tákolmány – még 
ha Herbert Spencer ki is nyilatkoztatta a XVIII/XIX. század közti váltás idején, hogy 
szerződés minden társadalmi viszony ideál-típusa (Spencer: Sociologie. t III, 5). Ez alig-
ha nevezhető vívmánynak.

Az ún. természetes emberi jogokat mindenekelőttinek kinyilatkoztató (feltüntető) 
felvilágosodási bölcselkedés nem forradalmasíthatja egyszerű deklarációjával a társa-
dalmat. Ehhez a filozófiai mozgósítás nem elégséges: csak a biológia találhatná meg 
útját-módját annak, hogy az ember in statu nascenti önálló, független, önellátó lény 
legyen. Akkor lehetne a saját értékrendjének megteremtője. Akkor születne meg az 
individualista liberalizmus utópiája, az ún. „új ember”, a self-made man a szó szoros 
értelében. (F. Fukuyama: The backdrop to Nietzsche’s ideas. International New York 
Times, 2016. május 14.)

Valójában ma minden társadalmat óhatatlanul átsző háromféle kapcsolat:
1. a biológiai leszármazásból adódó,
2. a kulturálisan az elsajátított anyanyelvből és az azt civilizációvá bővítő Írás adta, – s 
3. a kollektív önfenntartásból adott szerződéses (gazdasági) együttműködés csak ezek 

mellett foglal helyet.
Bár a társadalmat összetartó ezen kötőanyagok szerepe hely és idő szerint változhat, 

de minden társadalomban jelen van. A kötelék viszonylagos fontossága határozza meg 
a társadalmak értékrendjét, és éppen ez az értékrangsorolás különbözteti meg a civilizá-
ciókat. (A. G.: Tolerance: Variation of the Concept According to Different Civilizations. 
Democracy and Tolerance. Paris UNESCO, 1995, 59–78.) Ennek tagadása, akárcsak az 
öntervezte, ön-teremtette ember, doktrinális utópia.

A liberalizmus és annak modernista hajtásának (irányzatának) terve az embernek a 
nem „számító”, nem hasznos viszonyok alól való felszabadítását célozza meg, mert 
megbélyegez minden viszonyt, ami nem pragmatikusan az egyén érdek-kalkulációjából 
folyik. E kötelékek adta ragaszkodások atavisztikus maradványokként, törzsi csökevé-
nyekként lesznek elkönyvelve. A prométheuszi progresszista, modernista ígéret: az em-
bert „teremtett” természetes adottságaitól felszabadítani. (E kérdés kapcsán egyébként 
a marxizmus neo-ricardói jellege is felismerhető, mert ez a beállítottság azt is jellemzi.)

Az ún. modernizálás mindenféle meglepő öncélú újdonságban a haladás diadalát ün-
nepli – akárcsak ennek sodrában az üzleti hírverés.

Summa summarum: Az egyöntetű egyenlőség elérhetetlen, az azonosság súlya elhá-
ríthatatlan.


