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 ■A pszichológiai szakirodalom régóta nélkülöz egy olyan átfogó 
jellegű, széles áttekintést nyújtó, elemző művet, amely az ember 
kockázatvállaló maga tartását, és ezzel összefüggésben életminő-
ségének az alakulását helyezi górcső alá. A könyv a maga nemé-
ben úttörő vállalkozásnak tekinthető, ha úgy tekintünk rá, hogy 
egy új szemléletmód (tudományág?) körvonalait vetíti előre, de 
hasznos útmutatást nyújthat azok számára is, akiket az életszer-
vezésnek – az életminőségnek, a biztonságnak, a XXI. század ki-
hívásainak és kockázatainak – a kérdése foglalkoztat, valamint 
azoknak is, akiknek hivatásához hozzátartozik az emberi életmi-
nőség javítása.
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Sartre írja egy helyen, hogy sok mindenre megtanítanak ben-
nünket, de élni nem. Sok igazság van ebben. Az élet annyiféle 
érzés, gondolat, szükséglet, hatás, elvárás, késztetés, törekvés 
összefonódásából áll az ellentmondások olyan kibogazhatatlan 
szövevényét alkotva, hogy az szinte követhetetlen az ész szá-
mára. Soha nem lehetünk biztosak abban, hogy a sokféle motí-
vum közül mikor, melyik, milyen szerepet játszik döntéseinkben, 
mint ahogyan abban sem, hogy döntéseinknek hosszabb távon 
mi lesz a várható következménye. Az élet nemcsak állandó 
küzdelem, ahogyan ez a közhely számtalanszor elhangzik, ha-
nem minden nappal új csatatérre is érkezünk. Meg kell küzde-
nünk érdekeinkért, céljainkért, hitünk megőrzéséért, a létezés 
értelméért, miközben folyamatosan szembe kell néznünk a halál 
állandó fenyegetésével. 

A pszichológia az életszerveződést az ésszerű viselkedésből, 
a racionális gondolkodásból kiindulva próbálja magyarázni. de 
vajon csakugyan ésszerűen élünk-e, tisztában vagyunk-e vele, 
hogy életünknek mely sajátosságai azok, amelyek felelősek jó 
közérzetünkért és boldogságunkért? Hiszen sokszor tanúsítunk 
olyan magatartást, amellyel bizonyítottan hozzájárulunk életmi-
nőségünk romlásához és korai halálunkhoz. Hogyan fér össze 
ez a magatartás a racionális gondolkodással? Milyen személyi 
tulajdonságok és környezeti hatások felelősek a gondolkodá-
sunkban és magatartásunkban megnyilvánuló inkoherenciáért?

A tudásszerzés legfontosabb motívuma az életünket fenye-
gető veszély korai felismerése és annak elhárítása. A racionális 
gondolkodás lényege (értelme) a lehetséges veszélyforrások 
ellenőrzésére való törekvés. ezt szolgálja az életkörülmények 
folyamatos elemzése, értékelése. A veszélyek különböző ter-
mészetűek lehetnek. Adódhatnak szükségleteink kielégítésének 
akadályaiból, testi és lelki működésünk zavaraiból, de származ-
hatnak az emberekkel való kapcsolatainkból is. Sőt gondolkodá-
sunkkal, magatartásunkkal olykor mi magunk jelentjük a legna-
gyobb veszélyforrást önmagunk számára! 

A racionális gondolkodás kialakulása, helyzetünk állandó 
kontrollálásának képessége, amely cselekvésre – harcra vagy 
menekülésre – késztet bennünket, a személyiségfejlődés fontos 
ismérve. Maga az emberiség is hosszú évezredek során hal-
mozta fel a veszélyhelyzetekre vonatkozó ismereteket, amelyek 
azonban ma sem nyújtanak kellő biztonságot. A természet 

előSzó ■

A tudásszerzés 
leg fontosabb 
motívuma az 
életünket fenyegető 
veszély korai 
felismerése és 
annak elhárítása.
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vonatkozásában többé-kevésbé képesek vagyunk egy adott 
szituáció reális veszélyszintjét megítélni, a társadalmi esemé-
nyek vonatkozásában azonban nem nagyon tudjuk a kockázat 
nagyságát megítélni. A technika fejlődésével, a táplálkozási 
szokások és életkörülmények megváltozásával, a közösségi kap-
csolatok fellazulásával stb. új bizonytalansági források jelentek 
meg, amelyek szorongást váltanak ki bennünk, a ránk leselkedő 
veszély mértékét azonban pontosan nem érzékeljük. Számos 
helyzetben úgy viselkedünk, mint mondjuk az úttesten téblábo-
ló oktalan libák, amelyek az autókkal kapcsolatos adekvát visel-
kedésre vonatkozóan nem rendelkeznek genetikai programmal. 
de nemcsak a libákban nem alakult ki megfelelő veszélyérzet, 
a közlekedési balesetek méreteiből ítélve úgy tűnik, hogy az ér-
telem kontrollja az embernél sem működik mindig hatékonyan. 
A száguldásnak a primer érzékelés szintjén megjelenő öröme 
például sok esetben háttérbe szorítja a cselekvés racionális 
ellenőrzésének fokozott szükségességét.

Az életminőséggel kapcsolatos kutatások feltárták, hogy az 
életkor, a nem, a kinézet, az ész és az intelligencia, amelyek-
nek az emberek a mindennapi gondolkodásban felettébb nagy 
fontosságot tulajdonítanak, valójában csekély mértékben kor-
relálnak a boldogsággal. A bölcsesség és a gazdag élettapasz-
talat viszont hasznos eligazításul szolgál. ellenben az a tudás 
és ismeretanyag, amellyel elménket pallérozzák az iskolában, 
későbbi életminőségünk szempontjából csak kevéssé haszno-
sítható. Önmagában véve a képzettségnek is csekély hatása van 
életminőségünk alakulására. Ha a jövedelmi aránytalanságból és 
a társadalmi státusból fakadó befolyásoló tényezőket kiszűrjük, 
kitűnik, hogy a képzettség senkit sem tesz se boldogabbá, se 
boldogtalanabbá, sokkal inkább az számít, hogy milyen örömün-
ket leljünk abban a munkában, amit végzünk életünk során.

Gondolkodásunkban, magatartásunkban számos olyan elem 
van, amely kiszámíthatatlanná teszi viselkedésünket, torzítja 
a döntéseinket, veszélyezteti életminőségünket. Mi a magya-
rázata például annak, hogy a káros szenvedélyek rabjai nem 
képesek előre látni viselkedésük következményeit? vajon a do-
hányzáshoz, a kábítószerhez, az alkoholhoz vagy a szerencsejá-
tékhoz való viszony kialakulása egyszerűen a tájékozatlanságon 
múlik, ahogyan azt sokan gondolják, vagy más magyarázata 
van a dolognak?

…a száguldás 
öröme sok esetben 
háttérbe szorít ja a 
cselekvés racionális 
ellenőrzésének 
fokozott 
szükségességét.
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életünk szinte minden vonatkozásában tele van követke-
zetlenséggel, ellentmondással, az életminőségünket fenyegető 
ésszerűtlen kockázatvállalással. A szerző munkájában széles 
körű áttekintést nyújt az életszerveződés pszichológiai és társa-
dalmi összetevőiről, az ember társadalmi meghatározottságai-
ról, tudatállapotairól, életesélyeiről és cselekvő magatartásának 
várt és nem várt következményeiről. A könyvön végigvonul az 
egyén és a társadalom (közösség) felszínes értelmezésének a 
kritikája, a társadalmi körülményeitől elvonatkoztatott ember 
koncepciójának a bírálata.

A pszichológiai szakirodalom régóta nélkülöz egy olyan át-
fogó jellegű, széles áttekintést nyújtó, elemző művet, amely az 
ember kockázatvállaló magatartását, és ezzel összefüggésben 
életminőségének alakulását helyezi górcső alá. A jellegükben 
látszólag eltérő, a mondanivaló szempontjából azonban szoro-
san összefüggő fejezetek (Mi az életpszichológia? Társadalmi 
körülmények a XXI. század elején, A létezés tudatossága, A tudat 
manipulálása, Biztonság és kockázatok, Kockázatkezelés, Miért 
vagyunk boldogtalanok?) több irányból, különböző nézőpont-
ból közelítik meg ezt a kérdést.  A sokféle megközelítési mód 
azt kívánja érzékeltetni, hogy a tudományos kutatás nemcsak az 
érvényes kánonon belüli aprólékos munkát (a tények kiegészíté-
sét, csoportosítgatását, újraértelmezését) jelenti, hanem kog-
nitív nyitottságot is. valamely módszer melletti elkötelezettség 
helyett különböző megközelítések, gondolkodói teljesítmények 
vállalását. 

Az olvasó kezében levő könyv úttörő vállalkozás a maga ne-
mében, amennyiben egy új szemléletmód (tudományág?) körvo-
nalait vetíti előre. A kötet hasznos útmutatást nyújthat mindazok 
számára, akiket az életszervezés (életminőség, a biztonság, a 
XXi. század kihívásainak és kockázatainak) a kérdése foglalkoz-
tat, valamint azoknak a gyakorló orvosoknak, pedagógusoknak, 
lelkészeknek, pszichológusoknak, jogászoknak, politikusoknak, 
közgazdászoknak, szociális munkásoknak, akiknek hivatásához 
tartozik az emberi életminőség javítása. ezzel együtt az alábbi 
pszichológiai tanulmány további kutatómunka és termékeny 
disputa alapjául szolgálhat.

      A Szerző

■■■  

Életünk 
szinte minden 
vonatkozásában 
tele van 
következetlenséggel, 
ellentmondással, az 
életminőségünket 
fenyegető 
ésszerűtlen 
kockázatvállalással.
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Látszat és vaLóság

A téma, amely ebben a könyvben elemzésre kerül, nem annyira össze-
tett, hogy megértése különleges értelmi képességet igényelne, ugyan-
akkor azonban némi elvonatkoztató készséget feltételez, egyidejűleg 
ugyanis kettős észjárást, kétirányú gondolkodásmódot igényel. 

A dolgoknak és eseményeknek általában több jelentésük van attól 
függően, hogy milyen szempontból közelítünk hozzájuk, milyen értel-
mezési keretbe rendezzük őket. Nekünk a továbbiakban elegendő lesz 
két síkot figyelembe vennünk. Az egyik sík a mindennapok valósága, 
a dolgok és jelenségek látszatvilága és azok felszínes értelmezése. A 
másik sík egy rejtettebb, a látszat mögötti mélyebb valóságszint. Nem 
elfojtott, vagy tudattalan jelentéstartalmakról beszélünk, hanem a 
jelenségek olyan összefüggéseiről, amelyekről nem veszünk tudomást, 
nem akarunk gondolni rá. 

Ahhoz, hogy többé-kevésbé zökkenőmentes legyen az életünk, a 
kétféle – a mindennapi fedőcélú (látszatértelmezésnek) és a rejtett, 
felszín alatti összefüggéseknek – összhangban kell lenniük egymással. 
Az összhang megteremtéséhez (megőrzéséhez, helyreállításához) al-
ternatív gondolkodásmódra van szükségünk, amit minden normális 
ember elsajátít. Más kérdés, hogy valóságértelmezésünkben többnyire 
megmaradunk a dolgok és jelenségek fedőcélú, látszatértelmezésénél, 
mert így kényelmesebb. Néha kifejezetten menekülünk a mélyebb 
összefüggések elemzésétől, mindaddig, amíg az élet valamilyen súlyos 
konf liktus, betegség, baleset formájában rá nem kényszerít bennün-
ket. Ilyenkor aztán egy kisebb „idegösszeomlás” után bepótoljuk 
mindazt, amit elmulasztottunk. Azt, amikor az élet rákényszerít 
bennünket a valósággal való szembenézésre, a dolgok mélyebb ösz-

Mi Az éleTPSzicHolóGiA? ■
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szefüggéseinek a figyelembevételére, az „önismeret elmélyítéseként” 
szoktunk emlegetni. 

Az említett két valóságszint abból a szempontból kerül itt emlí-
tésre, hogy könyvünkben a modern állam és társadalom eszménye 
és a mindennapok valósága között, amelyek párhuzamosan léteznek 
egymás mellett, kezdenek a szálak összegubancolódni. Ebből kifolyó-
lag máshol keressük a választ életviteli problémáinkra, mint ahol a 
magyarázat található. A nyugati civilizáció nagy belső hasadásának 
lehetünk tanúi, amely abból ered, hogy eltévedtünk a hibás gondo-
latsorok gubancában. 

az ember és viLága

Minden egyes élethelyzetben ott a kihívás, hogy az összefüggésekben 
(és önmagunkban) mélyebbre ássunk. Ám keresve a szükséges forrá-
sokat nem nagyon találunk kapaszkodókat. Sok-sok gubanc nehezíti 
a tisztánlátásunkat. Beleragadunk a régi, automatikus gondolati sé-
mákba, értelezésekbe, ezért a legfontosabb, amit tehetünk, ha újból és 
újból átgondoljuk: Mi történik velünk? Mi van körülöttünk? Mi zajlik 
bennünk? Kik vagyunk? Milyen életstratégia szerint cselekszünk? 

Legtöbbször az önmagunkról kialakított kép gátol meg bennün-
ket abban, hogy mélyebb önismeretre tegyünk szert. Félünk attól, 
hogy mások kedvezőtlenül ítélnek meg bennünket. Néha akkor is 
ragaszkodunk a magunkról alkotott belső képhez, ha annak már 
semmi valóságalapja nincs. Szilárd alapokon nyugvó belső önkép 
hiányában aggasztó gondolatok törnek ránk, amelyek mind jobban 
aláássák önbizalmunkat, cselekvési bátorságunkat. Ezek hiányában 
viszont végül csakugyan olyan körülmények közé sodródunk, ame-
lyektől folyton rettegtünk. 

Ahhoz, hogy önértékelésünk megváltozhasson, ne a régi gondolati 
sémákon keresztül lássuk magunkat és a világot, mindenekelőtt azt 
kell végiggondolnunk, hogy milyen világ az, amelyben élünk, és hol a 
helyünk ebben a világban. Ahhoz, hogy felelősséget vállalhassunk a 
velünk történtekért, szembenézhessünk hibáinkkal, gyengeségeinkkel, 
tisztában kell lennünk emberi kapcsolatainkkal és függőségi viszonya-
inkkal, szilárd alapokra kell helyezni identitásunkat, és tudnunk kell, 
hogy hány kilók vagyunk. Ennek a tudásnak az ismeretében hozhatunk 
megalapozott döntéseket, és tűzhetünk ki magunk elé új célokat. Nem 
végiggondolni ezeket a dolgokat nemcsak saját személyiségünk, hanem 
családunk, nemzetünk, az egész emberiség megrövidítése volna.

A nyugati 
civilizáció nagy 
belső hasadásának 
lehetünk tanúi, 
amely abból ered, 
hogy eltévedtünk a 
hibás gondolatsorok 
gubancában. 
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Senki sem rendelkezik a bölcsek kövével arra vonatkozóan, ho-
gyan kell élni az életet, ugyanakkor mindenki felszed erre vonatko-
zóan valamilyen ismeretet. Mindenkiben kialakul a környező világról 
alkotott nézetek, fogalmak és képzetek valamilyen rendszere, amit 
világnézetnek szoktunk nevezni. A világnézetről ma – a kommunista 
rendszer összeomlása, illetve a hidegháború megszűnése után – kevés 
szó esik, mintha nem is nagyon lenne ildomos róla beszélni. Talán 
azért van ez így, mert korunk pragmatikus felfogása azt sugallja, hogy 
a kétpólusú világ megszűnésével megszűnt a világnézeti különbség is 
az emberek között. Ez a gyakorlatias észjárás az Egyesült Államokból 
árad szét a világ minden pontja felé.

Sokan az ideológia alkonyáról, mi több, a „történelem végéről” 
beszélnek. Ez a feltevés azon a gondolatsoron alapszik, hogy a szovjet 
típusú szocialista rendszer bukásával elhárult az utolsó akadály is az 
emberi nem történelmének legfejlettebb kormányzati formája, neve-
zetesen a nyugati típusú liberális demokrácia globális megvalósulása 
elől, és ezáltal a történelem mintegy véget ért. Ez a meglátás az alapja 
például Francis Fukuyama elméletének,1 aki szerint az úr–szolga 
viszony megszűnt, és elérkeztünk egy olyan társadalmi környezetet 
megteremtő államformához, amelyik kielégíti az emberiség „legmé-
lyebb és legalapvetőbb igényeit”. Ezt a kormányzati formát Fukuyama 
a „liberális demokráciával” azonosítja, ami szerinte az eddig létezett 
politikai rendszerek közül a legnagyobb fokú szabadságot biztosítja 
polgárai számára. A történelem vége tehát annak beteljesülését, nem 
pedig a lezárulását jelenti; a történések folyamata természetesen nem 
ér véget, csupán az ellentétes ideológiák harca zárul le.2

Nos, ebből annyi igaz, hogy korunkban az ideológiai-politikai 
horizontok elmosódtak, a társadalom jellegzetes ideológiai-gondol-
kodási profiljai azonban változatlanul megvannak ma is. A politikai 
kényszer kevésbé van jelen a hivatalos nyilvánosságban és a min-
dennapi kommunikációban, ami Keleten évtizedekig egyet jelentett 
a „marxizmussal”, ettől függetlenül a lehetséges politikai-ideológiai 
nézetek, voltaképpen gondolkozási (életszervezési) receptek száma 
gyarapodott, a választék bővebb, mint korábban bármikor volt. 

El kell gondolkodnunk azon, hogy a gazdag választék milyen 
buktatókat, kockázatokat rejt magában. A hagyományos ideológiai 
orientációkban még csak valahogyan kiigazodtak az emberek, ha 
elgondolkoztak a körülöttük zajló világról, már csak a politikai hely-
zet kényszere folytán is, ma azonban olyan gondolkodási receptek 
(rejtett politikai-ideológiai nézetek) kerültek forgalomba, amelyek 

…korunk 
pragmatikus 
felfogása azt 
sugallja, hogy a 
kétpólusú világ 
megszűnésével 
megszűnt a 
világnézet i 
különbség is az 
emberek között.

 1 Fr a n c i s  Fu k u y a m a 
v i lá g h í r ű  c i k ke,  A  tö r-
té n e l e m  vé g e  198 9 - b e n 
j e l e n t  m e g ( „T h e E n d o f 
H i s t o r y ”.  T h e  N a t i o n a l 
I n te re s t,  Su m m e r 198 9), 
kö ny v a la k b a n p e d i g 
19 92- b e n A  tö r té n e -
l e m  vé g e  é s  a z  u to lsó 
e m b e r  c í m m e l  lá to t t 
n a pv i lá g o t  (T h e  En d 
o f  H is to r y  a n d  t h e  La s t 
M a n.  L o n d o n,  Pe n g u i n 
B o o k s).

 2 Fu k u y a m a e lm é l e te. 
B e s zé l ő,  20 0 6 .  á p r i l i s–
m áj u s .  O n l i n e.  h t t p: //
b e s ze l o.c 3. h u /c i k ke k /
f u k u y a m a - e lm e l e te
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kifejezetten manipulációs célokat szolgálnak. Gondoljunk csak a szá-
zával létrejövő szektákra, egyházaknak álcázott gazdasági-politikai 
vállalkozásokra. Az egykori szellemi, politikai mozgalmak helyét, 
amelyekben a szándék nemcsak kitapintható, de többnyire valós is 
volt, a mai politikai-filozófiai orientációkra a rejtőzködés jellemző, 
arculatuk, a csomagolás semmit sem árul el valós szándékukról és 
ideológiai orientációjukról. Miközben Fukuyama a történelem végé-
ről vizionál, az igazi (partizán)harc csak most kezdődik az emberek 
lelkéért (és javaikért).

a történeLem vége?

Fukuyama szerint a történelem absztrakt alanya, az Ember hasonló 
indítékokkal rendelkezik mindenütt a világon. Nevezetesen a sze-
mélyes jólét vezérli, amely a szabad piac alapján működő gazdaság 
és liberális demokrácia által biztosítható leginkább. Fukuyama 
absztrakt embere az európai felvilágosodás produktuma, amely a 
kötelességekkel rendelkező, eltérő értékeket és célokat követő kö-
zösségeket egyénekre bontja le, akik a maguk hasznát és érdekeit 
keresik és képviselik mindenütt a világon, ahol a népek elérik a 
nyugati életformának megfelelő történelmi fejlettségi szintet. E 
felfogás szerint a felvilágosult emberek (polgárok) nem társadalmi 
viszonyaik „termékei”, akiket a helyzetükből adódó egyéni érdekeik 
és érzelmeik irányítanak, hanem független racionális lények, akiket 
önző egyéni megfontolások vezérelnek. A felvilágosodással a modern 
ember afféle ravasz, számító észlénnyé vált, aki azonos értékrendet 
képvisel mindenütt a világon. Tekintettel arra, hogy az ész minden 
felvilágosult ember vezérelve, a liberális demokráciában többé nem 
lehetnek egymás halálos ellenfelei, hiszen racionális belátás alapján 
minden konf liktust békésen rendezhetnek. 

Fukuyama egyénei a képzelet szüleményei, akik elvileg megfelelnek 
a nyugati polgár demokráciák gyökértelen emberének, hiszen ennek 
az elvonatkoztatásai. A valóságbeli hús-vér egyének azonban másként, 
társadalmi körülményeiktől függően élik meg helyzetüket. A kambo-
dzsai őserdőben más gondokkal, tervekkel ébrednek az emberek, mint 
New Yorkban a felhőkarcolók tövében munkába igyekvő banktisztvi-
selők. Eltekintve az életszínvonal és életlehetőségek terén mutatkozó 
óriási különbségektől, a racionális észjárás, amire Fukuyama felettébb 
büszke, valójában sem itt, sem ott nem éppen erős oldala az emberek-
nek. A racionális észjárás hatékonyságához fűzött reményeiről nem 
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is beszélve. Gondoljuk csak meg, a világon hány kormányt sikerült 
a lakosság sanyargatásáról lebeszélni? És hány multinacionális céget 
sikerült arról meggyőzni, hogy a társadalmi szolidaritás jegyében, a 
profit terhére vállaljanak magukra nagyobb adóterheket, ahelyett hogy 
odábbállnának olcsóbb munkaerőt keresve?

a LiberáLis demokrácia

Minden egyes civilizációnak, nyelvi kultúrának, nemzetnek, csoport-
nak, sőt családnak saját értékrendje, saját gondolkodásmódja van. 
Sajátosságuk annak köszönhető, hogy külön történelmük van. Ma 
Nyugaton a liberális demokrácia az, ami meghatározza az emberek 
„hivatalos viszonyát” önmagukhoz, más emberekhez, és a környező 
valósághoz, elvileg tehát ez a vezérfonal a cselekvés és életszervezés 
számára. Ennek a vezérfonalnak a jegyében a modern kor embere úgy 
gondol az életre, mint egy nagy küzdelemre, ádáz harcra a jelenért és 
jövőért. Ebben az életfelfogásban ugyanis a hangsúly a teljesítményre 
és a versenyképességre helyeződik. Munkaadók és munkavállalók, 
kis, közepes, és nagyvállalatok, régiók és országok, civilizációk, mind 
versenyeznek egymással. Aki versenyképes, aki sikeres, az életben 
marad, sőt jogosan teheti zsebre a hasznot, aki viszont elbukik, az 
magára vessen.  

Az iskolákban, tanfolyamokon, a különböző kurzusokon nap-
hosszat sulykolják az emberek fejébe, hogy mindennek a hatékony 
gazdasági működés az alapja, amely magában foglalja az erőforrások 
hatékony elosztását és a fogyasztók jólétének a maximalizálását. Az 
optimális gazdasági szerkezet, a szabad piac, a vállalatok egymással 
való versengése az, ami garantálja az emberek számára a jólétet, és 
az értelmes életet. Ebben a történetben szó sem esik arról, hogy az 
emberek (a vállalatok, országok, civilizációk) nem szeretik a versenyt, 
ellenkezőleg, a legfőbb törekvésük éppen arra irányul, hogy erővel, 
csalással, hazugsággal, amivel csak lehet, megszűntessék a verseny-
helyzetet, és monopolhelyzetbe, hatalmi pozícióba kerüljenek. Ez igaz, 
ismerik be a közgazdászok, csakhogy a jelen világnak nincsen olyan 
zuga, mondják, ahol nincs piac, ahol nincsenek versenytársak, ahol 
nem kellene az erőforrásokért, az életben maradásért megküzdeni.

A liberális demokrácia és a piaci mechanizmusok érvényesülésé-
nek arányában egyidejűleg felerősödött a magánszféra, az alterna-
tívákban való gondolkodás értékei. A korábban uralkodó szerepet 
betöltő keresztény hit eróziója ellenére még mindig sokan vannak, 

■■■  
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akik a vallást tartják irányadónak, ösztönzőnek, életmentőnek. 
Számukra az egyháznál vannak az örök élet igéi. A fennmaradás ösz-
tönével ragaszkodnak istenhez, mert az embertelen világban benne 
látják az utolsó esélyt. De ahogyan Teilhard de Chardin több mint 
fél évszázaddal ezelőtt világosan látta, „a vallás terén egyre inkább 
növekszik az általános kielégületlenség […] nem áll jól a helyzet az 
ember és Isten között”.3 Mind nagyobb tömegek hagynak fel a vallás 
gyakorlásával, de más világnézetekkel sem jobb a helyzet. 

A buddhizmus és a hinduizmus abban különbözik a nyugati vallá-
soktól, hogy másutt keresik az igazságot. A kereszténység, az iszlám és a 
zsidóság számára az igazság egy szent könyvben található, a hozzáértők 
azokból tudják kiolvasni a gyógyírt az élet minden gondjára, bajára. 
Ezzel szemben a keleti vallások azt tanítják, hogy a megvilágosodás 
útja saját lelkünk megnyugvása. Megváltást az hoz számunkra, ha har-
móniába kerülünk a világgal. Amíg a modern ember a világ megvál-
toztatására törekszik, a keleti életszemlélet arra tanít, hogy elsősorban 
saját magunk megváltoztatására helyezzük a hangsúlyt. 

Vannak olyan gondolkodók, akik az élet célját, mélységét, értelmét 
keresve más dimenziókban mozognak. A teljes emberi élet – mond-
ják – nem a pénz utáni hajsza, hanem valamely közösség szolgálata, 
a művészet, a tudomány, a bölcsesség. Nem az a lényeg, hogy mivel 
töltjük az időnket, hogy az ember mit ér el javakban, tudásban, te-
hetségben, hanem azon múlik minden, ahogyan a dolgokat megéljük. 
Bölcsen él az, aki engedi, hogy szimata (lelkiismerete) vezesse, aki 
pihen, ha fáradt, eszik, ha éhes, nem akar önmagától se túl sokat, se 
túl keveset. Lehet mindent is akarni, vagyont, hatalmat, hírnevet, 
szabadságot, szerelmet, de aki sokat markol, keveset fog, könnyen 
zátonyra fut. Ha nem akarunk elveszni, sodródni kell az árral, 
ugyanakkor hallgatni kell arra, amit a szívünk diktál. A gyakorlatban 
kitűnt, hogy ez sem kockázat nélküli magatartás, mert miközben a 
szabadság lehetőségével játszunk, hányódás és örök, soha be nem 
teljesülő sóvárgás lehet a sorsunk.

az új viLágrend

A neoliberalizmus eszméje szerint az embereket a maximális piaci 
szabadság és a minimális állami beavatkozás teszi a legnagyobb mér-
tékben boldoggá. Az állam, illetve a kormány szerepét ezért kizárólag 
a piacok létrehozására és védelmére, a magántulajdon és a birodalom 
védelmére kell korlátozni. Minden egyéb feladatot, szolgáltatásokat 

…a világnak 
nincsen olyan zuga, 
ahol nincs piac, 
ahol nincsenek 
versenytársak, 
ahol nem kellene az 
erőforrásokért, az 
életben maradásért 
megküzdeni.

 3 Szabó Ferenc: Az ember és 
v i l á g a .  R ó m a,  1974,  11.
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a magánvállalkozásra kell bízni, amelyet a nyereség motivál. Ilyen 
módon az emberek vállalkozó kedve állítólag felszabadul, ésszerű 
döntések születnek, és a polgárok megszabadulnak az állam feles-
legesen (túl)gondoskodó kezétől. Ez az elmélet aranyalmafája. A 
gyakorlat másként fest: hatalmas jövedelmi különbségek, széles társa-
dalmi rétegek lecsúszása, kórházak és iskolák leépítése, a köztulajdon 
magánkézbe adása, állandóan emelt adók, a közszolgáltatások és a 
társadalombiztosítás lebontása, a szakszervezetek letörése, a közös-
ségek atomizálása, ez a neoliberalizmus kézzelfogható valósága. A 
felső tízezer mind gazdagabbá válik mindenki más rovására. Ennél 
a társadalomszervezési modellnél elődeink már a jégkorszakban 
haladóbb és előremutatóbb együttélési formát hoztak létre.

Természetesen a világ nem simán fehér vagy fekete, hanem jóval 
árnyaltabb és bonyolultabb annál semhogy ideológiai sémákkal köny-
nyűszerrel el tudnánk igazodni benne. A léleknek nevezett roppant 
érzékeny belső iránytű mellett nemcsak sokoldalú műveltségre és 
fejlett intelligenciára van szükség ahhoz, hogy valaki „üzembiztosan” 
tudjon élni és mozogni a közélet dzsungelében és a politika mocskos 
játszmáiban, hanem megingathatatlan hitre is, hogy létezésünkkel 
alapvetően pozitívan hatunk a világ fejlődésére, értelme van életünk-
nek, ami összeköt bennünket mások életével. 

Napjainkra a piac és a verseny meglehetősen szétzilálta a pénzpi-
acot, a gazdasági életet, országok és vállaltok jutottak a tönk szélére, 
széles társadalmi rétegek adósodtak el, a jövő sokak szemében kezd 
kilátástalanná válni. Márpedig a legtöbb ember számára az életben 
a pontosság, kiszámíthatóság, megbízhatóság a legfontosabb. Ha 
minden bizonytalan, ha nincsenek viszonyítási pontok, akkor elve-
szettnek érzik magukat a világban. 

A modern ember kétségbe van esve, ha vége a napnak, ha kial-
szanak a fények, elcsendesedik a város, kikapcsolják a televíziót, és 
egyedül marad. Azonnal szorongani kezd, és boldogtalannak érzi 
magát. Fél az éjszaka csendjétől. Fél a holnaptól. Fél önmagától és 
másoktól. Fél saját végig nem gondolt gondolataitól. Állandó szoron-
gása miatt a modern ember hovatovább nem tud meglenni tudatbe-
folyásoló szerek nélkül, és itt nemcsak a kávéra, drogra, alkoholra, 
cigarettára kell gondolnunk, hanem a hamis illúziókra is, amit a 
reklámok közvetítenek felé. „Kényelmesen akarsz élni? Vedd meg ezt!” 
„Nyugodtan akarsz élni? Gyere be hozzánk!” „Trendi akarsz lenni? 
Viselj minket!” „Művelt akarsz lenni? Olvasd ezt!” Elvileg rajtunk 
áll, mi döntünk, hogy elfogadjuk vagy elutasítjuk az ajánlatot. De 
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mi alapján? A tömegkommunikáció etetőszéke előtt föl sem merül a 
hitelesség-hiteltelenség kérdése. A gazdasági-kereskedelmi közlések 
áradatában elsikkadnak és súlytalanná válnak azok az informáci-
ók, amelyek a közéletről és a kockázatokról érdemben tudósítanak. 
Mindent eltakar a felszín hordaléka.4

Az a kommunikációs nyelvezet, amely ma normaként működik 
az információs társadalomban, a végletekig leegyszerűsít, mert nem 
célja igénybe venni a közösség tagjainak szellemét, csupán egyszerű és 
világos üzeneteket juttat el hozzájuk, s ennek az eljárásnak a kereteibe 
nem férnek magyarázatokkal telitűzdelt mondatok.

A társadalmat sötét lepelként beborító félelem szoros összefüggés-
ben áll a sokoldalú és folyamatos tudatbefolyásolással, ha úgy tetszik 
a folyamatos agymosással, és abból eredően az emberek önmagukban 
való elbizonytalanodásával. A mértéktelenül megnövekedtet bizal-
matlanság és félelem nem természetes állapot. Ennek a társadalmat 
sötét lepelként beborító félelemnek, a parttalan bizalmatlanságnak 
nem az ember testi és lelki adottságaiban kell keresnünk a magya-
rázatát, hanem annak a közösségi formációnak a sajátosságaiban, 
amely az embereket nemcsak személyiségüktől, autentikus létüktől, 
hanem sokszor a józan eszüktől is megfoszthatja.

Kétségtelenül új világrend van kialakulóban, amelynek egyik 
legfőbb sajátossága, hogy nemcsak az egyes államok biztonsága 
függ szorosan össze egymással, hanem az egyének biztonságérzete 
és életminősége is. A világban zajló folyamatok hatása a nemzetkö-
zi tőkeáramlás és a technológiai fejlődés következtében kölcsönös 
függőség alakul ki a világ különböző pontjain élő emberek között. 
Növekszik az államok, népek, kultúrák, vallási közösségek, családok, 
emberek egymásra utaltsága. Bárhol is jelentkezzen egy probléma, 
az a világ más térségeiben is érezteti hatását. Hadd utaljunk itt friss 
példaként a madár- vagy a H1N1 új típusú inf luenzára.

 A társadalmi-gazdasági feszültségek, a növekvő jövedelmi kü-
lönbségek, a munkanélküliség, a kisebbségek helyzete, a széles társa-
dalmi rétegek elszegényedése, a migrációs problémák, az energiabiz-
tonság, a környezetrombolás, a klímaváltozás, a fertőző betegségek 
terjedésének megelőzése, valamint az életminőség javítását célzó 
intézkedések egymással szorosan összefüggő problémák, amelyek 
a világ valamennyi országában érzékelhető következményekkel jár-
nak. Ebben az összefüggésrendszerben kell vizsgálnunk az ember 
mozgásterét és életesélyeit.

A társadalmat sötét 
lepelként beborító 
félelem szoros 
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 4 G e l l é r t  K i s  G á b o r :  A 
h i t ,  h i te l ,  h i te l e s s é g . 
F i l ozo f i k u s  e s s zé  a 
t ö m e g ko m m u n i k á c i ó 
k i lá t á s t a la n k i lá t á s a i r ó l . 
I n  G .  M á r k u s  Gyö r g y 
s ze r k . :  Tu d á s ,  t u d a t, 
h a m is  t u d a t.  E s s zé  a 
tö m e g ko m m u n i ká c i ó -
ró l .  B u d a p e s t ,  20 07, 
Á l t a lá n o s  Vá l la lkoz á s i 
F ő i s ko la .
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az emberi Lényeg

Az egymásrautaltság azonban nem a globalizálódással kezdődött, és 
elsősorban nem is ahhoz kötődik. Az ember eleve társadalmi lény, 
elképzelni sem lehet másoktól elszigetelt egyénként. Az igazságosság, 
szeretet, bölcsesség, akárcsak a gonoszság, önzés, amit mi egyéni 
sajátosságnak tekintünk, a kollektív lét terméke. Ezek – és más – tu-
lajdonságok az emberi viszonyokat jelenítik meg. A vallás illúziója, 
mondja Feuerbach, abban van, hogy nem veszi figyelembe ezeket a 
viszonyokat, a kollektív lét helyébe istent állítja, az atomizált egye-
dekre meg úgy tekint, mint isten teremtményeire. Az emberiség így 
véges egyedekre porlik szét a végtelen istennel szemben.

Mint ismeretes, Feuerbach a szeretet által próbálja megszüntet-
ni az egyedek elszigeteltségét. Egyedül a szeretet ösztönzi az önző 
embert arra, hogy feloldódjék embertársai közösségében, mondja 
Feuerbach. Követői később megfosztották az emberi lényeget a sze-
retet misztikus aurájától, a tértől és időtől elvonatkozatott  Embert 
állították a legfőbb Lény – Isten helyébe, anélkül, hogy a kollektív 
lét és az egyéni élet közti szellemi szakadékot áthidalták volna vele. 
Isten helyébe a „nembeli ember” kerül, aki végül a kommunista 
párt programjában öltött formát. Az új eszme maradéktalanul és 
kíméletlenül alárendelte az egyedeket a párt által megfogalmazott 
törekvéseknek, és ezzel a gyakorlatban a történelem egyik legsötétebb 
időszaka vette kezdetét.

Az emberi szellem megkettőzését a „marxizmussal” nem sikerült 
meghaladni, de más ideológiák sem jutottak messzebb ezen a téren, 
ezért az ember mibenlétével kapcsolatos dilemma továbbra is jelen 
van a tudományban, politikában, közgondolkodásban. Az ember 
ezekben a tudatformákban olyan gondolati konstrukcióként van jelen, 
amely a nembeli ember sajátosságaival, azzal a potenciális tudással, 
hatalommal, erővel rendelkezik, amivel az emberi közösség. Az em-
beri egyed, és az emberiség közé azonban nem lehet egyenlőségjelet 
tenni. Míg az emberiség lehetőségei csakugyan szinte határtalanná 
válnak, az ember a maga egyediségében – társadalmi, gazdasági, 
politikai és kulturális körülményeitől függően – igen korlátozott 
lehetőségekkel rendelkezik, amellett felettébb törékeny és sebezhető. 
Nem mindenki részesül egyformán azokból a kollektív javakból sem, 
amelyekkel az emberiség rendelkezik. Nemcsak arról van szó, hogy 
az emberek többsége szűkös anyagi körülmények között él, hanem 
ijesztő az a lelki szegénység is, ami a konkrét emberek millióit jel-
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lemzi, ahhoz a szellemi potenciálhoz képest, amelyhez gyakorlatilag 
nincs hozzáférésük. Petőfi szellemét idézve: a „szellem napvilága” 
korántsem ragyog be minden ház ablakán.

Nietzsche a vallást okolta az emberek lelki elszegényedésének 
folyamatáért. Az elszegényedés azonban nem a kereszténységben, 
még csak nem is a kommunizmusban érte a mélypontját, mert hiszen 
– Nietzsche kifejezésével élve – ez a „siralmas történet” a kommuniz-
mus utáni világban tovább mélyül. Az emberek milliárdjai kerülnek 
mind távolabb annak a lehetőségétől, hogy az amerikai színvonalon 
éljenek. Erre valójában még az európai népek többségének sincs 
lehetősége. A „rabszolgaságot” korántsem az isteneszme tartja fenn 
a világban, ahogyan azt Nietzsche és követői képzelték, hanem azok 
a gazdasági-politikai viszonyok, amelyek – lényegüket tekintve – az 
újabb kori történelem folyamán nem sokat változtak.

Nietzsche abban a hitben ringatta magát, hogy az ember csak 
akkor lehet igazán szabad, ha Isten meghalt. Nos, Isten napja lát-
szólag lehanyatlott a nyugati civilizációban, az ember túltette magát 
a jó és a rossz kategóriáin, mondhatnánk „kezébe vette a sorsát”, 
ugyanakkor ez a kockázattal teli vállalkozás nem hozta meg várva 
várt gyümölcsét.

 
a gének és a szociáLis viseLkedés 

Csányi Vilmos Az emberi viselkedés című könyvében hivatkozik 
Thomas Hobbes híres könyvére, a Leviathanra (1651), amely ősein-
ket meglehetősen vadaknak írja le. Ennek az állítólagos vadságnak 
csak a társadalom kialakulása tudott véget vetni. Thomas Henry 
Huxley (1888) – a hobbesi gondolatok nyomán – az egyének egymás 
ellen folyó kíméletlen harcát, a létért való küzdelem eszméjét ki-
terjeszti a modern társadalomra is. Azóta a közfelfogásban mélyen 
gyökeret vert ez a felfogás, nevezetesen hogy a társadalmi élet – 
tetszik ez, vagy nem tetszik számunkra – az egyének egymás ellen 
folyó kíméletlen harca. A valóság egészen más – írja Csányi Vilmos. 
A társadalom nem azért jött létre, mert az egyének egymás ellen 
folyó harca miatt ésszerűnek tűnt kordában tartani őket, hanem 
éppen fordítva, az embert genetikai adottságai késztetik szociális 
viselkedésre, ezek jelentik a racionalitás elemeit, amelyek a közös-
ségek kultúrájában jelennek meg. Más szóval Csányi Vilmos szerint 
minden pontosan fordítva ment végbe, mint ahogyan azt Hobbes 
és Huxley elképzelték.5
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 5 C s ány i  V i lmos:  A z emb er i 
v i s e lke d é s .  B u d a p e s t , 
20 0 6,  S a n o m a B u d a p e s t 
K i a d ó i  Z r t .  / Nő k L a p j a 
Mű h e l y/,  101.
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A korszerű kutatások Csányi Vilmost igazolják. Az ember való-
jában génjeiben hordozza a társas kapcsolatok igényét. A baba meg-
születése után azonnal igényli az anyja közelségét, azt hogy érezze 
szívdobogását, teste melegét, törődését. A testi kontaktus hatására 
megnyugszik. A szeretett személy közelsége, hangja, jelenléte, kü-
lönösen érintése későbbi életünk során is kellemes és biztonságos 
érzést kelt bennünk. Ezt az agyi endorfinok okozzák, amelyek a 
kontaktus hatására termelődni kezdenek. Ha úgy tetszik, ez az első 
természetes nyugtató, amelyhez folyamodhatunk közérzetünk javí-
tása érdekében.

Az újszülött tanulási folyamata azzal kezdődik, hogy igyekszik 
felhívni magára anyukája figyelmét. Hangocskákat hallat, gőgicsél, 
a válaszhangok reményében. Jelzi társas igényét, kapcsolatot épít ki 
és tart fenn akkor is, ha nincs éppen kézben, nem szoptatják, pelen-
kázzák, fürdetik. Ezek nagyon fontos felismerések, különösen olyan 
korban, amelyben a szociális génekre rossz idők járnak. A modern 
társadalmak legfőbb problémája abból adódik, hogy az emberek el-
vesztették a társas kapcsolatokhoz fűződő biztonságérzésüket.

a viLág verbaLizáLása

Gondjaink mindig többrétűek. Nemcsak társas kapcsolataink kuszá-
lódtak el, vannak más természetű problémák is.

A világot csak és kizárólag verbalitásként vagyunk képesek meg-
ragadni, ami azt jelenti, hogy a teremtett valóság egyfelől a szó által 
keletkezik, másfelől ez a valóság csakis a teremtő szó használatával 
és értelmezésével válik érzékelésünk és tudatunk számára megfogha-
tóvá; azaz a szó, a beszéd az az aktus, amely bevégzi a világ birtokba 
vételének emberi művét. Ebben az aktusban nagyon sok a kockázati 
tényező. Ébrenlétünk minden percében nekünk magunknak kell(ene) 
értelmes egységbe szervezni gondolatainkat, ha azt akarjuk, hogy a 
többiek, mások figyelmükre méltassanak bennünket, megértessük 
magunkat.

Elménk folyamatosan érzékeli és értékeli életünk minden apró 
mozzanatát, a környezeti ingereket, olyan nagy „felbontású fényképe-
ket” készít, amelyek nem láthatóak, nem hallhatóak, nem tapinthatóak 
számunkra, de tudatalattinkban elraktározódnak. Valójában nem 
is fényképek ezek, hanem inkább reprezentációk, amelyek nemcsak 
tartalmilag, hanem történésében is rögzítik életünk egy-egy pillana-
tát, hosszabb-rövidebb időszakát. Ezek a reprezentációk a világban 
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való tájékozódásunk alapjául szolgálnak, eredetüket tekintve meg-
bízhatóak, ugyanakkor kiindulópontot jelentenek gondolkodásunk, 
képzeletünk, fantáziavilágunk számára.

A lehetőség adva van saját elménk használatára, mégis az európai 
gondolkodás hajnala óta kevés számú ember az, aki megszüli a gon-
dolatokat, a többiek csak szajkózzák vagy felhasználják azokat. Ebben 
a tekintetben ma talán rosszabb a helyzet, mint korábban volt. Ma 
ugyanis nem valami szellemi óriások szülik a gondolatokat, hanem, 
Csányi Vilmost idézve: „Gondolatainkat szövegírók írják, újságok, 
rádió, televízió közli, és ezekből szedegetjük fel azokat a morzsákat, 
amelyekről azt valljuk, hogy tényleg a mieink.”6 Ellentétben a termé-
szeti népekkel, akik megbízható forrásokra, közösségük ismereteire 
és saját személyes tapasztalatukra támaszkodnak, napjainkban a 
média révén ismeretlen emberek szólnak hozzánk. Könyvek, filmek, 
videók, lemezek, televízió, számítógép, internet áll rendelkezésünkre. 
Látszólag sokkal többet tudunk a világról, mégis, ha arra a kérdésre 
keresünk választ, hogy kik vagyunk, hova tartunk, elbizonytala-
nodunk, mert egyre bonyolultabb viselkedési technikák, szerepek, 
folyamatok konstrukciói vagyunk. A nyelvi ismeretek, a viselkedési 
szabályok, az ideák, tudatformák összetett szövevényéből építjük fel 
magunkat, és ebből konstruáljuk meg – állítjuk össze – a fejünkben 
levő világot. Amely világ gyakran nem áll meg a lábán, ahogyan 
önképünk sem felel meg a valóságnak. Erről a folyamatról, és ennek 
buktatóiról a későbbiekben külön fejezetben szólunk. 

a megismerés formái

Itt csak érintőlegesen foglalkozunk a teremtő szó használatával, hogy 
ezek után néhány szót ejtsünk a megismerés folyamatáról és annak 
további buktatóiról.

Megismerés alatt azt a folyamatot értjük, amely során a világ 
tudatosodik bennünk: ismereteket szerzünk az emberekről, a társa-
dalomról, a természetről, mely ismeretek hozzásegítenek bennünket 
az alkalmazkodáshoz, a természet és társadalom formálásához, az 
életben maradáshoz és a dolgainkkal való boldoguláshoz. 

A megismerés különféle formákban végbemenő bonyolult tanulási 
folyamat, amelynek sajátos szakaszai és fokozatai vannak, s az ember 
különböző képességei vesznek részt benne. Ezek egyike a racionális 
gondolkodás, amely a felvilágosodás óta háttérbe szorít minden egyéb 
mozzanatot. Pedig a gondolkodáshoz hasonlóan fontos szerepet játszik 
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a megismerés folyamatában az ember közvetlen érzéki kapcsolata a 
világgal, a közvetlen „eleven szemlélet”, ha úgy tetszik, a dolgok sze-
mélyes megtapasztalása. Megtapasztaljuk a fényt, a hőt, a hideget, a 
színeket, a szagokat, a szilárdságot, a lágyságot stb., ezáltal vagyunk 
képesek helyesen tájékozódni a dolgok világában. Elsajátítjuk a tárgyak 
használatát, amellyel a megismerésen túl képessé válunk a természet 
és a társadalom formálására. Az  elvont logikai gondolkodás, a foga-
lom, az ítélet, a következtetés alapján fontos információkat szerzünk 
a környezetünkben végbemenő változásokról, de ugyanilyen fontos 
szerepe van a megismerésben a képzelőerőnek, az alkotó fantáziának, 
az intuíciónak, mert lehetővé teszik, hogy általánosítsuk személyes 
tapasztalatainkat. A gondolkodás során kialakított eszmék, ugyanis 
nem mindig felelnek meg a valóságnak. Csak akkor beszélhetünk a 
nézetek, ismeretek, elméletek igaz voltáról, ha az élet – a társadalmi 
gyakorlat – igazolja, hogy azok megfelelnek a valóságnak.

A társadalom egésze az ember történeti létén, az egyedi életek 
sokaságán keresztül szüntelenül pontosítja, mélyíti, tökéletesíti, el-
lenőrzi ismereteinket. Vegyük észre, hogy minden ember élete része 
az igazság megismerési folyamatának. A társadalmi viszonyok szün-
telen változása és az egyedi életek sokfélesége miatt a megismerési 
folyamat sohasem engedi megváltozhatatlan dogmává merevedni az 
igazságot. Ebben az értelemben a tudományos igazság is csak része 
ennek a fejlődési folyamatnak, amelynek lehetőségei minden adott 
történelmi időszakban a társadalmi lehetőségektől, a technika szín-
vonalától, a tudás megrendelőinek az igényétől függ.

a tudományos megismerés 

A tudomány nem maga az örök és abszolút igazság, hanem a tár-
sadalmi tudat egyik formája, az ismeretek történelmileg egymásra 
épülő rendszere, melynek igazságtartalmát a társadalmi gyakorlat 
állandóan ellenőrzi és korrigálja. A tudományos ismeret jelentősége 
általánosságában, egyetemességében van. Abban, hogy a véletlen-
szerű, a kaotikus jelenségek mögött felismeri és tanulmányozza az 
objektív törvényeket, melyeknek ismerete nélkül nehéz és kockázatos 
a tudatos, célratörő gyakorlati tevékenység.

A tudomány a megbízható ismereteket megfigyeléssel, kísérletek-
kel és a logikai gondolkodás eszközeivel éri el. A megismerés elvileg 
arra irányul, hogy az egyszerű oksági összefüggések és kapcsolatok 
feltárásától eljussunk a lét mélyebb és alapvető törvényeinek a feltá-
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rásáig. Ez a célkitűzés részletkérdésekben, egy-egy szakterület vo-
natkozásában nem ütközik akadályba, a lét egészét illetően azonban 
tudományos téren meglehetősen kaotikus viszonyok uralkodnak. 
És a helyzet ebből a szempontból a specializálódással, az ismeretek 
robbanásszerű gyarapodásával mind áttekinthetetlenebbé válik. 
Különböző tudományágak képviselői valójában már régóta nem ér-
tik egymást. Külön gondot okoz, hogy irigységből, ötlettelenségből, 
gyávaságból kifolyólag még az azonos szakterület művelői között is 
széles árkok húzódnak. Közismert például, hogy a titulussal, pozíci-
óval rendelkező tudósok hajlamosak akadályozni az új kutatásokat. 
De az okok között ott található a tudósokra gyakran jellemző elzár-
kózás, a gőgös arisztokratizmus, a tudományos ismeretterjesztéssel 
kapcsolatos elutasító magatartás is. Másfelől a közoktatás és média 
sem szentel kellő figyelmet az új ismeretek népszerűsítésének, helyette 
önmagával, az általa kreált sztárokkal foglalkozik ügyet sem vetve 
arra, hogy az ember és a világ megismerése terén hol tartunk, abból 
milyen konzekvenciákat lehet és kell levonnunk.

miveL fogLaLkozik a pszichoLógia?

A fenti rövid kitekintésre azért volt szükség, hogy a megismerés 
folyamatában elhelyezzük valahol a pszichológiát mint elméletet 
és gyakorlatot. Ez ugyanis korántsem egyszerű és magától értetődő 
feladat. Először is egy félreértést kell tisztáznunk, amely a pszicholó-
gia tárgykörével kapcsolatos. A lélektan nem azokkal a kérdésekkel 
foglalkozik, amelyekre az emberek tőle választ várnának. Az embe-
reket – értelemszerűen – saját lelki életük foglalkoztatja, személyes 
életükre vonatkozóan szeretnének hasznosítható ismeretekhez jutni, 
ilyen ismeretekkel azonban a pszichológia nem nagyon tud szolgálni 
számukra. Annál az egyszerű oknál fogva, hogy a lélektant az ember 
„lelke” (vagy amit értünk alatta) a legkevésbé sem érdekli. Ugyan lelki 
jelenségek vizsgálatával foglalkozik, ez alatt a kifejezés alatt azonban 
mást ért, mint amire az egyszerű emberek „lelki” alatt gondolnak.

A pszichológia, azóta hogy tudománnyá vált, egyfolytában azon 
fáradozik, hogy komoly tudományként tartsák számon. A lélek fo-
galma azonban kompromittálja, a tudomány ugyanis ez idő tájt nem 
tulajdonít ennek a fogalomnak releváns valóságtartalmat. Az, amit 
köznapi szóhasználattal léleknek nevezünk, természettudományos 
módszerekkel értelmezhetetlen és megfoghatatlan, nem létezik.  En-
nélfogva a pszichológia mint tudomány, tulajdonképpen okafogyottá 
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vált. Nincs adekvát tárgya. Ezt a felettébb kínos helyzetet a pszicho-
lógia úgy oldotta, meg, hogy mással, a magasabb rendű idegrendszer 
működésével – az érzékeléssel, emlékezettel, gondolkodással, képze-
lettel, akarattal – foglalkozik, ezeket nevezi lelki jelenségeknek.

Lélek tehát nincsen, de lelki jelenségek vannak. Ezeknek a lelki 
jelenségeknek (a magasabb rendű idegrendszeri működésnek) semmi 
közük azokhoz a lelki tartalmakhoz, amelyekről az emberek naphosz-
szat beszélnek, ha lelki életük szóba kerül. Erre az ingoványos talajra 
természetesen kockázatos toronyházat építeni. 

A félreérések elkerülése végett szögezzük le, hogy az idegrend-
szeri mechanizmus megismerése kardinális fontosságú kérdés, a 
pszichológia iránt megnyilvánuló széles körű érdeklődés azonban 
nem ennek szól. Az érzékelés, gondolkodás, fogalomalkotás, emó-
ciók, képzelet mint idegműködés az egyszerű embereket vajmi ke-
véssé foglalkoztatja. Bízvást állíthatjuk, hogy – a pszichológusokon 
kívül – senkinek sem okoztak még álmatlan éjszakát. Az embereket 
személyes életük, saját sorsuk, illetve azok az érzések és gondolatok 
foglalkoztatják, amelyek mindennapjaikkal kapcsolatosak. És abban 
a hitben ringatják magukat, hogy a pszichológia minderre magyará-
zattal tud szolgálni, útmutatást tud adni számukra, hogyan és miként 
cselekedjenek, hogy boldogabbak legyenek. Paradox módon ezek 
az alaptalan elképzelések, indokolatlan elvárások teszik vonzóvá és 
népszerűvé a pszichológiát az emberek számára. 

Nem ez az egyetlen félreértés a világon. Fejtegetésünket azzal 
kezdtük, hogy dolgok több jelentésűek, a látszat mögött gyakran 
egy másik, mélyebb valóságszint rejlik. Az elmúlt évszázadban a 
pszichológia tiszteletreméltó szaktudományos ismeretanyagot hal-
mozott fel, ebből a tudásból azonban a konkrét, hús-vér emberek 
nem sok mindent tudnak saját boldogságuk érdekében hasznosíta-
ni. Nem ismerek senkit a laikus emberek közül, aki pszichológiai 
szakfolyóiratokat forgatna, viszont alig találkoztam valakivel, aki 
ne olvasná el az újságokból (legalább néhanapján) a horoszkópját.  
A különböző társadalmi tudatformák, köztük a tudomány, régen 
elszakadt a mindennapok valóságától. A gazdag ismeretanyag, amit 
a pszichológia felhalmozott, ott porosodik valahol a könyvespolc-
okon, miközben az emberek sehogy sem tudnak zöldágra vergődni 
lelkiállapotukkal. Más társadalmi tudatformák tekintetében is 
megfigyelhető a szakma művelői részéről a bezárkózó mentalitás, 
amely átjárhatatlanná tette a „kaszton belüli” és „kaszton kívüli” 
gondolkodás közti szakadékot.
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LeLki éLet és LeLki zavar 

Az alkalmazott pszichológia valamelyest közelebb áll a társadalmi 
elvárásokhoz, mint az akadémikus lélektan. Az, aki pszichoterápiával 
foglalkozik kénytelen figyelembe venni a páciensek élettörténetét, 
közérzetét, egészségi állapotát. A pszichoterápia elvileg tudományos 
alapokon nyugszik, a szakmán belül, az ember mibenlétének értel-
mezése körül azonban olyan tarkaság uralkodik, hogy csak nagy 
megszorításokkal beszélhetünk tudományról.

Az elméleti tarkaságnak részben objektív, részben ideológiai okai 
vannak. Nehéz pontosan meghatározni, hogy egy-egy lelki betegség 
kialakulásában mekkora szerepe van a biológiai adottságoknak, 
s mekkora a társadalmi körülményeknek. Általános tapasztalat, 
hogy az ember életmódjában bekövetkező változások döntő szerepet 
játszanak az ember életét és életminőségét veszélyeztető betegségek 
kialakulásában. Minél távolabb kerül az ember egykori természetes 
életformájától, minél jobban átszövi életét társadalmi meghatáro-
zottsága, vele együtt mintha az ember betegségeinek a természete is 
megváltozna. Ahogyan a korábbi életformák megszűnnek, átszerve-
ződnek, velük együtt tűnnek el a rájuk jellemző korábbi népbetegsé-
gek, hogy helyüket átadják a megváltozott társadalmi körülményekre 
jellemző új betegségeknek.7

A korunkra jellemző ideges panaszok: a rossz közérzet, a külön-
féle személyiségzavarok és deviáns viselkedésformák gyakorisága 
miatt sokan „neurotikus civilizációról” beszélnek, amit megerősít a 
mindennapi tapasztalat, hogy az emberek között mind több szó esik 
lelki életük nehézségeiről.

A fejlett országokra jellemző népbetegségek ma semmi kétséget nem 
hagynak afelől, hogy kialakulásukban döntő szerepet játszanak a társa-
dalmi körülmények. Különösképpen vonatkozik ez a lelki betegségekre, 
amelyek miatt évente több millió ember szorul orvosi/pszichológia se-
gítségre. Az új népbetegségek „természetét” illetően a kérdések sora vár 
tisztázásra. Ezzel összefüggésben a pszichiátria és a klinikai pszichológia 
az orvoslás egészét érintő viták pergőtüzébe került.

A különböző lelki betegségek kórisméjét és terápiáját illetően a 
szakmai közvélemény megosztott. A mély árok az elmebetegségeket 
és a különböző lelki zavarokat biológiai okokra visszavezető korábbi 
elmekórtani szemlélet, és a környezeti hatásoknak döntő szerepet 
tulajdonító „humanista felfogás” képviselői között húzódik. Freud az 
elsők között bizonyította be, hogy a személyes élményeknek (a lelki 
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traumáknak) perdöntő hatásuk van egyes betegségek kialakulásában. 
Érdemeit nem kisebbíti az a körülmény, hogy ő ezeket a traumákat 
kissé egyoldalúan a szexualitásra redukálta. Ma már tudjuk, hogy az 
élet érzelmi-tudati vonatkozásai sokkal átfogóbban fejtik ki hatásukat 
a lelki betegségek és magatartási zavarok kialakulásában, de azt, ami 
a betegségek kialakulása és gyógyítása szempontjából forradalmian új 
meglátás volt, Freud bizonyítani tudta. Nevezetesen, hogy a személyes 
élményanyag afféle eleven „dinamizmusként” él a pszichikumban,8 
s ha ez nem is tudatos számunkra, múltunk sorsformáló erőként hat 
életünk (egészségünk és betegségünk) alakulásában. 

Sajnos ez a pszichoanalízissel megjelenő új szemlélet, bár meg-
kérdőjelezte a hagyományos elmekórtan egyeduralmát, nem eresztett 
igazán mély gyökeret sem a tudományban, sem az orvoslásban. A 
tudomány főiránya az egészség-betegség vonatkozásában ma is a régi 
„orvosi modellben” gondolkodik. Az új gyógyszereknek köszönhe-
tően jelentős eredményt sikerült elérni a „tünetek” kezelésében. A 
sikeres gyógyítással azonban nemcsak a tünetek szüntethetők meg, 
hanem rejtve maradnak azok az okok, amelyek miatt a beteg segítsé-
gért folyamodott. A beteg ugyanis nem a tünetektől szenved, hanem 
problémás élethelyzetétől, a tünetek jobbára jelzésértékűek, gyakran 
formát váltanak, és búvópatakszerűen viselkednek. A beteg azt jele-
níti meg velük, hogy szerencsétlen, nehézségekkel küszködik akkor, 
amikor úgy érzi, hogy képtelen helytállni és alkalmazkodni.

Természetesen nem az orvos feladata ezt a komplex problémakört 
megoldani. Az ő feladata a tünetek megszüntetése, és ezt meg is te-
szi. Ezzel együtt nem szerencsés, hogy a tünetek által megjelenített 
sorshelyzetek, a lelki betegség személyi-társadalmi összefüggései 
rejtve maradnak a társadalom előtt. A sikeres gyógyszeres terápia 
azt sugallja, amit a hagyományos elmekórtan hallani akar: neveze-
tesen, hogy az „agyműködés” kóros elváltozásaival van baj, és nem 
az ember életkörülményeiben, emberi kapcsolataiban, társadalmi 
viszonyaiban. Ahogyan azt Jankowski szellemesen megfogalmazta: 
a lelki betegségek éppen azért, annak köszönhetően lépnek fel, mert 
az agyműködés megbízható, tökéletes, érzékenyen reagál az ember 
helyzetét meghatározó körülményekre. Hiszen az agy mást nem tehet, 
mint hogy a „beteg” társadalmi struktúrát lelki betegséggé, az ember 
számára elfogadható társas-személyes viszonyokat pedig egészséges 
pszichikummá szervezi.9

A lelki betegségek halmozódása arra figyelmeztet bennünket, 
hogy társadalmi viszonyok a gazdasági élet javuló mutatói ellenére 
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az ember életminőségének a rovására alakulnak. Ennek az új meg-
látásnak a térhódítása nagy ellenállásba ütközik, a szaktudományos 
viták mögött eszmei, ideológiai, politikai erők heves összecsapása 
zajlik. A tudományos intézetek, egyetemei katedrák, a média stb. 
lényegükből fakadóan az uralkodó politikai-gazdasági viszonyokat 
védik, ennélfogva az a szemlélet, hogy a tünetek mögött a sorsukkal 
elégedetlen, az életkörülményeik miatt szenvedő emberek adnak 
hangot „nemtetszésüknek”, nehezen tör utat magának.

Annak taglalása, hogy az életkörülmények romlása miért beteg-
ségtünetek formáját ölti, és miért nem politikai tiltakozás formájában 
jelenik meg, messzire vezetne, a könyvünk egyes fejezetei azonban, 
amelyek az ember társadalmi körülményeivel, a közösségi beágya-
zódásával, a tudat manipulálásával foglalkoznak, bőséges informá-
ciókkal szolgálnak ennek a kérdésnek a megértéséhez.

a kör bezáruL

Itt elég annak a leszögezése, hogy legjobb ismereteink szerint az 
emberi együttélési viszonyok és a lelki betegségek szoros összefüg-
gésben vannak egymással, ezt azonban az érintett szaktudományok 
mélyrehatóan nem vizsgálják. A betegségek és az életkörülmények 
közti összefüggés ma már az érrendszeri betegségek és a rák vonat-
kozásában is bizonyítottnak látszik, egyelőre azonban tartja magát 
az a szemlélet, hogy a gyógyítás a társadalmi struktúrák megkerü-
lésével, pusztán gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás eszközökkel 
is megvalósítható. Ez bizony ideológiai kompromisszum a javából, 
amely nem kíván a lelki élet zavarainak és a leggyakoribb népbeteg-
ségeknek társadalmi okaival, az „emberi kapcsolatok rendezetlen-
ségével” szembenézni. A beilleszkedési problémákat, kielégítetlen 
szükségleteket, mozgáshiányt, étkezési szokásokat stb. vissza lehet 
szubjektív okokra vezetni, ettől azonban a beteg családi közösségének, 
mikro- és makroszociális környezetének a feszültségei nem szűnnek 
meg. Márpedig az érzések zűrzavara, a téves gondolkodásmód, az 
egészségtelen életvitel ide vezethető vissza.

A lelki betegségek jelentős többségének a hátterében gyógyszerrel 
vagy pszichoterápiával meg nem oldható, ki nem küszöbölhető tár-
sadalmi konfliktusok állnak. Az életminőség javulásához szükséges 
életkorrekcióra a társadalmi strukturális viszonyok változása nélkül 
nincs lehetőség. Átmenetileg persze, ha kizárólag a tüneteknek tu-
lajdonítunk fontosságot, gyógyszerekkel és/vagy pszichoterápiával 
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javulást érhetünk el a beteg állapotában, ám ha a beteg visszakerül 
korábbi környezetébe, amin a terápia mit sem változtatott, a páciensnek 
előbb-utóbb újra csak meg kell élnie mindazt, ami elől „betegsége” 
révén ideiglenesen megmenekült.10 Egyszerűen arról van szó, hogy a 
gyógyítás nem tud visszahatni azokra a társadalmi viszonyokra, arra a 
személyi-társadalmi létállapotra, amely a lelki élet zavarainak a forrása, 
táptalaja. Sőt, mivel a tüneti kezeléssel a strukturális viszonyok mint 
patogén tényezők nem kerülnek szóba, megerősítést nyer az a létforma, 
ami a lelki élet zavaraiban megnyilvánuló társadalmi ellentmondások 
hordozója. Végső soron tovább mélyülnek azok a társadalmi struktu-
rális ellentmondások, amelyek aztán még több, előbb-utóbb tengernyi 
pácienst biztosítanak a pszichiáterek és klinikus pszichológusok számá-
ra. És ezzel a kör bezárul. A pszichiátria önerejére támaszkodva a lelki 
betegségek áradatával szemben immár nem tudja vállalni a harcot. A 
neurózisok, elmebajok, depresszió, alkoholizmus, öngyilkosság, narko-
mánia lassan járványméreteket ölt, ezeknek a tüneteknek a társadalmi 
kóreredete, a gyógyítás körülményessége pedig emberileg még inkább 
megvalósíthatatlanná szélesíti az érintett szakemberek kompetencia-
körét, illetve magát ezt a kompetenciakört is veszélyezteti. Tetszik ez, 
vagy nem tetszik valakinek, el kell jutnunk addig a felismerésig, hogy 
önmagukban vett lelki betegségek nem léteznek, mert mindaz, ami 
elmebaj vagy más tünetek formájában az orvos/pszichológus elé kerül, 
nemcsak valaki személyes életének, hanem az ember társadalmi létének 
a problémája is egyben.11

a szeméLyiség fogaLma

Ennek az ellentmondásnak a felismerése nem új keletű jelenség az 
érintett szaktudományokban. Többen javaslatot is tettek már a „beteg 
társadalom” gyógyítására. A helyzet azonban a filozófiai alapokat ille-
tően meglehetősen eklektikus, Sartre és Heidegger egzisztencializmu-
sától, Jung komplex pszichológiájától és Husserl fenomenológiájától 
Jaspers, Freud és Marx tanításáig szinte mindenféle ideológiai elem 
megtalálható benne. Még szerteágazóbb, összetettebb a pszichológia 
eszköztára, amelyen belül több száz iskolával, irányzattal, ágazattal 
lehet számolni. Ebben a széttagoltságban, az ismereteknek, gondola-
toknak és állásfoglalásoknak ebben a színes kavargásában eligazodni 
is nehéz, hát még az igazság nyomára jutni.

Már a pszichológia kulcsfogalma, a személyiség is problematikus, 
ami az egyedi és az általában vett, a konkrét emberektől elvonatkoz-
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tatott pszichikumot egyaránt jelöli. Az individualitás, az egyediség 
az ember legalapvetőbb jellemzője, ugyanakkor az ember általános 
sajátossága. Minden ember a természet erőinek és a társadalmi vi-
szonyoknak az egyedi alkotása, testi és mentális folyamatok egyedi, 
belsőleg összehangolt szervezettsége. A tudomány csak az átfogó, 
sőt lehetőleg egyetemes törvényekkel foglalkozik, így nem képes az 
ember egyediségét vizsgálni. De a személyiség, mint megannyi egyedi 
sajátosság, maga is általános jelenség, hiszen minden individuum sze-
mélyiségének a kialakulása, viselkedése hasonló módon szerveződik. 
Ennek vizsgálatával a személyiséglélektan foglalkozik. Magával a 
„belső rendszerrel”, a személyes élettel azonban a személyiséglélektan 
sem tud mit kezdeni, így annak megismerése, ábrázolása továbbra is 
az irodalom, a költészet és a művészet tárgykörébe tartozik.

A pszichológiai kutatás számára maradnak az általános normák és 
szabályszerűségek. Béla olyan-e, mint bármely más ember? Olyan-e, 
mint a protestánsok, művészek, politikusok, vasesztergályosok, 
családapák általában? Mi az, amiben nem hasonlít senki másra? Az 
összevetések során a pszichológusok megállapíthatják, hogy Béla 
nem különbözik számottevően más csoporttagoktól, személyiségének 
azonban vannak egyedi sajátosságai. Ezeket az ismereteket aztán a 
pszichológusok megoszhatják a munkáltatóval vagy magával Bélával. 
Azt, hogy ebből ki mit tud profitálni, más lapra tartozik.

a fiktív ember fenomenoLógiája

Az egyetemi katedrákon dolgozóknak, ahol a pszichológusok újabb 
meg újabb nemzedékét a régebbiek a maguk képére képezik ki, nincs 
pontos elképzelésük arról, hogy a hallgatóknak a szakma későbbi 
eredményes művelése szempontjából milyen tudásra, ismeretekre 
lenne szükségük. A képzés abból áll, hogy ki-ki előadja azt, ami az 
évek során ráragadt. Ez eléggé átrostált ismeretanyag, továbbadá-
sából nem lehet baj. A pszichológiát közvetlenül érintő, húsba vágó 
társadalmi kérdések tárgyalásától viszont mindenütt ódzkodnak. A 
pszichológusok jó része azt vallja, legjobb, ha a lélektan nem avatkozik 
a politikába, nem hívja fel magára a figyelmet, mert akkor a politika 
sem avatkozik a pszichológiába. A pszichológia ezzel a hozzáállással 
szinte mindenből kiszorult, ami a társadalmi gyakorlat és az embe-
rek részéről érdeklődésre tarthat számot. Ez a beállítódás összefügg 
azzal a szemléletmóddal, amelynek következében a megélt valóság 
érdektelenné vált a pszichológia mint tudomány számára, helyette 
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mindenkire és senkire sem vonatkozó lelki jelenségek modellezésével 
foglalkozik, magyarán szólva élettelenné silányított adatokkal és 
absztrakciókkal van elfoglalva.

Azáltal, hogy a pszichológia a különálló léttel nem rendelkező 
lelki jelenségeket az empirikus vizsgálat érdekében kiragadja a 
konkrét életviszonyokból, elvész az ontológiai jelentőségük, az válik 
mellékessé, ami a konkrét ember számára esszenciális fontosságú, a 
megélt valóság, amit az ember életével, személyiségével, érzelmeivel 
és tudatával megjelenít.

A kérdés persze, hogyan tudna a pszichológia a pszichikum vagy 
a személyiség elvont és általános fogalmától az emberek által megélt 
valóság konkrét érzelmi és gondolati reflexiójához visszajutni? Hiszen 
a minden ember lelki életére érvényes törvényszerűségek kutatása, 
amire a lélektan ambicionálja magát, a konkrét érzelmei, akarati, 
gondolati megnyilvánulások megértésének a legfőbb akadálya. A 
mindenkire érvényes általánosságok ugyanis az ember mindenkori 
konkrét, specifikus valóságbeli helyzetét és viszonyait ködösítik el 
és mossák egybe. Nem túl nagy árat fizet-e a pszichológia a tudo-
mányosság látszatáért azzal, hogy a maguk különvalóságában, el-
vontságában tulajdonképpen nem létező lelki jelenségeket „érzelem”, 
„akarat”, „gondolat” „képzelet” stb. formájában leválasztja az érző, 
akaró, gondolkodó, képzelődő emberekről? Mi marad a kezünkben, 
ha eltekintünk azoktól a társadalmi szituációktól, életkörülmények-
től, melyek feltételeként ezek a ref lexiók létrejöttek? Lehetséges-e az 
ontológia tartalmukat és pszichológiai értelmüket vesztett formai 
elemekből az emberi pszichikum titkait megismerni?

Tartani lehet tőle, hogy nem lehet, hogy mindez csak pótcselekvés. 
A hús-vér emberek életével, lelki állapotával való foglalkozás helyett 
a pszichológia a fiktív ember fenomenológiáján munkálkodik.

mi az éLetpszichoLógia?

Az életpszichológia fogalmát – abban az értelemben, ahogyan a 
könyvben tárgyalom –, legjobb ismereteim szerint rajtam kívül más 
nem használta. Pontosabban a fogalmat mintegy 20-25 évvel ezelőtt 
írt tanulmányomban: – „Életpszichológia”. Egy még nem létező 
tudományról12 – én használtam először azzal a szándékkal, hogy 
ennek a részletes kimunkálására később visszatérek. Az alábbiakban 
kivonatosan ismertetem a negyed századdal ezelőtt írt tanulmányom 
főbb gondolatait, kiegészítve mai meglátásaimmal. Előbb azonban 
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tegyünk egy kis kitérőt azok kedvéért, akik hajlamosak megfeled-
kezni arról, hogy az ember társadalmi lény. 

Elvétve, itt-ott az interneten néha találkozni az életpszichológia 
kifejezéssel, amit többnyire a fejlődéslélektannal azonos értelemben 
használnak. A fejlődéslélektan a pszichológia egyik főbb kutatási ága, 
amely az általános testi, értelmi, érzelmi, társas és személyiségbeli 
változásokkal foglalkozik. A fejlődéslélektannak mint tudománynak 
a célja a különböző fejlődési funkciók leírása, megmagyarázása, 
összehasonlítása és előrejelzése. Tekintettel arra, hogy az emberek 
koruk előrehaladtával mindannyian keresztülmennek ezeken a 
fázisokon a megtermékenyítés pillanatától életük végéig, a fejlődés-
lélektant bizonyos értelemben életpszichológiának is tekinthetjük, a 
fejlődéslélektan azonban pontosabb és jobb kifejezés.

Életpszichológia alatt én merőben mást értek. Azt gondolom, 
hogy az élet maga az igazi pszichológia mind elméleti, mind gyakor-
lati vonatkozásban. Ahhoz, hogy az életben eligazodjunk, releváns 
pszichológiai ismeretekkel kell rendelkeznünk mind a társadalomra, 
mind magunkra, mind pedig más emberekre vonatkozóan. Az alap-
vető fontosságú pszichológiai ismeretek nélkül, amelyekre gyarapodó 
élettapasztalatunkkal teszünk szert, úgy viselkednénk, mintha az 
őserdőből kerülnénk elő.

Mindazonáltal a pszichológia hozzásegíthetné az embereket élet-
érzéseik, gondolataik, terveik, konf liktusaik, problémáik kapcsán 
létbeli helyzetük és társadalmi meghatározottságaik tudatosításához, 
lehetővé téve így számukra, hogy rendelkezzenek azzal a szellemi 
tőkével, perspektívával, előrelátással, amely a helyes önismeretre 
alapozó, értelmesen cselekvő, helytállásra törekvő, döntéseik követ-
kezményeit felelősséggel vállaló életek szempontjából kívánatos.

A társadalom őserdeje talán a dzsungelnél is kiismerhetetlenebb, 
és nem kevésbé veszélyes. Ha kimozdulunk abból a környezetből, 
amelyben felnevelkedtünk, mindannyian úgy viselkedünk, mint 
az őserdő gyermekei. Az ismeretlen világ félelmet kelt bennünk, új 
nyelvet felnőtt fejjel nehezen vagy sohasem tanulunk meg tökéletesen, 
az új szokásokat is csak nagy nehézségek árán sajátítjuk el. Ezzel csak 
azt akarom hangsúlyozni, hogy a személyes élet társadalmi-struk-
turális alapjai lényegbevágóak. A kakukktojásból mindig kakukk 
lesz, mindegy, hogy a fiókák milyen fészekben kelnek ki, az ember 
esetében ez nem így van. Senki emberfiát nem lehet elvonatkoztatva 
vizsgálni attól a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális szfé-
rától, amelyben ráeszmél a világra. Ami egyúttal azt jelenti, hogy az 

…az élet maga az 
igazi pszichológia 
mind elmélet i, 
mind gyakorlat i 
vonatkozásban.
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emberi élet aktuális pszichológiai kérdései mindig társadalmi kérdé-
sek, amelyekben a gazdasági, a politikai, a kulturális élet sajátosságai, 
olykor ellentmondásai artikulálódnak.

A kakukktojásból mindig ugyanolyan tulajdonságokkal rendelke-
ző kakukk lesz, mindegy, hogy a fiókák milyen fészekaljban kelnek 
ki, az ember esetében ez nem így van.

Ahogyan a pszichológia mint emberismeret nem nélkülözhet más 
társadalmi tudatformákat, a gazdasági életre, politikai helyzetre, 
egészségügyi viszonyokra, kulturális sajátosságokra vonatkozó isme-
reteket, a tudomány, a gazdaság, a politika sem nélkülözheti azokat 
a pszichológiai kutatásokat, amelyek az emberi élet sajátosságainak 
a megismerésére irányulnak. Az, amit szubjektív szférának szoktunk 
nevezni, az objektív társadalmi-természeti viszonyok érzelmi és tudati 
visszfénye, a létviszonyok megélése.

a kambodzsai maugLi esete

Nemrégiben bejárta a világsajtót egy lánynak a szomorú történe-
te, aki 19 év után került elő az észak-kambodzsai dzsungelből.13 
Rochom P’ngieng – így hívták a lányt – 1988-ban, nyolcévesen tűnt 
el a dzsungelben, ahol történetesen egy bivalycsordát őrzött. (Más 
verzió szerint a szülei elől menekült el, akik a talán kissé fogyatékos 
gyereket csuklójánál fogva gyakran kikötötték és félholtra verték.) 
Tizenkilenc évvel később találtak rá, s a lány ekkor már inkább állat-
ként viselkedett, mint emberként. Beszélni nem tudott, csak jelekkel 
kommunikált (például a hasát simogatta, amikor éhes volt), görnyed-
ten járt, a haja hosszúra nőtt és érthetően tetőtől talpig koszos volt. 
Akkor fogták el, amikor rizst lopott a fővárostól 320 kilométerre levő 
Oyadao faluban, az ország északkeleti részén található Rattanakiri 
tartományban. A nagyjából százfős falu rendőre, bizonyos Sal Lou 
a nő csuklóján levő sebhelyekből ismert rá a lányára, amely alapján 
többen is meg voltak győződve arról, hogy az elveszett kislány tért 
vissza. A család azonban hallgatott, elzárkózott a nyilvánosság elől, 
ami némiképpen érthető, így viszont sok a megválaszolatlan kérdés 
a kambodzsai lány körül.

A The Guardian cikke felveti, hogy esetleg kitaláció az egész tör-
ténet, ez azonban mondanivalónk szempontjából csaknem mellékes. 
Hiszen nem a kambodzsai Maugli lenne az egyetlen, aki az őserdőből 
előkerült. Az irodalom legalább száz hasonló esetet tart számon. Már 
1304 körüli feljegyzések beszámoltak egy gyerekről, akit állítólag a 

…az emberi élet 
pszichológiai 
kérdései mindig 
társadalmi 
kérdések, 
amelyekben 
a gazdasági, 
a polit ikai, a 
kulturális élet 
sajátosságai 
art ikulálódnak.
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farkasok neveltek a német Hesse városa mellett. Tudunk olyan ír fiú-
ról is, aki birkák között nevelkedett 1672-ben, 1660 körül pedig több 
krónika is említ litván gyerekeket, akik medvék között nőttek fel.

Korunk dzsungelkölykeinek története Kamalával és Amalával 
kezdődik. A becslések szerint hét, illetve másfél éves lányokat far-
kasok nevelték az indiai Midnapore mellett. A gyerekeket 1920-ban 
találták meg. Amala hamarosan meghalt, és Kamala is rövid ideig 
(1929-ig) élt. Szintén Indiában, és ugyancsak farkasok közül került 
elő a hétéves Ramu 1954-ben. A gyereket anyja szerint egy farkas 
ragadta el, amikor csecsemő volt. A civilizációba visszatért Ramu 
később is lefetyelte a tejet, csontokat rágcsált, négykézláb közlekedett, 
és úgy viselkedett, mint egy farkas.

A hatéves John Ssebunya 1987-ben négyévesen menekült az 
ugandai dzsungelbe erőszakos apja elől. Két évvel később találtak 
rá, cerkófmajmok között élt, egy majomcsapat megbecsült tagjaként. 
Szülei elől szökött el a négyéves román Traian Caldarar is, akit há-
rom év múlva, 2002-ben találtak meg az utcán, ahol a gyerek a kóbor 
kutyák között nevelkedett és azok szokásait vette fel.

A szibériai Andrej Tosztik mindössze három hónapos csecse-
mő volt, amikor a szülei egyszerűen kitették a házból. A gyereket 
hét évvel később, 2004-ben találta meg néhány szociális munkás. 
Andrej négy lábon járt, megszagolta az ételt, mielőtt megette volna 
és óvatosan kellett vele bánni, mert könnyen megharapta az óvatlan 
embereket. Mint kiderült, a család kutyája nevelte fel a gyereket. 
1998-ban Moszkva mellett találtak rá a hatéves Ivan Miszukovra, 
aki szintén kutyák között nőtt fel.

Ismertek magyar esetek is. 1767-ben a mai Szlovákia területén 
található Korponában a vadászok egy meztelen, tizennyolc év körüli 
lányt találtak egy barlangban. A termetes leányzó a feljegyzések sze-
rint barna bőrű volt és csak nyers húst evett. Később elfogták, és egy 
elmegyógyintézetbe zárták. 1994-ben egy, a rábaközi Szil községben 
talált négyéves kisfiú esete rázta meg a közvéleményt. A gyereket 
gondviselői elhanyagolták, ezért kutyák nevelték fel. A fiú nem tudott 
beszélni, négy lábon járt, és csak kutyák módjára volt szobatiszta.

A civilizációtól távol nevelkedett gyerekek népszerű alakjai az 
irodalomnak és a mitológiának, de a természetes az lenne, ha az 
ilyen esetek iránt pszichológia mutatná a legnagyobb érdeklődést. 
A valóság ugyanis kevésbé regényszerű, volna mit a tudomány szá-
mára kamatoztatni. A vadonban felnőtt gyerekek nem tanulnak meg 
beszélni, négylábú nevelőszüleiktől (kutyáktól és farkasoktól) olyan 
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szokásokat vesznek fel, amelyeket később nehezen vetkőznek le. Pszi-
chológiai okoknál fogva nagy nehézségekbe ütközik a visszailleszke-
désük, gyakorlatilag lehetetlen, sohasem kerülnek vissza a társadalom 
normális tagjai közé. A visszaszoktató „terápiára” agresszióval vagy 
depresszióval reagálnak, gyakran előfordul, hogy visszaszöknek 
abba a környezetbe, ahol korábban nevelkedtek. Ha a szökést meg-
akadályozzák, egész életük során különleges figyelmet igényelnek, 
mert amit mi a civilizáció áldásaként szeretnénk megosztani velük, 
az számukra tömény frusztrációt jelent. Az alultápláltságon lehet 
változtatni, de az önálló életvitelhez szükséges érzelmi-tudati sajá-
tosságaikon szinte lehetetlen változtatni. Minél több időt töltenek a 
vadonban, annál nehezebben válnak emberré.

egy kis szeLLemtörténet

A „kutyafiúk” és „farkaslányok” esete meggyőzően példázza az embe-
ri élethelyzetek és az ezeknek megfelelő tudatformák és lelkiállapotok 
szoros összefüggését. Nos, ennek az összefüggésnek kellene, hogy a 
pszichológia kiemelt figyelmet szenteljen, csakhogy a pozitivizmus 
tudományideálja más irányt adott a történéseknek.

Ezt az ideált Auguste Comte, a pozitivizmus atyja fogalmazta 
meg, aki egyébként – a tudományok új rendszertani felosztásával 
előálló hatkötetes művében – a pszichológiának nem tulajdonított 
tudományos jelentőséget. Ezzel nem degradálni akarta a pszicholó-
giát, hanem egyszerűen nem hitt abban, hogy az ember személyisége 
– komplex társadalmi meghatározottságaiból kiragadva – egzakt 
kutatási tárggyá tehető, és mint kutatási tárgynak minden tulajdon-
sága egzakt módon mérhető, ellenőrizhető a tudományokra jellemző 
empirikus-analitikus modell segítségével. Comte tisztában volt vele, 
hogy az emberi élet, és vele együtt a lélek (értsünk ez alatt bármit) a 
tudomány által megragadhatatlan, következésképp az erre irányuló 
erőfeszítést meddő időtöltésnek tartotta.

A pszichológia töretlen elhatározása, hogy rácáfoljon Comte 
elképzelésére, ezért kénytelen beérni az empirizmus sovány vigaszt 
jelentő „tényeivel”, gazdátlanul hagyva a lét legizgalmasabb és legösz-
szetettebb kérdéseit.  Elképzelhető, hogy a filozófiával való – mindig 
büszkén emlegetett – „szakítás” is elhamarkodottnak bizonyult. 
A pszichológiának ugyanis, tárgyköréből fakadóan a legszorosabb 
kapcsolatban kell állnia a filozófiával, nem kevésbé az élettannal és 
a társadalomtudományokkal. A lét és tudat, test és lélek, élet és halál, 

A civilizációtól 
távol nevelkedett 
gyerekek népszerű 
alakjai az 
irodalomnak és a 
mitológiának…
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társadalom és egyén, betegség és egészség olyan kérdések, amelyek 
nem sorolhatók be a meglévő tudományos skatulyákba. Ráadásul a 
pszichikum és a vele kapcsolatos problémák – az ember társadalmi 
helyének, szerepének, az önmagával és másokkal szembeni felelőssé-
gének, történelmi lehetőségeinek, szabadságának, közösségvesztésé-
nek, elidegenedésének a kérdéskomplexuma – a XX. századi filozófiai 
és ideológiai viták gyújtópontjába került.

Nem sikerült az emberi élet személyes vonatkozású kérdéseit sem 
megnyugtató módon megválaszolni: Mi az élet? Van-e lélek? Hova 
tartozunk? Mivé leszünk? Hogyan éljünk? Mire törekedjünk? Miben 
keressük az élet értelmét? Hogyan lehetünk boldogok? Hogyan vi-
szonyuljunk a halálhoz? stb.

Az emberi gondolkodás és megismerés útja kacskaringós ugyan, 
de mindig szoros összefüggést mutat a társadalmi gyakorlattal. Ez 
a helyzet a pszichológia tárgyválasztásával (majdnem azt mondtam: 
tárgyvesztésével) kapcsolatosan is. Az élet személyes vonatkozású 
kérdéseinek a háttérbe szorulása vélhetően nem tudománytörténeti 
fejlemény, hanem az egyén és a társadalom viszonyában bekövetkezett 
gazdasági, politikai változások következménye, melynek folytán az 
ember személyisége elvesztette jelentőségét az őt meghatározó társa-
dalmi-gazdasági alakulatok, közösségi formációk számára.

A pszichológia önálló tudománnyá válása egyúttal új társadalmi 
feladatvállalást jelentett a lélektan számára. Tulajdonképpen az első 
jelentős társadalmi feladatvállalást, amennyiben a korábbi szemlélő-
dő, meditációs, teoretikus alapállással szakítva a társadalmi praxis 
szolgálatába állt. A gyakorlati élet, a korszerű társadalomszervezés 
szükségleteinek eleget téve sorra jelentek meg a pszichológia alkal-
mazott ágai: a neveléslélektan, munkalélektan, klinikai pszichológia, 
csoportlélektan stb. A pszichológia olyan társadalmi megrendeléseket 
kapott, amelyekkel büszkén igazolhatta tudományos létjogosultságát. 
Ezzel együtt rangot és tekintélyt is szerzett magának, hiszen a pszi-
chológia hatáskörébe került az emberek kiválasztása, szelektálása, 
diagnosztizálása, egyéni és tömegméretű befolyásolása, manipulálása, 
gondoljunk csak a reklámiparra.

a társadaLomszervezés szoLgáLatában

Felmerül a kérdés, hogy ha a pszichológiának nincs szüksége a lélek 
fogalmára, ha maga a lét nem fontos számára. Hogyan, minek az 
alapján vállalja az élő, cselekvő emberekkel való foglalkozást? Miféle 

A lét és tudat, test 
és lélek, élet és 
halál, társadalom 
és egyén, betegség 
és egészség mind-
mind olyan 
kérdések, amelyek 
nem sorolhatók 
be a meglévő 
tudományos 
skatulyákba.
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kompetencia jogán vállalja értékelésüket, szelekciójukat, besorolásukat, 
gyógyításukat vagy manipulálásukat, anélkül hogy ismerné személyi-
ségük (lelkük) titkát, tisztában volna egyedi életük sajátosságaival?

Nos, ehhez a szerepkörhöz a pszichológiának tulajdonképpen 
nincs is szüksége az emberi lélek titkára. Számára ugyanis a viszo-
nyítási szempontok, a viselkedésformák, a tudati, érzelmi, akarati 
megnyilvánulások „normatívái” eleve adva vannak. Nem érdekes, 
hogy valaki konkrétan hogyan érez és gondolkodik, az az irányadó, 
hogy az emberek általában hogyan éreznek és gondolkodnak. Más 
szóval a pszichológia az emberi magatartásformákkal kapcsolatos 
társadalmi elvárások, normatívák alapján osztályoz, rangsorol. Igaz, 
a „beavatkozás” nem vonatkozik az élet minden relációjára, hanem 
csak bizonyos „határhelyzetekre” korlátozódik. Amíg az emberi vi-
selkedést szabályozó egyéb társadalmi mechanizmusok olajozottan 
működnek, az uralmi viszonyok részéről nincs szükség pszichológiai 
beavatkozásra. Az emberekre tartozik, hogy miként boldogulnak 
az életükkel, mit éreznek és gondolnak magukban. Amint azonban 
„funkciózavar” lép fel, a fájdalom megnyilvánulásai vagy a helyzettel 
való elégedetlenség formái veszélyeztetik a társadalmi konvenciókat, 
amitől a társadalmi „normalitás” állapota felborulhat, pszichológus-
ra van szükség. Nem feltétlenül, de jó, ha rendelkezésre áll, és tőle 
telhetően a szükségesnek látszó „személyiségkorrekciók” révén segít 
helyreállítani a rendellenes viselkedéssel megbontott viszonyokat. Ha 
nem áll rendelkezésre pszichológus, vagy nem áll hivatása magaslatán, 
ezt a „korrekciós” munkát mások is elvégzik helyette, elsősorban az 
igazságszolgáltatás szervei.

Az egyéni életvitelek korrekciójára irányuló munka háttérbe 
is szorult a pszichológia újabb szolgáltatásaihoz viszonyítva. Az 
ipar fellendülése, a háborús szükségletek, a tudományos-műszaki 
forradalom, a gyors fejlődésnek indult haditechnika sosem remélt 
perspektívát nyújtott e viszonylag fiatal tudományág számára. A 
második világháború idején például több mint húszmillió személyt 
vetettek alá különböző tesztvizsgálatoknak, mielőtt a hadsereg, illetve 
a hadiipar kötelékeibe kerültek volna.14 A kutatók serege fáradozott 
azon, hogy korszerűsítsék a teszteket, tökéletesítsék a faktoranalí-
zist és a statisztikai technikát, miközben az ember személyiségével 
kapcsolatos elméleti összefüggések tisztázása itt sem bizonyult múl-
hatatlanul fontosnak. A „lélek mérnökei” tették a dolgukat, eközben 
a zavaró elemek kiszűrésével hozzájárultak az adott intézmények 
működésének optimalizálásához.

Amíg az emberi 
viselkedést 
szabályozó 
egyéb társadalmi 
mechanizmusok 
olajozottan 
működnek, 
nincs szükség 
pszichológiai 
beavatkozásra.
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A termelés tudományos megszervezése, a munkafolyamatok raci-
onális tervezése fontos ismereteket kívánt az ember szellemi kvalitá-
sairól, ami tovább növelte a pszichológia tekintélyét az alkalmazott 
tudományágak sorában. A gazdaság számára hamar nyilvánvalóvá 
vált, hogy jelentős profitra lehet szert tenni a pszichotechnikai eszkö-
zök és módszerek tökéletesítésére irányuló kutatások támogatásával. 
Mivel ez a pszichológusok számára is hozott valamit a konyhára, 
kinek jutott volna eszébe az emberek személyes problémáival (élet-
minőségével, lelki problémáival) való foglalkozás.

a behaviorizmus térhódítása

Szemléleti beállítódásában a behaviorizmus a pszichológia mecha-
nisztikus vonalának a legsikeresebb folytatója. Abból a naturalista 
felfogásból kiindulva, hogy az emberi pszichikum nem a társadalmi 
viszonyokat leképező lelki történések és tudatelemek együttese, ha-
nem a viselkedés biológiai sajátosságainak a rendszerezett összessége, 
a behaviorizmus a pszichológia tárgyát az emberi viselkedés tanul-
mányozásában, és annak befolyásolásában jelölte meg. E szerint a 
pszichológiának a viselkedés tudományának kellene lennie, ami pedig 
az ember lelkivilágát illeti, azt a behaviorizmus a tudományon kívüli 
kérdéskörnek tekinti. Elutasításában odáig megy, hogy nemcsak a 
lélek, hanem a tudat fogalmát is törölte szókincséből.

A behaviorizmus az ember megismerését és a pszichikum értel-
mezését a feltételes ref lexek kialakulására vezeti vissza. Az egész 
gondolati felépítményének az alapja az inger-reakció séma, ami ké-
sőbb kiegészül „közbülső változókkal”, ami azonban a behaviorizmus 
sivár eszmeiségén semmit sem változtat. Nem véletlen, hogy a 
behaviorizmus a pragmatizmusban talál filozófiai/ideológiai igazo-
lásra, és hogy az Egyesült Államokban lelt igazi befogadó országra, 
ahol mindmáig megmaradt a lélek nélküli lélektan kirívó példájának 
és virágzó irányzatának. Radikális képviselői már ott tartanak, hogy 
a lélektan elnevezést sem tartják tudományosan elfogadhatónak.

más pszichoLógiai iskoLák 
és irányzatok

Aztán megjelentek más pszichológiai iskolák és irányzatok, köztük az 
alaklélektan, amely szintén az egzakt természettudományok mintá-
jára látott hozzá a pszichológia megreformálásához. A „gestaltisták” 

A „lélek mérnökei” 
tették a dolgukat, 
eközben a zavaró 
elemek kiszűrésével 
hozzájárultak az 
adott intézmények 
működésének 
optimalizálásához.
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gondolati előfeltevése szerint az „egész jelleggel bíró képződmények”,15 
mint amilyen a pszichikum, nem építhetők fel maradék nélkül az egyes 
részelemekből, mert az egész, mondják a „gestaltisták”, nem részeinek 
az összege, hanem azoktól éppen lényegi tulajdonságaiban tér el.

Az „egész” és a „részek” kölcsönviszonyának ez a – végső soron 
helyes – értelmezése a lelki életre vonatkozó vizsgálatokat nem sokkal 
vitte előbbre. A „gestaltisták” ugyanis a pszichikummal kapcsolat-
ban az „egészet” a konkrét ember lététől, a szubjektumtól független 
„szubsztanciának” képzelték el, a lét természetes formáinak tartva 
ezeket a képződményeket. Valahogy úgy, ahogyan a kakukktojásból 
mindig kakukk lesz. A pszichés manifesztációkat létrehozó társadal-
mi környezet nélküli szubsztanciák azonban nincsenek, gondoljunk 
csak Mauglira az őserdőben. A későbbiekben, a kibernetika megjele-
nésével, az alaklélektani kutatások új tartalmat és formát nyernek, a 
pszichikum természettudományos tárgyalásának az igénye azonban 
a személyes élettel kapcsolatos érzések és tudattartalmak megraga-
dására nem biztosított semminemű értelmezési lehetőséget.

Aligha férhet kétség hozzá, hogy a lélektan különböző ágazatai, 
köztük a pszichotechnika, a behaviorizmus és a gestaltpszichológia, 
jelentős mértékben gazdagították ismereteinket, rengeteg információt 
halmoztak fel, de vajon mindezek alapján lehetne-e azt állítanunk, 
hogy a pszichológia közelebb jutott az ember lelki életének a megér-
téséhez? Nem vitatva az elért eredményeket, aligha tudunk a kérdésre 
egyértelmű igennel válaszolni. A lélektannak ugyanis, ha megmaradt 
volna adekvát tárgykörénél, rég el kellett volna jutnia ahhoz a felis-
meréshez, hogy nemcsak a lelki élet formai elemeinek a vizsgálatára 
van szükség, hanem annak tartalmi vonatkozásait is meg kell ismer-
ni. Más szóval, a pszichológiának régen ki kellett volna dolgoznia az 
emberi életre vonatkozó egységes koncepcióját, értő tolmácsolójává 
kellett volna, hogy váljon a mindennapi élet pszichológiai természetű 
problémáinak. E téren viszont a lélektan semmivel sem jutott tovább 
a száz évvel ezelőtti állapotánál. Újjászerveződésének szinte minden 
próbálkozásra arra irányult, hogyan igazolhatná tudományosságát.

diLthey hermeneutikus pszichoLógiája

Pedig Wilhelm Dilthey, akit az „életfilozófia” egyik megalapozójának 
tekinthetünk, több mint száz évvel ezelőtt kínált volna más – az em-
beri élet irányában orientálódó – megoldást, a „hermeneutikus megér-
tésre” alapozó lélektant. Dilthey a sivár empirizmus ellen szállt síkra, 

…a pszichológiának 
régen értő 
tolmácsolójává 
kellett volna válnia 
a mindennapi élet 
problémáinak.

 15 I .  m .  5 4 6 –5 47.
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azzal érvelve, hogy pusztán a tények, általános szabályszerűségek, 
normák eredményeként sohasem fog számunkra lelki életünk titka 
megvilágosodni. Ezekkel a módszerekkel a természetet, az anyagi 
világot magyarázhatjuk, mondja Dilthey, a lelki életet azonban úgy 
kell „megértenünk”.16

A természettudományos megismerés során tények és elemek 
alapján, hipotézisalkotás útján jutunk el az összefüggésekig. A 
pszichológiában fordított a helyzet: „éppen az összefüggés az, ami 
az élményeinkben eredetileg és állandóan adott: az élet mindenütt 
csak mint összefüggés van jelen” számunkra, írja.17 A pszichológiá-
nak tehát nincs szüksége arra, hogy hipotézisek és következtetések 
bonyolult láncolatán keresztül jusson el a lelki jelenségeket össze-
fogó pszichikum megértéséhez. A lelki folyamatok egységes egésszé 
való összekapcsolása élményeinkben közvetlenül adott.  Ez a megélt 
összefüggés az, ami a lényeget hordozza, és amit életnek hívunk. 
Ehhez, a megélt valósághoz képest, a lelki élet egyes elemei, és azok 
sajátosságai másodlagos fontosságúak. Ennek megfelelően – mondja 
Dilthey – azoknak a módszereknek, amelyekkel a történelmet és a 
társadalmat mint az emberi élet tartalmát és formáját meghatározó 
valóságot tanulmányozzuk, különbözniük kell azoktól a kutatási 
módszerektől, amelyek a természettudományokban használatosak.

Ebből értelemszerűen következik, hogy a lelki jelenségek „tény-
szerű” és „tárgyszerű” vizsgálata sohasem vezet el bennünket a jelzett 
összefüggésig, de nincs is rá szükség, hiszen az élet valamely átélt vo-
natkozásaként számunkra közvetlenül adott. A pszichológiának tehát 
ahelyett, hogy hipotéziseket gyártana a lelki jelenségek összefüggése-
inek értelmezésére, csak fel kellene ismernie, le kellene írnia azokat a 
lelki történéseket, amelyek élményeinkben közvetlenül és elevenen, 
mint megélt realitások adva vannak. A pszichológiának egyszerűen 
csak oda kellene fordulnia az emberekhez, akik a személyes életük 
hitelességével jelenítik meg azt a titkot, amit a pszichológia keres.

Különös, hogy ez a meglátás sohasem eresztett mély gyökeret 
a pszichológiában. Ellenkezőleg, heves ellenállásba ütközött vala-
hányszor megfogalmazódott az igény iránta.18 Pedig a filozófia, az 
irodalom, a költészet, s nem kevésbé maguk a hétköznapi emberek 
elsősorban ezt várták volna el a pszichológiától.

A lelki folyamatok 
egységes 
egésszé való 
összekapcsolása 
élményeinkben 
közvetlenül adott, 
ez az, amit életnek 
hívunk.

 16 Wilhelm Dilthey: Gondola-
tok egy leíró és taglaló 
pszichológiáról.  In uő: A 
tör ténelmi vi lág felépítése 
a szel lemtudományokban. 
Budapest, 1974, Gondolat 
Köny vkiadó.

 17 U o.
 18 L á s d e r r ő l  m é g E r ő s 
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a pszichoanaLízis

A dilthey-i megértő pszichológia bizonyos vonatkozásai – más gon-
dolati összefüggésbe ágyazódva – később mégis felbukkannak az 
egyik legszerteágazóbb, s talán legtöbbet vitatott irányzatában, a 
mélylélektanban. Problematikusságát sokan épp abban látják, hogy 
azt a metafizikainak mondott tartalmat próbálja megtenni a pszicho-
lógia tárgyává, amit a pozitivista fogantatású pszichológiai irányzatok 
mint irracionalizmust száműztek a tudományból. Pontosabban a 
mélylélektan is csak sajátos aspektusból és sajátos megfontolásból 
foglalkozik a metapszichológiai szférával. Freud pszichoanalízise 
ugyanis, amelyből különböző mélylélektani irányzatok alakultak ki, 
természettudományos alapokat kereső gyógyító eljárásnak indult, a 
lelki zavarok hátterének értelmezését és terápiáját vállalta magára.

Freud koncepciójában az ember lelkén tudattalan törekvései, 
elfojtott vágyai, kielégületlen ösztönei uralkodnak. Ezek azok a ti-
tokzatos erők, amelyek irányítják sorsunkat, és nem az anyagi világ 
vaskos dolgai. Freud pánszexualizmusa, élet- és halálösztön-kategó-
riái elterelték a figyelmek a társadalmi viszonyokról, illetve ez utóbbi 
csak abban az értelemben kerül szóba, amennyiben ösztöneinknek 
az útjában áll. Az egyén és társadalom antagonizmusa bukkan itt 
újra elő, ami Freud szemében kibékíthetetlen ellentmondásnak lát-
szik. A tudat, mondja Freud, kénytelen számot vetni a társadalom 
normáival, ezért elfojtja a meg nem engedett vágyakat, törekvéseket, 
érzéseket, gondolatokat. Ezek az elfojtott vágyak, belső késztetések 
azonban, amelyek Freud értelmezésében szexuális természetűek, és 
a pszichikum legfőbb energiaforrásainak tekinthetők, feszültséget, 
konf liktusokat váltanak ki az emberben. Végső soron ezek a feszült-
ségek, konf liktusok zavarják meg az ember viselkedését.

Az ember szexuális indítékainak ez a túlméretezettsége nyil-
vánvalóan azzal a kulturális miliővel magyarázható, amelyben a 
pszichoanalízis megjelent. Ennek a kulturális miliőnek, illetve a 
hátterében meghúzódó ideológiai szférának tudható be az is, hogy 
a mélylélektan nem ref lektál az egyén szubjektív élményeire mint 
társadalmi történésekre, hanem helyette spekulatív kategóriákkal 
bajlódik. A társadalmi kérdésekre nem ad választ, minthogy azt el-
méleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt elválasztja a szubjektív 
szférától, így kimondatlanul bár, tagadja egy kritikai irányultságú, 
az életet egységes egésznek tekintő pszichológia létjogosultságát.

Freud 
koncepciójában 
az ember lelkén 
tudattalan 
törekvései, 
elfojtott vágyai, 
kielégületlen 
ösztönei 
uralkodnak.
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hogyan tovább?

Mindezek után marad a kérdés: Miként válhatna a pszichológia a 
társadalomontológiai kérdések személyi vonatkozásaival, az emberis-
merettel és életismerettel egyaránt foglalkozó, e kettőt együtt kezelő 
tudománnyá? Van-e rá mód és lehetőség, hogy a sivár empirizmust, 
a személytelenséget feladja, hogy helyette (vagy mellette) érdemben 
foglalkozzék az élet konkrét, gyakorlati kérdéseivel?

Felvetődik annak a lehetősége, hogy talán a pszichológia meglé-
vő ismeretanyagát kellene hozzá szelektálnunk és rendszereznünk. 
Csakhogy a különböző pszichológiai irányzatok a bennünket érintő 
kérdés vonatkozásában nem tekinthetők egymás kiegészítőinek. Ha 
egymáshoz viszonyítva másként is, de lényegében véve egyazon ok 
miatt merülhetnek fel velük szemben kétségek. Nevezetesen, hogy 
eszmei-ideológiai alapállásuk miatt képtelenek az emberi pszichiku-
mot élményszerűségében és gyakorlati vonatkozásában megragadni. 
Félő tehát, hogy a meglévő pszichológiai ismereteinket egy ilyen 
vállalkozás során nem nagyon tudnánk hasznosítani.

Ennél nagyobb problémát jelent az a tudományfelfogás, amely 
mélységesen áthatja a pszichológiai közgondolkodást, ezért félő, 
hogy a szakma képviselői minden új tudományágat kizárólag a 
korábbiak mintájára tudnak csak elképzelni. Az életpszichológiát is 
csak a szcientizmus jegyében fogadnák el, ennek viszont, egy újabb 
pozitivista pszichológiának, nem volna sok értelme.

Idestova ezelőtt 30 évvel kifejtettem, hogy ebből az ördögi körből 
a pszichológia talán úgy tudna kilépni, ha a pozitivista tudomány-
modellt (amely a társadalmi status quót hivatott erősíteni) társada-
lomkritikai feladatvállalásra cserélné fel. Igaz, hogy az így létrejövő 
kritikai pszichológia veszítene valamennyit a mai értelemben vett 
tudományos „hitelességéből”, ám ennek ellenében közelebb kerülne 
a valós élethez és azokhoz a társadalmi történésekhez, amelyek az 
emberek személyiségében (ha úgy tetszik – a lelkében) leképeződnek. 
Persze közelről sem egyszerű és sima ügy ez, hiszen a tudományos 
megismerés a társadalmi viszonyok sajátosságainak a függvénye. 
Következésképp a pszichológia szerepkörét illetően változás csak 
attól lenne remélhető, ha az egyedi emberek helyzete is megváltoz-
na a gyakorlati életben, ha az egyedi emberek személyükben nem 
kerülnének szembe azokkal a gazdasági-politikai formációkkal, 
amelyek jelenleg különböző formában megrövidítik és megnyomo-
rítják az életüket.
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Annak idején még abban a naiv hitben éltem, hogy a társadalmi 
kérdések pszichológiai aspektusának vizsgálatához a marxizmus 
talán szellemi muníciókat nyújthat. Hamar rá kellett azonban jön-
nöm, hogy a marxizmus az ember egyedi életének a történéseit és 
személyi sajátosságait – mindenekelőtt a lelki életét – alárendeli a 
társadalmi élet anyagi történéseinek, strukturális szerveződésének. 
Ebben a szereposztásban az individuális élet szubjektív jelenségvilága 
csak következménye, kísérőjelensége a társadalmi történéseknek, 
ilyenformán súlytalan és zárójelbe tehető.

A lét szintjén mindez másként van. A társadalmi viszonyok nem 
vonatkoztathatóak el a mindennapi életünk belső történéseitől, szub-
jektív elemeitől. Gazdasági-strukturális viszonyok (kultúra, politika) 
önmagukban véve nem léteznek.  Ahhoz, hogy azok valóságbeliek 
legyenek, ott kell lenniük az emberek fejében. Ez az, amit ők közvet-
len, nekik való, mindennapi életként fognak fel és jelenítenek meg.  
A társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális kérdések önmagukban 
véve, a mindennapi élet dolgaitól, az emberek lelki megnyilatkozá-
saitól függetlenül nem léteznek. A makro- és mikrovilág eseményei 
különböző megnyilvánulási területei ugyanazon valóságnak, ugyan-
azon történéseknek. Ami számunkra azt jelenti, hogy az emberi élet 
eseményei és aktuális kérdései részben a társadalmi lét szintjén, mint 
gazdasági, politikai, tudományos, kulturális élet kérdései vetődnek 
fel, a személyiség szintjén meg közérzeti, tudati, életviteli probléma-
ként fogalmazódnak meg.

Az a körülmény, hogy az objektív társadalmi-termelési viszonyok 
bennünk mindig alanyi vonatkozásukban, vagyis minden emberi 
egyed számára másként és másként jelennek meg, szilárd alapot 
szolgáltatnak az életpszichológia számára.

Az életpszichológia számára a lét a fontos: az ember tárgyi-ter-
melői tevékenysége, a társadalomban elfoglalt helye, szerepköre, 
mozgási lehetősége, kapcsolatrendszere és ezek időbelisége az egyén 
élettörténete. Tárgyát tekintve tehát a legkevésbé sem tekinthető 
metafizikusnak, hiszen a társadalmi valóság kemény tényeire tá-
maszkodik. A társadalmi valóság tényei mellett az életpszichológia 
a szubjektum átélő-cselekvő magatartására is alapoz, amely révén az 
egyéni élet és a társadalmi viszonyok szüntelenül átfolynak egymásba 
feladva és visszaszerezve, megőrizve és megszüntetve a személyes 
élet és a társadalmi lét látszólagos elkülönültségét. Az ember alanyi 
viszonyainak és a társadalom strukturális viszonyainak ez a szüntelen 
egybefolyása, az állandó kölcsönhatás és átcsapás, maga ez a folyamat, 
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illetve ennek megismerése az, amit az életpszichológia tárgyának 
legfőbb sajátosságaként kell számon tartanunk.

Hangsúlyozni szeretném, hogy itt nem valamilyen fiktív ismere-
tekről, fiktív tárgykörről van szó. Az életpszichológiával nem valami 
nem létezőt találunk ki. Éppen csak neve nincs a dolognak, a tárgyalt 
jelenség valójában ott van az emberek átélő-cselekvő magatartásában, 
életvitelében, tudásában. A kérdés csupán az, hogy a pszichológia 
meddig kívánja távol tartani magát az emberek érzésvilágában, gon-
dolataiban, cselekvéseiben megnyilvánuló, formát öltő társadalmi 
tartalomtól. Attól a pszichológiai tudástól, amelynek köszönhetően 
az emberek boldogulni tudnak saját életükkel. Hajlandónak mutat-
kozik-e a pszichológia eleget tenni az emberek elvárásainak, akik a 
mindennapi életük során felmerülő problémáikra várnak útmutatást, 
életvezetési elveikhez és életprogramjuk kimunkálásához keresnek 
hasznosítható szakmai tudást, információkat.

Az életpszichológia annak a tudásnak az összességét jelenti, amely-
lyel az emberek szervezik, irányítják, rendezik sorsukat. Társadalom 
és emberismeret, művészet és bölcsesség egyszerre; a gazdaságot, a 
művelődést, a politikát, egyszóval az élet minden területét átfogó 
fogalom.

Az a pszichológia, amely eltekint az életfeltételektől – az állam 
jellegétől, a nemzetgazdaság helyzetétől, a szociális kérdésektől, a 
termelési és elosztási viszonyoktól, az emberek biztonságérzésétől, 
a munkakörülményektől, a nemzeti kultúra sajátosságaitól –, nem 
sok érdemi mondanivalóval rendelkezhet valamely konkrét ember 
életminőségére, kockázati tényezőire, személyiségére, lelkületére 
vonatkozóan.

Az 1990-es években kezdődő világgazdasági korszak, a mindent 
átfogó világpiac kialakulása, a nemzetközi tőkeáramlás, az adós-
ságcsapda következményeinek ismerete nélkül korunk emberének a 
lelkülete nem értelmezhető. Könyvünkben megpróbáljuk körüljárni 
azt a világot, amelyben élünk, jelezve, hogy a tárgyi világ sajátosságai 
milyen problémákkal járnak együtt. Lássuk először, hogy milyen 
világban élünk!

Az életpszichológia 
annak a tudásnak 
az összességét 
jelent i, amellyel az 
emberek szervezik, 
irányít ják, 
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Kívül vagy belül a magyarázat? – Mi a hatalom? – Az 
á l l am sze repe – K i  és  hog yan kor mányozzon? – A z 
á l l am é s  a z  e mbe rek  b i z t on s ág igé nye  –  A z  e mbe r i 
szabadság jogok – Társadalmi egyenlőtlenségek – Rangsor 
az állatvilágban – Versengés és hierarchia – A hivatali 
státus – A kizsákmányolás fogalma és gyakorlata – Van-e 
még osztály? – A jövedelmi viszonyok és a demokrácia – A 
világ leggazdagabb emberei – Háttérhatalom – Az alattvalói 
tudat – Az engedelmesség formái – Az átalakulás buktatói 
– A piaci viszonyok – A tulajdonforma változásai – Ki dönt 
a menedzserf izetésekről? – Az identitás nélküli ember – 
Történelmi zsákutcák – Baj van a demokráciával – A régi 
új világ – Van-e megoldás?

kívüL vagy beLüL a magyarázat?

A modern pszichológiai technikák segítségével (tesztekkel, „lélek-
elemzéssel”) sok mindent megtudhatunk egy emberről, a legfontosabb 
tudnivalók után azonban nyomoznunk sem kell, fel vannak tüntetve a 
személyi dokumentumokban. Ezen adatok egyike az állampolgárság. 
Ez az információ önmagában véve többet elárul egy ember életlehe-
tőségeiről, mint egy több éves pszichoanalízis. Ha némi figyelmet 
szentelünk a további adatoknak, úgymint az illető neme, életkora, 
nemzetisége, foglalkozása, családi állapota, lakóhelye, gyakorlati-
lag mindent tudunk róla, amit az életszerveződés és életminőség 
szempontjából tudni érdemes. Feltéve, ha két lábbal járunk a földön, 
vagyis ha tisztában vagyunk életminőségünk társadalmi feltételei-
vel. Miközben a pszichológia személyiségünk titkát bennünk keresi, 
ennek a titoknak – személyi adataink révén – minden hivatalnok 
birtokában van. Ezeknek a személyi adatoknak a nyilvántartása a 
modern társadalom alapja.

A pszichológia akkor áll majd hivatása magaslatán, ha kellő fon-
tosságot tulajdonít a személyi adatoknak, illetve a mögöttük levő 
tartalomnak. Maradjunk egyelőre az állpolgárságnál.

Az emberek tudatában vannak, hogy életesélyeiket illetően ko-
rántsem mindegy, hová születtek, melyik országban élnek. Emiatt 
Ázsia, Afrika és Latin-Amerika különböző országaiból évente milliók 
vándorolnak Nyugatra. Minden évben majd egymillió bevándorló lép 
be csak az Egyesült Államokba, több százezrek folyamodnak mene-
kültstátusért Európában. Napjainkban 80 millió olyan bevándorló 
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él Amerikában, aki nem Európába vezeti vissza származását.19 A 
migráció folytán hatalmas és lényegbevágó átalakulás megy végbe 
a világon, amely azzal a veszéllyel fenyeget, hogy szétzilálja a befo-
gadó országokat, s máris milliók kezdik idegennek érezni magukat 
saját országukban. Ennek a hatalmas mozgásnak pszichológiai okai 
vannak: az emberek elégtelennek tartják azt, amit saját országuk 
nyújtani tud számukra, vonatkozik ez a gazdasági és politikai életre, 
állampolgári jogegyenlőségre, a kultúrára, az egészségügyi ellátás 
színvonalára, a kockázati tényezőkre egyaránt.

A pszichológia a gyermekkori szexuális traumáknak és az em-
be rek nyugtalanító álmainak összehasonlíthatatlanul nagyobb 
figyelmet szentel, mint a XX. és XXI. század egyik legnyomasztóbb 
és legellentmondásosabb kérdésének, amely a világ valamennyi nem-
zetének súlyos gondot jelent. A tömeges kivándorlás és bevándorlás 
oka, az egyes államok közötti jelentős életszínvonalbeli különbség. 
Az emberek nem hajlandóak tudomásul venni, hogy míg egyes orszá-
gok lakói luxusban tivornyáznak, más országok állampolgárai meg 
vannak fosztva a tisztességes emberi élet lehetőségétől. Vajon ez a 
patológiás helyzet nem pszichológiai természetű kérdés?

mi a hataLom?

Mi a hatalom? – teszi fel a kérdést Erős Ferenc A hatalom pszicho-
lógiája című tanulmányában.20 A hatalommal kapcsolatban ritkán 
vizsgálják együtt annak társadalmi és pszichológiai vonatkozásait, 
Erős ezt teszi, ezért hivatkozom rá. A hatalom szociológiai meg-
közelítésében bonyolult társadalmi problémakör: fegyverekkel, 
pénzzel, politikai eszközökkel fenntartott uralmi és alárendeltségi 
viszonyokat értünk alatta. Pszichológiai megközelítésben viszont a 
hatalmat egyéni törekvésekkel, készségekkel próbálják magyarázni. 
Alfred Adler egyenesen az ember legjellemzőbb tulajdonságának 
tekinti a hatalomra való törekvést. Sigmund Freud is feltételezi ezt 
az emberekben meglevő erős belső késztetést, amit ő az agresszív 
ösztönre vezet vissza.

Nem kétséges, hogy a mások feletti hatalom igénye, a hatalom 
megszerzése és gyakorlása elképzelhetetlen az erre irányuló személyi 
motivációk és belső késztetések nélkül, ugyanakkor a hatalmi pozí-
ció, annak megszerzési módja, lehetősége, megőrzése, kiterjesztése 
nem kinek-kinek kénye, kedve szerint történik, hanem társadalmi 
szabályoknak van alávetve. Nem lehet hatalmat gyakorolni mások 
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felett azok tudta és „beleegyezése”, a társadalmi szerepkörök szigorú 
betartása nélkül. Ezek a szabályok a hatalom lényege szempontjából 
fontosabbak, mint az egyes személyek rátermettsége és dominan-
ciaigénye.

Egyébként sem bizonyított, hogy az emberek hatalomvágya 
természetüknek a következménye lenne, sokkal valószínűbb, hogy 
annak a társadalmi gyakorlatnak a folyománya, amely vezetőkből 
és alávetett tömegekből, uralkodókból és alattvalókból, önkény-
urakból és jogfosztottakból áll. A hatalomvágy is, mint annyi más 
későbbi belső késztetés és motiváció, a szocializáció során alakul ki 
az egyénekben. Az emberek különféle viselkedésmódot sajátítanak 
el, köztük a hatalomgyakorlást és az engedelmességet is. Azok, akik 
hátrányos helyzetű rétegekben nevelkednek, általában nehezen is-
merik ki magukat jogszabályokban, ezért többnyire alul maradnak 
a társadalmi versenyben. Azok viszont, akik a hatalom berkeiben 
nevelkednek, hamar kiismerik magukat az érvényesülés szociális és 
politikai feltételrendszerében, már gyermekkorukban elsajátítják a 
hatalomgyakorlás különböző fortélyait.

az áLLam szerepe

Az intézményesült hatalmi – fölé- és alárendeltségi – viszonyokat 
az állam tartja fenn. Az állam ilyenformán a kibékíthetetlen tár-
sadalmi ellentétek terméke és megnyilvánulása. Sokan úgy vélik, 
hogy szükséges rossz, mert nélküle nincs rendezett társadalom. Igaz, 
hogy korlátozza az egyéni szabadságot, de azt a közösség érdekében 
teszi. Adókat vet ki, de arra szükség van a közjó érdekében. Katonai 
szolgálatra kötelez, mert erre meg a haza védelme miatt van szükség. 
Elvileg arra kellene törekedni, hogy a hatalomgyakorlás ne kevesek 
privilégiuma legyen, hanem a népé. 

A marxizmus másként vélekedik erről a kérdésről. E szerint az 
állam az uralkodó osztály politikai hatalmának a legfőbb szerve, 
amelynek az a feladata, hogy bármi áron megvédje az uralkodó osztály 
érdekeit. Ez magában foglalja a hatalommal szembenálló társadal-
mi és politikai erők elnyomását, a termelési és elosztási viszonyok 
fenntartását, a közösség ügyeinek az uralkodó osztály érdekeinek 
megfelelő intézését és irányítását stb. Az állam jellegét és célját végső 
fokon mindig a gazdasági rendszer határozza meg, amely az emberek 
szempontjából a társadalmi egyenlőtlenségekben, jövedelmi különb-
ségekben mutatkozik meg.
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Nem lehet hatalmat 
gyakorolni mások 
felett azok tudta 
és „beleegyezése”, 
a társadalmi 
szerepkörök szigorú 
betartása nélkül.
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A pártállam 
mindenre rátette 
a kezét, mindenkit 
ellenőrzése alá 
vont, a hatalom 
egy bűnszövetkezet 
kezébe került, 
amely több mint 
fél évszázadon át 
emberek millióit 
tartotta súlyos 
jog fosztottságban 
és rettegésben.

A társadalmi egyenlőtlenségeket az állam az erőszakszerveze-
tek és intézmények (hadsereg, rendőrség, büntetőszervek, hivatali 
apparátus) rendszerével tarja fenn. Mint ismertes, a kommunisták 
szeme előtt az a vízió lebegett, hogy a szocializmus megszilárdulása és 
fejlődése eredményeként az erőszakszervezetek fokozatosan elvesztik 
jelentőségüket, míg az állam gazdasági szervező és kulturális-nevelő 
funkciói még sokáig nélkülözhetetlenek lesznek, sok funkciója már 
előbb a társadalmi szervezetek kezébe megy át.

A gyakorlatban a dolgok másként alakultak. A pártállam min-
denre rátette a kezét, mindent és mindenkit ellenőrzése alá vont, 
a hatalom azonban nem a nép, hanem egy bűnszövetkezet kezébe 
került, amely több mint fél évszázadon át emberek millióit tartotta 
súlyos jogfosztottságban és rettegésben.

ki és hogyan kormányozzon?

A hatalomkoncentráció a társadalomra nézve mindig nagy veszé-
lyekkel jár, hiszen a hatalom eleve, a legszelídebb formájában is más 
emberek befolyásolására, cselekedeteinek, viselkedésének, nézeteinek 
a megváltoztatására vagy ellenőrzésére irányuló törekvés.21 A kor-
mányzatot tehát korlátozni kell, de ki kormányozzon?

A gondolat régen megérlelődött, hogy az embereket meg kell 
védeni az államhatalommal szemben. Míg ennek a gondolatnak a 
képviselői szinte a történelem kezdete óta arra törekszenek, hogy 
megnyirbálják az állam hatalmát, a haszonélvezők mindvégig azt 
próbálták elhitetni, hogy isten kegyelméből uralkodnak, vagy születé-
süknél fogva szereztek jogot a hatalomra. Innen, ebből a konfliktusból 
pattant ki az emberi egyenlőség eszméje.22

Ma az uralkodó politikai dogma szerint a „törvényes hatalom” 
társadalmi konszenzuson alapszik. Csak a demokratikus úton meg-
választott hatalom tekinthető törvényesnek, legitimnek. A törvényes 
hatalomnak joga van arra, hogy törvényeket hozzon, viselkedési elő-
írásokat állapítson meg, és ellenőrizze ezek betartását. Gyakorlatilag 
ugyanolyan jogköre van, mint régen a királyoknak volt. A hatalom 
felhatalmazással rendelkezik arra vonatkozóan, hogy közvetlen 
ellenőrzés nélkül képviselje a polgárok érdekeit. Viszonzásképpen a 
polgárok betartják az előírásokat, tiszteletben tartják a törvényeket. 
Ha elégedetlenek a kormány munkájával, leváltják, elkergetik. Válasz-
tások alkalmából a nagyobb támogatottságot szerző (magasabb élet-
színvonalat ígérő) párt győz. A többségi elv miatt egyetlen hatalom 
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sem élvezi valamennyi állampolgár támogatását, így a „társadalmi 
konszenzus” csak fügefalevél, mindig viszonylagos érvényű.

Lényegükből fakadóan a politikai rendszerek arra törekszenek, 
hogy kizárják az egyént a közállapotok befolyásolásából. Ezek a tö-
rekvések azon a filozófiai koncepción nyugszanak, hogy az egyének 
akarata nem sokat számít, a termelőeszközök fejlődése által lehet na-
gyobb gazdasági előnyöket elérni, jobb életkörülményeket teremteni. 
Az új nemzetközi rend alapja is a gazdaság elsődlegességén nyugszik, 
amely a mindent átfogó világpiac alakjában ölt formát. Tartalmát 
illetően arra hivatott, hogy biztosítsa az amerikai transznacionális 
vállalatok világméretű elterjedését és a uralmát.

A gazdaság jelentőségét aligha vitatja bárki, önmagukban véve 
azonban a gazdasági folyamatok nem vonják magukkal automatiku-
san az életminőség javulását. A gazdasági növekedés éppenséggel a 
társadalom szociális biztonságának az elvesztését is eredményezheti. 
A dinasztikus oligarchiák terjeszkedése például a világon mindenütt 
a széles néptömegek gazdasági biztonságát veszélyezteti, bármilyen 
magas legyen is az adott országban statisztikailag az egy főre számí-
tott jövedelem. Az emberek általános boldogulása feltételezi, megkí-
vánja azt, hogy beleszólásuk legyen a közállapotok alakulásába és a 
jövedelem elosztásába, ez a XXI. század legfontosabb pszichológiai 
felismerése.

az áLLam és az emberek biztonságigénye

A közösség azon az áron nyújt az egyénnek védelmet, hogy az el-
fogadja a csoporttól való függőséget. A védelem annál nagyobb, 
minél szorosabbak az egyén közösségi kapcsolatai, minél erősebb a 
csoporttól való függőség.

A biztonsághiány azokat a csoporttagokat fenyegeti, akik valami-
lyen oknál fogva leválnak a közösségi függések és védelmek rendsze-
réről, marginalizálódnak, elszakadnak a csoporttól. Visszatekintve 
a múltba, a leválás először csavargás formájában nyilvánult meg, 
amely nemcsak a csavargó szempontjából jelentett kockázatot, hanem 
a csavargó fölbukkanása magára a csoportra nézve is veszélyeket 
rejtett magában. A potenciális veszélyt sokáig az ún. tyúktolvajok, 
haramiák, betyárok jelentették a társadalom számára, ami bizonyos 
értelemben jellemző a modern társadalmakra is, jóllehet ezeket ma 
másként, Magyarországon „libatolvajoknak” hívják. A lényeg azon-
ban nem változott semmit, olyan személyekről van szó, akiknek az 

Lényegükből 
fakadóan a polit ikai 
rendszerek arra 
törekszenek, hogy 
kizár ják az egyént 
a közállapotok 
befolyásolásából.
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életét és tetteit a közösségi szabályozások rendszere nem korlátozza. 
Nem annyira maguk a „tyúk- vagy libatolvajok” jelentik a veszély-
forrást, inkább az anómiás társadalmi állapot az, amely lehetővé teszi 
garázdálkodásukat.

A helyzet a történelmi múlthoz viszonyítva annyiban változott 
meg napjainkra, hogy a korábbi közösségi társadalmak mindinkább 
az egyének társadalmává (halmazává) válnak. Ennek a folyamatnak 
a végkifejleteként, ahogyan Thomas Hobbes írja, a világba vetett em-
berek – mint individuumok – végül csakis önmagukra hagyatkozhat-
nak. „A puszta individuumokból álló társadalom a szó igazi értelmé-
ben nem is minősülhet társadalomnak.”23 Ez rosszabb helyzetet vetít 
előre bármely ősi állapotnál, amennyiben a semmiféle törvényt, jogot 
nem ismerő individuumok ki lennének szolgáltatva egymásnak, az 
emberek közötti fékeveszett versengésnek, mondja Hobbes. Ott, ahol 
nincs politikai alkotmányosság, nincsenek társadalmi intézmények, 
szabályok, normák – mindenki harcban áll mindenkivel. Nem nehéz 
elképzelni, hogy mi lenne a dolog végkifejlete. Nem véletlen tehát, 
hogy az emberek – saját biztonságuk növelése érdekében – szinte az 
idők kezdete óta fejet hajtanak bizonyos közösségi normák előtt. És 
az sem véletlen, hogy a fejlődés iránya az egyre nagyobb biztonságot 
nyújtó társadalom létrehozása. 

Az individualizmus – lényegéből fakadóan – végső formájában 
a tökéletes biztonsághiány társadalmát vetíti előre. Minél inkább 
eloldozzák az egyének közösségi kötelékeiket, annál inkább egy ál-
landósuló veszélyállapotba kerülnek, hiszen senki sem rendelkezik 
megfelelő fizikai erővel, sem a szükséges hatalommal ahhoz, hogy 
megvédhesse magát másokkal szemben.24 Senki sem érezhetné biz-
tonságban magát többé.

Thomas Hobbes szerint ezt a biztonságot egyedül az abszolút 
hatalmú állam tudja szavatolni, ezért a tökéletes védettség iránti 
igény egy ilyen abszolút hatalmú állam gondolatához vezette. Max 
Weber is ezt fogalmazza meg, mondván, hogy az államnak – a rend és 
biztonság szavatolása érdekében – ki kell sajátítania a maga számára 
az erőszak gyakorlásának monopóliumát.25

Nehéz ezt a konf liktushelyzetet feloldani. A politikai hatalom 
elviselésének a gondolata mind nagyobb ellenállásba ütközik az em-
berek részéről, akik ugyanakkor békére és biztonságra vágynak, ami 
csak az erős állam nyújtotta védőernyő biztonsága alatt képzelhető 
el. Védelmekkel körülbástyázva élni nem „természetes” állapot, az 
állatvilágban nincs rá példa, hanem – ahogyan Robert Castel írja 
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A társadalmi biztonság elvesztése című munkájában – „a másokkal 
való együtt létezés következménye, amely feltételezi azt is, hogy van 
egy »láthatatlan kéz«, amely összehangolja egymással a különböző 
egyének különböző érdekeit, igényeit és hatalomvágyát”.26

Mások szerint, és ezt a nézetet vallja például John Locke is, a 
tulajdon védelmének szükségessége teszi indokolttá az állam léte-
zését, hogy a továbbiakban az állam helyett a tulajdon biztosítsa 
az ember számára biztonságát, függetlenségét és szuverenitását.27 
Locke állama nem azonos Hobbes államával, és rajtuk kívül sokan 
sokféle államot, kormányzást, képviseleti formát képzeltek el az ún. 
„minimális államtól” a „zsandárállamig”. Nem célunk itt a különféle 
államelméletekben elmélyedni, csak arra az ellentmondásra szerettem 
volna az olvasó figyelmét felhívni, amely a modern államot jellemzi. 
Nevezetesen, hogy az emberek ugyanattól az államtól várják a biz-
tonságot és védelmet, amellyel szemben mint individuumok egyre 
nagyobb szabadságot követelnek maguknak saját akaratuk érvénye-
sítése érdekében.

az emberi szabadságjogok

Az, ami az egyén szempontjából az akaratszabadság kérdéseként 
merül fel, az társadalmi szempontból az emberi szabadságjogok, az 
egyenlőség és egyenjogúság eszméjében fogalmazódik meg. Mint 
ismeretes ennek az eszmének a megvalósítását a francia forradalom 
tűzte zászlajára 1789-ben. Az a meglátás, hogy az emberek szabad-
nak születnek és egyenlő jogokkal rendelkeznek, azóta átrendezte a 
világot. A szabadságigény, a tulajdonhoz való jog, a biztonság igénye 
és az elnyomással szembeni ellenállás vált az egyik legfontosabb tör-
ténelemformáló, társadalommozgató erővé. A gyarmatbirodalmak 
megszűnése, a rabszolgaság felszámolása, az új, független államok 
létrejötte, a nők választójogának elismerése, a kommunizmus bukása, 
a demokratikus átalakulás, a többpártrendszer bevezetése mind ennek 
az eszmének köszönhető. Mindazonáltal az egyenlőség megvalósu-
lásáról és az egyén szabadságának kiteljesedéséről sem az emberiség 
egészét, sem az egyes országokat illetően nem beszélhetünk.

A probléma többszintű, földrészenként, civilizációként, államon-
ként különbözik. A világ legtöbb állama messze áll attól, hogy az 
emberi szabadságjogokat tiszteletben tartaná és biztosítaná. Ezekben 
az országokban olyan rendszerek vannak hatalmon, amelyek jogot 
formálnak arra, hogy alávetett helyzetben tartsák az embereket, 
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fegyvert vessenek be saját népük ellen, kíméletlenül börtönbe vessék, 
legyilkolják azokat, akik a szabadságjogokért, az egyenlőség esz-
méjéért küzdenek. De ott is problémák vannak, ahol a demokrácia 
győzedelmeskedett. A fejlett Nyugaton az emberi szabadságjogok 
terén jelentős előrelépés történt, ugyanakkor a legtöbb állam elvitatja 
a kisebbségektől a kollektív jogokat, és emiatt mintegy százmillió 
ember szenved ma hátrányos megkülönböztetést csak Európában. 
A kollektív jogokat illetően az egykori római vagy török birodalom 
toleránsabb volt, mint a mai modern európai társadalmak.

 
társadaLmi egyenLőtLenségek

Csányi Vilmos a csoporton belüli viszonyokat vizsgálva fontos szem-
pontra hívja fel a figyelmünket.28 Az egyenlőségen vagy a hierarchián 
alapuló csoportkultúrák következményeiket tekintve jelentősen kü-
lönböznek egymástól. Az egyenlőségen alapuló szerveződés csökkenti 
a csoporton belüli versengést, egyetértésre serkent, önzetlenségre 
nevel, igyekszik minimálisra csökkenteni a csoporton belüli egyéni 
különbségeket. Ezzel egyidejűleg növeli a csoportok közötti különbsé-
geket, a csoportok közötti versengést. A társadalmi egyenlőtlenségek 
ezzel ellentétes csoportkultúrát eredményeznek, amely tágabb teret 
enged a csoporton belüli versengésnek, individualizmusra nevel, 
elnézőbb a normák megszegőivel szemben, a csalókat enyhébben 
bünteti, egyidejűleg csökkenti a csoportok közötti különbségeket 
és versengést.

Korunk az egyéni versengésen alapuló eszméknek ad nagyobb 
teret, ami szorosan összefügg a csoportkultúrák közötti különbségek 
csökkenésével, végső soron a csoportkohézió csökkenésével. Azok a 
nemzetek, nyelvi kultúrák, amelyek – a globalizálódással összhang-
ban – tág teret engednek az individualizmusnak, atomizálódnak, 
szétzilálódnak, és szükségszerűen alulmaradnak a csoportok közötti 
versenyben.

Kérdés, hogy milyen társadalmi körülmények kedvezőbbek az 
embernek? Vajon összhangban van-e az önző viselkedésre alapozó mai 
társadalmi (közgazdasági) modell az ember természetével és alapvető 
szükségleteivel? A kérdés megválaszolásához az evolúció tanulságaiból 
kell kiindulnunk. Csányi Vilmos szerint őseink nem egyedül élő, önző, 
vérszomjas ragadozók voltak, hanem csoportokban éltek. Azóta a ge-
netikai örökség a környezeti hatásokra valamelyest megváltozott, úgy 
tűnik, hogy a csoportviselkedésre jellemző szociális vonzódás csökkent. 
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A mai szélsőséges individualizmust látva azt is mondhatnánk, hogy a 
kultúra és a környezet tette az embert „vademberré”.

rangsor az áLLatviLágban 

Kétségtelen, hogy az állatvilágban a rangsor fontos szerepet játszik 
a csoport életében, ám korántsem minden faj esetében. A rangsor 
alapjául a fizikai erő szolgál, amit az állatok mindig agresszív mér-
kőzésekkel demonstrálnak és kontrollálnak. A rangsor célja, hogy ne 
kelljen feleslegesen minden koncon marakodni, hanem az automa-
tikusan az erősebbet illeti meg. A rangsort az állatok megjegyzik, és 
tiszteletben is tartják, azonban mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy minél előbb helyet cserélhessenek.29

A rangsor kialakulására irányuló versengés az emberi közösségek-
re is jellemző. A pozícióharc vélhetően biológiai örökség bennünk, a 
pozíció megszerzése azonban az ember esetében szabályokhoz kötött. 
Nem az agresszív késztetés és a puszta fizikai erőfölény dönti el a 
rangsort, hanem a kultúra. Az állati csoportokban a rangsor kiala-
kításért fizikailag meg kell küzdeni, az ember esetében a verseny az 
együttműködés, elosztás, csere különböző mechanizmusainak van 
alárendelve, amelyekben a csoport védelmét szolgáló viselkedésfor-
mák élveznek elsőbbséget. A dominancia nemcsak a nagyobb koncra 
jogosít fel, hanem a csoport védelmére, összetartására, békítésre, a 
javak megosztására is kötelez. Évezredeken keresztül azok az egyedek 
kerültek a csoporton belüli rangsor előkelőbb helyeire, akik a csoport 
túlélését biztosító pozitív tulajdonságokkal rendelkeztek.

Az engedelmesség fontos kelléke a csoport sikerességének, amely 
az anya-gyermek viszonyra vezethető vissza. Később az anya helyébe 
egy társadalmilag elfogadott szabályrendszer lép, amely a tudato-
sított és ki nem mondott utasítások sorát tartalmazza a különböző 
élethelyzetekre, szituációkra vonatkozóan: onnan kezdve, hogy 
kivel, miként kerülünk kapcsolatba; hol a helyünk a társadalomban, 
egészen addig, hogy otthon „az asztal melyik részén foglalhatunk 
helyet” – mondja Csányi.30  Az esetek többségében engedelmeskedünk 
ezeknek a szabályoknak, ezáltal megkönnyítjük az életünket. Ritkán 
lázadozunk, hiszen az adott társadalmi viszonyokat és szabályokat 
természetesnek tekintjük. Csányi Vilmos megfogalmazásában: „az 
ember belenő az adott idea teremtette körülményekbe”, ami lehetővé 
teszi, hogy a pozíciókkal kapcsolatos szabályok és ideák generációk 
során átöröklődjenek, változatlan formában fennmaradjanak.
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A szabálykövető magatartás a rangsor elfogadásának a kifejező-
dése. Kevésbé érezzük sérelmesnek mindenki által elfogadott társa-
dalmi szabály szerint élni, mint egy csoport vagy törzs vezetőjének 
engedelmeskedni. Vonatkozik ez a társadalmi eszmékre, ideákra is, 
amelyek tulajdonképpen a parancs kiadóját helyettesítik. Egyébként 
az ember rendkívül érzékeny a dominanciaviszonyokra. Rosszul él-
jük meg, ha parancsolnak nekünk. Általában azt sérelmezzük, hogy 
nem igazságos a rangsor, arra érdemtelen emberek akarnak dirigálni 
nekünk. Az efféle dirigálásnak egyébként igen nagy a valószínűsége, 
különösen nagyobb csoportok esetében. Több milliós közösségben 
egységes és igazságos rangsor nem is alakítható ki. Helyette bonyo-
lult szabályok hivatottak meghatározni, hogy adott helyzetben ki 
hol foglal helyet. A rangsor a szituációtól függően változik. Mivel a 
szabályok nem mindig átláthatóak, nem mindenki számára eléggé 
ismeretesek, vagy egyesek szándékosan visszaélnek velük, az emberek 
nem mindig hajlandóak az adott szabályrendszert betartani.  Külö-
nösen sérelmezik, ha a vezető társadalmi pozícióban levők megszegik 
a szabályokat, ugyanakkor másokkal szemben kifejezésre juttatják 
erőszakos dominanciaigényüket.

Az iskolában, a hadseregben, a munkahelyen, az állami hiva-
talokban gyakran ki vagyunk téve a tanárok, felettesek, főnökök, 
hivatalnokok „packázásainak”. A domináns helyzetben levők szinte 
ellenállhatatlan késztetést éreznek dominanciaigényük durva érvé-
nyesítésre, holott a szabályok szerint kellő tisztelettel kellene viszo-
nyulniuk a velük szemben alárendelt helyzetben levő egyénekhez. 
A tömegtársadalmakban a konf liktusok jó része a dominanciaigény 
brutális érvényesítésével kapcsolatos, amit az emberek joggal sérel-
meznek. Még veszélyesebb, ha a mintát követik, és maguk is hasonló 
módon kezdenek viselkedni.

Egyes társadalmi-politikai rendszerek a rangsor és a státusok 
kialakításában nagyobb figyelmet szentelnek az egyének részéről 
fenyegető túlzott dominanciaigény elhárításának, más rendsze-
rek szemet hunynak fölötte. A hatalmi pozíciókban levőket afféle 
véd- és dacszövetség köti össze, így próbálják elfojtani az emberek 
egyenlőségre való törekvését. Az egalitariánus társadalmak egyen-
lőséget hirdetnek, ennek ellenére elnyomóak, mert az eszme nincs 
összhangban a gyakorlattal. Elvileg, mint egyén, mindenki egyenlő, 
ám attól függően, hogy ki milyen pozíció birtokosa, igazgató, rend-
őrfőnök, párttitkár stb., meghatározott előnyöket élvez.31 Nyugaton 
ezeket a konf liktusokat az egyén autonómiájának a növelésével, az 
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individualizmus támogatásával igyekszenek mérsékelni. Az egyén 
nagyobb autonómiája és erőszakosabb önérvényesítésre való törekvése 
azonban nem képes a rangsorból – a társadalmi egyenlőtlenségek-
ből – adódó előnyöket és hátrányokat csökkenteni, következésképp 
az individualizáció inkább gerjeszti a társadalmi konf liktusokat, 
mint mérsékeli.

versengés és hierarchia

Bizonyos mértékű rivalizálási késztetést a génjeinkben hordozunk, 
a versengés hozzátartozik a rátermettség bizonyításához. Őseink 
közül azok maradtak életben, akik a legtöbbet „hozták ki” magukból. 
Teljesítményszintjük együtt járt elégedettségérzésükkel. Azok, akik 
jól teljesítettek, sütkéreztek mások elismerésében, elégedettek voltak 
önmagukkal. Az elismerést úgy tudták megőrizni, hogy mindig ké-
szek voltak az újabb és újabb „megmérettetésre”. A versengés élesben 
ment, aki elbukott, annak tudomásul kellett vennie, hogy vesztett.

A mai átlagember terhesnek éli meg a versengést, viszont súlyos 
teherként (elvárásként) nehezedik rá a meglevőnél jobb státus megszer-
zésének a kényszere. A modern társadalomban úgyszólván mindenki 
a státus igézetében él, amit beosztáson, rangon, fizetésen és ezernyi 
más dolgon mérnek le. Az emberek többsége (tudva vagy tudattalanul) 
a vélt vagy valós rangsorban elfoglalt helyéttől függően érzi magát 
sikeresnek vagy vesztesnek, boldognak vagy szerencsétlennek.

Az emberek, bármilyen is a társadalmi berendezkedés, a státust 
igen sokra tartják, és igyekszenek a rangsorban elfoglalt helyüket 
mások tudomására hozni. Ez az iparkodásuk néha irracionális mé-
reteket ölt. A legkülönbözőbb öltözködési és viselkedési szokások 
alakulnak ki, amelyeknek egyetlen célja a megfelelő státus jelzése 
– írja Csányi Vilmos.32 „Státust jelezhet a márkás öltözék, az autó, a 
ház körüli kerítés, a szórakozás céljára kiválasztott intézmény stb.” A 
státusszimbólumokkal az emberek jelezni kívánják másoknak, hogy 
„kik közé tartoznak”, milyen társadalmi presztízzsel rendelkeznek, 
hogyan kell hozzájuk viszonyulni.

A közgazdászok és a politikusok hajlandóak azzal áltatni magukat 
és másokat, hogy a társadalmi hierarchia a teljesítmény függvénye, 
vagyis többé-kevésbé igazságos. Maguk az emberek ezt másként látják 
és élik meg: az életet mindinkább egymás elleni kíméletlen harcnak 
tekintik, ami azzal jár, hogy a vesztesek ellenséges érzülettel viseltet-
nek a győztesekkel szemben, a győztesek viszont nem élveznek őszinte 
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elismerést, hanem az irigység és gyűlölet kereszttüzébe kerülnek. 
Veszélyeztetve érzik magukat a vesztesek is, a nyertesek is.

a hivataLi státus

Társadalmi egyenlőség esetén a hivatalhoz való jutás és a jó állás 
elvileg kiválasztás alapján működik. Egy adott hivatal ellátásához 
az arra legalkalmasabb embert kell kinevezni. Azt, aki megfelelő 
személyi adottságokkal, kvalifikációval rendelkezik. A kinevezés 
tehát érdem, amelyre rá kell szolgálni. Optimális esetben a legjobb, 
legkvalifikáltabb ember kerül minden hivatal élére. 

A hivatalnak ez az eszméje azonban a gyakorlatban súlyos csorbát 
szenved. A győztes pártok a fontosabb hivatalokat saját embereikkel 
töltik fel, a kiválasztásban a megbízhatóság és nem az alkalmasság 
játszik meghatározó szerepet. De már ez a fajta protekcionizmus is 
előrelépést jelent a korábbi állapotokhoz képest, amikor az állami 
hivatal, a tulajdonhoz hasonlóan, apáról fiúra öröklődött. A volt szo-
cialista országokban ez a hagyomány jelen van ma is, amennyiben a 
kommunista rendszer összeomlása után a volt nomenklatúra emberei, 
illetve azok leszármazottai kerültek vezető tisztségekbe.

Egyébként nem a demokrácia találmánya a versenyeztetés az 
állami hivatalokért. Kínában több mint évezredes hagyománya van 
annak, hogy az egyéni érdemeket ellenőrző vizsgákon válasszák ki 
az ország hivatalnokait. Ezzel nemcsak az arisztokrácia átörökítését 
szüntették meg, hanem segítették a tehetségek kibontakozását is. Az 
esélyegyenlőség biztosítása érdekében helyi iskolákat hoztak létre.  
A kiválasztásban a rokonság és a barátság, mondhatni, a természeti 
kapcsolatok nem játszhattak szerepet. A kiválasztó hatalom minden 
kvalifikált pályázót egyenlően ítélt meg, és csak a releváns kvalitáso-
kat vette figyelembe. A kiválasztás pártatlanul folyt, a rokonoknak 
kedvező, nepotista vizsgáztatókat kivégezték.

A hivatalhoz jutás igazságos elveit a régi görögök is szem előtt 
tartották. Ha nem tudtak választani két azonos képességű jelölt között 
egy hivatal odaítélésénél, sorsolással döntötték el a kérdést. Ma abból 
áll a demokrácia, hogy a hatalomért versengő pártok a győzelem után 
kiosztják a hivatalokat támogatóiknak. Ennek következtében már rég 
a pénzes emberek kezébe került a hatalom, a többi csak színjáték. A 
választások, a hivatali élet, az eljárás, a politikai döntések a pénzvilág 
érdekeiknek megfelelően folyik.
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a kizsákmányoLás fogaLma 
és gyakorLata

A marxizmus a gyakorlatban kudarcot szenvedett, és a kommunista 
tábor összeomlása után az egykori ideológusok már nem emlékszenek 
semmire, a marxi tanokat nem minden szempontból haladta meg az 
idő. A kizsákmányolás fogalmáról például kár volt megfeledkezni, 
és a „demokrácia győzelmével” kár volt a szőnyeg alá söpörni. Igaz 
ugyan, hogy a kizsákmányolás fogalmára az idők során sokféle 
értelmezés, gazdasági magyarázat, politikai tartalom és életérzést 
kifejező jelentésárnyalat rakódott, így tompult, elmosódottabbá vált 
a fogalom, ugyanakkor bizonyos vonatkozásban túlmutat az eredeti 
koncepción.33

Ahhoz, hogy kizsákmányolásról beszéljünk, a marxizmus értel-
mezésében legalább három feltételnek kell teljesülnie:

 1.  Egyesek (a kizsákmányolók) anyagi jóléte, gyarapodása szük-
ségszerűen mások (a kizsákmányoltak) anyagi kifosztásával, 
lecsúszásával jár együtt.

 2.  Egyesek (a kizsákmányolók) saját helyzetük biztosítására 
kizárnak másokat (a kizsákmányoltakat) a jövedelmező 
forrásokból.

 3.  Hatalmi pozíciójuk lehetővé teszi egyesek (a kizsákmányolók) 
számára, hogy mások (a kizsákmányoltak) munkájának 
gyümölcsét elvonják, kisajátítsák.

A XXI. századi kapitalizmusra, amely a felgyorsult individua-
lizáció mellett átalakult fogyasztói társadalommá, mind a három 
kritérium jellemző. A múlt századra jellemző brutális elnyomás, az 
alávetettség és a teljes kiszolgáltatottság ugyan megszűnt, de ez nem 
jelenti azt, hogy lényegi változás történt volna a javak megszerzésének 
módjában, mint ahogy a javak kevés kézben való összpontosításának 
megszűnéséről sem beszélhetünk. Ellenkezőleg, soha nem látott va-
gyonok halmozódnak fel egyre szűkebb társadalmi réteg kezében, és 
a kizsákmányoltaknak egyre kevesebb lehetőségük nyílik arra, hogy 
érdekeiket érvényesítsék.
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van-e még osztáLy?

Az emberi szabadságjogok kiszélesedése és a társadalom demok-
ratizálódása valamelyest lehetőséget nyújt arra, hogy az emberek 
az érdekeiket megvédjék és érvényesítsék, de ezt csak korlátozott 
mértékben tehetik meg. A mai helyzetet természetesen nem lehet az 
egykor Amerikába hurcolt fekete rabszolgák sanyarú sorsával vagy az 
észak-amerikai indiánok leigázásával és kiirtásával egy napon emlí-
teni, mindazonáltal a hatalmi és termelési viszonyok ma is lehetővé 
teszik a javak olyan mértékű elvonását, amely a széles társadalmi 
rétegek életesélyeit jelentős mértékben csökkenti.

Elképzelhető, hogy társadalmi osztályok a társadalmi mobilitás 
növekedésével és az individualizáció felerősödésével fokozatosan 
szétesnek, és a különböző egyének tehetségük, képességük szerint 
különböző lehetőségekhez és pozíciókhoz jutnak, ez azonban ko-
rántsem valósult meg oly mértékben, ahogyan azt egyes teoretikusok 
elképzelték. Durkheim például a nagy társadalmi osztályok határa-
inak a XX. század végén megfigyelhető fellazulását képes volt előre 
látni, maga a társadalmi tagozódás azonban nem szűnt meg olyan 
mértékben, ahogyan képzelte.

De ha a marxi értelemben vett osztályokról talán nem is beszélhe-
tünk, a társadalmi rétegződést az életesélyek szempontjából releváns 
tényezőnek kell tekintenünk. 

Társadalmat megosztó tényezőt jelentenek  ez etnikai, a kultu-
rális, vallási, politikai dimenziók is. Kutatás tárgyát képezhetné, 
hogy ezek milyen módon, milyen pszichológiai mechanizmusokon 
keresztül gyakorolnak hatást az életesélyekre. Vizsgálható a társa-
dalom tagozódása abból a szempontból is, hogy az emberek születési 
körülményeik folytán milyen tudatformával és cselekvési szabadság-
gal rendelkeznek. Az emberek gondolkodásmódját nagymértékben 
befolyásolja, hogy milyen társadalmi közegből (ha úgy tetszik, 
osztályból) származnak. Gondolkodásmódjuk, tudatviláguk, beállí-
tódásuk, cselekvési hatékonyságuk mélyen azokban a habitusokban 
gyökereznek, amelyeket magukkal hoznak. Igaz, ez a fajta társadalmi 
beágyazottság nem jelent egy életre szóló determináltságot, mivel 
teret enged az egyéni ambícióknak, szerencsés fordulatoknak, várat-
lan helyzeteknek. Életesélyeiket és életminőségüket illetően azonban 
szellemi-kulturális örökségük az egyéneket nagyrészt mégis ahhoz 
a környezethez láncolja, amelyben a személyiségük, gondolkodói 
habitusuk kialakult. Ennélfogva az osztályok, társadalmi rétegek 
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újratermelődnek, ami a tőkemennyiség társadalmi eloszlásában ki 
is mutatható.

Bárhogyan is vélekedjünk a kizsákmányolásról, a javak egyenlőt-
len eloszlását a modern társadalmak egyik legjellegzetesebb tünetének 
kell tekintenünk. A javak mind kevesebb kézben való összpontosulása 
egy zéróösszegű játszma keretében megy végbe: ami azt jelenti, hogy 
a kizsákmányoló nyeresége egyben a kizsákmányolt veszteségeként 
jelentkezik. A játszma eredményeként a vagyoni különbségek meg-
maradnak, sőt tovább nőnek. Vannak, akik ezt a fejleményt a szabad 
piac hiányára vezetik vissza. Arra, hogy a piacot információbeli és 
hatalmi aszimmetriák torzítják el, magyarán szólva monopóliumok 
jönnek létre, oligarchiák ragadják meg a hatalmat.

a jövedeLmi viszonyok és a demokrácia

Annak elemzése, hogy a világon hol, mikor és mennyire sikerült 
politikailag semleges bürokráciát működtetni, illetve a jövedelem-
különbségeket mérsékelni, nem tartozik szorosan a tárgykörünkhöz. 
Azt azonban feltétlenül meg kell említenünk, hogy a legjobban 
működő hivatali apparátust is korrumpálja, ha a hivatalnokok és a 
többi foglalkoztatott között jelentős a jövedelemkülönbség. Sokan 
elfogadhatónak tartják a párizsi kommün jelszavát, hogy „a közszol-
gálatot a munkások béréért kell ellátni”. Nem véletlen, hogy a modern 
társadalmakban a jövedelemkülönbségek csökkentésére törekszenek, 
de az arányok országonként változnak.

A szerb kormány honlapján nyilvánosságra hozott adatok szerint 
a legmagasabb bére a központi értékpapírjegyzék vezérigazgatójának 
van, amely 2009 februárjában 355 205 dinárt tett ki. A vezérigaz-
gató-helyettesnek 171 476 dinárral kellett beérnie. A privatizációs 
ügynökség igazgatójának a fizetése 344 149 dinár volt ugyanabban 
az időben, helyettese 295 098 dinárt tett zsebre. A letétbiztosító 
ügynökség igazgatója 322 598 dinárt keresett, a helyettese 257 039 
dinár jövedelemre tett szert. A gazdasági jegyzékek vezérigazgatója 
280 104, a szerbiai energetikai ügynökség igazgatója 243 183 dinárt 
keresett. Az eget verő fizetések listáján szereplő igazgatókat hosz-
szasan sorolhatnánk, de talán ennyi is elég annak érzékeltetésére, 
hogy milyen anomáliák ütötték fel a fejüket az egykori önigazgatási 
társadalomban a mai vadkapitalizmus törvénytelenségei közepette.34 
Ezeknek a magas rangú közhivatalnokoknak a fizetése több mint 
tízszerese az átlagfizetésnek.  
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Nagy-Britanniában 1911-ben a magas rangú közhivatalnokok 
jövedelme a foglalkoztatottak átlagjövedelmének a 17, 8-szorosa volt, 
míg 1956-ban már csak a 8-9-szerese. Az Egyesült Államokban ez az 
arány 1900-ban 7,8-szoros volt, míg 1958-ban 4,1-szeres, Norvégiában 
5,3-szoros, illetve 2,1-szeres.

A jövedelmi viszonyok kérdése itt abból a szempontból érdekel 
bennünket, hogy szoros összefüggést mutat a bizalommal és a demok-
ráciával. Ott, ahol az emberek megbíznak egymásban, szívesen fognak 
össze, jobban ellenőrzik a hatalmat, méltányosabb a közteherviselés, 
kisebbek a jövedelmi különbségek. Ahol viszont nem bíznak egy-
másban, mindenki magának él, és kizárólag saját érdekeivel törődik, 
a funkcionáriusok eget verő fizetéseket tesznek zsebre, a gazdagok 
egyre gazdagabbak lesznek, a szegények egyre szegényebbek, amellett 
káosz és korrupció ural mindent. A dolog magyarázata egyszerű: ahol 
alacsony a bizalomszint, nincs közösségi hálózat, a vezetés bármit 
megtehet, bármikor visszaélhet a hatalommal, tudja, hogy nem kér-
nek rajta számon semmit. Bizalom, együttműködés nélkül nincs ami 
ellensúlyozná a hatalmat. „A közösségi érzés az alap, amire a stabil 
demokrácia épülhet” – írja Stefan Klein.35

Nem csak a hatalom ellenőrzéséről van szó. Van még egy fontos 
folyománya a közösségi érzésnek, mondja. „Azokon a területeken, 
ahol erős a közösségi érzés, viszonylag alacsonyak, a kevésbé össze-
tartó régiókban viszont magasak a jövedelemkülönbségek.” Az indi-
vidualizmusért súlyos árat fizet a társadalom, végül pedig az egyén 
issza meg mindennek a levét. Aki mások nélkül, sőt mások rovására 
kíván boldogulni, annak romlanak az életesélyei. Arra vonatkozóan 
is, hogy jól érezze magát, és arra is, hogy magas életkort éljen meg.

a viLág Leggazdagabb emberei 

A világ lakóinak a fejlett ipari országokban élő 20 százaléka fo-
gyasztja el a világ erőforrásainak a 86 százalékát, míg a világ többi 
lakójának jut az erőforrások 14 százaléka. Ez az aránytalanság a 
kamatpolitikával egyre növekszik. Sokan azt jósolják, hogy a pénz-
rendszer összeomlik, és ennek a folyamatnak a megindulását máris 
tapasztalhatjuk.

Amerikában már tizedszer áll a lista élén Bill Gates 46,6 milliárd 
dolláros vagyonával. Őt követi Warren Buffet, a Bershire Hathaway 
ingatlanbefektető cég vezetője 42,9 milliárddal. A Forbes 587 főből 
álló listáján szereplők közül szám szerint 31 New Yorkban él, közéjük 
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tartozik a maga 4,9 milliárdjával Michael Bloomberg főpolgármester 
is. Moszkva 23, Hongkong 16, Párizs pedig 10 szupergazdagnak ad 
otthont. A leggazdagabb orosz a 16. helyezett Mihail Hodorkovszkij, 
a Jukosz jelenleg börtönben ülő főnöke. A 30. helyen áll Silvio 
Berlusconi olasz miniszterelnök és médiacézár 10 milliárd dollárral.36 
A lista évről évre változik, ezek az adatok informatív jellegűek.

Elgondolkodtató a helyzet az egykori szocialista országokban 
is. A milliomosok sora bújt elő a föld alól egyik napról a másira. 
Számolni lehet a társadalmi egyenlőtlenségek végletekig történő 
differenciálódásával, ami az új kapitalista országokban gyakorlati-
lag már végbement. Ukrajnában például az ország leggazdagabb 50 
emberének együttes vagyona a nemzeti össztermék 85 százalékát 
teszi ki. Amennyiben ez az 50 ember a vagyonának csupán 10 szá-
zalékáról lemondana, abból a pénzből (11, 2 milliárd dollár) egy évig 
működhetne Grúzia, Örményország és Azerbajdzsán, az említett 
országoknak ugyanis együttesen ennyi a költségvetésük. Amennyi-
ben pedig szétosztanák a pénzüket Ukrajna valamennyi polgárának, 
mindenkinek 2 500 dollár jutna.37

Az orosz népesség 6 százaléka a szegénységi küszöb alatt él, a 
napi bevételi szintje az egy dollárt sem éri el. A népesség felső 20 
százaléka rendelkezik Oroszország összes jövedelmének az 51 szá-
zalékával. Miközben a világ leggazdagabb emberei között egyre több 
az orosz milliárdos, a népesség többsége élelmiszersegélyekre szorul. 
A Forbes Magazin által összeállított listán a világ 25 leggazdagabb 
embere közül már 7 orosz nemzetiségű… Ezeknek a magánkézbe 
került (lopott) vagyonoknak a politikai és gazdasági vonatkozásai 
kiszámíthatatlanok…38

háttérhataLom

Közép- és Kelet-Európában nagyon erős a politika és a gazda(g)ság 
kapcsolata. Az új milliomosok között hemzsegnek az egykori és a mai 
politikusok. Kevés olyan újgazdagot találni, akinek nincs politikai 
múltja. Feltehetően ezeknek is megvannak a politikai kapcsolataik a 
hatalomhoz, háttérkapcsolatok nélkül ugyanis aligha lehetett volna 
milliárdokra szert tenni.

Az embereknek egyre inkább az a véleményük, hogy oligarchák 
kezébe kerültek a volt szocialista országok. Aligha tévednek, hiszen 
mi mással lehetne magyarázni, hogy különben jelentéktelen emberek 
néhány év leforgása alatt milliárdokra tettek szert. Erősen elgondol-
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kodtató a kérdés, az igazságszolgáltatás azonban egyelőre rendben 
valónak talál mindent. Olykor azért egy-egy balszerencsés újgazdagot 
– a látszat kedvéért – feláldoznak.

A politikát irányító háttérvilág megadóztatásával legalább rész-
ben megvalósulna a gazdagok fokozottabb közösségi tehervállalása, 
amely egyben erősítené a szolidaritásérzést is a társadalomban. Az 
új milliárdosok azonban sakkban tartják a pártkatonákat, nincs 
politikai erő, amely szembeszegülhetne velük.

Nem sokkal jobb a helyzet a demokrácia fellegvárában sem, azzal a 
különbséggel, hogy ott a politikusok inkább afféle marionettfigurák. 
Az Egyesült Államokról például sokan úgy vélik, hogy „a fegyveres 
és hírszerző szervek által működtetett rendőrállammá alakult át”.39 
A választott kormányzati szervek, a tömegtájékoztatás elrejtik a 
valóságot. A választott politikusoknak nincs valódi hatalmuk, bábfi-
gurák a pénzügyi, katonai, hírszerző szervezetek kezében. Miközben 
az emberek a politikusokat szidják, a politikusokat azok a háttérben 
maradó érdekcsoportok mozgatják, vásárolják meg, amelyek csak a 
pénzvagyonuk gyarapításában érdekeltek.40

Az álnok módon történő kizsákmányolás, megfélemlítés és ha-
zugság következtében az egész nyugati kultúra válságba került. Nincs 
igazi társadalomkritika, nincsenek új elgondolások, nincsenek igazi 
vezető személyiségek. Csak azoknak van esélyük labdába rúgni, akik 
hajlandónak mutatkoznak ebben a korrupt politikai színjátékban 
részt venni. Ezekről a nyilvánvaló, de mégis elhallgatott összefüg-
gésekről beszélt Noam Chomsky amerikai nyelvész, filozófus és 
békeharcos is a magyar közönség előtt a Közép-európai Egyetemen. 
A nemzetközi egyezmények felrúgása, az amerikai vezetés önkénye 
és az állami terrorizmus mind összefut az USA hegemóniára törekvő 
politikájában, amely végső soron a túlélésünket is veszélyezteti – fi-
gyelmeztetett a professzor.41

De nemcsak az amerikai társadalom beteg, hanem az Európai 
Unió is. A haladásról, felzárkózásról, igazságról és jólétről szóló üres 
ígéretek egyre nagyobb ellenérzést váltanak ki az újonnan csatlako-
zott országokban. Okkal és joggal, hiszen az, amit a saját bőrükön 
tapasztalnak, nem más, mint különböző elvonások, adózások, kor-
látozások, a kizsákmányolás új formája.

A rendszerváltás afféle vakugrás volt a fegyelmező, mindent 
ellenőrzés alatt tartó államból a neoliberális társadalomba. Kopp 
Mária kutatásai egyértelművé teszik, hogy korábban az életcélok 
hiánya, az irigységre és bizalmatlanságra való beállítottság, valamint 
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a fokozott teljesítménymotiváció krónikus stresszhelyzetet, s ebből 
következő rossz egészségügyi állapotot eredményezett. A politikai 
represszióktól való szabadulás után a vadkapitalizmus elharapódzása 
az irigységet és a bizalmatlanságot oly mértékben felerősítette, hogy 
az mintegy szétmorzsolta az amúgy is gyenge társadalmi kohéziót. 
A külföldről importált eszmék és programok alkalmatlannak bizo-
nyultak új életcélok keresésére és társadalmi problémák kezelésére. 
Ami megvalósult, az a „szabályozatlan szabadság”, az önérvényesítés 
gátlástalansága, anélkül hogy létrejöttek volna az önérvényesítés – 
az öngondoskodás – közösségi technikái. Az emberek életkilátásai 
rosszabbak, mint voltak.

az aLattvaLói tudat

Felmerül a kérdés, hogy vajon az emberek miért nyugszanak bele a 
számukra kedvezőtlen helyzetbe, illetve meddig hajlandóak elviselni 
azt, hogy kihasználják őket. Ennek megválaszolásához egy kis pszi-
chológiai kitérőre van szükség.

Mások befolyásolására, kihasználására irányuló törekvés akkor 
valósítható meg, ha az érintettek fogadókészséget mutatnak a velük 
való manipulációra, hajlandóak a hatalmon levők szándékának 
megfelelően viselkedni. Ez a kizsákmányolás nagy pszichológiai 
rejtélye. Az, hogy hogyan, milyen eszközökkel éri el egy közösség, 
hogy tagjai között tartós fölé- és alárendeltségi viszonyok jöjjenek 
létre. Hogyan éri el, hogy az egyenlőtlen pozíciókban levő felek 
között egyezség, konszenzus jöjjön létre? Hogyan alakul ki az em-
berek egy részében az alattvalói tudat, az annak megfelelő érzésvi-
lág, gondolkodás, szükségletek? Mi a magyarázata annak a széles 
körben tapasztalható szolgalelkűségnek, amelynek következtében 
napjainkban a történelmi múlt sötét korszakait idéző önkényuralmi 
rendszerek jönnek létre? 

az engedeLmesség formái

Engedelmeskedni sokféle okból lehet. Van, aki konformizmusból, 
megalkuvásból engedelmeskedik, van, aki kényszer hatására, van, 
aki lojalitásból, van, aki a tisztelettől vezérelve, van, aki szeretetből, 
s van, aki meggyőződésből tesz eleget a vele szemben támasztott el-
várásoknak és követelményeknek. Sem a hatalmat gyakorló, sem az 
engedelmeskedő szempontjából nem mindegy, hogy milyen motívu-
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moknak köszönhető a néma egyezség, kinek vagy minek a nevében, 
és milyen eszközökkel vesznek rá valakit engedelmességre.

Formailag megkülönböztethetünk korlátlan vagy ellenőrzött, 
diktatórikus vagy demokratikus hatalmat, a dolgok lényegét azonban 
ez nem érinti. Az emberek lelki egészsége és a társadalom működése 
szempontjából egyedül az számít, hogy a hatalom milyen teret enged 
az egyének aktivitásának, amelynek köszönhetően az emberek maguk 
dönthetnek az életüket érintő fontos kérdésekben.

A hatalomgyakorlás diktatórikus formája pszichológiailag tiszta 
helyzet: ebben az esetben a engedelmesség kényszer, a nyilvánosság 
előtti lojalitás látszat csupán, amely magában hordozza az elége-
detlenség magvát, a lázadás lehetőségét. Bonyolultabb a helyzet a 
behódolás esetében. A jutalom reményében és a büntetéstől való 
félelmükben az emberek többsége egy idő után hajlandónak mu-
tatkozik arra, hogy eleget tegyen a hatalom elvárásainak. De csak 
addig, és csak abban az esetben, ha az alku valóban fennáll, állandó 
megerősítést nyer, vagyis – a viselkedéstől függően – sem a jutalom, 
sem a büntetés nem marad el a hatalom részéről. 

Az alárendelt helyzetben levő személyek egy része nem éri be 
ennyivel. Kevésnek találja az engedelmességet: hasonlítani kíván 
a gazdájához, azonosul vele. A gazda nem elnyomót, hanem ideált 
testesít meg a szemében. Erre vonatkozóan jegyezte meg egyik inter-
jújában Pozsgai Imre, hogy a rabszolga nem szabad polgár, hanem 
rabszolgatartó szeretne lenni. Az elnyomó hatalom sokszor olyan 
ideált képvisel az emberek szemében, amit ők maguk is szeretnének 
megvalósítani. A közélet tele van ilyen lelkületű emberekkel, akik 
felfelé tisztelettudóak, túlteljesítik a velük szemben támasztott elvá-
rásokat, lefelé viszont kíméletlenek.

Végül vannak olyan emberek, akinek nincs szükségük juralomra 
és büntetésre ahhoz, hogy engedelmes szolgák legyenek. Az engedel-
meskedés motívuma – mondja erre Erős – „belülről, a belsővé tett, 
internalizált, az éntől már nem megkülönböztethető”, vagyis szemé-
lyiség részévé vált értékekből és követelményrendszerből ered.42

Az engedelmesség fentebb ismertetett modellje, amely Herbert 
C. Kelman, amerikai kutatótól ered, igen tetszetős, mert nemcsak a 
politikai hatalomra alkalmazható, hanem az élet minden színterére, 
a nevelésre, oktatásra, kultúrára, kereskedelemre, reklámokra is. A 
modell azonban nem foglalja magában a befolyásolás sokféle más 
lehetőségét és megnyilvánulási formáját.
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Az emberek befolyásolásának további lehetséges módja például 
a tudás- és ismeretanyag megszűrése, szelekciója. A kommunista 
rendszer alatt a párt nemcsak monopolizálta az elérhető információ-
forrásokat, hanem (a besúgók tízezreinek alkalmazásával) ismételten 
átszűrte az emberek gondolatvilágát, ellenőrzése alatt tartotta azok 
viselkedését, megleste legtitkosabb érzéseiket is (hangulatjelentések). 
Azt a felismerést, hogy a tudás hatalom, a kommunisták zseniálisan 
felhasználták hatalmuk megszilárdítására. Nem pozitív, hanem nega-
tív értelemben – a tömegek tudatlanságban tartásának köszönhetően. 
A cenzúrával megszabták, mi juthat el a tömeghez, amellett különös 
hatékonysággal (kegyetlenséggel) próbálták betáplálni az emberek 
fejébe, hogy miről hogyan kell vélekedni.

A kommunista világrend összeomlott, a hatalomgyakorlás terén 
szerzett tapasztalatokat azonban az új világrend nemcsak felhasz-
nálta, hanem csaknem a tökélyig továbbfejlesztette. A manipulációs 
technikák terén olyan előrelépés történt, hogy ma már elborzasztó 
erőszak és látványos külső kontroll nélkül is sikerrel lehet az emberek 
tudatát manipulálni. Azokra is vonatkozik ez, akik az eszüket kevéssé 
szokták megerőltetni. A politikusok, filmsztárok, popénekesek és más 
közszereplők a leggyengébb felfogásúak számára is felismerhetővé és 
vonzóvá teszik a felkínált (követendő) azonosulási mintákat.  

az átaLakuLás buktatói

Emlékszünk, hogy annak idején Nyugaton habozás nélkül „kommu-
nistának” nevezték a kelet-európai országokat,43 maguk az érintett 
országok sokkal óvatosabban fogalmazták meg státusukat. Azt mond-
tuk, hogy a kommunizmus felé haladunk, illetve építjük a szocializ-
must. Ezeket a retorikai fordulatokat, mondja Várady Tibor,44 nem 
nehéz megmagyarázni. Politikailag kulcsfontosságú volt fenntartani 
a szocializmus és kommunizmus eszményi voltát, hisz ez az eszmény 
legitimált mindent. Nyilvánvaló volt az is, hogy az eszményt nem-
igen lehetett volna fenntartani, ha azt mondják a vezetők, hogy ami 
van, maga a megvalósult szocializmus. Mert ami volt, az egyáltalán 
nem látszott eszményinek. Ezért sokkal biztonságosabb volt célként 
tételezni, és nem megvalósult álomként beszélni a szocializmusról/
kommunizmusról. Az sem volt ugyan evidens, hogy az út, amelyen 
haladunk, jó felé vezet, de ez mégis sokkal hihetőbb volt, mint ha azt 
hallottuk volna, hogy ez már maga az idill. Elfogadhatóbb volt, hogy 
az adott helyzet csak átmenet, mai szóhasználattal – tranzíció.
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Ez a beállítás, mármint hogy „átmeneti” helyzetben vagyunk, 
„építjük” a szocializmust, többé-kevésbé okafogyottá tette a rendszer 
kritikáját. Lehetett azon diskurálni, hogy vajon elég gyorsan épít-
jük-e, és elég lelkesen haladunk-e „tovább a lenini úton”, ötletekkel, 
javaslatokkal is elő lehetett állni, de a szocializmusnak/kommuniz-
musnak a hibáira a legnagyobb jóakarattal sem lehetett rámutatni, 
nem lehetett rajta semmit javítani, módosítani, mert az a jövő ígérete 
maradt. Ez Várady szerint nem azt jelenti, hogy nem létezett átme-
net, „tranzíció”, de egy-két ötéves terv után már meg kellett volna, 
hogy történjen a szembesülés. Nem történt meg. És ez a helyzet ma 
is. Átmeneti helyzetben vagyunk, egyre csak halmozódnak a tár-
sadalmi problémák, de még nem eléggé alakultak ki az új politikai 
viszonyok ahhoz, hogy javíthassunk rajtuk: „nem érett még meg a 
piac”, „hiányzanak a demokratikus hagyományok” stb.

Így telt el a rendszerváltás óta csaknem húsz év. Várakozásban. 
Majdcsak odaérünk valahova, „utolérjük Nyugatot”. A volt szocialista 
országok vezetői abban versenyeztek egymással, hol fogják előbb 
bevezetni a kapitalizmust, ennélfogva ész nélkül mindent eladtak, 
„privatizáltak”. A hírek egyre-másra arról szóltak, hogy ebben vagy 
abban az országban a gazdaságnak már ennyi meg annyi százalékát 
privatizálták, mi pedig még csak a felét annak. Várady az átmeneti 
helyzetet, „tranzíciót” illetően összehasonlítást tesz Kínával, mint 
ésszerűbbnek látszó alternatívával. Kelet-Európában a rendszerváltás 
után tíz évvel csak néhány ország (köztük Magyarország) érte el a 
kommunizmus utolsó éveinek a GDP-jét, Kínában meg folyamatos 
az emelkedés. Ott a társadalmi átalakuláshoz más utat választottak.  
Kína csak 2007 márciusában ismerte el egyenrangúnak az állami és 
a magántulajdont, erre az időre Kelet-Európában már mindent, ami 
pénzzé tehető volt, eladtak. Kína megszüntette a multinacionális 
cégek adókedvezményeit, Kelet-Európában mindmáig olyan kedvez-
ményt élveznek, amelyről a hazai vállalkozók álmodni sem mernek. 
Nyakló nélkül megy az ország kiárusítása mindenütt.

Várady tanulmánya oda lyukad ki, hogy majd két évtized után 
talán nem kellene tovább ámítani az embereket a „tranzíció” ide-
ológiájával. Egyszerűen sem okunk, sem jogunk nincs már arra, 
hogy célként, eszményként és ne valóságként kezeljük azt, ami van. 
Nem áltathatjuk magunkat tovább azzal, hogy jó úton járunk, és 
ezen kell tovább haladnunk. Már ott vagyunk, ahova iparkodtunk, 
a kapitalizmusban. Ha az ember szomjas, mondja Várady, egy ideig 
tűr, élteti a remény, hogy jó úton halad, nemsokára a szomját olthat-
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ja. Akár sikernek és boldogságnak élheti meg fáradozását, ha végül 
sikerül vízhez jutnia. Ám egy idő után – mondjuk húsz év után! – az 
irányvonal, a fáradozás, az újabb és újabb áldozatvállalás már aligha 
lelkesít valakit. Épeszű ember már nem áltathatja magát azzal, hogy 
ha tovább halad a (a mások által) „kijelölt úton”, bőségesen megtérül 
a fáradozása. Tudomásul kell vennünk, hogy rossz utat, rossz megol-
dást választottunk. Nem azért szomjazunk és nélkülözünk, mert még 
nem értünk el a piacgazdaságba. Már ott vagyunk. A jólétnek nyoma 
sincs, csak kevesen tudják a szomjukat oltani. Ez utóbbiak a nemzeti 
vagyon elherdálása után most készülnek a vízkészletet is eladni. A 
kapitalizmus reformján is gondolkodni kell. Ha ez eretnekség, akkor 
is – írja Várady.

a piaci viszonyok

A jóléti javak igazságos elosztása nem valósulhat meg a piacon 
keresztül. Nem tisztázott, hogy mire terjedhet ki az áruk szférája, 
milyen szükségletek azok, amelyek a piac közvetítésével eloszthatók, 
és melyek azok, amelyeket nem lehet a magántulajdonosok belátására, 
szeszélyeire bízni. Ezzel kapcsolatban Bujalajos István tanulmányára 
hivatkozom, aki meggyőző példákat hoz fel a piacgazdaság anomá-
liáira vonatkozólag.45

Az Amerikai Egyesült Államokban Lincoln idejében, az 1863-as 
sorozási törvénnyel a bevonulást kötelezővé tették, de azt 300 dollárért 
meg lehetett váltani. Ami azt jelentette, hogy a szegényeknek köteles-
ségük volt feláldozni az életüket Amerikáért, míg a gazdagok otthon 
maradhattak pár száz dollárért. Nyilvánvaló, hogy a honvédelem a 
közszolgálati szférához tartozik, amit nem lehet privát tranzakció 
tárgyává tenni. Ennek ellenére ma is ez a trend: a modernizálódás sze-
repében tetszelgő államok professzionális (zsoldos, fizetett) hadsereget 
igyekeznek létrehozni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az emberek 
áruvá válnak, adhatók és vehetők, függetlenül attól, hogy a „vevő” mire 
óhajtja őket felhasználni. Elvileg az ember önmagát sem adhatja el, 
jóllehet a gyakorlatban már a munkaerőpiacon is ez történik.

Tulajdonképpen a politikai hatalom sem eladó, ahogyan az igaz-
ságszolgáltatás, a szólás-, a sajtó-, a vallás- és a gyülekezési szabadság 
sem. Ezek elvileg nem lehetnek piaci áruk, amelyek szabadon adhatók 
és vehetők. De a szerelem, a házasság, a gyermek sem adható és vehető 
áru. A gyermekneveléssel járó kötelezettség sem adható el, ahogyan a 
katonai szolgálat sem váltható meg. A jutalmak és a díjak, a barátság 
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és a szeretet sem eladó. A jóléti szolgáltatások, az egészségi ellátás 
és az alapoktatás sem lehet áru. Nem áru a nyolcórás munkanap, a 
minimálbér, a nyugdíjbiztosítás, valamint a közlekedésbiztonsági 
szabályok sem. Az áruk szféráját azonban minden társadalom maga 
határozza meg, a politikai rendszertől függően a hatalmon levők 
szabadon döntenek arról, hogy melyek az áruba bocsátható, adás-
vétel tárgyát képező, „piacosítható” társadalmi javak. A társadalmi 
anomáliák jelentős része erre vezethető vissza.

A modern társadalmakban ma csaknem minden áruvá vált, ami 
roppant sebezhetővé teszi az együttélési normákat. A piacon pénz 
közvetítésével zajlik az áruk cseréje. A pénz révén az áruk szférájában 
– beleértve az áruba bocsátott társadalmi javakat – monopóliumra 
lehet szert tenni. Akinek pénze van, az automatikusan domináns 
helyzetbe kerül, hatalomra tesz szert mások fölött.

Az egyenlőtlenséget a pénz újraosztása révén lehetne orvosolni, 
az erre irányuló kísérletek azonban rendre kudarcba fulladtak. Azok, 
akik jobb helyzetben vannak, érthetően a piac mellett érvelnek azt 
hangoztatva, hogy a szabad piac mindenkinek azt juttatja, amit meg-
érdemel. Nagy adag cinizmus kell ahhoz, hogy a piacon érdemről 
és igazságosságról beszéljünk. A piac néha jutalmazza az ócskát, a 
rosszat, a társadalmilag károsat, néha pedig nem jutalmazza a jót, a 
szorgalmas munkát, a tehetséget, a vállalkozó kedvet, az innovációt, 
a becsületet.

A piacon zajló csere néha kölcsönösen előnyös, amíg az árucsere 
a sarki fűszeresnél, a butikban vagy az étteremben történik, a nagy 
vállalkozói siker azonban nemcsak nagy gazdagságot eredményez-
het, hanem presztízst és befolyást, sőt politikai hatalmat is, ezért 
piaci viszonyokkal soha sem tartható fenn a polgárok egyenlősége.46 
Mindebből nem az következik, hogy meg kell szüntetni az árupiacot, 
hanem tökéletesíteni kell a piac működési feltételeit. A nagy jövedel-
mi egyenlőtlenség – amelyet a növekvő társadalmi feszültség és az 
életminőség romlása miatt nem célszerű megengedni – egyébként 
nem a szabad piac működéséből származik, hanem a társadalmi 
struktúrából és a hatalmi viszonyokból.

a tuLajdonforma váLtozásai

Ma szinte minden nyugaton élő polgár tulajdonos – ha másként nem, 
úgy, hogy részvényes. A részvényesek olyan tulajdonosok, akiknek 
általában fogalmuk sincs róla, hogy minek a tulajdonosai, illetve 
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résztulajdonosai. Ez a tulajdon kialakulásának a kezdetén egyszerű-
en elképzelhetetlen lett volna. Minden juhász pontosan tudta, hány 
birka van a nyájban. A földbirtokos is tudta, hány hektár föld van a 
tulajdonában.

A modern ember tulajdona részvénycsomagokban van. A csoma-
goknak – portfólióknak – rendszerint valamelyik bank viseli gondját. 
A részvényesek pénze több helyen van befektetve. Vannak olyan 
részvényesek, akik a kezükben tartják a részvényeknek több mint 
50%-át, ők elvileg még urai a helyzetnek, legalább gondolatilag. A 
kisrészvényeseknek általában fogalmuk sincs a dolgok alakulásáról. 
Az újságokból tájékozódnak a részvények árfolyamának az alakulá-
sáról, és ennek alapján adnak vagy vesznek részvényeket a nagyobb 
haszon reményében.

A részvényesek átruházzák a döntést számukra ismeretlen embe-
rekre, de az sem biztos, hogy ők maguk ésszerűbb döntést hoznának, 
nem biztos, hogy értenék, hogy a piacon mi történik. Rendkívül sok 
időráfordítást és hozzáértést követel, hogy valaki a döntési folyamat-
ban érdemben részt vehessen.47 Nos, a helyzet gyakran éppen ilyen 
bonyolult és átláthatatlan azok számára is, akikre a részvényesek 
átruházzák a döntést. A tulajdonviszonyok terén józan paraszti ésszel 
nézve gyakorlatilag átláthatatlan a helyzet. A legújabb hitelválság is 
ezeknek a kaotikus viszonyoknak a következménye.

ki dönt a menedzserfizetésekrőL?

A tulajdonviszonyok terén uralkodó kaotikus viszonyok más ano-
máliákat is eredményeznek. Tény, hogy a részvényesek számottevő 
részének szinte semmi kapcsolata nincs a vállalattal, amelynek 
részvényese. De akkor ki dönt a menedzserfizetésekről?48 – teszi fel 
a kérdést Várady Tibor. Kié a felelősség? Ki vagy mi látja el a magán-
tulajdonos racionalizáló szerepét? Hosszas elméleti fejtegetés helyett 
egy gyakorlati példával érzékelteti a helyzetet.

Amerikában nagy port kavart fel Bob Nardellinek, a Home Depot 
üzletlánc vezérigazgatójának fizetése. Mint minden más vezérigaz-
gató, természetesen Nardelli úr is az eredményes gazdálkodást és a 
munkahelyteremtést tűzte célként zászlajára. Miután az eredmények 
elmaradtak, a szokásos intézkedésre, „karcsúsításra” került sor. Mint-
egy 200 dolgozót bocsátottak el, főleg pénztárosnőket és eladókat, 
akiknek az évi átlagfizetése 25 000 és 30 000 dollár között mozgott. 
A „karcsúsítással” körülbelül évi 5-6 millió dollárt sikerült megta-
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karítani. Bob Nardelli évi fizetése akkor 156 millió dollár volt, és 
amikor néhány év múlva az újabb sikertelenségek miatt menesztették, 
210 millió dollár végkielégítést kapott. Ha az első sikertelen év után 
Nardelli fizetése 150 millió dollárra csökkent volna, nem kellett 
volna senkit sem elbocsátani, mert ezzel ugyanakkora lett volna a 
megtakarítás, mint kétszáz dolgozó elbocsátásával. Az eset kapcsán 
a New  Yo rk  Ti me s  közölte Bob Herbert kommentárját: „Az Egyesült 
Államok hatalmas vagyona elosztásának alapvetően méltánytalan 
voltát annak kell tekintenünk, ami: alattomos betegségnek, mely 
felemészti a társadalom szerkezetét, és aláássa a jövőjét.”

Ez a betegség hatványozott formában van jelen az új demokrá-
ciákban. A MÁV, a MALÉV, a BKV, az állami birtokok és szövet-
kezetek levitézlett igazgatói, menedzserei csillagászati összegeket 
vágtak zsebre, és miután jégre vitték a rájuk bízott vállalatot és 
menesztették őket, újabb hatalmas végkielégítéssel a zsebükben 
távoztak posztjukról, ahelyett hogy börtönbe kerültek volna. Az 
általuk okozott kárnak és jogtalan haszonszerzésnek a töredékéért 
az egyszerű emberek menthetetlenül rács mögé kerülnek. De vajon 
miért van ez így?

Az utóbbi években mindenütt ugrásszerűen megsokszorozódtak 
a menedzserfizetések. Még felháborítóbb, hogy a monstre fizetések 
nem is eredményfüggők.

A vezető menedzserek „jutalmazásának” nincs semmi racionális 
alapja. Ahogyan annak sem, ahogyan nőnek az ügyvédi órabérek, 
vagy ahogyan nő politikusok jövedelme. Hol vannak a tulajdonosok? 
Milyen elveket, terveket vagy pártvonalat követtek az események, 
hogy ilyen abszurd helyzet állt elő? Az állam, a tulajdonosi érdekelt-
ség, a piacgazdaság, a demokrácia – és amit akarunk még – miért 
nem emel gátat az ilyen ésszerűtlenségek elé? Miért nem születnek 
jogszabályok a helyzet rendezésére? 

És vajon ki dönt arról, hogy ezeket a jövedelmeket el kell tit-
kolni a nyilvánosság elől? A titkolózás egyébként érthető, hiszen 
egyes források szerint a menedzserfizetések Magyarországon már a 
havi 50 millió forintot is elérik.49 Ki és miért próbálja az embereket 
kiskorúsítani, ahogyan ezt a kommunizmus idején tették? Kik és 
milyen jogcímen vették át az egykori párttitkárok szerepét? – teszi 
fel a kérdést Várady.

Barack Obama amerikai elnök éves fizetése négyszázezer dollár 
körül alakul. Ez a jelenlegi árfolyamon számolva 86 552 000 forint-
nak felel meg. Heinczinger István, a MÁV vezérigazgatója évenként 

Az utóbbi években 
mindenütt 
ugrásszerűen 
megsokszorozódtak 
a menedzser-
f izetések. Még 
felháborítóbb, 
hogy a monstre 
f izetések nem is 
eredményfüggők. A 
vezető menedzserek 
javadalmazása 
teljesen elszakadt 
a teljesítménytől, 
és ez komoly 
feszültséget jelent a 
piaci versenyben.

 4 9 N é ps za b a ds á g ,  20 0 6 . 
n ove m b e r  10.  13.

■■■  



■■■  ■ 75 ■ Társadalmi körülmények ■

■■■  

hetvennyolc millióból gazdálkodik. Hab a tortán, hogy a MÁV vesz-
teséges, állami pénzekből dotálják. Itt tartunk. 

a gLobaLizáció motorja

Azt mondják, hogy a sokféle társadalmi anomáliát a globalizáció 
hozza magával. A hivatalos verzió szerint a globalizáció spontán 
létrejövő, a társadalmi fejlődésből adódó, ellenőrizhetetlenül komplex 
folyamatok kölcsönhatásából áll, amely jellemző a társadalom minden 
szférájára. Ebben az értelemben a globalizáció alapjelenségére úgy kell 
tekintenünk, mint amely jelenségvilág alakulása mindenki számára 
egyenlő hozzáféréssel rendelkezik, azaz mindannyian alakítjuk, és 
mindannyian egyaránt haszonélvezői vagyunk annak. Ezzel szemben 
egyre többen úgy vélik, hogy a világban végbemenő strukturális és 
funkcionális változás egy láthatatlan hatalmi centrum érdekeit jele-
níti meg. A globalizálódás motorja nem az emberek szabad akarata, 
még kevésbé cselekvési szabadsága, hanem az úr-szolga viszony 
történelmileg új megnyilvánulási formája. Erről a tényállásról az 
államadósággal sakkban tartott népek helyzete árulkodik napnál 
világosabban. Egyszóval nem spontán folyamattal állunk szemben, 
hanem a hatalmi centrumok részéről generált társadalmi gazdasági, 
strukturális változásokkal.

A globalizáció kérdésében a hangsúly hol a gazdaságra, hol a 
migrációra, hol a kultúrára, hol a telekommunikációs hálózatokra, 
hol egyéb területekre esik, ennek következtében sokféle magyarázat 
megfér egymás mellett, anélkül hogy koherens elméleti keret jönne 
létre. A sokféle értelmezés ellentmondásaival és összefüggéseivel 
nem célunk itt részletesen foglalkozni, úgy tűnik azonban, hogy az a 
magyarázat, mely szerint a globalizáció az emberiséget demokratizáló 
folyamat – ugyanolyan (ön)áltatás, mint amilyen a kommunizmus 
volt. A globalizációs folyamat ugyanis nem a források hozzáférhe-
tőségének és arányos elosztásának az irányába mutat, hanem épp 
ellenkezőleg, a gazdasági és pénzügyi hatalom mind kevesebb kézben 
való koncentrálódása megy végbe.

A világ demokratizálódása jószerével csak a retorika, a diadal-
mas verbalizmus szintjén jelenik meg, míg a valóságban a nemzeti 
közösségek és maguk az egyének egyre súlyosabb cselekvési kény-
szerhelyzetbe kerülnek. A hitelpolitikával és az államadóssággal 
kiszolgáltatott helyzetbe került (hozott, tartott) államokban lehe-
tetlenné válik az egyes csoportok érdekeinek, társadalmi létükhöz 

A globalizálódás 
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emberek szabad 
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megnyilvánulási 
formája.



■ Hódi Sándor ■ 76 ■  Életpszichológia ■■■  

 

■■■  

kötött viszonyaiknak az artikulálása (megjelenítése), amelynek a 
demokratikus politikai érdekkifejezés, érdekartikuláció alapját 
kellene jelentenie.

Ma már egyre többen látják a globalizációra jellemző neolibe-
rális gazdaságpolitika tévedéseit és azok következményeit. Ezzel 
kapcsolatban a kardinális kérdés úgy merül fel, hogy a globalizáció 
érdekeit képviselő értelmiségiek (teoretikusok, politikusok, média-
sztárok) a fogalomalkotás és a társadalmi tudat befolyásolása révén 
mikor és miként kísérlik meg az uralkodó (és tévesnek bizonyuló) 
gondolkodási folyamat egészének újraszabályozását. Számos jel arra 
utal, hogy ebből a folyamatból az értelmiség egyelőre kiiktatódik. 
Elkésett vele, a globalizálódó világnak ugyanis már nincs szüksége 
értelmiségre, a tömegek befolyásolása közvetlenül történik, a médián 
keresztül. Ez az a hatalmi ágazat, amely a gondolkodás szükséges 
befolyásolását, az agymosást elvégzi. És ez a mozzanat az, amely 
baljós jövőt vetít előre.

A dolgozó ember a napi kemény munka után nem gondolkozni, 
másokkal szervezkedni, a világ dolgait megoldani megy haza, hanem 
pihenni, felejteni, kikapcsolódni akar. Vagy nem megy haza, hanem 
különmunkát vállal. Így nevelődött, ilyen a kultúrája, így programo-
zódik. Aztán este bekapcsolja a tévét, és azt nézi, míg el nem alszik. 
A világon mindenki ugyanazokat az amerikai piff-puff filmeket, 
kórházi történeteket, szexjeleneteket, sütés-főzés tanfolyamokat, 
lakásszépítési javaslatokat, sorozatokat, szappanoperákat nézi nap 
mint nap! Amerikában, Európában, Afrikában, Ázsiában, szerte a 
világon mindenki ugyanazt a maszlagot kapja vacsorára.

A világ különböző tájain élő emberek addig különböznek egy-
mástól, addig van saját kultúrájuk, világlátásuk, saját életük, amíg 
szabadidejükben összejönnek beszélgetni, szórakozni egymással. 
Amíg közös gondjaik tudatában vannak, és azok megoldása érdekében 
tenni próbálnak valamit. A televíziózás, rádióhallgatás, e-mailezés, 
de az internetes szörfözés sem pótolja a másokkal való együttlétet, 
az összejöveteleket, társas estéket, kártyapartit, fonózást, de még a 
kocsmázást sem. A modern ember élete haverok nélküli lét. El van 
zárva másoktól, akárha börtöncellában ülne. Ez a globalizáció félel-
metes üzenete. 

Az ember a napi 
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akar. Vagy nem 
megy haza, hanem 
különmunkát vállal.
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az identitás néLküLi ember

Tételezzük fel, hogy a globalizálódás hatására összemosódik minden, 
eltűnnek az országok, nemzetek, közösségek. Az emberek feladják 
szokásaikat, anyanyelvüket, világpolgárokká lesznek. Sokan álmo-
doznak ennek a lehetőségéről. De vajon mit jelent világpolgárnak 
lenni a gyakorlati életben? 

Két dolgot jelenthet:

 ■ minden ember idegen a másiknak, és
 ■ minden ember a világállam tagja.

Az első esetben senki sem tagja a képzeletbeli világállamnak, 
csak úgy él bele a nagyvilágba, a másik esetben meg mindenki tag-
ja, azaz együvé tartoznak. Mármost mit jelentene ez a fajta együvé 
tartozás? Azt, hogy egymástól távol élő, más nyelven beszélő, más 
szokásokat ápoló emberek továbbra is idegenek maradnának egymás 
számára, már csak a személyes kapcsolatok és érintkezések ritkasága 
okán is. Ha száz életünk lenne, akkor se lenne időnk és alkalmunk 
a világ összes népének a nyelvét, kultúráját, szokásait kölcsönösen 
megismerni. De tegyük fel, hogy a szokások eltűnnek, az emberek 
egy nyelven fognak beszélni. Ennek a feltevésnek ugyan semmi va-
lóságalapja nincs, de maradjunk meg a feltevésnél. Nos, ezzel sem 
oldanánk meg semmit.

A problémák ugyanis már a közvetlen szomszédsággal kezdőd-
nek. Milyen nexust ápoljunk velük? A mai Amerikában (és általában 
Nyugaton) a szomszédság egy lakótömbben olyan „társulás”, melybe a 
belépés sem jogilag, sem kulturálisan nem szabályozott. A gazdasági 
élet, a piaci viszonyok döntik el, hogy esetenként ki hova kerül, élete 
során hányszor és hova költözik. A szomszédok elvesztik jelentősé-
güket, a társasházi lét nem kötelez senkit semmire. Vannak viszont 
társadalmak, amelyekben a szomszédságnak az emberek életében 
kitüntetett szerep jut, és a kapcsolatok jól szabályozottak. És itt 
kezdődik a társadalmi érdekérvényesítés. Így van ez minden társa-
dalomban, amely közösségi alapokra épül. A történelem azt mutatja, 
hogy a szomszédságok zárt és lokálpatrióta közösséggé alakultak 
még az olyan nyitott államokban, soknemzetiségű birodalmakban, 
és olyan kozmopolita városokban is, mint az ókori Alexandria vagy 
a mai New York.

A történelem azt 
mutat ja, hogy a 
szomszédságok zárt 
és lokálpatr ióta 
közösséggé 
alakultak még 
az olyan nyitott 
államokban, 
soknemzetiségű 
birodalmakban, és 
olyan kozmopolita 
városokban is, mint 
az ókori Alexandria 
vagy a mai New 
York.
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Ősidőktől fogva számtalan példát találunk arra vonatkozóan, 
hogy a helyi nép megpróbálta kizárni az újonnan jövőket. Sőt ellen-
ségnek tekintette, és üldözőbe vette őket. Az őshonos lakosok ma 
is roppant bizalmatlanok a betelepülőkkel szemben. Félő, hogy az 
állam falainak a lerombolása (a globalizálódás) nem falak nélküli 
világot teremt, hanem ezernyi erődöt hoz létre. Felértékelődnek a 
szomszédsági, helyi, etnikai, vallási, regionális kötődések. Az is el-
képzelhető, hogy ennek az ellenkezője fog történni. Miután a nemzet 
megszűnik gazdasági közösség lenni, a javak elosztása más (piaci) 
alapon történik, az emberek befogadóbbá válnak, illetve közömbösek 
lesznek szomszédaikkal szemben, idegenként kezelik őket. Pénzügyi 
és gazdasági értelemben ez keresztülvihető, ami azonban súlyos pszi-
chológiai következményekkel jár. Idegenek között élve az emberek 
gyökértelenné válnak, elvesztik identitásukat, utóbb még abban is 
bizonytalanná válnak, hogy férfiak vagy nők. 

A kultúrák sokszínűsége a hagyományok ápolásától, az együttélés 
szabályainak a betartásától, a „bezárkózástól” függ, e nélkül nem vol-
na stabil emberi élet. Az elzárkózást tehát az emberek lelki egészsége 
érdekében meg kell engedni. Azok, akik korlátozzák mások belépését 
csoportjukba, szűkebb vagy tágabb értelemben vett közösségükbe, 
elvont szinten korlátozzák ugyan más (idegen) emberek szabadságát, 
ám ezzel együtt védik saját szabadságukat, javaikat, biztonságukat és 
életminőségüket. Az identitás, az összetartás a csoport politikájának 
és kultúrájának a védelmét szolgálja. A világ minden állama ellenőrzi 
az idegenek bevándorlását, ezt teszi az Egyesült Államokban a kong-
resszus is, amely meghatározza a bebocsátás kategóriáit és kvótáit.

Ha az államnak a bevándorlókkal kapcsolatban szuverén joga van a 
szelekcióra, vajon az emberek miért ne szólhatnának bele, hogy kikkel, 
milyen közösségben kívánnak élni?  A modern társadalmakban felet-
tébb ellentmondásos helyzet állt elő ezen a téren. Nincs egyértelműen 
meghatározva az emberek területhez (egymáshoz) való joga. Márpedig 
az ember ősidők óta jogot formál az önvédelemre, a tűz használatára, 
a vízre és szabad levegőre, valamint az élethez való helyre. Ez napja-
inkban természetesen nem egy adott helyhez való életre szóló jog, de 
valamilyen terület mindenkinek jár az országból, ahol otthon érezheti 
magát. Azokban az államokban, amelyekben az emberek otthontalan-
nak érzik magukat, civilizációról sem beszélhetünk. Akárhogyan is, 
az emberek alapvető szükséglete, hogy legyen saját életterük, házuk, 
lakásuk, lakóhelyük, és az állam részéről az védettséget élvezzen, amit 
az idegeneknek illik tiszteletben tartaniuk.

Idegenek között 
élve az emberek 
gyökértelenné 
válnak, elveszt ik 
identitásukat, 
utóbb még abban 
is bizonytalanná 
válnak, hogy férf iak 
vagy nők.
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Ez a jog azonban számos problémát vet fel. Az igazságosság érde-
kében a Földet egyenlő mértékben föl kellene osztani az összes lakója 
között. Ám az egyik nép esetében a magas születési ráta, a másik nép 
esetében az alacsony szolgáltat okot a terület újraelosztására, a sza-
porább folyamatosan egyre nagyobb életteret igényelne magának. A 
világkormánynak évente vagy havonta területi újraelosztásra kellene 
sort kerítenie. Ugyanez lenne a helyzet a javak, a gazdagság és az 
anyagi erőforrások tekintetében is. Törvényes kötelességünk lenne 
otthonunkat átengedni bevándorló idegeneknek, sőt a pénzünket is 
meg kellene osztani velük. Ezek bizony fogas kérdések, amelyekre 
megnyugtató válaszok nincsenek. 

történeLmi zsákutcák

A szabadság, egyenlőség, testvériség elvein alapuló társadalomszer-
veződés sokszor vezetett történelmi zsákutcába. Ez olyankor állt elő, 
amikor a haladásnak hitt célkitűzések a hús-vér emberek szempont-
jából irreálissá váltak. Ez történt például a francia forradalomban is. 
A forradalom vezérei fel akarták számolni a királyságot és a katoliciz-
must, a francia nép azonban többnyire katolikus volt és királyhű, ezért 
a társadalmi változást csak a nép ellenében lehetett keresztülvinni 
a hatalomra került kisebbség kíméletlen despotizmusával. Az ilyen 
felemás helyzet – ahogyan Dénes Iván Zoltán írja50 – az embereket 
bábuszerepre kárhoztató akarnokokat, hatalomtechnikusokat lök a 
felszínre. A monarchiát nem a szuverén nép, hanem a rá hivatkozó 
zsarnokság foglalta el. 

Az emberi felszabadulás ügyét sajnos azóta is többnyire álfor-
radalmárok (áldemokraták) képviselik. Ez nemcsak a nácizmus és 
bolsevizmus esetében volt így, ez történik ma is a „tranzícióban” levő 
társadalmakban. A szocializmusból a kapitalizmusba való visszatérés 
hatalmi vákuumhelyzetet eredményezett, amely azonnal felszínre 
vetette a zsarnokság hajdani és új formáit. Hiába nyilatkoztatják ki a 
hamis próféták naponta százszor az emberi szabadságjogokat, hiába 
bújnak a hatalomra jutott erők demokrácia köntösébe, ha az „nem 
a nép élő gyakorlata” és akarata – mondja Dénes Iván Zoltán. Nem 
arról van szó, hogy az alattvalók továbbra is zsarnok uralkodókra 
vágynak, hanem egyszerűen nem volt lehetőségük az önkormányzati 
gyakorlat elsajátítására, nem alakult ki bennük az a civil kurázsi, 
amely szükséges a hatalom féken tartásához.

Ha az államnak 
a bevándorlókkal 
kapcsolatban 
szuverén joga van 
a szelekcióra, vajon 
az emberek miért 
ne szólhatnának 
bele, hogy kikkel, 
milyen közösségben 
kívánnak élni?
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baj van a demokráciávaL

A rendszerváltással a dolgok nem jobbra, hanem rosszabbra fordul-
tak. Magyarországon 1,5 millióval több munkahely volt, mint ma, 
évi 100 000 lakás épült, az iskolákban magas szintű képzés folyt, nem 
volt gyermekéhezés, nem volt cigánykérdés, az államadósság a mai-
nak töredéke volt, az egészségügy és a közszolgáltatások színvonala 
elviselhető volt. És összehasonlíthatatlanul jobb volt a közbiztonság, 
mint ma. 

A helyzet súlyosságát fokozza, hogy időközben válságba jutott az 
a neoliberális gazdaságpolitika, amely a rendszerváltás ideológiai 
alapjául szolgált, csődbe juttatva a világgazdaságot. Olyan vonatra 
szálltunk, amely a szakadék felé rohant, noha figyelmeztető jelek 
voltak. Az emberek, főleg a fiatalok millióit megmozgató, világmé-
retű, roppant sokszínű globalizációellenes, antikapitalista mozgalom 
előjelei már a rendszerváltás idején mutatkoztak. 

A tőkés globalizációval szembeni ellenérzést elsősorban a profit-
hajhászással kapcsolatos környezetszennyezés és a szociális vívmá-
nyok drasztikus lefaragása váltotta ki. A neoliberális gazdaságpoli-
tikát Európa népei más okok miatt sem fogadják szívesen. Ebben a 
nemzeti szuverenitás önvédelmi törekvései mellett közrejátszott az is, 
hogy Bush–Blair páros agresszív háborús politikájával belerángatta 
Európát a Közel-Keleten egy értelmetlen konfliktusba. Sok emberben 
él a gyanakvás, hogy az USA agresszív militarizmusa, a nemzetközi 
szerződések sorozatos felrúgása, a hivatalos külpolitikává avatott 
állami terror és erőszak a fasizmus új megjelenési formája, amellyel 
szemben minden humanista erőt, a nemzeti szuverenitás valamennyi 
hívét közös frontba kell tömöríteni.

Nincsenek az embereknek illúzióik az EU-val kapcsolatban sem, 
amelyet imperialista szerveződésnek tartanak. Az újonnan csatlako-
zott államok inkább vesztettek, mint nyertek a belépéssel, és újabb 
ellentétek keletkeztek az amúgy is erősödő érdekellentétektől terhelt 
unióban. A többpártrendszer bevezetése és a szabad választások nem 
akadályozzák meg az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott államok 
kormányait abban, hogy eladósítsák, csődbe juttassák a rájuk bízott 
országokat. Lehetséges, hogy ez a folyamat nem csak rajtuk múlott, 
ők csak elvégezték a piszkos munkát. 

Elengedhetetlen szükség mutatkozik a multinacionális társaságok 
és a neoliberális politika megfékezésére. A gazdasági nagyhatalmak, 
amelyek egyébiránt fennen hirdetik az emberi szabadságjogokat, lát-

A többpártrendszer 
bevezetése és a 
szabad választások 
nem akadályozzák 
meg az Európai 
Unióhoz újonnan 
csatlakozott 
államok kormányait 
abban, hogy 
eladósítsák, csődbe 
juttassák a rájuk 
bízott országokat.
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ványosan avatkoznak be más országok és népek életébe. Manipulálják 
a tömegtudatot, felszámolják a konkurenciát, hitelekkel eladósítják, 
a tönk szélére juttatják a nehéz helyzetben levő, társadalmi, politikai 
és gazdasági problémákkal küzdő országokat. Egyszóval baj van a 
demokráciával.

a régi új viLág

A XX. század az európai államszerkezetre épült hatalmi rendszerek 
szétzúzásának története. A kapitalizmus pénzintézetei és országokra 
szétterülő iparvállalatai túlnőtték az államokat, a legnagyobbakat is – 
írja Csapó Endre Az élősködő állam élősködői című elemzésében.51

Ezt a célt szolgálta a Szovjetunió létrehozása és átmeneti világha-
talmi szerepe is. Közel fél évszádon át lehetett vizsgálgatni az euró-
pai államokra kényszerített kollektív államforma megvalósításának 
esélyeit. Nem is a megvalósítás volt a cél, csak eszközként szolgált a 
fennálló rend szétrombolására. Ami a kísérletek során megvalósult, 
közönséges rendőrállami diktatúra volt. A magántulajdon helyébe 
tett köztulajdont a párthatalom kezelte. Ez a hatalom olyan társada-
lomszerkezetet létesített, amelyben a nagy többséget olcsó munkára 
fogta és félelemben tartotta egy kisszámú, jól élő tirannus. Csapó 
Endre szerint ez a nagyhatalmak által kijelölt pálya volt, amelyen 
végül is Európa keleti fele egyetlen puskalövés nélkül megérkezett a 
nyugati kapitalizmusba.

A XX. század egyik meghatározó irányzata a keynesi elmélet 
alapján működött, amelyben még helye volt a munkavédelemnek és 
a szociális ellátásnak. Ezt később elvetették, és az 1880-as években 
Nyugaton (főleg az angolszász országokban) áttértek a neoliberális 
gazdálkodásra. A nagytőke által megkövetelt neoliberális gazdálkodás 
nem felel meg az állammal szemben támasztott elvárásoknak és köve-
telményeknek, mert nincs tekintettel sem az egyéni, sem a közösségi 
érdekekre. Végül maga az állam is a globális stratégia útjában áll, 
ezért a nagytőke csak minimális mozgásteret enged a számára. Az 
államok otromba megregulázása azzal a következménnyel jár, hogy 
az országok előbb elvesztik versenyképességüket, aztán a komprádor 
kormányok közreműködésével hitelcsapdába kerülnek. Az eredmény, 
mondja Csapó, „sok szegény – kevés nagyon gazdag” ember.

A privatizációnak nevezett szétrablás a kapitalizmus elvei sze-
rint – nyíltan, törvényesen, aki bírja, marja alapon – történt, és 
történik mindaddig, amíg lesz mit eladni, széthordani. Kemény 
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szavak, de az Ausztráliában élő Csapó Endre fejtegetéseiben ennél 
is tovább megy. 

A szabad verseny gazdasági gyarmatosítást jelent a gyakorlatban. 
A globális nagytőke kimondottan kedveli, ha a kormány diktatórikus, 
korrupt, mert így irányíthatóbb, és jobban kordában tudja tartani a 
kapitalista demokrácia ellenségeit. Azzal párhuzamosan, hogy az ál-
lam gazdasági és szociális szerepköre beszűkül, egyúttal felerősítik az 
adóbeszedő szerveinek és a rendőrségnek a jogkörét. Továbbá állami 
pénzekkel tömik és éltetik a diktatórikus időkből átmentett hírlapo-
kat, rádió- és tévéállomásokat, újságírókat, politikai elemzőket. Az 
már csak hab a tortán, hogy a kormány tagjai minden mozgatható 
állami pénzt szétosztanak maguk és elvtársaik között.

van-e megoLdás?

Hol a kiút? Van-e megoldás? Könyvek sora és megszámolhatatlan 
újságcikk sorolja a tennivalókat, és próbál útmutatást adni a vakon 
tapogatódzó kormányoknak. Szinte minden valamirevaló elemzés 
az állam szerepéről szól, az állam szerepének az újraértelmezéséről 
és arról, hogy az állam rossz kezekben van. Máig nem sikerült jó 
megoldást találni arra, hogy kik és hogyan kormányozzanak.

És végül az sem biztos, hogy a jövő szempontjából csakugyan 
az egyén szabadságára alapozó demokrácia jelenti a járható utat. A 
modern társadalmak belső problémái arra figyelmeztetnek, hogy 
az emberi szabadságjogok egykori forradalmi eszméje a parttalan 
individualizmus formájában könnyen válhatnak a társadalmat 
felforgató, a közösséget szétzüllesztő, végső soron magát az egyént 
veszélyeztető, életminőségét negatívan befolyásoló, élettartamát 
megrövidítő eszmévé.

Egy ponton túl minden a visszájára fordul. Így van ez az egyéni 
jogokkal is. Az akaratszabadságnak mint az egyén társadalmi sza-
badságának a túldimenzionálása az egyén életén túlmutató korlátok 
és a közösség iránti kötelezettségek vállalása nélkül a civilizáció 
zsákutcáját jelenti. Ahogyan Bálint István írja egyik cikkében  – 
megeshet, hogy a küzdelmet azok a civilizációk nyerik meg, amelyek 
a társadalom életét jobban a rendre és a fegyelemre, az emberi életet 
nem annyira a szabadságra, mint inkább a szolidaritásra és a köte-
lességek teljesítésére építik.52

A közfelfogás szerint az államhatalom alapvető feladata a közjó 
szolgálata, az általános jólét megteremtése lenne. Az állam azonban 
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bajban van intézményeivel, politikai képviseleti rendszerével együtt. 
Nincs működő gazdasága, nincs jó politikai intézményrendszere, 
nincs biztonságot nyújtó társadalma, nem működik a demokráciája; 
nincs bizalom és nincs hitelesség.53

Mindannyian valamely ország állampolgárai vagyunk. Köny-
vünknek ebben a fejezetében talán sikerült rávezetnünk az olvasót 
arra, hogy ez a jelentéktelennek tartott személyi adat milyen alapvető 
fontosságú az életünkben. Ha személyiségünk, lelkületünk, életmi-
nőségünk, jövőnk komolyan foglalkoztat bennünket, talán ne a ho-
roszkópot nézegessük, hanem kezdjünk állampolgárként viselkedni. 
Tisztában vagyunk-e vele, hogy ma térségünkben az állampolgárok 
egy része adós- és bérrabszolga, ellehetetlenült nincstelen, vagy a már 
mind nagyobb méretekben megjelenő szociális maffia áldozata?

Hogy juthattunk eddig? Ez nemcsak politikai és gazdasági, hanem 
elsősorban pszichológiai kérdés. A nemzeti tudat, az érdekvédelem, a 
személyi érettség és a közösség szervezettsége nincs azon a szinten, 
amely megakadályozhatta volna, hogy eddig fajuljanak a dolgok.

Sokan még mindig nem látják át a jelenlegi helyzet okait, talán nem 
is érdekli őket. Mindenkinek megvannak a maga személyi korlátai, 
megélhetési gondjai. Az emberek féltik munkahelyüket, egzisztenci-
ájukat. Úgy gondolják, hogy őket nem érheti el a munkanélküliség és 
az elszegényesedés réme. Mindenki egyedül próbál mutyizni valamit, 
ezért nem fogtak még igazán össze az emberek, pedagógusok, egész-
ségügyi dolgozók, közalkalmazottak egységesen egymással.

A magyar emberek közérzete, életminősége olyan, amilyen az 
ország helyzete. Az ország helyzete pedig olyan, amilyenek maguk 
az emberek. Mindenki azt várja, hogy csoda történik, hogy a multik 
szíve megessen rajtunk, és a gyanús körülmények között milliárdossá 
vált „honatyáknak” megszólal a lelkiismeretük, kiállnak ország-világ 
elé, és megvallják „bűneiket”, javaikat meg szétosztják a szegények 
között. Ilyen csodák nincsenek. A folyamatok ellentétes előjelűek.

Amíg egy multi által létrehozott munkahelyet Magyarországon 
az állam két- és húszmillió forint közötti összeggel támogat, addig 
vidéken a kis- és középvállalkozások támogatásával már háromszáz-
ezer forintból is létrehozható egy-egy állás, mondja Széles Gábor 
egyik interjújában. Majd így folytatja: a rendszerváltásra 22 milliárd 
dollárral adósították el az országot, ma pedig már százmilliárd dollár 
ez az összeg. Az előbbi visszafizetése is reménytelen volt, nemhogy 
a százmilliárdé. A csapdahelyzet az ország számára ott van, ha ezt 
a gazdaságpolitikát – vegyünk fel minél több hitelt – folytatnánk. 
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Ország-világ látja, hogy a kabinet nem ért a gazdaságpolitikához, 
egyre nagyobb csőd felé viszi az országot.

Igazából a megoldást az jelentené, ha az életpszichológiában na-
gyobb jártasságra tennénk szert. Rádöbbennénk például arra, hogy 
az életünk olyan, amilyenek a körülményeink, s hogy körülménye-
ink saját lelkületünk kövületei, tárgyiasult termékei. Akkor is, ha 
visszavonulunk a magánéletbe, és hagyjuk, hogy mások döntsenek 
helyettünk.
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Az é letminőség és a társas kapcsolatok – A házasság 
mint erőforrás – A modern család – Ostromgyűrűben – A 
papír nem számít? – A családon belüli és kívüli világ – Az 
egyenlőtlenségek forrása? – A boldog házasságok t itka – 
Csonka családok – Esküvő utáni depresszió – A bizalom – A 
hitelesség kérdése – Kapcsolatok mint kockázati tényezők – 
Munka és szabadidő – Életszemléleti különbségek – A munka 
szerepe – Civil szervezetekben való részvétel – A gondviselő 
állam és a szabadságigény – Szellemközösségben 

az éLetminőség és a társas kapcsoLatok 

Személyi dokumentumainkban állampolgárságunk és más személyi 
adataink mellett fel van tüntetve családi állapotunk is. Nem véletlenül. 
Most jutott eszembe egyik közéleti személyiségünk, akinek az esete 
mélyen elgondolkodtatott akkoriban. Egy lexikont állítottunk össze 
a feleségemmel, ehhez gyűjtöttük az adatokat. Az illető több oldalon 
sorolta fel, hogy milyen díjakban részesült, hol voltak eddig tárlatai, 
a személyi adataira (szülők, családi állapot, iskolai végzettség, mun-
ka- és lakóhely) vonatkozó részt azonban piros ceruzával áthúzta és 
odaírta, hogy ezek nem tartoznak a nyilvánosságra. Ehhez kétségkívül 
joga volt, de nekünk is ahhoz, hogy a nevét kihagyjuk a lexikonból. 
Talán nem jól tettük, de minthogy nem szaklexikont, hanem közéleti 
lexikont állítottunk össze, arra gondoltunk, hogy egy szűk nyelvi-kul-
turális közösségen belül, mint amilyen a délvidéki magyarság, ennyi 
bizalommal tartoznak egymás iránt az emberek. Az illető természete-
sen rendezetlen családi körülményeit, bizonyára elégtelennek tartott 
iskolai végzettségét igyekezett a nyilvánosság elől takargatni.

Vélhetően a szüleit is szégyellte. Én éppen a szülőkkel szem-
beni viszonyulása miatt reagáltam érzékenyen, mert ezt oktalanul 
összekapcsoltam a klasszikus családmodellt érő, széles körben 
tapasztalható támadásokkal. Ismeretes, hogy az együttélés formái 
körül több évtized óta tartó, mondhatnánk világméretű vita zajlik. 
Az individualizmus prófétái a szeretet és az intim kapcsolatok vilá-
gát, elsősorban a családot szeretnék szétzúzni azzal párhuzamosan, 
ahogyan az új életstílus úgyszólván a szemünk láttára morzsolja 
szét a korábbi közösségi kapcsolatokat, amelyek még olyan-amilyen 
védelmet nyújtottak az ember számára.

Mindezt annak kapcsán tartottam szükségesnek előrebocsáta-
ni, hogy kezembe került Richard Layard könyve, aki a boldogság 
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összetevőinek a feltárására vállalkozott. Nos, Layard – mindent 
összevetve – arra a megállapításra jutott, hogy a társas kapcsolatok 
(család, munkahely, barátok) kulcsszerepet játszanak az élettel való 
elégedettségérzésünk (boldogságunk) alakulásában. Természetesen 
nem a kapcsolat formáján, hanem a minőségén van a hangsúly. 
„Szükségünk van más emberekre, és igényeljük, hogy szükség le-
gyen ránk”54 – mondja Layard, akivel a kutatók teljes mértékben 
egyetértenek szerte a világon. A bensőséges kapcsolatok mibenléte 
ugyan tudományosan nehezen megragadható, a boldogsághoz vi-
szont nélkülözhetetlen esszencia. Voltaképpen a bensőséges szere-
tetkapcsolat az, ami éltet és boldoggá tesz bennünket. Ha abban a 
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ebben részünk van, bizonyára 
jól érezzük magunkat, tökéletes a hormonális egyensúlyunk, nő az 
immunitásunk, ellenállóbbá válunk, tovább élünk.

a házasság mint erőforrás

A házastársak lelki és anyagi erőforrást jelentenek egymás számára, 
és azzal, hogy segítenek egymásnak, az élet minden terén eredménye-
sebbnek bizonyulnak, mint az egyedül élők. A kölcsönös szeretet és 
vigasztalás mellett önmagában az együttlét is olyan elégedettségér-
zéssel jár, ami az egyedül élők számára ismeretlen. Felmérések sora 
igazolja, hogy a házas emberek egészségesebbek és tovább élnek.55

Az emberek életminősége szempontjából korántsem mindegy, 
hogy milyen családi állapotúak. Ha 10 pontra becsüljük az átlagos 
boldogságszintet, akkor a válás 5 ponttal csökkenti boldogságunkat. 
A kevésbé boldog emberek hamarabb válnak el. Az özvegység ért-
hetően még súlyosabb csapást jelent. Az sem mindegy, hogy együtt 
élünk valakivel, vagy összeházasodunk vele. Ha az együttélés mellett 
döntünk a házasság helyett, ez az életminőség szempontjából olyan 
különbséget jelent, mintha a jövedelmünk egyharmadával csök-
kenne. Az egyedülállók boldogságszintje 4,5 ponttal alacsonyabb 
a házasságban élőkénél. A Német Társadalom- és Gazdaságkutató 
Panel kimutatása szerint elég az embereknek megházasodniuk, és 
ettől máris boldogabbak lesznek.56 Sőt már a házasság előtti egy-két 
évben is boldogabbak, mint amikor a házasság gondolata még meg 
sem fordult a fejükben. Az esküvőt követő évben a legboldogabbak 
az emberek, utána a boldogságérzetük érzékelhetően csökken, de 
mindvégig boldogabbak maradnak, mint a házasságkötés előtti négy 
évben voltak. Feltéve, ha közben el nem válnak. Elég a válás gondo-
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latával foglalkozni, máris boldogtalanabbá válunk. Akik válás előtt 
állnak, sokkal boldogtalanabbak, mint akkor voltak, amikor a válás 
gondolata eszükbe jutott. Vizsgálatok sora igazolja, hogy a válást 
megelőző időszakban az emberek egyre boldogtalanabbak. A válás 
kimondása után a legrosszabb. Ez a mélypont. Utána egy-két évre rá 
a férfiak többségükben visszatérnek régi boldogságszintjükre, a nők 
viszont még tovább szenvednek.

Richard Layard Boldogság című könyvében kitér arra a figyelemre 
méltó körülményre is, hogy a válások nem csak az érintett személyek 
boldogságszintjét csökkentik. Talán meglepően hangzik, de szoros 
összefüggés áll fenn egy adott nemzet boldogságszintje (társadalmi 
megelégedettsége) és a válások gyakorisága között. A válások gya-
korisága ugyanis a társadalmi problémák sorával jár együtt, kezdve 
az öngyilkossági ráta emelkedésétől, a depressziósok, kábítószer-
élvezők, alkoholisták és különböző lelki betegségben szenvedők 
számának növekedéséig.  

a modern csaLád

A modern kor szétrombolta a tradicionális család szerkezetét és 
átalakította társadalmi funkcióját is. Elvált az otthon és a termelés, 
a munkaidő és a szabadidő. Ezekkel párhuzamosan a nyilvános és a 
privát élet. A helyzet azonban ennél összetettebb.

Sok családban a munkaidő nem fejeződik be a munkahelyen: a 
férfiak különmunka után néznek, a nőkre a házimunka terhe ne-
hezedik. Mindazonáltal a modern család célja már nem az áruk és 
szolgáltatások közös produkálása, hanem a gyermeknevelés, ameny-
nyiben ennek a házastársak szükségét és értelmét látják. Ezért, ha 
a modern család kríziséről beszélünk, ez alatt kevésbé gazdasági 
jellegű problémákra, hanem sokkal inkább az együttélés értelmének 
a válságára kell gondolnunk. Ez a válság sokkal általánosabb, mint 
gondolnánk. Közös problémaként is felmerülhet, egyszerre mindkét 
családtagnál, vagy külön-külön. 

A fokozódó szükségletek, külső igények nyomásának hatására 
egyre magányosabbá válhatnak a családtagok, különösen, ha nin-
csenek gyerekek, akik értelmet adnának együttlétüknek. Gyakran az 
egymás iránti elvárások irreális növekedése tapasztalható, ami nem 
egyéb, mint különböző elvárások (személyi hiányosságok) házastársra 
történő kivetítése. A házastársak nem mindig tudnak egy személyben 
jó barátok, megértő társak, izgalmas szexuális partnerek, érzelmi és 
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gazdasági támaszok lenni. Ezeknek az igényeknek a nukleáris csa-
lád általában képtelen eleget tenni, ezért megjelentek az együttélés 
különböző alternatív formái a nyitott házasságtól a szektákon át a 
kommunákig, lakóközösségekig. A posztmodern választási lehető-
ségek közé tartozik az azonos neműek együttélése is.

Az emberek menekülnek a kötöttségektől és a felelősségtől. Mind 
kevésbé kötelezik el magukat. A kapcsolatok egyre f lexibilisebbekké 
válnak, könnyen felbomlanak, amit az emberek úgy élnek meg, hogy 
egyre „szabadabbak”. Csakhogy elkötelezettség, szilárd kapcsolatok 
nélkül fennáll az önazonossághoz szükséges tájékozódási pontok 
elvesztésének a lehetősége. A szabadság az élet kiüresedésével jár 
együtt, amely hamarosan a feleslegesség érzését kelti az emberben.

A modern ember menekül a kötöttségektől, ugyanakkor fokozot-
tak benne a házassággal szembeni elvárások, hovatovább a lehetetlent 
várják egymástól a házasulandók. Azzal áltatják magukat, hogy a 
házastársuk helyettük majd mindent megold, ellensúlyozza hiányos-
ságaikat, kárpótolja őket hiányosságaikért. Teljes, mindenre kiterjedő 
boldogságot várnak. Eszményien szép házaséletet, teljes önátadást, 
feltétlen hűséget, őszinteséget, testi-lelki összhangot. Ezenfelül azt 
várják el egymástól, hogy életük célt és értelmet nyerjen a másiktól. 
Szeplőtelen kapcsolatra és felhőtlen boldogságra vágynak. Ezek az 
emberek nem a földön járnak. Erre az eszményi szerepre ugyanis 
senki a világon nem alkalmas. És miután ez az eszmény sok esetben 
elérhetetlen marad, a fiatalok csalódottak, elégedetlenkedni kezdenek 
egymással, vádaskodnak. Azok adnak hangot csalódásuknak első-
sorban, akikből hiányzik az alkalmazkodási készség, akik legtöbb 
szempontból épp maguk alkalmatlanok az eszményi és tökéletes 
házasságra.

ostromgyűrűben 

A házasságok többsége azért fut zátonyra, mert az emberek szélsősé-
ges alternatívákban gondolkodnak, nem ismernek kompromisszumot. 
„Eszményi házasság – vagy semmilyen? Hány életet juttat zátonyra 
ez a képlet?” – teszi fel a kérdést Fekete Gyula.57 Egyébként az élet 
más vonatkozásaiban az emberek korántsem ilyen kizárólagosak, 
tisztában vannak vele, hogy kompromisszumokra kényszerülnek, s 
hogy mindenért meg kell küzdeniük.

Nehéz megmondani, hogyan és miért vált egyeduralkodóvá ez a 
modell. Érdekes módon, miközben új generációk szemében minden 
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„túlhaladott”, „korszerűtlen”, „elavult”, a házasságra vonatkozó esz-
ményi állapot, a felhőtlen boldogság elvárása változatlanul megma-
radt. Sőt az elvárások inkább nőttek annak függvényében, ahogyan 
egyre önzőbbé váltak az emberek, és egyre alkalmatlanabbnak bizo-
nyulnak a házasságra. Ma már azok az „egymásnak való” házastársak 
sem tudnak kijönni egymással, akik néhány évtizeddel ezelőtt még 
boldognak mondták volna házasságukat.

Az emberek mintha elfelejtették volna, hogy a párválasztás után 
nekik maguknak kell erős várat építeni családjuk számára. Hogy 
fel kell készülniük mindenféle kihívásra, belső megingásra és külső 
hatások ostromára. Biztos menedéket csak együtt teremthetnek a 
maguk számára. 

A társadalmi szokások, elvek, a normák, az erkölcsi alapfogalmak 
is változnak. Lehet ezeket ignorálni, de szíve joga minden emberpár-
nak, hogy a házasságon belül – összhangban a változásokkal – maga 
alakítsa ki együttélése normáit.

a papír nem számít?

Fekete Gyula sok éven keresztül foglalkozott a házasság problémájával, 
és sorra vette az ellenérveket, a kifogásokat. Azt tapasztalta, hogy a 
házasság elleni érvek többnyire az együttélésre alkalmatlanok, a csődbe 
jutottak ingerült kifakadásai voltak, átlátszóan önigazoló hivatkozások 
a sikeretlen, rossz házasságokra, vagy éppen álházasságokra.

A házasság elleni leggyakoribb érv, hogy a papír nem számít. Le-
hetséges, hogy a sikeres házasság csakugyan nem ezen múlik. Csak-
hogy ritkán hallani „papír nélküli” boldog kapcsolatról. Azt viszont 
tudni, hogy a „papír nélkül” együtt élő párkapcsolatokban rohamosan 
csökken az utódok száma. Azok, akik a házassággal együtt járó jogi, 
társadalmi, gazdasági szempontokat nem vállalják, gyerekeket még 
kevésbé vállalnak.

A párkapcsolatok terén robbanásszerű változásnak lehetünk tanúi. 
A női emancipáció, a nagyarányú női munkavállalás, a szexuális „for-
radalom”, a gyorsan változó társadalmi valóság talaján az együttélés 
új formái jönnek létre. A folyamatot aligha lehet megállítani, ezek a 
kapcsolatformák azonban a házasságnál is kevésbé életképesek. Nem 
az a gond, mondja Fekete Gyula, hogy új együttélési formák jönnek 
létre, hanem az, hogy sem a régi, sem az új nem adja tovább az életet 
„azon a mennyiségi szinten, amelyen örökölte, és lehetőleg magasabb, 
a kor színvonalának megfelelő minőségi szinten”.58 És minthogy en-
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nek a kívánalomnak a házasságon kívüli kapcsolatformák kevésbé 
tudnak megfelelni, nemcsak életképtelen próbálkozásnak kell őket 
tekintenünk, hanem azon messze túl: kártékony, pusztító, antiszo-
ciális jelenségnek. Mert ha egy társadalomban tömegessé válnak az 
élet továbbadására alkalmatlan kapcsolatformák, az pusztítóbb a 
szegénységnél, a járványoknál és a háborúnál. „Még csak föl sem 
sejlik a nemek kapcsolatában sehol a világon az élet továbbadását biz-
tosító olyan időálló forma, amely – akár csak részben is – az örökébe 
léphetne” a házasságnak, összegezi fejtegetését Fekete Gyula.59

az egyenLőtLenségek forrása? 

A szeretet, a barátság, a család és a rokonság világára általában úgy te-
kintünk, mint ami túl van az anyagi világra jellemző elosztási igazsá-
gosságon – írja Michael Walzer.60 Csakhogy a családon belüli világot 
gyakran megsérthetik a külső beavatkozások, például a családellenes 
állami intézkedések, vagy a család ellen gerjesztett közhangulat. A 
szeretet világát védeni kell ezekkel a külső támadásokkal szemben. 
És csak ritka, kivételes alkalomkor kell védeni a társadalmat egyes 
családok befolyásától – a nepotizmustól, a protekcionizmustól.

A család az egyenlőtlenség örök forrása. Nemcsak azért, mert gaz-
dasági egység, melyen belül a gazdagság felhalmozódik és öröklődik, 
hanem azért is, mert emocionális egység, ahol a szeretetet illetően 
részrehajlás is felütheti a fejét. A családon és a rokoni szférán belül 
igen fontos elosztások keletkeznek: hozomány, ajándék, örökség, 
tartásdíj és különféle kölcsönös segítések, melyeket szokások, tör-
vények szabályoznak. Elosztási szabály az is, hogy „tiszteld apádat 
és anyádat”. A házasság formáját olyan alapvető elosztási kérdésekre 
adott partikuláris válaszok szerint alakítják ki, mint hogy ki kivel 
házasodhat, ki kivel élhet, ki kivel hálhat, kinek kit kell tisztelnie. 
Ott, ahol az emberek szabadon szerethetnek és házasodhatnak, ez 
azért lehetséges, mert a szeretetet és a házasságot az adott kultúrában 
így értelmezik. A mi kultúránkban a házasságkötés már nem (első-
sorban) gazdasági kérdés, a család egyre inkább átkerül a személyes 
kapcsolatok szférájába, ahol az emberek szabadon dönthetnek sorsuk 
alakulásáról. „A személyes kapcsolatok szférája azonban éppen olyan, 
mint a piac, csak az áruk mi magunk vagyunk. A szeretet, a vonzalom, 
a barátság, a nagylelkűség és a tisztelet individuális választásunk 
eredménye, s ezeket az érzéseket nagyon egyenlőtlenül osztjuk el.”– 
írja Richard Layard.61  Más személyes kapcsolatokkal szemben a 
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családi és rokoni szeretet nem feltételes. A család mint egyfajta jóléti 
állam garantálja a tagjainak a szeretetet és a biztonságot.

a boLdog házasságok titka

Azoknak a házasságoknak az aránya, amit a házastársak boldognak 
tartanak, folyamatosan csökken az Egyesült Államokban. Az 1973–75 
közötti időszakban a férfiak 70%-a, a nők 67%-a tartotta nagyon bol-
dognak a házasságát. 1996–98-as időszakban végzett felmérés szerint 
a férfiak esetében ez 64%-ra, a nőknél 62%-ra esett vissza.

Ha a boldog családok titkainak a nyomába szegődünk, a szokásos 
tudományos átlagolással nem sokra megyünk. Nem csak a boldogság 
fogalmából adódó nehézségek miatt. Az igazi nehézséget az jelenti, 
hogy a boldog családok nem hasonlítanak egymásra, nem húzhatók 
egy kaptafára: „minden boldog család a maga módján az.”62 Sőt a 
boldogságban az egyes családtagoknak is külön egyéni arcuk van.

Sok évszázados tapasztalat alapján azonban a boldog házasság 
titkaira vonatkozóan megfogalmazódtak máig érvényes tapaszta-
latok. A legfontosabb talán így hangzik: „Ne menjen le a nap a te 
haragoddal!”.„Több dicséretet, mint bírálatot!” „Viseljétek el egymást 
békességgel!” Ez az a gondolkodás, érzésvilág, erkölcsi magatartás, 
amelyre két ember tartósan alapozhat. Figyelemre méltó körülmény, 
hogy ezek az alapvető etikai normák az emberek számára természe-
tesek, elfogadottak. Tapinthatóan jelen vannak a szerelemben, a sze-
xualitásban, a házasságban, a gyermekek nevelésében, az együttélés 
ügyeiben, örömeiben és gondjaiban. A boldog házasság érdekében 
sokszor elég tudatosabbá tenni őket.

Ennek az erkölcsi magatartásnak a következtében az a paradox 
helyzet figyelhető meg, hogy magánéletükben az emberek etikusab-
bak, felelősségteljesebben viszonyulnak egymáshoz, mint a társa-
dalom a családhoz. És az igazi gondok itt kezdődnek. A klasszikus 
családmodellt ért támadások a legbiztosabb jelei a társadalmi érték- és 
tudatzavarnak. Különösen a sajtó és a szórakoztatóipar jár élen a kon-
zervatív házassági modell bomlasztásában. A hangadók kigúnyolják, 
kiközösítik azokat, akik konzervatív felfogásúak, és nem hódolnak 
be a nemi szabadosság divatjának.
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csonka csaLádok

Rossz családi körülményeknek, a család szétesésének perdöntő ha-
tása van az érintettek, különösképpen a gyermekek számára. Azok a 
gyerekek, akiknek a szülei elváltak, kétszer nagyobb valószínűséggel 
lesznek depressziósak felnőttkorukban, mint akiknek a szülei együtt 
maradnak. Ugyanez vonatkozik az iskolából való kimaradásra 
(kizárásra), és lányok esetében a fiatalkori terhességekre.63 Számos 
kutatás alapján bizonyítottnak látszik a csonka családban, egyetlen 
szülő mellett való felnevelkedés személyiségkárosító hatása. Az 
ilyen sorsú gyerekek többszörösen veszélyeztettek más gyerekekhez 
képest. Például 70 százalékkal nagyobb a valószínűsége, hogy 15 
éves korukig valamilyen bűncselekményt követnek el, 50 százalékkal 
nagyobb a valószínűsége, hogy 20 éves korukra megfelelő végzettség 
híján nem találnak maguknak munkát, anyjuk nyakán maradnak, 
és nem csinálnak az égvilágon semmit. Se nem tanulnak, se nem 
dolgoznak.64 Az sem segít sokat, ha az anya újraházasodik, vagy 
más módon csatlakozik valaki a csonka családhoz. Az egyszülős 
családból származó felnőttek esélye nagyobb, hogy problémás lesz 
a párválasztásuk, gyakrabban végződik a házasságuk válással, és a 
korai halál leselkedik rájuk.

Ezek a riasztó adatok Amerikára vonatkoznak, ahol az apa nél-
kül való nevelkedés meglehetősen gyakori. Olyannyira, hogy mai 
amerikai gyerekek fele 15 éves korára már csak az egyik vér szerinti 
szülővel él. Az idősebb korcsoportokba tartozók 30 százaléka nevel-
kedett csonka családban. 

Sokan találgatják, hogy miért a sok válás, és hogy miért nem jó 
a gyermekeknek, ha a szüleik elválnak. Amerikában elsősorban az 
anyagiakkal próbálnak mindent magyarázni. A pénz, a hitelkártya 
a válás legfőbb mozgatórugója. Ugyanakkor a válással a jövedelem a 
felére esik, állítólag 50 százalékban ez lenne a gyermek károsodásáért 
a felelős. Kevesebb idő marad a gyermekekkel való törődésre, és ha 
költözésre kerül sor, ami igen gyakori, megszakadnak a gyermek 
megszokott baráti kapcsolatai is.

esküvő utáni depresszió

A bajok sokszor közvetlenül az esküvő után jelentkeznek. Fiatal 
házasok körében egyre gyakoribb az úgynevezett esküvő utáni 
depresszió.65 Sok fiatal nehezen tudja feldolgozni, hogy az esküvői 
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ceremóniával együtt járó nagy felhajtás, ünnepi szertartás után 
hirtelen rászakadnak a szürke, egyhangú hétköznapok. Az angol és 
amerikai szakemberek titkos szomorúságról beszélnek, amelyet a 
fiatalasszonyok szégyellnek bevallani, a férfiak pedig igyekszenek 
elfojtani rossz érzéseiket. Az érintettek többnyire nem értik, hogy mi 
történik velük, csalódottnak érzik magukat, és ennek okát gyakran a 
partnerükben keresik. Hátha rosszul döntöttek, imádott választottjuk 
hátha mégsem az igazi. Árgus szemmel figyelik egymást, a bennük 
felgyülemlő feszültségtől függően apró-cseprő dolgokon is össze 
tudnak különbözni.

A statisztikák szerint, ha egy házasság túléli az első néhány kri-
tikus évet, akkor valószínű, hogy hosszan tartó lesz. Olykor nem is 
kritikus évekről, hanem kritikus órákról van szó, amelyeket az esküvő 
felfokozott hangulatát követő mindennapi problémák okoznak.

A válások számának növekedését illetően nagy a magyarázkodás.  
Célszerű még az esküvő előtt egy kis emberismeretre szert tenni, és 
ezt-azt fontolóra venni. Bizonyos ismeretség után például elég jól 
meg lehet állapítani, hogy kiben mennyire lehet megbízni. A szépség, 
magasság, barna szem, javak, szexepil stb. helyett erre nem árt jobban 
odafigyelni. Megbízhatatlan emberrel semmilyen hosszú távú közös 
vállalkozás nem lehet sikeres. A házasság sem. A rosszul sikerült 
házasságok jó része ennek a figyelmen kívül hagyásából ered.  

a bizaLom

Nemcsak a házasság, minden emberi kapcsolat alapja a bizalom. 
Természettudományos alapon nehezen definiálható, hogy pontosan 
mit is értünk bizalom alatt, ám annál fontosabb szerepet játszik az 
életünkben. Talán nem is fenyegethet nagyobb baj egy közösséget, 
mint ha bizalmatlanná válnak egymással szemben az emberek, ha 
mást mondanak, mint amit gondolnak. A bizalmatlanság, a hazugság 
szétroncsolja a közösséget, a normális élet szövetét.

Vannak társadalomkutatók, akik egy adott közösség minőségét 
kifejezetten a bizalom szintjével, illetve azt kifejező kapcsolati, 
„társadalmi tőkével” mérik.66 A bizalom szintjét nehéz mérni, de 
nem lehetetlen. Az olyan típusú kérdésekből például, hogy meny-
nyire lehet megbízni egymásban, valamelyest következtetni lehet a 
bizalom mértékére. Ilyen felméréseket sokszor végeztek, így tudjuk, 
hogy a különböző országok bizalmi szintje között igen nagy eltérések 
tapasztalhatóak. Brazíliában például a megkérdezettek 5%-a véli úgy, 
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hogy meg lehet bízni másokban, Norvégiában viszont 64%-uk.67 A 
felmérési eredmények arra is rámutatnak, hogy a bizalom mértéke 
folyamatosan csökken. Az 1959 és 1998 közötti időszakban Nagy-
Britanniában 56%-ról 30%-ra, Egyesült Államokban 56%-ról 33%-ra 
csökkent azoknak a száma, akik úgy vélték, hogy meg lehet bízni 
embertársaikban.

A válaszok megbízhatóságának ellenőrzésére mindig szükség van, 
erre vonatkozóan a kutatók szellemes kontrollvizsgálatokat végeztek. 
Többek között szándékosan pénztárcákat hagytak el az utcán, majd 
megnézték, hogy hol, melyik országban, hányan juttatták vissza jogos 
tulajdonosuknak. (Némi pénz mellett a név és a cím is megtalálha-
tó volt a pénztárcában). Nos, legtöbben a skandináv országokban 
juttatták vissza a pénztárcákat, ami megfelelt a bizalommal kapcso-
latos kérdőíves felmérés eredményeinek. Azokban az országokban, 
amelyekben a bizalmi index magasabb, az emberek becsületesebbek 
és megbízhatóbbak. Ennek a fordítottja is igaz, ahol kevésbé bíznak 
egymásban, ritkábban adják vissza a talált tárgyakat.

A társadalmi bizalom hiánya együtt jár az emberek megbízhatat-
lanságával, egymás kihasználásával, megkárosításával. „Ne hagyják 
magukat átverni, becsapni, megkárosítani!” – szól a „köztévé ügy-
védjének” jól ismert szlogenje, aki mellesleg produceri minőségében 
is felvesz adásonként negyedmilliót, meg műsorvezetői minőségében 
is.68 Ez havonta kétmillió fix. Ennyivel az ember már könnyen osz-
togat másoknak tanácsot. De most nem erről van szó, hanem arról a 
deviáns társadalmi helyzetről, amelyben egymást átverni, becsapni, 
megkárosítani természetes, megszokott viselkedés, amelynek veszé-
lyeire nem árt felhívni az emberek figyelmét.

A bizalom addig áll fenn, amíg sorozatos csalódások után az 
egyik ember nem vonja kétségbe a másik ember szavahihetőségét, 
s szavaiban megfogalmazódó szándék hitelességét, tisztességét. 
Sajnos napjainkban az adott szó nem elégséges fedezet az ígéretek 
beváltására, mondjuk egy munka elvégzésére, vagy egy kölcsönösszeg 
visszafizetésére. Sajnos erre vonatkozóan már a szerződések sem 
jelentenek garanciát.

A bizalomvesztés hihetetlen károkat okoz a társadalomban. A bi-
zalom esetében ugyanis sokkal többről van szó, mint pusztán a szava-
hihetőség kérdéséről. A bizalom hatalmas lelki erőforrás: fenntartja, 
erősíti a másik emberbe vetett hitünket. Azt a hitet, hogy ha nehéz 
helyzetbe kerülünk, számíthatunk egymás segítségére. Akármilyen 
bajok, gyötrelmek, konf liktusok árán, de együtt, közösen képesek 
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vagyunk magunkból mindent kihozni, amely által a helyzet megol-
dódik. Nemcsak a nehéz helyzeteket tudjuk megoldani, hanem magát 
a közjót is képesek vagyunk gyarapítani. Vagyis a bizalom olyan 
szellemi tőke, amely – ha fennáll – a lehető legjobban kamatozik.

a hiteLesség kérdése

A bizalom alapja a hitelesség. De vajon mi által válik valaki hitelessé 
a szemünkben? És meddig őrzi meg a hitelességét? A válasz magától 
értetődőnek tűnik: amíg valakinek a gondolatai, szavai, viselkedése 
összhangban vannak egymással. A hitelesség esetében ennél többről 
van szó. Gondolatainknak és szavainknak nemcsak cselekedeteinkkel 
kell összhangban lenniük, hanem a világ egyfajta rendjével is. Azzal 
a renddel, amely meghatározza, hogy az adott kultúrában miként 
gondolkodnak az emberek a tisztességről, az igazságról, mit tartanak 
jónak, kívánatosnak, helyénvalónak. Tehetünk, mondhatunk bármit, 
aminek az igazsága felől meg vagyunk győződve, de ha szavaink, 
cselekedeteink nincsenek összhangban az adott kultúra elvárásaival, 
nem vagyunk hitelesek a többiek szemében. 

Előállhatnak olyan helyzetek, amelyekben – a körülmények foly-
tán – szavaink és cselekedeteink nincsenek összhangban egymással, 
ám utóbb kiderülhet, hogy az igazság, a helyénvalóság, a tisztesség 
közösségi elvét nem sértettük meg, ami nemcsak visszaadja hitelün-
ket, hanem meg is erősíti azt. Erkölcsi értelemben nem róható fel a 
tájékozatlanságból vagy tudatlanságból fakadó tévedés sem. 

Az életben gyakran kerül sor félreértésre, még gyakrabban vagyunk 
tudatos félrevezetés, manipuláció áldozatai. A félreértés könnyűszerrel 
tisztázható, amíg az emberek közvetlen kapcsolatban állnak egymás-
sal. A modern társadalomban azonban a kommunikáció, az emberek 
egymás közti, személyes információcseréje – a kontroll lehetősége – 
mérhetetlenül beszűkült. Egyes felmérések szerint a korunk emberét 
naponta elérő információk több mint kilencven százaléka közvetítőesz-
közök révén jut el a tudatunkig, ami azt jelenti, hogy az információk 
jelentős hányadát nem áll módunkban ellenőrizni. Körülményes vagy 
csaknem lehetetlen felelősséget vállalni ismereteink és tudásunk 95 
százalékáért, amelyet személyközi kommunikációnkban mi is tovább-
adunk, megjelenítünk. Nyomasztóan nagy annak a lehetősége, hogy 
tudatos manipuláció áldozataivá váljunk valamennyien. 

Talleyrand volt az első, aki nemcsak alkalmazta, hanem ki is 
mondta: a beszéd arra való, hogy elfödjük valódi szándékainkat. 
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A kijelentés előzményének évezredes hagyománya van. A mások 
megtévesztésére irányuló csalárd szándék nem új keletű cselekvési 
stratégia. A hamisság, hazugság, hiteltelenség végig jelen volt a tör-
ténelemben. Az ármány, az árulás, az álca, a tudatos megtévesztés 
azonban mindig megbotránkoztató jelenségnek számított, soha nem 
vált bevett, elfogadott kommunikációs vagy viselkedési szokássá. Ez 
idáig. A közösségi élet mindig a bizalmon alapult.

Napjainkban kezdett ijesztő méreteket ölteni a bizalomvesztés. 
Hazugság áraszt el mindent. Ennek kapcsán jegyzi meg szellemesen 
A hit, hitel, hitelesség című írásában Gellért Kis Gábor: „Ha mégis ez 
lesz az uralkodó norma, szép lassan elindulhatunk hátrálva az óceán 
felé, ahonnan az élet hajdan a partra vetett bennünket.”69

kapcsoLatok mint kockázati tényezők

A bizalomtól és hitelességtől függetlenül önmagában véve is minden 
kapcsolat kockázati tényezőt jelent. Kedves ismerősöd, régi barátod, 
egykori osztálytársad, munkatársad ma még, ha találkoztok, a sze-
medbe mosolyog, de holnap talán, ha elérkezettnek látja az időt, rég-
óta melengetett hátsó szándékát megvalósítva hirtelen hátba támad, 
leteper. Akkor szánja el magát erre a lépésre, amikor a legkevésbé 
vagy rá felkészülve, amikor segítségre, megértésre lenne szükséged. 
Erről a keserves élettapasztalatról szólnak a drámák, regények.

Ezt a kockázatot vállalnunk kell. A család, a barátok, az emberek 
közötti jó kapcsolatok a biztonság és a boldogság forrását jelentik 
számunkra, vagyis nélkülözhetetlenek. Minél jobbak, szélesebb 
körűek társas kapcsolataink, egy-egy csalódás annál kevésbé visel 
meg bennünket. És minél többet törődünk másokkal, ápoljuk kap-
csolatainkat, annál jobb formában maradunk. 

Arról sokat hallani (bár korántsem eleget), hogy a magas vérnyo-
más, a túlsúly vagy a mozgáshiány megrövidítik az életünket. Kevésbé 
ismeretes, hogy a társas kapcsolatok hiánya ugyanolyan veszélyt jelent 
ránk nézve, mint a fenti tényezők együttvéve. A magányosokra kétszer 
olyan gyakorisággal csap le a halál, mint azokra, akik jó társas kapcso-
latokkal rendelkeznek. A társtalanság veszélyesebb a dohányzásnál, 
amely „csak” másfélszeresére növeli az elhalálozás kockázatát.70

A meghitt kapcsolat, az emberi melegség gyógytényező is. Mások 
irántunk tanúsított gyengéd figyelme, szeretete, együttérzése bizo-
nyítottan hozzájárul a gyógyuláshoz és a fájdalom elviseléséhez. Az 
együttérzés következménye nemcsak abban nyilvánul meg, hogy 
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a beteg gondosabban szedi a gyógyszereit, jobban vigyáz magára, 
hanem nagyobb reménnyel tölti el a gyógyulás lehetősége is. Értel-
mesebbnek látja az életét, mint ha senki sem törődik vele. Az az érzés, 
hogy magunkra vagyunk utalva, egyedül kell, hogy boldoguljunk az 
életben, csökkenti a szervezet ellenálló képességét, növeli a fertőzések 
veszélyét.

Összefoglalva a mondottakat: az érzelmi kapcsolatok védenek és 
gyógyítanak. Korunkban az emberek ennek a gyógytényezőnek a 
hiányát szenvedik meg legjobban. A társas létforma hozzátartozik az 
ember természetéhez. Az ember is, akár a közösségben élő állatok, 
pánikkal reagál az egyedüllétre. A magányt rosszul tűrjük, ezért tár-
sakat próbálunk találni. A társak ugyanakkor javítják életérzésünket, 
ami kapcsolataink megerősítésére serkent bennünket.

munka és szabadidő 

A szabadidő nem pihenés és semmittevés, hanem a kapcsolatok ápo-
lását szolgáló lehetőség, ami egybeköthető a pihenéssel, kikapcsoló-
dással, regenerálódással, de a hangsúlynak a kapcsolatok ápolására 
kell helyeződnie. Ezért mondja azt Adam Smith, hogy a pihenés az 
ember számára azonos a szabadsággal és a boldogsággal.71

A jó közérzet szempontjából döntő a szerepe van a munkával 
töltött idő és a pihenés (a nyaralás, a hétvége, társalgás, szórakozás, 
sport, kikapcsolódás) arányának és ritmusának. Az ókori Rómában, 
a középkori Európában és (a szocialista forradalom előtti) Kínában 
a munkanapok és a pihenőnapok aránya 2:1 volt. A fejlett nyugati 
társadalmak az ötnapos munkahét bevezetésével, a két hét évi 
szabadsággal és a négy-öt ünnepnappal körülbelül most jutottak el 
erre a szintre.

Régebben nemcsak több szabadidejük volt az embereknek, de 
ésszerűbben is töltötték el, mint a modern társadalmak embere. A 
középkori keresztények és a kínai parasztok nem utaztak el nyaralni, 
hanem közösségi ünnepségeken és fesztiválokon vettek részt. Ezek 
az ünnepségek szerves részét képezték a közösségi életnek, ápolták 
kapcsolataikat, alakították, boldogabbá tették az egyének individu-
ális életét.

A vakációzás új keletű jelenség. Akkor jelent meg, amikor a polgá-
rok utánozni kezdték az arisztokratákat abban, hogy „kimenekültek” 
a városból a „friss levegőre”, a gyógyfürdőkbe, a hegyekbe vagy a 
tengerhez. Magát a vakáció szót is csak a XIX. század második felé-
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től használjuk a „privát szabadság” jelölésére. A vakáció alapvetően 
individuális, legfeljebb családi jellegű. A posztmodern házastársak 
sokszor már külön-külön nyaralnak, mindenki magának pihen és 
szórakozik. Ily módon sok-sok ember egyedül ténferegve tölti sza-
badidejét, a kiscsoportos óvodások szintjén, akik még nem ismerik 
a társas együttlét örömét.

A társas életet ma felváltotta a „shoppingolás”. Nem sétálnak 
emberek az utcákon, hiába csalogatja őket a hamis díszletekkel „kita-
pétázott” nagyvárosi „művilág”, helyette lidércnyomásos autócsordák 
araszolnak a végtelen utakon. Autó-autó hátán. Négy vagy hat sávban 
az úttesten, és két sorban az út szélén, járdákon. Hamis, művi a be-
széd is. A tévében lárvaarcú politikusok a gazdasági fejlődésről vagy 
a recesszióról, a lemondások szükségességéről, az új programokról, 
a szeretet és béke világosságáról beszélnek. Üres papolás, erkölcsi 
prédikáció újságokban, rádióban, tévében.

A gazdag országok közül elsősorban Ausztráliában és az Egye-
sült Államokban dolgoznak az emberek legtöbbet. Sokkal tovább 
dolgoznak, mint Európában, jóllehet a munkával töltött órák számát 
illetően itt is jelentős különbségek tapasztalhatók. A gazdag európai 
országok közül a legtöbbet Angliában dolgoznak, majd Svédország-
ban, Hollandiában, Dániában, Olaszországban, Franciaországban, 
Németországban. Franciaországban sokkal több nő dönt úgy, hogy 
inkább otthon marad és a családdal foglalkozik, mint Amerikában. 
Az egy munkaórára számított termelékenység mindkét országban 
ugyanakkora, a GDP azonban – a foglalkoztatottak eltérő számará-
nya miatt – Amerikában 40 százalékkal magasabb.72

A társadalomtudósok vitatkoznak azon, hogy az életminőség 
szempontjából melyik a jobb megoldás: 

 1.  lehetőleg minden munkaképes embert foglalkoztatni, és akár 
a szabadidőt is többletjövedelem érdekében munkára for-
dítani, vagy 

 2.  nagyobb gondot fordítani a családi életre, az emberi kapcso la-
tok ápolására, művelődésre, szórakozásra.

Amerikában, aki csak teheti, látástól vakulásig dolgozik. A sza-
badidő és a kapcsolatok ápolásának a rovására is. Európában, aki 
csak teheti, otthon marad, és az emberek azt szeretnék, ha a kormány 
jelentősen csökkentené a munkaórák számát. 
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Az egyik kontinensen így döntenek az emberek, a másikon meg 
amúgy. Szemlélet kérdése, ki miben látja a boldogság feltételeit. A 
társadalomtudósok közben kiderítették, hogy a boldogság nem nö-
vekszik arányosan a munkával töltött órák számával, hanem inkább 
csökken. Azokban az országokban, amelyekben több idő jut az élet 
más dolgaira, a boldogságszint magasabb.

éLetszemLéLeti küLönbségek 

Eszembe jutott egy kis történet, amely az egyszeri német turistáról 
és munkakerülő montenegrói atyafiakról szól. Elmondom, mert 
idekívánkozik.

A szorgalmas német ember, aki egész évben látástól vakulásig 
dolgozott, megérdemelt pihenőjét tölti az Adrián. Ám valami nem 
hagyja nyugton. Feltűnik neki, hogy a helyi lakosok egész nap üldö-
gélnek egy padon, beszélgetnek, pipázgatnak, és a tengert bámulják. 
Idegesíti ez a naplopás, ezért egy napon megszólítja egyiküket.

 – Mondja, uram, maga talán beteg?
 – Dehogy, makkegészséges vagyok. 
 – Talán nyugdíjas?
 – Dehogy, ahhoz még fiatal vagyok.
 – Nem értem, hogy miért üldögélnek itt egész nap.
 – Mit kellene helyette tennem? 
 – Kimehetne a tengerre halászni, aztán eladná a halakat. Szép 

pénzt kereshetne.
 – És?
 – Összegyűjtené a pénzt, és később vehetne egy halászhajót.
 – És? 
 – Építhetne egy nagy konzervgyárat, ahol sok munkást foglal-

koztathatna. 
 – Na és? 
 – Így nyugdíjas korára gazdag ember lehetne.
 – És?
 – Nem kellene többet dolgoznia, kiülhetne egy padra, és egész 

nap gyönyörködhetne a tenger hullámaiban. 
 – Éppen ezt teszem – válaszolta a montenegrói.

A német észjárású ember nem ismeri a tétlenkedést, határozottan, 
céltudatosan törekszik valamire. Izzad, gürcöl abban a reményben, 
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hogy fáradozása gyümölcseként egyszer eljön majd a megérdemelt 
pihenés, a csendes szemlélődés ideje, amikor elengedi magát, örül 
annak, hogy él, s részese annak a világnak, amely körülveszi. Az egy-
szeri montenegrói egy lépést sem tesz azért, amiért a német fáradozik, 
hiszen rendelkezésére áll az egész. Élvezi az életet.

Ezzel nem a munka szerepét és fontosságát szerettük volna meg-
kérdőjelezni, amely az életminőség szempontjából kardinális fon-
tosságú tényező. A munka-élet egyensúly fenntartása szempontjából 
azonban felettébb tanulságos ez a kis sarkított történet. Megéri-e a 
többletmunka anyagi hozadéka, hogy feláldozzuk érte teljes életün-
ket? Netán a munkamánia, a pénzhajhászás eleve a céltalanná vált, 
értelmét vesztett élet előli menekvés lenne? 

a munka szerepe

Annak idején az iskolában alaposan bebif láztuk, hogy a „munka tette 
emberré az embert”, és emelte ki az állatvilágból; és hogy munkája 
révén az ember saját céljainak a szolgálatába állítja, „megváltoztatja” 
és „saját szükségleteinek rendeli” alá a természetet. 

A munka szerepének és mibenlétének marxista értelmezése idő-
közben megváltozott, mondhatnánk – relativizálódott. A munkatevé-
kenység az ún. posztmodern társadalomban is fontos szerepet játszik a 
személyiség kialakulásában, de mind hangsúlyozottabbá válik mellette 
a szabadidő felhasználása. Az alternatív életformák megjelenésével 
együtt a munka szerepe is jelentősen átértelmeződött, olyannyira, hogy 
egyre kevesebb a becsülete. Ami pedig a munkatevékenység természettel 
kapcsolatos funkcióját illeti, nevezetesen, hogy az ember „saját szük-
ségleteinek rendeli alá” a természetet, olyan „sikerrel” járt, hogy ennek 
eredményeképpen ökológiai katasztrófa fenyegeti a világot.

A munka ma sem hobbi, ahogyan ezt száz évvel ezelőtt megjó-
solták, hanem jövedelemforrás, ugyanakkor értelmet ad az ember 
életének. A munkanélküliség nemcsak a jövedelemhiány miatt sújtja 
az érintetteket, hanem üressé, céltalanná is teszi sok ember életét. 
Lerombolja az egyén önbecsülését, és megszünteti a munkahelyen 
szövődött baráti kapcsolatokat.73 A munkanélküliség halmozottan teszi 
boldogtalanná az embereket. Olyan anyagi veszteséggel és lelki sérü-
lésekkel jár, amelyek akkor is éreztetik hatásukat, ha az egyén néhány 
év munkanélküliség után esetleg visszakerül a munka világába. 

A munkahely az életminőség alakulása szempontjából fontos 
szerepet játszó kockázati tényező is. A basáskodó, beosztottjaikat 
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semmibe vevő főnökök rizikófaktort jelentenek, növelve alkalma-
zottaiknál a szívbetegségek kockázatát – derült ki egy svéd vizs-
gálatból.74 A Karolinska Intézet és a Stockholmi Egyetem kutatói 
majd egy évtizeden át követték több mint háromezer 19 és 20 év 
közötti svéd férfi sorsát, ez alatt 74 szívrohamot regisztráltak. A 
vizsgálatban résztvevőket arra kérték, hogy értékeljék munkahelyi 
vezetőiket. Mint kiderült, azokon a munkahelyeken, amelyeken a 
munkavezetők gyenge osztályzatot kaptak, 25 százalékkal magasabb 
volt valamilyen komolyabb szívprobléma kialakulásának a veszélye. 
Ha dolgozók négy éve vagy ennél több ideje dolgoztak rossz főnök 
irányítása alatt, a kockázat 64 százalékkal volt magasabb. De nemcsak 
a főnök, a munkaadó, hanem a munkatársak is kockázati tényezőt 
jelentenek. A munkahelyi légkör, az emberi kapcsolatok, az egymással 
való kommunikáció együttesen növeli vagy csökkenti leginkább a 
munkahelyi feszültséget, és károsítja az egészséget.

A basáskodó főnök és a rossz munkahelyi légkör káros hatása 
eltörpül a munkanélküliséggel járó veszélyekhez képest. Az életmi-
nőség rovására megy már annak a puszta lehetősége is, hogy a mun-
kanélküliség réme fenyegeti az embereket. Kimutatták, ahogyan nő 
a társadalomban a munkanélküliség, annak arányában csökken az 
adott nép boldogságszintje, beleértve azokat az embereket is, akik még 
dolgoznak. Külön problémát jelent a munka értékelése, a jövedelem. 
Az sem lényegtelen, hogy milyen körülmények között dolgoznak az 
emberek, ki milyen ellenőrzést gyakorol fölöttük. Ugyanakkor az 
is nagyon fontos, hogy valamelyest testhezálló munkát végezzünk, 
örömünket leljük abban, amivel életünk jelentős részét eltöltjük.

A volt szocialista országokban a gyárak bezárása, az egykori 
szövetkezetek és állami birtokok privatizálása, felszámolása miatt 
válnak százezrek munkanélkülivé. A privatizáció során semmiből 
milliomossá vált új tulajdonosok, akik felelősséget vállaltak a meg-
vásárolt gyárak üzemeltetéséért, megszegve törvényes kötelezett-
ségeiket, könnyűszerrel megszabadulnak az emberektől. Nyugaton 
sem volt ritka az elbocsátás, felmondás, kirúgás, eleddig azonban 
ésszerűsítés, átszervezés, reorganizáció, transzformáció, technológiai 
felesleg címén vesztették el az emberek munkahelyüket. Kapóra jött a 
pénzügyi világválság, amelyre mindent rá lehet fogni, végkielégítést 
sem kell fizetniük a munka nélkül maradt százezreknek.

Az emberek sztrájkokkal, tömegtüntetésekkel fenyegetőznek itt 
is, ott is. Egyelőre eredménytelenül. A pénzszerzés parancsától hajtva 
a rendszer igyekszik mindent automatizálni, gépesíteni, az emberek 
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alkalmazása gazdaságtalanná válik, ezért igyekszenek tőlük megsza-
badulni. Ahogy az első ipari forradalom csökkentette a függőséget az 
emberi izomerőtől, az információs forradalom csökkenti a függőséget 
maguktól az emberektől mint termelőktől. Sőt a bankok és tőzsdei 
cégek ma már nem is a termelésben, hanem a hitelpolitikában, pénz-
ügyi spekulációkban látják a korlátlan pénzteremtési lehetőséget. 
Az egyre növekvő munkaerő-feleslegek most „az éhínség és erőszak 
áldozataiként, hajléktalan koldusokként, szociális ellátottként vagy 
a menekülttáborok lakóiként jelennek meg”.75

civiL szervezetekben vaLó részvéteL

A társas kapcsolataink egy része a civil szervezetekben való tevé-
kenységhez kötődik. A civil szervezetekben való részvétel is javítja 
az emberek életminőségét és boldogságérzetét. A Harvard Egyetem 
szociológiaprofesszora, Robert Putnam kutatásai során megállapí-
totta, hogy az Egyesült Államokban folyamatosan csökken azoknak 
az embereknek a száma, akik tagjai valamilyen civil szervezetnek. 
Minden nemzedék alacsonyabb részvételi arányban kapcsolódik 
be a társadalmi életbe, mint az előtte járó nemzedék. Amerikával 
szemben Nyugat-Európában a szervezeti tagság nem csökkent egyik 
országban sem.76

A kívánatos az lenne, ha az emberek mind nagyobb számban 
vennének részt a közügyekben. Ez azt jelentené, hogy sikerült tisz-
tázniuk magukban, hogy csak együtt képesek megteremteni azokat 
az életkörülményeket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek élet-
minőségük javítása érdekében. 

Családunkon és munkahelyükön kívül ezek a közösségnek nyúj-
tanak alkalmat arra, hogy az emberek hasznosítsák képességeiket a 
közjó érdekében.  Talán nem gondolunk rá, de a politikai közösség 
is a közjó végett létezik. Az állam, a pártok, szervezetek elvileg mind 
ebből merítik létük igazolását és értelmét.

Az emberek azért hoznak létre különböző társaságokat, egyesü-
leteket, és alkotnak közösségeket, mert miközben a közjó érdekében 
tevékenykednek, lehetőségük nyílik képességeik kibontakoztatására 
is. A maguk alkotta közösségekben az emberek lelkiismeretbeli 
kötelessége a szabályoknak való engedelmesség. Az emberek a köz-
jó érdekébent tanulják meg azt, hogy ne vonakodjanak megtenni 
mindazt, ami tőlük telik, ugyanakkor ne lépjék túl illetőségi körü-
ket. Ez a tapasztalat nélkülözhetetlen a hatalom ellenőrzéséhez, a 
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szolidaritásérzés kifejlődéséhez, az emberi javak igazságos elosztását 
célzó reformokhoz.

A közös emberi feladatokban vállalt együttműködés személyes 
tapasztalata nélkül az emberek másként viselkednek, mint ott, ahol 
nagy hagyománya van a társulásnak, párbeszédnek, együttműkö-
désnek.

szeLLemközösségben 

Amikor az egyházak a teremtésről és az üdvösségről elmélkednek, 
általában szem előtt tartják az emberi nem természetes egységét. Az 
emberek egységét képező köteléket abban látják, hogy az emberek 
valamennyien „isten gyermekei”, akik szeretetközösségben élnek. 
Elméletileg. A gyakorlatban más a helyzet. A szeretetközösség meg-
valósulásának sok akadálya van bennünk és körülöttünk, ezért az 
emberek jó része magányosan él. Nemcsak az önzés emel válaszfalakat 
az emberek közé, hanem a fejükben levő élethazugságok is megakadá-
lyozzák őket abban, hogy bizalommal legyenek egymás irányában, s 
ne csak szellemközösséget alkossanak, hanem a közjó megvalósítására 
törekedve közvetlen kapcsolatba kerüljenek egymással. 

Ezeknek a gondolatoknak a kimagasló értékét el kell ismerniük 
azoknak is, akik az ember önmeghatározó, önteremtő képességét he-
lyezik a teremtő isten helyébe. Ha az ember csak önmagának tartozik 
felelősséggel, ha legfőbb érték a teremtő szabadság, ez még szorosabb 
egzisztenciális viszonyt tételez fel ember és ember között. Ha autenti-
kusan akarunk élni, el kell fogadnunk azt az emberi állapotot, hogy 
önmagunkat csak mások által tudjuk megteremteni, s üdvöt csak attól 
a közösségtől remélhetünk, amely értelmet ad létezésünknek. Ha az 
ember természete nincs előre programozva, ha létét és személyiségét 
önmaga teremti szabadon, felelőssége sokkal nagyobb, mintha sorsá-
nak alakulását egy abszolút lény akaratával magyarázza. 

De vajon mennyire van tisztában az ember helyzetével? Rendel-
kezik-e megfelelő tudással ahhoz, hogy autentikus életet tudjon élni? 
Van-e valamilyen gyakorlati alapja annak a feltevésnek, hogy teremtő 
szabadságának, művészi intuíciójának, gondolkodásának, tudatának 
köszönhetően bízvást rábízható a teremtés?

Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan joggal merülhetnek fel ben-
nünk kétségek. Az emberek ugyanis nem nagyon járják be a gondol-
kodás végtelennek látszó lehetőségeit és tereit, hanem megelégszenek 
azzal, amivel éppen tömik a fejüket, még akkor is, ha ennek a tudásnak 
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nincs érvényes üzenete számukra. A gondolkodás kényszerpályái-
nak a következtében az egyének közötti különbség korántsem olyan 
nagy, mint azt hinnénk. Óvakodnunk kell attól, hogy eltúlozzuk az 
ember egyediségét és egyszeriségét. A különbségeket a pszichológia 
is hajlamos mértéktelenül túlbecsülni, holott ami a tudatot illeti, 
inkább a nagyfokú hasonlóság az, ami szembetűnő.

A nagy élethazugságok, illetve a tudattal való manipulálás kér-
déskörének külön fejezetet szentelünk. Előbb lássuk magát a létezés 
tudatosságát. Mi van ma az átlagember fejében? Mit tud a világról? 
Hogyan látja önmagát és helyzetét?
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ismeretértéke – A tudatosság fokozatai – Az ősbűn és a 
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vakfolt jai – Ideológiai harcok – Az ideológia alkonya – Az 
eszmék felcserélhetősége – A teremtés alapja – Ahogyan 
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a racionáLis gondoLkodás kiaLakuLása

A modern világ létrejöttét és a racionális gondolkodás kialakulását 
sokan – köztük Max Weber is – a kapitalizmus kialakulásához kötik. 
Eszerint a kapitalizmus együtt járt a racionális gondolkodással. A 
racionalitás a bürokratikus intézményekben, az ésszerű termelésben 
és tőkeelszámolásban, a jog racionalizálásában mutatkozik meg első-
sorban. Az intézményes rend kialakulása és a viselkedés szabályozása 
hosszú történelmi folyamat eredménye, mely együtt járt az erőszak 
állami monopolizálásával, illetve a konf liktusmegoldó viselkedés 
kontrollálásával. A közvetlen fizikai erőszakról való lemondás, az 
érzelmek feletti uralom teremtette meg a civilizáció alapjait. Ebben 
a folyamatban a „modern társadalom” és a racionálisan gondolkodó 
ember, „a modern személyiség” egyidejűleg, egymást feltételezve és 
támogatva jött létre.

A társadalom szerkezetében és/vagy az emberek viselkedésé-
ben bekövetkező változások kölcsönhatása fennállt korábban is, 
és fennáll azóta is. Ez a folyamat a későbbiek során a társadalom 
differenciálódásában, részrendszerek létrejöttében, cselekvési szfé-
rák megjelenésében, önálló logikák és tudatformák kialakulásában 
mutatkozott meg.

A modern (racionális) észjárás mindent az érdek, a cél-eszköz, 
a haszon szempontjából közelít meg, az általános erkölcsi értékek, 
hagyományok, etikai megfontolások mint vezérlőelvek kevéssé 
érdeklik. Ezzel együtt fokozatosan gyengül a modern ember meg-
egyezésre való készsége. Az egymástól fokozatosan elkülönülő, 
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egymással mindinkább szembe kerülő individuumok saját érdekeik 
szem előtt tartásával igyekszenek boldogulni, tekintet nélkül mások 
érdekeire.

A modernség nem zárult le, hanem éppen ellenkezőleg, folya-
matban levő, igazán még meg nem valósult „terv”. A jövő emberét 
állítólag kizárólag csak a siker érdekli majd. A sikerorientáltságnak 
máris tanúi lehetünk, az erőszakos individualizmus egyre erősebb 
kontúrokkal rajzolódik ki. Ez a folyamat valamikor a felvilágosodás-
sal vette kezdetét. A felvilágosodás korában az ember mintegy kinőtte 
„kiskorúságát”, a tekintélyre (másokra) való hagyatkozást úgymond 
felváltotta az ész használata, vagy legalábbis az arra való hivatkozás. 
A korszellem az ész diadalaként ünnepelte az egyéni törekvések 
megjelenését, és könnyedén maga mögött kívánta hagyni az ember 
társadalmi meghatározottságait, közösség iránti kötelezettségeit. 

Az új gondolkodásmód és érzésvilág alkalmas volt arra, hogy raci-
onális alapokra helyezze a gazdaságot és a társadalmi intézményeket, 
ugyanakkor nagy eróziónak tette ki az emberi kapcsolatokat és a 
társadalom morális alapjait. A modernség így nemcsak a racionális 
gondolkodást jelenti, hanem a társadalom atomizálódását, az együtt-
élés morális alapjainak a széthullását is. A gazdaság és a kultúra, 
az anyagiak és a szellemiek között mély törésvonal, mondhatnánk 
szakadék jött létre. Nos, ez a szakadék az, ami az atomizálódott 
társadalmak mind magányosabbá váló emberét szorongással tölti 
el, és elnyeléssel fenyegeti.

A modern társadalom legkisebb egysége immár nem a csoport, 
nem a család, a törzs, a rokonság, a település vagy a nemzet, hanem 
az individuum, aki kiléphet kötöttségeiből, hátat fordíthat minden-
nek és mindenkinek. Gyakran meg is teszi, ki is lép a siker, a meg-
gazdagodás, a társadalmi felemelkedés reményében. A társadalmi 
karakterváltozások, a mindennapi élettörténetek, az életstílus átala-
kulása, a kapcsolatok fellazulása, az új szerelemformák megjelenése, 
a hatalmi struktúrákkal való szembenállás, az új gondolkodásmódok 
és valóságfelfogások mind erről tanúskodnak. 

Ezzel együtt a modern világ tele van ellentmondásokkal. A mo-
dern individuum nemcsak másokkal, hanem gyakran önmagával is 
konfrontálódik. A tradíciók, kényszerek és kötöttségek elutasításával 
hovatovább önmaga számára jelenti a legnagyobb veszélyforrást. A 
gondolkodás rövidzárlataiból, a veszélyérzet hiányából látnivaló, 
hogy a modern ember magában hordozza ellentmondásosságát. 
Keverednek benne a régi és új tapasztalatok, a szeretethiány és az 
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ambíciók, minden téren szabadságot akar magának, közben nem veszi 
észre, hogy a közösség rombolásával önmagát is rombolja. 

Ebből a helyzetből nincs meggyőző kivezető út. Az ész, amelyre 
a modern ember olyannyira büszke, nem nyújt a sikeres (és egész-
séges) élethez biztos eligazítási alapot. Napjainkra kitűnt, hogy az 
élet addig volt igazán élhető, amíg az ember másokra, az emberek 
közötti viszonyokra, szokásos reakciókra, a kölcsönös bizalomra 
számíthatott. 

A modern individuum azzal áltatja magát, hogy „lerázta magáról 
láncait”, holott csak a szociális védőhálót tépte szét, ami valamilyen 
biztonságot jelentett a számára. Attól, hogy az individuum „lerázta 
magáról láncait”, a világ semmit sem változott: a valós gondok – a 
társadalmi hierarchia, a hatalom, a javak igazságtalan elosztása – nem 
tűntek el, minden maradt. A láthatatlan falak továbbra is ott vannak, 
ahol voltak. És egyre magasabbak.

Az emberek változnak, de nem a felvilágosodással megjelent 
eszmék és remények megvalósulásának az irányában. A sokasodó 
problémák egyre gyakrabban szembesítenek bennünket ezzel a ki-
józanító tényállással. Ez a magyarázata annak a paradox helyzetnek, 
hogy az eszére oly büszke ember rég letűnt korok letűnt ideológiáihoz 
tér vissza, szektákba tömörül, káros szenvedélyekbe menekül, csak-
hogy ne kelljen önmagával – társtalanságával, életének ürességével 
és nyomasztó életérzésével – szembenéznie. 

Marad a pénz, a hatalom, és immár a társak nélküli vágyakozás 
az értelmesebb élet iránt. A tradicionális kultúra, amely megpróbált 
értelmet adni az emberek életének, reménytelenül összetört, helyét 
elfoglalták a megvalósíthatatlan vágyak és az unalom.

a Létezés tudatossága

Otto Rank egyik 1926-os előadásában úgy fogalmazott, hogy a ne-
urózis oka a létezés maga. Az ember szorong, mivel pszichikus élete 
van. A neurózis kérdésköre eszerint a lét tudatosságának a problémája. 
Hosszan tartó rossz érzésünk egyedi mivoltunkból, éntudatunkból, 
másoktól való különbözőségünkből fakad, írja.77

Pszichoanalitikus értelemben a „létezés fájdalma” magának a 
tudatosságnak a következménye, a tudattal és akarattal rendelkező 
egyén éntudatának a sajátossága. Annak felismerése, hogy akaratunk 
ellenére rejtélyes módon beleszületünk a világba, aztán akaratunk 
ellenére „kivet belőle” bennünket a halál. Az ember képtelen meg-

…az eszére oly 
büszke ember  
letűnt korok  
ideológiáihoz tér 
vissza, szektákba 
tömörül, káros 
szenvedélyekbe 
menekül, csakhogy 
ne kelljen 
önmagával – 
társtalanságával, 
életének 
ürességével – 
szembenéznie.

 7 7 O t to Rank: A Psychology of 
D i f f e re n ce:  T h e  A m e r i ca n 
Le c t u re s .  P r i n ce t o n, 
19 9 6,  P r i n ce t o n 
Un i ve r s i t y  P r e s s ,  124. 
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békélni azzal a tudattal, hogy „halálra született”, így saját élete is 
megmagyarázhatatlan marad számára. Ahhoz, hogy élni tudjunk, el 
kell fojtanunk magunkban a ránk váró halál gondolatát. Ez az elfojtá-
soknak köszönhetően ideig-óráig többnyire sikerül, ámde ezzel együtt 
megdöbbentő módon hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról is, 
hogy élünk. Megfeledkezünk a létezés (és elmúlás) tényéről. Arról, 
hogy jelenlétünk csupán egy pillanat a Földön, amely céltalanul járja 
a maga útját a hideg és végtelen galaxisban. Ez minden szorongásunk 
és fájdalmunk legmélyebb forrása.

Minden későbbi félelmünk erre a pszichológiai konf liktusra ve-
zethető vissza: a nemlét és a lét gondolatának feloldhatatlanságára. 
Kevesen vannak, talán csak a legnagyobb művészek, filozófusok, 
tudósok, akik képesek hosszan elviselni a létezés tudatosságának 
hatalmas terhét – írja Robert Kramer Rank pszichológiai felfogását 
elemző tanulmányában.78 A többiek önmagukat és az önmagukon 
kívüli világot illetően sötétségben élnek. Freud és követői a pszicho-
analízis lényegét abban látták, hogy segíti az embereket a megvilá-
gosodásban, az intellektuális belátásban, amely egyben a gyógyulást 
is jelenti a zavarodott tudatú emberek számára.

Ez a törekvés azonban tévedésnek bizonyult. Először is nem az 
intellektuális belátás hiányzik ahhoz, hogy jól érezzük magunkat a 
világban. Sokan éppen attól szenvednek, hogy túlságosan is tudatá-
ban vannak önmaguknak. Maga Rank is úgy vélekedett, hogy még 
több tudatossággal terhelni őket, amire az analitikus terapeuták 
törekszenek, csak tetézi a bajt, ront a szorongók, a betegségbe me-
nekülők állapotán. Amire az embernek szüksége van, az egy olyan 
érzelmi állapot, amely elég intenzív ahhoz, hogy enyhítse a kínzó 
éntudatosságot.79

Az éntudatosság kérdése az individualizmus térhódításával vált 
egyre nyomasztóbbá és megoldhatatlanabbá. Korunk embere bizo-
nyos vonatkozásban túlságosan is sokat tud önmagáról és a világról 
ahhoz, hogy a magányosságából származó szorongást, a halálfélelmét 
sikeresen elfojthatná. Más vonatkozásban sötétben tapogatódzik. 
Ahhoz, hogy megtalálja lelki nyugalmát, nem az intellektuális belátás, 
hanem az érzelmi élmény, a másokkal (közösséggel) való érzelmi kap-
csolat hiányzik. A modern társadalmak embere attól szenved, hogy 
a végleges illúziótlanság állapotába került. Immár sem az igazság, 
sem az illúzió nem elégséges ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében, 
mert – ahogyan Rank fogalmaz – „nem képes elviselni önmagát mint 
másoktól különböző egyént”.80

Amire az embernek 
szüksége van, az 
egy olyan érzelmi 
állapot, amely 
elég intenzív 
ahhoz, hogy 
enyhítse a kínzó 
éntudatosságot.

 7 8 Rober t Kramer :  O t to Rank 
é s  „ a  d o l o g ”.  T h a l a s s a , 
19 9 9.  2–3.  20 6 –2 26 . 
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Mai ismereteink alapján Rank zseniális meglátását talán azzal 
egészíthetnénk ki, hogy az emberek (elsősorban a lelki betegek) nem 
általában az éntudatosságtól, a túlzottan erős önelemzéstől szenved-
nek, hanem a társtalanságtól, közösségi gyökereik elvesztésétől, attól 
az alaphelyzettől, ami a modern társadalmat jellemzi.

„két Lábon járó hazugság”

De baj van a tudással is. Nietzsche A történelem hasznáról és káráról 
című művében a felhalmozott tudásról úgy beszél, mint „az ismeretek 
gazdag, összefüggéstelen tömkelegéről”, mely a könyvnyomtatásnak 
köszönhetően immár egyre szélesebb tömegek számára hozzáférhető. 
Elvileg ezek az ismeretek a kiművelt emberfők számára elsajátítandók, 
valójában ennek a kívánalomnak senki sem tud megfelelni. Mind-
annyian csak az ismeretek töredékével rendelkezünk, az sem válik 
bennünk mindig benső, koherens ismeretrendszerré. Talán nem is 
rendezhetők ezek az ismeretek egységes keretbe, így szükségszerűen 
kaotikus sokféleségben vannak bennünk jelen, már amennyi isme-
retre egyáltalán szert teszünk.

Nemcsak hogy nem tudjuk elrendezni magunkban a sokféle 
tudást, hanem azok veszélybe is sodorják énünket, hiszen a sokféle 
tudásanyag gyakran ellentmondásban, „harcban” áll egymással. A 
modern lélek így „kaotikus belvilág”, mondja Nietzsche, olyan, mint 
egy „viharos és harci zajtól zengő ház”. A elsajátított tudástömeg 
többnyire ellentétben áll az ember „természetével”, mivel elfojtja, 
háttérbe szorítja, megsemmisíti az „ösztönöket”. Nietzsche ezt úgy 
érti, hogy az ember tudása és önismerete absztrakciókon, sémákon, 
konvenciókon nyugszik, nincs összhangban a konkrét hús-vér em-
berek személyes életével és szükségleteivel. Így aztán, szándékunk 
ellenére, a „belsővé tett” tudástömeg révén, gyakran „két lábon járó 
hazugsággá” válunk.81

Ahhoz, hogy az önmagunknak való hazudozást feladjuk, és „igaz-
zá váljunk önmagunk számára”, releváns tudásra lenne szükségünk. 
Elvileg kognitív autonómiával rendelkezünk, tudásunk azonban, 
amit a kultúra által diktált hazugságok „szemétdombján” szedünk 
fel, kaotikus, megosztott, ellentmondásoktól terhelt.

Nietzsche kultúrára vonatkozó kritikai észrevételei ma sokkal 
relevánsabbak, mint saját korában voltak. Ma a minták, konvenci-
ók, utánzások, áltatások kényszerzubbonyában élünk. Szándékos 
befolyásolásnak, megtévesztésnek, manipulációnak vagyunk kitéve. 

…az ember tudása 
absztrakciókon, 
sémákon, 
konvenciókon 
nyugszik, nincs 
összhangban a 
konkrét hús-vér 
emberek személyes 
életével. Így aztán 
a „belsővé tett” 
tudástömeg révén, 
gyakran „két lábon 
járó hazugsággá” 
válunk.

 81 K a t o n a G á b o r : 
Kö ny v b e l i s é g é s  p s z i -
c h o a n a l í z i s .  T h a l a s s a , 
19 9 9,  2–3.  18 9 –205.
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Azt is mondhatnánk, hogy szellemi erőszak áldozatai vagyunk vala-
mennyien. Nemcsak arról van szó, hogy a sokféle tudás, hagyomány 
elsajátítása eredményeként énünk zilálttá, gondolkodásunk ellent-
mondásossá válik, hanem valóságos harc dúl a lelkünkben, ha állást 
kell foglalnunk valamilyen ügyben.  Az én belső megosztottságának 
következményei ma sokkal súlyosabbak, mint voltak az 1873-as év 
végén, amikor Nietzsche papírra vetette gondolatait.

mindennapi tudás

Nincs általában vett, konkrét emberektől elvonatkoztatott tudat és 
tudás. A tudat az élethelyzetekből adódóan mindig valamire irányul, 
konkrét tartalma van. Irányultságában és tartalmában a valóság 
sokfélesége tárul fel. A valóság sokfélesége ellenére a valóságnak 
van egy kitüntetett formája, amely mindig jelen van tudatunkban, 
amelyben leginkább kiismerjük magunkat, amit természetesnek, 
magától értetődőnek tartunk – ez a mindennapok valósága. Nem a 
mindennapok valósága általában, bármely személy vonatkozásában, 
hanem a mi életünk mindennapi valósága. Noha ez a valóság tőlünk 
függetlennek látszik, olyannak, amely előttünk is létezett, és utánunk 
is létezik majd, ez mégis a mi személyes valóságunk, amennyiben a sa-
ját érzékszerveinkkel észlelt, saját tapasztalataink által meghatározott 
valóság. Ebben a valóságban otthonosan mozgunk, cselekvéseinkkel 
befolyásolhatjuk, ez a mi valóságunk, a mi világunk. Egyedül ebben 
lehet némi bizonyosságunk. 

Az ember érdeklődése elsősorban erre a valóságra, erre a világra 
irányul, amelyről ugyanakkor azt hiszi, hogy az mindenki más világa 
és valósága. És ez bizony számos félreértés és konfliktus forrása. A mi 
világunkban is jelen vannak mások, de nem saját belátásuk szerint, 
hanem a mi szereposztásunk által. Mi világunkban mi vagyunk a 
rendezők és a forgatókönyvírók, mások világában meg mások. Ahhoz, 
hogy szót értsünk egymással, ezeket a szereposztásokat és forgató-
könyveket folyton egyeztetni kell embertársainkkal. Ennek eredmé-
nyeként, noha a világaink nem teljesen azonosak, mindig találhatók 
közös érintkezési pontok, amelyek lehetővé teszik, hogy megértsük 
egymást, figyelembe vegyük egymás világlátását, életérzését, érdekeit, 
törekvését, akaratát. Ez az egyeztetett valóság addig problémamentes, 
amíg szokványos, begyakorlott, mindennapi dolgokról, rutinszerű 
tevékenységekről van szó. Saját valóságunkat azonban nem mindig, 
és főleg nem minden vonatkozásban könnyű összehangolni mások 

A tudat az 
élethelyzetekből 
adódóan mindig 
valamire 
irányul, konkrét 
tartalma van. 
Irányultságában 
és tartalmában a 
valóság sokfélesége 
tárul fel.
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gondolkodásmódjával, életidejével, törekvéseivel, akaratával. Az 
egyezkedés, amellyel voltaképpen egymás életének a tartalmát és 
folyamatát kívánjuk befolyásolni, néha fájdalmas. Olykor kényszernek 
vetjük alá egymást saját valóságunk szabályainak, szokásrendjének 
az elfogadására, vagy az ahhoz való igazodásra.

a tudás ismeretértéke 

A mindennapi életre vonatkozóan mindenki rendelkezik valamilyen 
tudással, tapasztalattal. A kérdés az, hogy adott helyzetben milyen tu-
dásnak van hasznos ismeretértéke. A tudásról sokszor úgy beszélünk, 
mint valamilyen történelemfeletti értékről, amely kortól, helyzettől 
függetlenül az emberiség számára mindenkor eligazításul, mércéül 
szolgál. Valójában semmiféle tudást sem lehet felruházni abszolút 
értékkel. Nem lehet egyik vagy másik tudásformát kitüntetni, más 
tudásformánál magasabb rendűnek tekinteni. A tudás értéke mindig 
az adott helyzet függvénye. Hiába vagyunk matematikai zsenik, attól 
még az utcán elgázolnak bennünket, ha a közlekedési jeleket nem 
ismerjük. Otthonosan mozoghatunk a XXI. századi modern iroda-
lomban, ez a jártasság azonban a vetésforgóra vonatkozó ismereteket 
nem helyettesíti. Az is nélkülözhetetlenül hasznos tudás, ha valaki a 
libát a kacsától meg tudja különböztetni.

A zavar az emberek fejében ott kezdődik, hogy már az iskolában 
sem mindig hasznosítható (releváns) tudásra teszünk szert, hanem 
abszolút normaként olyan ismeretanyaggal tömik a fejünket, amely-
nek csak egy adott világkép (és politikai rendszer) megerősítése 
szempontjából van szerepe, az élet élhetősége szempontjából azonban 
semmi értéke. A szocializmus építése során megesett, hogy az iskola 
egyfajta világképre nevelt, otthon a családban viszont más világ-
képben gondolkodtak az emberek. Mindebből az következik, hogy 
önmagában véve, a konkrét élethelyzetektől elvonatkoztatott tudásról, 
valamiféle immanens tudás „evolúciójáról” nem beszélhetünk. A 
könyvtárakban gazdag ismeretanyag van felhalmozva, de korántsem 
mindenre vonatkozóan. A valóságban kizárólag annak a tudásnak 
van érvénye, amely a konkrét embereket érintő konkrét események 
irányításában, a veszélyek kontrollálásában hatalmat ad.82

A tudásszerzésnek arra kell(ene) irányulnia, hogy felvértezze 
gondolkodásunkat az élet különböző szituációira, az események 
irányítására és a veszélyek kontrollálására. Ezzel szemben a rendel-
kezésünkre álló tudás jobbára apologetikus tudás, amely arra szolgál, 

A tudás értéke 
mindig az adott 
helyzet függvénye. 
Hiába vagyunk 
matematikai 
zsenik, attól még 
az utcán elgázolnak 
bennünket, ha a 
közlekedési jeleket 
nem ismer jük.

 82 A tudásszerzéssel kapc so-
latos elkötelezet t ség és 
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máját Norber t Elias (A 
civi l izáció folyamata. Bu-
dapest, 1987, Gondolat) 
c sak a tudósok, jelesül a 
tár sadalomtudósok meg-
ismerő tevékenységével 
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lyoz za, meglátá sai azon-
ban általános ér vényűek, 
magára a gondolkodásra 
is vonatkoznak. 
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hogy elkötelezetté tegyen bennünket egyik vagy másik társadalmi 
rendszer iránt. Magyarán szólva a tudás nem a javunkat, hanem 
épp ellenkezőleg, az ellenőrzésünket szolgálja. Már az iskolai ok-
tatás során ellenőrzés alá kerül tudásunk és gondolkodásunk, de a 
későbbiek során sem könnyű szert tenni értékmentes, pontosabban 
saját javunkat szolgáló tudásra.

A gondolkodást befolyásoló erőkkel kapcsolatban nemcsak a 
hatalomra, pártokra, vallásra, ideológusokra kell gondolnunk, ha-
nem mindenféle társas kapcsolatra. Abból a természetes helyzetből 
adódóan, hogy különböző családoknak, csoportoknak, rétegnek, 
osztálynak, rendnek, nemzetnek a tagjai vagyunk, szükségképpen 
más embereknek a befolyása alá kerül gondolkodásmódunk. Ez a 
befolyásolás, tekintettel a modern társadalom bonyolult viszonya-
ira, igen heteronóm. Egy időben különféle csoportoknak a tagjai 
vagyunk, bármennyire igyekezünk is ezek befolyásától távol tartani 
magunkat, csak bizonyos korlátok között tehetünk szert autonóm 
gondolkodásra. Minden csoportnak, közösségnek megvannak a 
maga hittételei, kanonizált értékei, amelyek ránk is vonatkoznak. 
Ha ezeket a normákat megszegjük, szembe kerülünk a csoporttal, 
adott esetben a csoport ellenségévé válunk. Ez a konf liktushelyzet 
az autonóm személyiségek legfőbb dilemmája.

A konf liktus megoldása nyilván nem abban van, hogy feladjuk 
egyik vagy másik, vagy valamennyi csoporttagfunkciónkat függet-
lenségünk javára, hiszen ezzel – bármilyen tevékenységet végezzünk 
is – kívül kerülünk a társadalom vérkeringésén. Megtehetjük, hogy 
kivonulunk a természetbe, vagy elefánttoronyba zárkózunk, de az 
elkülönülés automatikusan irrelevánssá teszi tudásunkat, az érdek-
telenné válik mások számára. A megoldandó problémák a társadalmi 
együttélésből erednek, ezek megértéséhez és megoldásához szolidari-
tás és elékötelezettség szükséges. Csak „belülállóként” szolgálhatjuk 
mások javát, akkor is, ha személyiségünkben autonóm értékvilág 
kiépítésére törekszünk.

A saját, autonóm látásmód, fogalomvilág, gondolkodás, értékelési 
mechanizmusok nem zárják ki annak lehetőségét, hogy otthonosan 
mozogjunk abban a világban, amelyben élünk, és hogy saját korunk, 
társadalmi körülményeink ismeretének fényében vizsgáljuk és lássuk 
az emberek közötti kapcsolatok összességét. Mindig abból a feltevésből 
kell kiindulnunk, hogy ami számunkra egyedi problémaként jelenik 
meg, az bizonyára rajtunk kívül sok-sok ezer ember egyedi problémája 
még. Többnyire annak a kornak a problémája, amelyben élünk. 

A tudásszerzésnek 
arra kell(ene) 
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hogy felvértezze 
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kontrollálására.
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Mindig mindannyian mások életének a metszéspontjában élünk. 
A sokféle tudás, látásmód, érdek, elvárás között soha senkinek sem 
sikerül teljes mértékben összhangot teremtenie, de hát ez teszi párat-
lanul izgalmassá, széppé, ugyanakkor kockázatossá életünket.

a tudatosság fokozatai

Valóságtudatunk más vonatkozásban is problematikus. Az ember 
talán arra legbüszkébb, hogy értelmes lény. Kétségtelen, hogy a tudat, 
a tudatos gondolkodás fontos ismérve az embernek, arra azonban 
ritkán gondolunk, hogy ennek a képességnek a megjelenése, kifejlő-
dése, uralkodóvá válása korántsem fejeződött be. Ebből kifolyólag az 
ember még korántsem tekinthető maradéktalanul értelmes lénynek. 
A tudata nem tükrözi vissza híven az anyagi valóságot, és a tudatos 
gondolkodás sem jár együtt feltétlenül és mindig célszerű tevékeny-
séggel. Tudatosság helyett célszerűbb lenne talán tudati megnyilvá-
nulásokról beszélnünk, amelyek a racionális gondolkodást illetően 
csak többé-kevésbé látják el szerepüket. A tudat semmiképpen sem 
az a tökéletes képződmény, aminek hinni véljük, mint ahogyan az 
ember sem azonos azzal a céltudatos lénnyel, aminek önmagát látni 
szeretné. 

Itt most nem az értelem és a hit szintjén megnyilvánuló kettőség-
ről beszélünk. Ez megint más kérdés. A tudat által vezérelt célszerű 
viselkedés problémája foglalkoztat bennünket. A tapasztalat ugyanis 
azt bizonyítja, hogy az értelmünk sokszor elhomályosul, az akaratunk 
nem mindig a racionális cselekvés szolgálatában áll, hanem olykor 
– igen sokszor – ésszerűtlen tevékenységre irányul, rosszra hajló, 
amellyel magunknak és másoknak is csak bajt okozunk.

Ezzel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy beszélhetünk-e a tu-
datosság fokozatairól. Ha igen, a tudatosság fokozataira úgy kell-e 
tekintenünk, mint az evolúciós folyamatra, amely mindaddig tart, 
amíg az ember el nem éri azt a biológiai, fiziológiai, neurológiai és 
szellemi fejlettséget, amely élethossziglan biztosítja a magas szintű 
tudatosságot? De elképzelhető az is, hogy a tudatra nem tekinthetünk 
úgy, mint a célszerű (ésszerű) viselkedés evolúciós mutatójára, mert 
elsősorban nem biológiai, hanem társadalmi meghatározottságú. 

Személyiségünk többrétegű, és ebben genetikai örökségünk is 
fontos szerepet játszik. A gondolataink nemcsak a külvilág vissza-
tükrözése révén keletkeznek, hanem belülről, testünk és lelkünk 
(személyiségünk) legtitkosabb mélyéről is táplálkoznak. Érzéseink, 

A tudat 
semmiképpen 
nem az a tökéletes 
képződmény, 
aminek hinni 
véljük, mint 
ahogyan az ember 
sem azonos azzal a 
céltudatos lénnyel, 
aminek önmagát 
látni szeretné.
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idegingerületi állapotunk, asszociációink, a bennünk élő múlt és jövő 
átszínezik gondolatainkat, amelyek olykor a racionális tevékenység 
ellenében fejtik ki hatásukat. Élvezni akarjuk a száguldás örömét, a 
veszély mámorát. Próbára akarjuk tenni magunkat. A technikai civi-
lizáció olykor igen látványossá, és drámaivá teszi a viselkedés éssze-
rűtlenségének következményeit. Gondoljunk például a gyorshajtásra, 
a közlekedési szabályok megszegésére. Mi késztet egyeseket arra, hogy 
minden tiltás ellenére tudatosan megszegjék a szabályokat, túllépjék 
a megengedett sebességhatárt? A pszichológia a baleseteket gyakran 
a tudat „pillanatnyi működési zavarával”, a ref lexek kihagyásával, a 
kellő körültekintés hiányával, tájékozatlansággal, tudatlansággal ma-
gyarázza. Ez a magyarázat azonban sántít, a legtöbb baleset ugyanis 
bizonyítottan a „csak azért is” magatartás folyománya.

A racionális gondolkodás egyik fő ismérve, hogy az ember azt te-
szi, ami érdekében áll. Nos, ha így áll a dolog, felmerül a kérdés, hogy 
vajon az emberek miért okoznak sokszor szándékosan és tudatosan 
bajt maguknak? Ugyanez a helyzet a dohányzással, alkoholfogyasz-
tással, drogfogyasztással kapcsolatban is. Mindannyian tapasztaljuk, 
hogy az ún. „felvilágosító munka” mit sem ér, még az elrettentés sem 
éri el a célját. Azok, akik mértéktelenül isznak, dohányoznak, droghoz 
nyúlnak, többnyire tisztában vannak azzal, hogy viselkedésükkel 
milyen kockázatot vállalnak, mégsem térnek más belátásra. Figyeljük 
csak meg, milyen görcsösen feszül a dohányosok kezében a cigaretta, 
ha lelkiismeretükre próbálunk apellálni! 

az ősbűn és a szabad akarat

Az ember szabad akarattal rendelkezik. Ettől izgalmas, ettől fele-
lősségteljes az élet. Ez adja meg a lehetőségét a felemelkedésnek és 
bukásnak, a teremtésnek és a pusztításnak. A választás lehetősége 
mindig adva van, de vele a kockázat is. Tőlünk függ, hogy mikor mit 
választunk, mekkora kockázat mellett érezzük jól magunkat. Az em-
beri életnek van bizonyos „szabadságfoka”, ami javunkra fordítható, 
de bajba is sodorhatjuk vele magunkat.

Az akarat szabadsága a halhatatlanság érzetét kelti bennünk. At-
tól, hogy kedvünkre dönthetünk, fittyet hányhatunk a szabályokra, a 
ránk leselkedő veszélyekre, bátornak, erősnek, hatalmasnak hisszük 
magunkat. A látszat vakmerővé tesz (tehet) bennünket. Önmagunk 
elvakult istenítéséhez vezethet. Olyan istenkísértő viselkedésre és 
tettekre ragadtathatjuk magunkat, amelyek végzetes kimenetelűek 

…gondolataink 
nemcsak a külvilág 
visszatükrözése 
révén keletkeznek, 
hanem belülről, 
testünk és lelkünk 
(személyiségünk) 
legt itkosabb 
mélyéről is 
táplálkoznak.
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lehetnek. Az elvakultság, önistenítés elhomályosíthatja látásunkat, 
erkölcsi érzékünket. Sokan kifejezetten azt élvezik, ha az élet és a 
halál mezsgyéjén járnak. Majd ők megmutatjuk a világnak!

Kisebb vagy nagyobb mértékben mindannyian érezzük ennek 
a kockázatnak az izgalmát. Ilyenkor azonban a veszélyt megéljük. 
De vannak, lehetnek pillanatok, amikor a veszélynek nem vagyunk 
tudatában. Néha egyszerűen csak nem törődünk vele, hogy az ember 
jóval törékenyebb, sérülékenyebb, kényesebb és bonyolultabb lény 
annál, mintsem szeretnénk, és értelmetlenül kockáztatunk. Előfordul 
az is, hogy a kockázatkeresés káros szenvedélyünkké válik, ahogyan 
a cigaretta, az alkohol vagy a drog. 

Az ember, ez az időben múlandó matéria keresi a lehetőségét annak, 
hogy kipróbálja létezése határait. Az élet ettől szép igazán. Milyen 
felemelő gondolat, hogy szeretnénk minden képességünket a teremtés 
isteni terve beteljesítésének szentelni. Csakhogy a becsvágy néha mo-
hósággal, gonoszsággal, kéjvággyal, pazarlással, állatias indulatokkal 
társul. Tudjuk-e, hogy hol vannak az ésszerű viselkedés határai?

Azok, akik nem tudnak uralkodni magukon, nem hallgatnak a 
józan ész parancsára, nemcsak saját maguknak okoznak bajt. Félis-
tenként imádtatják magukat, ledöntik a jó, a közjó minden évszá-
zados vívmányát. Háborúkkal, hódítással, országok eladósításával 
és nemzetek kiirtásával kétségbeesésbe kergetik ártatlan emberek 
százmillióit, elveszik munkájuk gyümölcseit, a biztonságos jövő min-
den reményét. A filmek másról sem szólnak, mint gyilkosságokról, 
erőszakról, bűncselekményekről. Miféle aljas indulatok kivetülése ez? 
És miért van rá kereslet? Filmhősnek, ünnepelt sztárnak tekinthető-e 
az, aki szándékosan, aljas indokból öl vagy megölet valakit?

És mi történik a politikában? Hogyan eshet meg az, hogy vezető 
államférfiak elárulják a hazájukat, idegen hatalom szolgálatába 
állnak, nyomorba döntik az ország polgárait? És milyen újságíró az, 
aki kenyéradó gazdája szájíze szerint ír? Milyen bíró az, aki politikai 
parancsra hajlandó ártatlan embereket elítélni, börtönbe zárni és 
kivégeztetni?

Néha úgy tűnik, hogy az emberekből a jóérzés, a belátás, az 
alkotó értelem szikrája is hiányzik. Lehet-e az uzsoracivilizációt, a 
pénz hajszájában elmerült országok lakóit, sőt a globalizálódás kö-
vetkeztében maholnap az egész emberiség tudatállapotát racionális 
gondolkodásból levezetni, ésszerű viselkedésként magyarázni?

Az isteni teremtés sikeres megvalósításának tekinthetjük-e az 
embert? Minden ésszerűsségnek ellentmond az a tény, hogy az 

Az ember, ez az 
időben múlandó 
matér ia keresi a 
lehetőségét annak, 
hogy kipróbálja 
létezése határait . 
Az élet ettől szép 
igazán.



■ Hódi Sándor ■ 116 ■  Életpszichológia ■■■  

 

■■■  

emberi társadalom olyan konglomerátummá fejlődött, amelyben 
a hatalom koncentrációja végletekig növekszik, és áthidalhatatlan 
szakadék keletkezik az uralkodó és irányító szűk réteg és a széles 
néprétegek között. Mennyiben következik a kasztosodás, a társada-
lom rétegeződése (rabszolgatartás, népirtás, a háborúk) a racionális 
gondolkodásból?

Vélhetően sem egyedileg, sem kollektíven nem vagyunk racionális 
lények. A vallás szerint az embert a szabad akarata tette rosszra haj-
lóvá. A Szentírás szerint, mint ismeretes, ez a teremtés pillanatában 
kezdődött, az isteni engedély megkerülésével, sőt a határozott parancs 
megszegésével. A legfőbb parancs megszegése az ősszülők részéről 
nyilvánvalóan csak példázat. Baljós példázat.

Mindenesetre az egyedek és közösségek életében megnyilvánuló 
destruktív viselkedés olyan negatív tendenciákat generál, amelyek 
nemcsak az egyéneknek okoznak kárt, de közösség fejlődését is visz-
szavetik. És újra meg újra kétségessé teszik, hogy uralkodó vonása-e 
az embernek a racionális gondolkodás, és létezik-e emberi haladás.

a fejLődés eLLentmondásossága

Norbert Elias a civilizációtörténetről szóló munkájában azt állítja, 
hogy az ún. haladás az emberek egymást követő generációinak a 
láncolata. A történelmi ember az önmagát fejlesztő emberiség.83 Az 
egyes ember ebből a szempontból mellékes, múló epizód, zárójelbe 
tehető. Az emberi tudás csak generációkon átnyúló tanulási képes-
séggel, gondolkodással, szellemi munkával valósulhat meg. Az egyes 
ember be van ágyazva elődeinek és kortársainak a tapasztalatrend-
szerébe, kommunikációs hálózatába. Tudása a rendelkezésére álló 
tudáskészlettől függ. Személyiségünk, gondolkodásunk, tudásunk 
hosszú múltra visszatekintő, egymást váltó generációk öröksége. 
Mindannyian az emberiség gyarapodó tudásfolyamának konkrét 
megnyilvánulási formáját és pillanatnyi történelmi stádiumát jelent-
jük. Az egyén problémáit, gondolatait, tudását tehát nem lehet sze-
mélyi adottságnak tekinteni. Az, amit személyi adottságnak vélünk, 
végtelen számban ismétlődő lehetőség. Ha életünk bármely jelenségét 
a társadalmi folyamatokból kiragadva, rövid távon, statikusan vizs-
gáljuk, csak a jelent látjuk bennük, holott értelmük, jelentőségük 
csak a társadalmi folyamatokkal összefüggésben, a múlt és a jövő 
dimenziójában ragadható meg.

…sem egyedileg, 
sem kollekt íven nem 
vagyunk racionális 
lények.
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Magával ragadó fejtegetés, amely arra a felismerésre vezet ben-
nünket, hogy a gondolkodás és a tudás mindig szintézis – a szemé-
lyiség és a társadalom szintézise. Minden ember tudása más emberek 
tudására, az előző generációk tudáskészletére épül. A jelen és a múlt 
értelmezése mindig a jövőre irányuló kísérlet. Tévedünk azonban, 
ha a társadalom tudásfelhalmozódását, fejlődését tartjuk elsődle-
gesnek, amelyhez viszonyítva a konkrét ember élete, személyisége 
másodrendű. Az emberiség fejlődése, egyre komplexebbé válása nem 
valamiféle cél, amelynek alá lehet vagy kell rendelni az egyének életét. 
Arról van szó, hogy ismeretszerzésük, tudásuk, személyiségük bele 
van ágyazva az emberiség történelmébe.

A személyiség és a társadalom viszonya nem bontható fel önálló 
entitással rendelkező egyénekre és társadalomra: önmagát megvalósí-
tó egyénre és önmagát fejlesztő emberiségre. Személyiség és társada-
lom kölcsönösen feltételezi egymást, ennek köszönhetően lehetőség 
van a tudás és a tapasztalat felhalmozására és továbbadására. Ez a 
tudás és tapasztalat azonban nem arányosan oszlik el az egyének 
fejében. Mindenki más-más tudáskészletre tesz szert, másként ori-
entálódik, másként értelmezi az életét. Ettől függetlenül mindenki a 
közös kincsből gazdálkodik, csak különbözőképpen.

Az állatok génjeibe bele van programozva viselkedéskészletük 
minden eleme, amellyel boldogulniuk kell az életben. Az ember tu-
dása viszont, amellyel boldogulni kényszerül, ott van a többieknél. 
Mondhatni a „kihelyezett” ész vezérli viselkedését. Olyan tudás, 
amely folyamatosan gyarapszik, ebből lecsippentünk és hasznosítunk 
valamit, de sem a tudás kezdőpontjáról, sem annak végpontjáról 
nincs elképzelésünk.

ésszerű és ésszerűtLen

Ami ma ésszerű viselkedésnek tűnik, nem biztos, hogy a múltban is 
az volt, és holnap is az lesz. Ma a szélsőséges individualizmus hanga-
dói nem győzik elégszer hangsúlyozni, hogy az ember természetétől 
idegen az önzetlen viselkedés, az egalitariánus társadalmaknak nincs 
biológiai alapja, ha volt is szolidaritáson alapuló társadalmi együtt-
élési forma a múltban, annak el kellett tűnnie az evolúció során. Ez 
magyarán azt jelenti, hogy ésszerűtlenül gondolkodik az, aki nem 
tud belenyugodni a társadalmi igazságtalanságokba. 

Christopher Boehm, neves antropológus erről másként vélekedik. 
A nomád vadászó-gyűjtögető népeket tanulmányozva azt tapasz-

Ez a tudás és 
tapasztalat nem 
arányosan oszlik 
el az egyének 
fejében. Mindenki 
a közös kincsből 
gazdálkodik, csak 
különbözőképpen.
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talta, hogy azok egytől egyig egalitariánus társadalmak. Ezek a 
népek 30-40 fős csoportokban élnek, amelyek 5-6 családot foglalnak 
magukban. A csoportnak nincs vezetője, nincs hatósága, a csoport 
tagjai egyenrangúak. A fontos döntéseket mindig közös egyetértés 
alapján hozzák meg, és azokat az egyéneket, akik megpróbálják a 
közösségre ráerőszakolni saját akaratukat, kinevetik, megszólják, 
komolyabb esetben kiközösítik, száműzik vagy kivégzik. Amellett, 
hogy az együttes döntésnek a csoporttagok alárendelik magukat, 
egyébiránt nagy autonómiával rendelkeznek, és a csoport nagyra ér-
tékeli az egyéni bátorságot, erőt, tudást, kezdeményezést. Más szóval 
az egyének nagyfokú autonómiával rendelkeznek, amit azonban nem 
kevernek össze az önző, nemtelen viselkedéssel.

Az egyenlőség nemcsak a közös döntésekben nyilvánul meg, 
hanem a zsákmány egyenlő elosztásában is. Az egyenlő elosztás elve 
csak a nagyobb zsákmányokra vonatkozik, az apróvadat, ki-ki által 
gyűjtött gyümölcsöt, táplálékot a családon belül osztják el igazsá-
gosan. Az egyenlő elosztás elve akkor is érvényesül, ha valamelyik 
családfő hosszú ideig nem jár sikerrel. Mint ahogyan az öregek, 
betegek, sérültek is mindaddig megkapják részüket, amíg a csoport 
a túléléshez szükséges javakkal rendelkezik.

Csányi Vilmos, aki könyvében kimerítően ismerteti Christopher 
Boehm kutatási eredményeit,84 fontosnak tartja kiemelni, hogy 
az egalitariánus társadalmakban nagyon határozott ellenőrző- és 
büntetőrendszer alakult ki  a csalók és haszonlesők kiszorítására. 
A jól szervezett csoportokban egyébként is kockázatos dolog má-
sokat megkárosítani, hiszen mindenki figyel mindenkit, az önzés, 
lustaság, csalás legapróbb jeleit is észreveszik, és azonnal kibeszélik, 
ami rontja az illető helyzetét. Ezzel a csoport mintegy „kineveli” az 
együttműködési hajlandóságot azokban is, akik mások zsírján sze-
retnének élni. Ezzel ellentétben, a modern társadalmakban teljesen 
megengedett, hogy az emberek munkájának gyümölcsét mindenféle 
csalók és haszonlesők élvezzék. Sőt övék a dicsőség.

Boehm szerint az egalitariánus csoportszisztéma előzményei 
legalább százezer évesek, valószínű, hogy már a Homo sapiens előtt 
megjelentek. Ebből a perspektívából nézve az önzésen alapuló civi-
lizáció az emberiség életében múló epizód.

A mondottak abból a szempontból érdemelnek itt figyelmet, 
hogy a közösséghez tartozás érzése alakítja ki azt a tudatállapotot, 
gondolkodásmódot, amely racionális érvekkel nehezen változtatható 
meg. Ez nemcsak az egalitariánus társadalmakra érvényes, hanem 

…a közösséghez 
tartozás érzése 
alakít ja ki azt a 
tudatállapotot, 
gondolkodásmódot, 
amely racionális 
érvekkel nehezen 
változtatható meg.
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a modern társadalmakra is. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha a 
modern társadalmakban az együttműködési hajlandóság csökken, 
annak folyományaként a közömbösség, a részvétlenség, a bizal-
matlanság a tudatunkban ésszerű viselkedésnek fog tűnni. Ezen az 
alapon – a csoport kulturális normáinak megfelelően – „ésszerűnek”, 
„racionálisnak” találhatjuk mások kizsákmányolását, elűzését, akár 
fizikai megsemmisítését is, ha ebből hasznunk származik.

gondoLkodás és csoportLojaLitás

A racionális gondolkodással kapcsolatban Csányi Vilmosnak van egy 
igazán lényegbevágó meglátása. A már többször idézett könyvében 
ezt írja: „A racionalitás csak arra alkalmas, hogy a csoporteszmékből 
következő viselkedési szabályok érvényesülését vagy megszegését 
megállapíthassuk, s nem alkalmas arra, hogy magát a csoporteszmét, 
annak igazságát tegyük vele vizsgálat tárgyává.”85 Kulcsmondat. Míg 
az egalitariánus társadalmakban a csoporteszmék egyértelműek 
és világosak mindenki számára, a modern társadalomban, amely 
különböző érdekcsoportokból áll, többféle eszmerendszer verseng 
egymással. Az erkölcsi normákkal kapcsolatos okoskodás nemcsak 
megengedett, hanem kívánatos, szabadon lehet mindent és minden-
nek az ellenkezőjét állítani. Minthogy nincsenek a társadalom egé-
szének túlélését elősegítő normák, partikuláris érdekeink veszik át 
a karmesteri pálcát, frázissá válik a racionális gondolkodásra való 
hivatkozás. A csoport iránti érzelmi elkötelezettség, a közös normák 
vállalása nélkül mindenféle okoskodás kizárólag az önigazolást szol-
gálja. Ez az okoskodás lehet a közösségre nézve hasznos is, káros is, 
attól függően, hogyan hat vissza másokra. Az idő minden esetben 
kiselejtezi, pusztulásra ítéli azokat a csoportokat, közösségeket, 
amelyek nem alakítanak ki a fennmaradásukat szolgáló kulturális 
eszméket, és azt nem teszik a csoporttagok számára kötelezővé. Az 
emberiség története során sokféle csoportformáció jött létre, közülük 
csak azok maradtak fenn, amelyek a szolidaritásra épültek.

ki irányítja gondoLatainkat? 

Minden ember büszke a saját eszére, és meg van győződve arról, hogy 
okosabb, eszesebb másoknál. Akkor is meg van erről győződve, ha 
soha életében nincs egyetlen eredeti gondolata sem. Az ésszel kap-
csolatos elfogultság és kötelező büszkeség alapja a modern ember-

A csoport 
iránti érzelmi 
elkötelezettség, 
a közös normák 
vállalása nélkül 
mindenféle 
okoskodás kizárólag 
az önigazolást 
szolgálja.
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felfogás, amely azon a feltevésen alapszik, hogy az ész, az értelem az 
érzelmekhez viszonyítva felsőbbrendű idegrendszeri mechanizmus. 
Az értelem tehát az ösztönös, primitív állati veselkedés feletti ural-
kodást, kontrollt jelenti. Nos, ennek az önigazoló spekulációnak 
nem sok valóságalapja van. Igaz, hogy „egy állatcsoportot teljesen a 
csoporttagok érzelmei irányítanak, […] de az emberi közösségek is 
ritkán racionálisak”, mondja Csányi Vilmos.86 Minden közösségben 
a kultúra irányítja az adott élethelyzettel kapcsolatos álláspontokat 
és tennivalókat. Akármi történik velünk, a tradíciók eligazításul 
szolgálnak a megoldandó problémával kapcsolatban. A viselkedési 
szabályokat különféle rítusok és szertartások során addig gyakorol-
juk, amíg „érzelmi mechanizmussá” nem válnak, a továbbiakban 
aztán ezek mentén gondolkodunk.

Egy társadalom akkor képes adott környezeti feltételek mellett 
fennmaradni, ha a rítusokkal, viselkedési szabályokkal együtt kiala-
kulnak azok a közösségi eszmék, hiedelmek is, amelyek egységes egé-
szet alkotva lehetővé teszik a csoporttagok számára, hogy generációról 
generációra átörökítsék az élethelyzetekkel kapcsolatos legfontosabb 
tudnivalókat. Azáltal, hogy a csoporttagok újból és újból elsajátítják 
és továbbadják a viselkedési szokásokat, nemcsak saját identitásukat, 
a csoporthoz való tartozásukat erősítik meg, hanem azokat a gondol-
kodási formákat is, amelyek a csoport túlélését biztosítják. Ne feled-
jük, ezek a viselkedési szabályok, rituálék (és a hozzájuk kapcsolódó 
eszmék) jelentik a használható (releváns) tudás alapját!

A rítusok, érzelmi mechanizmusok funkciója a természeti népek-
nél jól felismerhető, a modern társadalmakban a közösségi eszmék 
olyannyira elvont formában jelennek meg, hogy nehéz kitapintani 
belőlük a társadalmi kohézió alapjául szolgáló érzelmi mechanizmu-
sokat és gondolkodási formákat. A szokások, rítusok, eszmék össze-
hangolódása különböző vallásokban valósul meg a legteljesebben. A 
vallások részletes eligazítást tartalmaznak, útmutatással szolgálnak 
nemcsak a különböző élethelyzetekre vonatkozóan, hanem – mintegy 
felsőbb szintre emelve az ember létezését – megpróbálják csökkente-
ni, feloldani az elmúlással, halállal kapcsolatos szorongást. A mély 
vallásgyakorlás sajátos tudatállapottal jár: intenzív érzelmi állapot, 
amely az embereket könnyebben átsegíti problémáikon. Lehet azt 
mondani, hogy a vallás a „népek ópiuma”, tagadhatatlan azonban, 
hogy a hit speciális élettani mechanizmusokkal jár együtt, ami a 
gyakorlati élet nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy erősíti az emberek 
lelki erejét, türelmét, teherbíró képességét.

Minden 
közösségben a 
kultúra irányít ja az 
adott élethelyzettel 
kapcsolatos 
álláspontokat és 
tennivalókat.
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Úgy tűnik, hogy a rítusok kevésbé jellemzik a mai társadalmat. Ez 
azonban csak látszat, nem tűntek el, csak formát váltottak. Számos 
rítus változatlan formában jelen van. A születéssel, keresztelővel, 
beiskolázással, érettségivel, házasságkötéssel, válással, temetéssel 
kapcsolatos viselkedési szabályok nagy jelentőséggel rendelkeznek 
mindennapi életünkben. Amellett a modern ember élete tele van 
új rítusokkal, ugyanolyan ceremóniákkal vesszük körül magunkat, 
mint az őserdőben élő természeti népek. Nem járunk körtáncot a tűz 
körül színes tollakkal ékesítve a fejünket, bár a popfesztiválokon ennél 
cifrább dolgokat is tapasztalhatunk, de gondoljunk például a poli-
tikai választásokra, vagy akár mondjuk egy egyesületi közgyűlésre, 
mennyi látványos ceremóniával járnak együtt. De tele van rituális 
elemmel a média, a sport, a művészet, de még a tudományos élet is. 
Ahogyan Csányi Vilmos írja, sokféle rítust csak a társadalom egyes 
csoportjai gyakorolnak, ezért nincs tudomásunk róla. Miközben a 
modern ember meg van győződve róla, hogy racionálisan él és gon-
dolkodik, egy modern mítosz rabjává vált. A racionalitás ugyanis 
nem egyéb a mítosznál.

hit és gondoLat

Vannak, akik hitük segítségével oldják meg problémáikat és őrzik meg 
lelki egyensúlyukat a legnehezebb helyzetekben is. De hitre azoknak 
is szükségük van, akik nem hívők. Ahhoz, hogy bármilyen munkát 
sikerrel elvégezzünk, hinnünk kell önmagunkban, képességeinkben, 
a cél elérhetőségében. Azok, akik nagy társadalmi teljesítményre ké-
pesek, a zsenik, abban különböznek a hétköznapi emberektől, hogy 
jobban hisznek önmagukban, a cél elérhetőségében, és sokkal többet 
dolgoznak megvalósítása érdekében.87

Az egyik legsúlyosabb mentális probléma az, ha egy csoporton 
úrrá lesz kishitűség, ha erőtlennek érzi magát a rá váró feladatokra, 
magyarán szólva negatív viszonylatokban gondolkodik. Márpedig 
aki nem bízik önmagában, negatív viszonylatokban gondolkodik, 
csak negatív eredményhez juthat. A magyarság évtizedek óta ehhez 
hasonló lelkiállapotban van. Nem áltathatjuk magunkat azzal, hogy 
a hit segítségével mindenféle nehézséget, félelmet, leküzdhetünk, 
kétségtelen azonban, hogy jelentős energiaforrást és hathatós támo-
gatást jelent a problémák megoldásában.

Miközben a modern 
ember meg van 
győződve róla, 
hogy racionálisan 
él és gondolkodik, 
egy modern mítosz 
rabjává vált. 
A racionalitás 
ugyanis nem egyéb 
a mítosznál.
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ideoLógia és tudás

A hitre általában a vallással kapcsolatban szoktunk hivatkozni, holott 
minden eszmerendszer, minden ideológia hiten alapszik. Az idealiz-
mus, liberalizmus, globalizmus, marxizmus stb. nem tudás, hanem 
hit, ideológia.  Az eszmék létrejötte szoros összefüggésben van kü-
lönböző léthelyzetek kialakulásával, ami azonban nem befolyásolja az 
érdekek oksági viszonyát. Az ideológiák a konkrét ember motivációi 
szempontjából külsődlegesek, ám olyan intenzíven befolyásolhatják 
gondolkodásunkat, hogy ha az ember a maga egyediségében nem 
lenne hús-vér valóság, nem lenne a természet szerves része, maga is 
könnyen ideológiává válna. De minthogy szükségletekkel rendelke-
zik, közvetlen érdekek mozgatják, a megélt valóság és a magyarázott 
igazság még a legnagyobb ideológiai elvakultság esetében is külön 
síkon fut. Az ember gondolkodása, mozgása, cselekvése sosem kerül 
teljes egészében ideológiai befolyás alá. Az ideológiák összekötik a 
társadalommal, az emberben azonban olyan kielégítetlen ösztönök is 
munkálnak, amelyek miatt a dolgok állásáról olykor más elképzelései 
vannak, mint ami ideológiailag kívánatos, amit mutat másoknak, és 
amit beismer magának.

A világ szeme elől elrejtett belső motívumok és az ideológiai ha-
tások mint az ember cselekvését orientáló társadalmi tudás, sokszor 
ellentétben kerülnek egymással. Az ideológia arról próbálja meg-
győzni az embert, hogy másként cselekedjen, mint ahogyan csele-
kedni szeretne. Kapcsolja ki saját cselekvésének belső mozgatórugóit, 
mert azok károsak, rosszak, irracionálisak. Éljen a cselekvés más 
lehetőségeivel, amit az adott kor ideológiája sugall, legyen „haladó”, 
„korszerű”, „modern” stb.

A mindennapi életben az emberek nem foglalkoznak ezekkel a 
bonyolult összefüggésekkel, hanem mintegy automatikusan hajtják 
végre cselekedeteiket. Reggel felkelnek, tisztálkodnak, munkába 
sietnek, járművekre szállnak, újságot vesznek, ismerőseiknek kö-
szönnek, étkeznek, este hazamennek, tévét néznek, lefekszenek. Csak 
különleges helyzetekben, problematikus szituációkban kezdenek 
gondolkodni cselekvésük helyességéről. Ilyenkor „kapcsolnak át” 
arra a társadalmi tudásra, amit agyukban elraktároztak. A döntést a 
fejükben fellelhető (ideologikus) gondolatok megvizsgálása és értéke-
lése alapján hozzák meg. A szelekció a konfrontáció előkészítését vagy 
elkerülését szolgálja. Az ideológiák erre vonatkozóan kész sémákkal 
szolgálnak: meghatározott cselekvéshez gondolatilag meghatározott 
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következményeket rendelnek. A következmények megjelölésével, 
előrevetítésével szabályozzák viselkedésünket, így tehermentesíte-
nek bennünket a felesleges időfecsérléstől és a bizonytalanságtól. 
Az ideológiák stabilizálják tudásunkat, a negatív következményeket 
azonban nem lehet velük kizárni. Gyakran nem is a saját javunkat 
szolgálják.

eszmék háLójában

Az eszmék (ideológiák) nemcsak eligazításul szolgálnak, és cselek-
véseink várható következményeit vetítik előre, hanem szembesítenek 
bennünket más ideológiai választások kockázataival. Minthogy 
többféle ideológiai befolyásnak vagyunk kitéve, amelyek nem kon-
zisztensek egymással, az elménk, ahogyan erre Nietzsche kapcsán 
utaltunk, néha kész csatatér, és döntésünktől függ, hogy életprob-
lémáinkra vonatkozóan aktuálisan milyen ideológiai igazolások 
érvényesülnek.

A választásra vonatkozóan nincsenek egyértelmű döntési szabá-
lyok. Mindig lehetőség kínálkozik az értékek rangsorolására, annak 
mérlegelésére, hogy mit miért részesítsünk előnyben. Az értékek 
rangsorolásával az egymásnak ellentmondó értékorientációkat 
(ideológiákat) tesszük mérlegre. A mérlegelés nem azt jelenti, hogy 
cselekvésünk következményeit tekintve mindig az optimális döntést 
hozzuk meg. Erről szó sincs. Általában olyan értékelvek mellett dön-
tünk, amelyeknek az ideológiai háttere aktuálisan vagy tartósan a 
legnagyobb hatással (befolyással) van személyiségünkre.

A különböző ideológiák értékeket értékelnek. Gyakorlatilag azt 
rögzítik, hogy meghatározott cselekvések mely következménye 
részesítendő előnyben más döntésekkel szemben. Funkciójuk a 
cse lekvésorientációban rejlik. Gondolkodási szabadságról csak 
annyi ban beszélhetünk, hogy válogathatunk a különböző ideológiák 
közül. Eldönthetjük, hogy a munkát vagy az ügyeskedést, a kultúrát 
vagy az anyagiakat részesítjük előnyben. Az értékrangsor eldön-
tése rajtunk áll, ám az aktuálisan elfogadott, előnyben részesített 
értékkel az ideológia mezejére kerülünk, vagyis gondolkodásunk 
behatárolttá válik. 

A modern társadalmak tagoltságuk miatt cselekvésorientáció 
szempontjából az ideológiák széles mezejét jelentik, és számtalan 
variációs lehetőséget tesznek lehetővé. Az általuk károsnak tartott 
értékeket nem képesek kizárni vagy semlegesíteni, egymás érvényes-
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ségét azonban az emberek fejében képesek megkérdőjelezni. És ez 
az, ami az emberek gondolkodásmódját meglehetősen bonyolulttá és 
ellentmondásossá teszi. Olyannyira, hogy néha saját legjobb belátá-
suk ellenére hozzák meg a lehető legrosszabb döntéseiket. Értékvá-
lasztásunk alapján néha olyan ideológiai programokat fogadunk el, 
amelyek áldozatok és lemondások árán szebb jövővel kecsegtetnek 
bennünket, aztán évtizedek után döbbenünk rá, hogy egy nagy 
átverés áldozatai lettünk. Ilyen esetben, ahogyan ez történt a rend-
szerváltással kapcsolatban is, egy esetleges programcseréhez fűzünk 
vérmes reményeket, anélkül hogy az új program kivitelezhetőségét 
tüzetesebb elemzés tárgyává tennénk. Az elmúlt két évtized arról 
tanúskodik, hogy az ígéretesnek mondott szebb jövő megint csak 
lemondásokat és áldozatokat követel.

Korunk embere különböző ideológiák hálójában vergődik, 
anélkül hogy gondolatait egy pillanatra is szabaddá tudná tenni a 
kötöttségektől. Így nagyon nehezen juthat arra a felismerésre, hogy a 
létezés másként is lehetséges, mint ahogyan azt a cselekvésorientáló 
ideológiai programok láttatni engedik,88 s hogy másként is lehetséges 
élni, mint ahogyan élünk. Korunk ideológiái azt szeretnék elhitetni 
az emberekkel, hogy az igazsághoz való hozzáférés lehetősége csak 
kevesek privilégiuma (nevezetesen az értelmiségé, a munkásosztály 
forradalmi élcsapatáé stb.), a többiek számára nincs más választási 
lehetőség, mint valamely ideológia mellett elkötelezni magukat.

van-e univerzáLis tudás?

Az emberek többnyire olyan tudással rendelkeznek, amelyet az ideo-
lógusok univerzális érvényűnek neveznek, ami más szóval azt jelenti, 
hogy magukra a konkrét emberekre vonatkozik a legkevésbé. Ha az 
univerzális igényűnek mondott igazságoknak rendeljük alá életünket, 
annak csakis áldozatvállalás és lemondás lehet a következménye. Az 
igazság mindig konkrét emberhez, konkrét társadalmi helyzethez, 
konkrét léthez kötött. A konkrét léthez kötött igazság azonban mindig 
relatív. Ha pedig relatív, akkor kérdés, hogy minek alapján beszélünk 
univerzális jellegű igazságról.

Ebben a kontextusban érthető meg, hogy az emberi gondolko-
dás és cselekvés olyan kényszerpályán mozog, amely nehezen teszi 
lehetővé a konkrét ember számára helyzetének megértését. Az a 
tudáskészlet ugyanis, amellyel rendelkezünk, inkább megnehezíti, 
semmint megkönnyíti a társadalmi összefüggések megértését. Az 

Az emberek néha 
saját leg jobb 
belátásuk ellenére 
hozzák meg a 
lehető legrosszabb 
döntéseiket.
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eszmék, értékek, kulturális minták zavaráról beszélünk, amelyek 
nemcsak az egyén számára jelentenek mind nagyobb kockázati té-
nyezőt, hanem óhatatlanul visszahatnak a társadalom strukturális 
zavaraira is. 

az érteLem vakfoLtjai

Az ideológiai befolyásolhatóságot illetően nem egyforma veszélynek 
vagyunk kitéve. A mindennapi (gyakorlati) tudással rendelkező 
emberek kevésbé gondolkodnak ideologikusan, mint az úgynevezett 
tanult emberek, az értelmiségiek. Ennek az a magyarázata, hogy a 
mindennapi tudást sokkal erőteljesebben befolyásolják, tagolják a 
más emberekkel való közvetlen interakciók és a környezeti hatások, 
mint az elvont ismeretek. Az egyes referenciális csoportokat jellemző 
tudástípusok mindig ki vannak téve a gyakorlat próbájának és más 
referenciális csoportok semlegesítő hatásának. Azt is mondhatnánk, 
hogy az így formálódó mindennapi tudás sokkal inkább a valóság 
talaján áll, mint az iskolázott emberek tudása. Ez utóbbi tudástípusok 
ideológiailag jobban kontrolláltak, kevésbé ágyazódnak be a társa-
dalmi struktúra összefüggésrendszerébe.

Tanulmányaink során erős ideológiai szelekciónak vagyunk 
kitéve. Nemcsak bennünket szűrhetnek ki mint bizonyos hivatásra 
(szerepkörre) ideológiai szempontból alkalmatlan embereket, hanem 
az előlátott tananyag és irodalom révén tudásunk is meglehetősen 
szelektív lesz. Bizonyos téren felettébb értelmesnek bizonyulunk, 
más téren azonban elménk elnagyoltan és korlátozottan ragadja meg 
a világot. A képzettség az aktuálisan preferált tudás szempontjából 
nagy jártasságot és elmélyültséget jelenthet, amely más vonatko-
zásban ugyanakkor behatárolja látókörünket. Ez a behatároltság 
azt jelenti, hogy az elménk azokra a jelenségekre fókuszál, amelyek 
teoretikus megfontolásainkban megerősítenek bennünket. Ennek az 
a következménye, hogy szakemberként magas fokon általánosított 
(szak)tudásra tehetünk szert (nagy elméleti tudással rendelkezünk), 
ez azonban az élet sokféle más szituációjától viszonylag független 
értelmet eredményez. Miközben magasztos gondolatokkal a fe-
jünkben egy tárlatról, hangversenyről, tudományos tanácskozásról 
hazafelé igyekszünk, eszünkbe sem jut, hogy lehajoljunk a járdán 
fekvő emberhez, akinek esetleg gyors orvosi beavatkozásra lenne 
szüksége. Százféle élethelyzet van, amelyben egyszerűen nem tudunk 
ésszerűen viselkedni, ezért igyekszünk nem venni tudomást az előállt 
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helyzetről. Nem csak a képzett emberekre jellemző a szituációktól 
függetleníthető értelem. A modern társadalmak emberét sok minden 
nem érinti meg, nem készteti cselekvésre, ami egy értelmes ember 
részéről elvárható lenne.

az ideoLógia aLkonya

A heves ideológiai csatározások a hidegháború után elcsitultak. 
Ma a kíméletlen gyakorlatiasság, a pragmatizmus ural mindent. 
Egy kis ideológiai rongyrázás – a demokráciára, az emberi jogokra 
hivatkozva – előfordul, de alapjában véve mindenkinek elege van 
az ideológiából. Az értelmiség érzi magát egy kicsit kárvallottnak, 
mert a nagyszabású tanok terjesztőjeként egy kicsit a tanítómester, 
az útmutató, a megváltó szerepében tetszeleghetett. A szellemi élet 
vezéregyéniségei hajlamosak voltak azt hinni, hogy az anyagi jólét 
növekedése a történelem lépcsőfokainak egyre magasabb szintjét 
jelentik, amelynek minden fokozatával közelebb jut az emberiség az 
isteni alkotás megvalósulásához vagy a tökéletes társadalomhoz. 

Az lenne-e a dolgunk a világon, hogy isten kedvére valóan cse-
lekedjünk, illetve testestül-lelkestül a történelem menetét támogas-
suk? Ilyen értelemben mind az idealizmus, mind a materializmus 
részéről sokáig nagy nyomás nehezedett az emberekre. A filozófusok, 
tudósok, vallási vezetők mind arról igyekeztek meggyőzni az em-
bereket, hogy csak akkor lesznek képesek felismerni életük célját és 
értelmét, ha elfogadják a világ titkos egységéről szóló tanaikat, és 
tanaik révén behatolnak a kozmikus színfalak mögé. Ezzel szemben 
a tökéletesedés, a beteljesedés víziója, a politikai és gazdasági világ-
állam programja mindezidáig a megismerés, a tudás és a gyakorlat 
zsákutcájának bizonyult.

Úgy tűnik, a hamis próféták kora lejárt, helyettük ma a politi-
kusokra szegeződik az emberek tekintete. A törvényhozással és a 
költségvetési pénzek elosztásával ők szolgálnak útmutatással arra vo-
natkozóan, hogy az állampolgárok hogyan szervezzék az életüket.

az eszmék feLcseréLhetősége

Gyakran meglepődünk azon, hogy az emberek, ha érdekeik úgy 
kívánják, milyen könnyen fordítanak köpönyeget. Ma ennek, hol-
nap annak a pártnak a tagjai: az egykori kőkemény kommunisták 
vakbuzgó hívőkké váltak, a kapitalizmus engesztelhetetlen ellensé-

A képzettség 
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geiből hirtelen milliomosok lettek. A kisemberek háborognak ezen a 
viselkedésen, pedig többségük hasonlóan szervezi az életét. 

Az emberek eszmékhez való érzelmi kötődése meglehetősen 
felszínes. Amint a gyakorlati ész szempontjából egy másik eszme 
előnyösebbnek tűnik, habozás nélkül hitet, eszmét, pártot cserélnek. 
Ha szükséges, attól sem riadnak vissza, hogy letagadják múltjukat, 
visszamenőleg megmásítsák nyilatkozataikat, átírják az életrajzukat, 
retusálással manipulálják a fotókat, nemzeti identitást váltsanak, 
elárulják honfitársaikat. 

A konzervatív értékrend szerint az ilyen viselkedés súlyos jellem-
telenségre vall. Az életpszichológia szempontjából rugalmasabban 
kell ezt a kérdést megközelítenünk. Az emberek megtanulták, hogy 
úgy tudnak felszínen maradni, ha a szituációtól függően mindig más 
és más arcukat mutatják a társadalomnak. Bízni a társadalomban, 
bízni egymásban és önmagunkban, olyan gondolati ref lexió, amely 
egy ellentmondásoktól terhelt komplex társadalom valóságával ne-
hezen fér össze. A bizalom problémája mindig ott és akkor merül 
fel, ha a dolgok másként is alakulhatnak, mint ahogyan az józan 
ésszel elvárható volna. Meg lehet-e a menetrendben bízni ott, ahol 
a kormány a vasútvonalak felszámolásán fáradozik? Elvárható-e az 
őszinte színvallás a politikában, amikor a kormányt hazugság tartja 
hatalmon?

a teremtés aLapja

Minden cselekvésünk egy gondolatsorral kezdődik. Akkor is gon-
dolkodunk, ha történetesen nem teszünk semmit, hanem csak szem-
lélődünk. A gondolkodás előkészíti a cselekvést, néha helyettesíti. 
Gondolataink révén irányítjuk, tervezzük, alakítjuk sorsunkat. Gon-
dolkodásunktól függ, hogy mit élünk meg sikernek vagy kudarcnak, 
mitől derülünk jókedvre, vagy válik borússá a kedélyünk. Az örömet 
és szenvedést, amit átélünk, előbb gondolatainkban jelenítjük meg. 
Körüljárjuk, forgatjuk, értékeljük, aztán eldöntjük, hogy nevetünk 
az egészen, vagy sírás lesz a vége.

Bizonyos mértékben a gondolataink irányítanak bennünket. De 
vajon mi irányítja a gondolatainkat? Saját agyszüleményeink, vagy 
valahonnan jönnek? Képesek vagyunk-e irányítani gondolatainkat, 
ellenőrzést gyakorolni fölöttük? Honnan tudjuk, hogy mikor gon-
dolkodunk helyesen, és mikor nem? Tudjuk-e egyáltalán? 

Az emberek 
eszmékhez való 
érzelmi kötődése 
meglehetősen 
felszínes.
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Vannak, akik azt állítják, hogy a helyes gondolkodás megtanul-
ható, gondolataink irányítása egy fejlődési folyamat részeként elsa-
játítható. Ebben a tanulási folyamatban a sikertelenség, a csalódás, a 
kudarc a legjobb tanító. Más szóval saját tapasztalatainkból tanulunk. 
De nem mindig és nem mindenki tanul a tapasztalataiból. Ahhoz, 
hogy a kínálkozó következtetéseket levonjuk, hogy viselkedésünket 
korrigáljuk, gondolkodásra van szükségünk. És ott vagyunk, ahon-
nan elindultunk.

Vannak, akiket a sorscsapások sorozata sem késztet arra, hogy 
felülvizsgálják magukat, képtelenek változtatni beállítódásukon, 
viselkedési szokásaikon. Ezekre azt szoktuk mondani, hogy nem 
gondolkodnak. Mások viszont minden különösebb kudarc nélkül 
szükségét érzik annak, hogy folyamatosan ellenőrizzék tudásukat, 
folyamatosan tanulnak.

Ahhoz, hogy boldoguljunk az életben, kezdjünk magunkkal va-
lamit, terveket kovácsoljunk, meg kell tanulnunk gondolkodni. Meg 
kell tanulni bánni saját gondolatainkkal. Ennek a mechanizmusát 
még nem ismerjük tökéletesen. Magának a gondolatnak a miben-
létével sem vagyunk igazán tisztában. Tudjuk azt, hogy minden 
gondolat új energiaforrás, amely ugyanakkor valamiféle programot 
rejt magában megvalósulására vonatkozóan. Ahhoz, hogy valami új 
létrejöjjön, megjelenjen a világon, előbb valakinek ki kell gondolnia. 
A gondolkodás a teremtés alapja.

A bennünket körülvevő tárgyi világ gondolkodásunk lenyomata. 
Az ember olyan világban él, amilyet teremtett magának. A gondol-
kodást úgy is felfoghatjuk, mint a világ szüntelen rekonstrukciójára 
irányuló szellemi erőfeszítést. Vannak előremutató, pozitív, és vannak 
destruktív, negatív gondolatok. Ez utóbbiak is magukban hordozzák 
a megvalósulásukra irányuló programot, ezért korántsem mindegy, 
hogy mikor miről mit gondolunk.

oLyanná váLsz, ahogyan gondoLkozoL

Életünk és személyiségünk szoros összefüggésben áll gondolko-
dásmódunk alakulásával. Ahogy gondolkodunk, olyanok vagyunk, 
annak megfelelően alakul az életünk. Ezt természetesnek tartjuk, 
nincs benne semmi különleges, mégsem vagyunk tisztában ennek a 
jelentőségével, amely abban rejlik, hogy az anyagi valóságtól, társa-
dalmi körülményeinktől való meghatározottságunk nem egyoldalú, 
hanem kölcsönös. Gondolkodásunkkal interaktív kapcsolatban 
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állunk a valósággal. Attól függően, hogy mit gondolunk a dolgok 
állásáról, olyan viszonyba kerülünk velük, és ennek a viszonynak 
a terméke, megnyilvánulási formája az, amit részben valóságként, 
részben saját személyiségünkként élünk meg.

Az ember gondolkodásának köszönhetően szinte varázserővel ren-
delkezik. Ha egy gombnyomásra megváltozna gondolkodásmódunk, 
körülöttünk is sok minden megváltozna. Másként viszonyulnánk az 
emberekhez, az élethez, és nem utolsósorban önmagunkhoz. Ezt a 
helyzetet egyébként gyakran megéljük, de nem tulajdonítunk fontos-
ságot neki. Elég egy súlyos betegségből kilábalnunk, más értelmet 
nyer az életünk. Néha egy találkozástól, egy hírtől, egy gondolattól 
is más színben látunk mindent. De miután újabb híreket hallunk, 
újabb gondolatok jönnek, megfeledkezünk az egészről. Ahhoz, hogy 
gondolatvilágunk tartósan átalakuljon, hosszabb távon is más fény-
ben lássuk a dolgokat, fajsúlyosabb, megrázóbb élettapasztalatra van 
szükség. És miután a régi gondolataink elhalványulnak, kihullnak a 
tudatunkból, mi magunk is megváltozunk.

Ha mindig mindenben kudarcot szenvedünk, az biztos jele annak, 
hogy helytelenül gondolkodunk és cselekszünk. A baj a helytelen 
gondolkodással kezdődik, hiszen előbb mindig elgondoljuk azt, 
amit tevékenységünkkel szeretnénk elérni. Helytelen gondolko-
dásmódunkkal sokszor magunk idézzük elő a kudarcot, előhívjuk 
vele a bajt. Ám ugyanúgy előhívhatjuk a sikert is, ha meg tudjuk 
változtatni gondolkodásunkat. A siker és a kudarc, a boldogság és 
boldogtalanság nem független tőlünk, hiszen részben saját gondola-
tainknak a termékei.

Korántsem mindegy, hogy mi jár az eszünkben, milyen gondolatok 
zsongnak egész nap a fejünkben. A gondolatok ugyanis abba az irány-
ba visznek bennünket, olyanná formálnak, amilyen „programmal” 
(értékkel és tartalommal) rendelkeznek. Gondolataink hatnak ránk, 
befolyásolnak bennünket, vonzanak és taszítanak olyan helyzetek, ál-
lapotok kialakítására, amire utalnak. A rossz gondolatok nehéz hely-
zetbe hozhatnak bennünket, de ki is segíthetnek nehéz helyzetekből. 
Ha bizakodóak vagyunk, az ehhez társuló gondolatok olyan erőket 
mozgathatnak meg bennünk, amelyekkel jelentős eredményeket, 
sikereket érhetünk el. Ami fordítva is igaz. A negatív gondolatokkal 
olyan atmoszférát teremtünk magunk körül, amellyel megnehezít-
jük helyzetünket. Sőt az embert gondolatai nemcsak sikertelenné és 
boldogtalanná tehetik, hanem meg is betegíthetik.

Ha egy 
gombnyomásra 
megváltozna 
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a pozitív gondoLkodás

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a pozitív gondolkodás fontosságát. 
Újabban könyvek százai foglalkoznak ezzel a témával. Sajnos a szer-
zőkre gyakran jellemző a mértéktartás hiánya. Csodákat ígérnek, így 
néha elvesztik a hitelét annak is, aminek van valóságalapja.

Norman Vincent Peale például A pozitív gondolkodás hatalma 
című könyvében, amely számos kiadást ért meg, nem kevesebbet 
állít, mint azt, hogy az olvasó az ő módszereivel „minden akadályt 
legyőzhet”, lelki nyugalomra, jó egészségre, megelégedettségre, 
örömteli életre és soha nem szűnő életenergiára tehet szert.89 Az, aki 
ilyen isteni hatalmat tulajdonít magának vagy módszereinek, eleve 
kétségeket ébreszt az emberben.

Az írástudókat gyakran fenyegeti az a veszély, hogy az íróasztal 
mellett ülve elszakadnak a valóságtól, képzeletvilágban élnek. Néha 
fordulniuk kellene egyet a nagyvárosok nyomornegyedében, hogy 
találkozzanak olyan emberekkel, akik sokféle hiányt szenvednek, 
amelyeken pozitív gondolkodással nem lehet változtatni. Különösen 
a meditáció nem segít szűkölködésükön.

A pozitív gondolkodás az a törekvés, hogy felvértezzük magunkat 
a nehézségek leküzdésére: „nem szabad megengednünk, hogy akadá-
lyok eluralkodjanak értelmünkön”, ezért „meg kell tanulnunk, hogy 
hogyan vessük ki őket gondolatainkból” – mondja Norman Vincent 
Peale.90 Nos, ez a megfogalmazás félrevezető lehet. A gondolkodás 
célja nem az, hogy elhallgassuk, vagy kisebbítsük a valós problémákat, 
hanem épp ellenkezőleg, arra való inspiráció, hogy szóvá tegyük őket, 
szorgalmazzuk megoldásukat. A racionális cselekvés szempontjából 
csakugyan nem szerencsés, ha pánikba esünk, de az sem előremu-
tató, ha lelki nyugalmunk megőrzése érdekében homokba dugjuk 
a fejünket, kiszorítjuk tudatunkból a veszélyhelyzettel kapcsolatos 
gondolatokat és képzeteket.

A gondolkodás kevésbé ismert sajátossága, hogy a gondolkodó 
embert felvértezi megfelelő szellemi erővel. Szellemi erőnlétről sem 
nagyon szoktunk beszélni, pedig ez a fogalom jobban kifejezi a lénye-
get, mint a pozitív gondolkodás kifejezés. A gyenge szellemi erőnlétű 
(gyenge lelkületű) ember nem rendelkezik megfelelő energiával ah-
hoz, hogy a konfliktusokkal szembenézzen és megküzdjön. A pozitív 
gondolkodás jó szellemi erőnlétet, álló és küzdőképességet feltételez, 
ennek hiányában hiába próbáljuk az életet a derűs oldaláról felfogni, 
a problémák maguk alá fognak temetni bennünket.

A gondolkodás 
kevésbé ismert 
sajátossága, hogy a 
gondolkodó embert 
felvértezi megfelelő 
szellemi erővel.
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Ne reménykedjünk tehát abban, hogy vannak mágikus módsze-
rek, amelyek elsajátításával megkímélhetjük magunkat attól, hogy 
felkészítsük személyiségünket a nehézségekkel való szembenézésre és 
a konf liktusokkal való megküzdésre. Bizonyos értelemben a pozitív 
gondolkodás elsajátítása is a személyiség fejlesztését jelenti, ameny-
nyiben egyáltalán használni kezdjük az eszünket. Önmagában véve 
már az is személyiségfejlesztő hatású, ha sikerül az ember figyelmét 
valamivel, akár egy elmélettel, akár egy gyakorlati kézikönyvvel 
elgondolkodtatnia. Azt azonban ne várjuk, hogy egy-két kézikönyv el-
olvasása után az ember a továbbiakban mindhalálig boldog marad.

Minden új reggel új helyzet elé állít, gondolkodásra és cselekvésre 
késztet bennünket, ami sikeres helytállás esetén tovább növeli élet-
erőnket, míg a kudarcok sorozata csalódott, megtört emberré pofoz 
bennünket. Lelki nyugalomra, jó egészségre, sikeres életvitelre, nem 
szűnő életenergiára nem a pozitív gondolkodásra vonatkozó tippekkel 
teszünk szert, hanem magával a gondolkodással és személyiségünk 
sokoldalú fejlesztésével. 

a kanti „kiskorúság” fogaLma 

Szép dolog a pozitív gondolkodás, a társadalom azonban, ahogyan 
a fentiekben erről bőven volt szó, meghatározott, olykor hamis 
értelmezési keretek közé szorítja gondolkodásunkat. Ráadásul más-
más értelmezési keretet ruház ránk a család, az iskola, az egyház, a 
munkatársak, a média, a tudomány, az irodalom, és hosszan sorol-
hatnánk. A sokféle értelmezési keret a gondolkodásunkat sokszor 
a kilátástalanság Prokrusztész-ágyába kényszerítheti. Nem tudjuk 
eldönteni, mit fogadjunk el mindennapi tevékenységünk alapjául 
szolgáló vonatkoztatási rendszernek.

Az a Kantnak tulajdonított meghatározás, miszerint a felvilágoso-
dás korában az ember mintegy kilépett az „önmaga okozta kiskorú-
ságá”-ból, szép elgondolás, de nincs valóságos tartalma. Születésénél 
fogva minden embernek – testileg és szellemileg – meg kell teremtenie, 
fel kell építenie magát. És abból építkezünk, ami rendelkezésünkre 
áll. Ebben a vonatkozásban problematikus a „kiskorúság” fogalma is, 
hiszen nem tudjuk, hogy milyen tudatformákra és tudattartalmakra 
vonatkoztatható. Ki, és mi alapján kiskorúsíthat másokat? Csakugyan 
cezúrát jelent-e a felvilágosodás mint tudatforma az emberiség 
történelmében? Erről legfeljebb abban az értelemben beszélhetünk, 
amennyiben felvilágosítást értünk alatta. Ekkor talált a formálódó 
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értelmiség testhezálló feladatot a maga számára, mondván, hogy 
az embereknek a sikeres életszervezéshez szilárd értékrendszerrel, 
világképpel, ideológiával kell rendelkezniük, és valakinek el kell vé-
geznie ezt a felvilágosítómunkát. Vallásosságuknak köszönhetően az 
emberek addig is rendelkeztek szilárd értékrenddel és világképpel, a 
felvilágosodás inkább afféle bátorítást jelentett, hogy szakítani lehet a 
vallás tanításával. Ilyen értelemben gondolhatta Kant, hogy az ember 
„kilép kiskorúságából”, hogy részesévé váljék „egy átfogó és tudatos, 
társadalmi jelentőségű intellektuális folyamatnak, amelynek során 
vélekedései, értékítéletei, világképe gyökeresen átalakulnak”.91 Erre 
utalt Nietzsche is az „Isten halott” kijelentésével, mintegy bátorítást 
nyújtva a racionális gondolkodás érvényének kiharcolásához. Efféle 
felvilágosító hullámok, az értékek átértékelésére irányuló törekvé-
sek vélhetően korábban is voltak, és azóta is vannak, és nemcsak a 
kontinens szellemi életét rázzák meg, hanem a földkerekség egészét, 
gondoljunk csak a globalizációra. 

Az értékrend és világkép megváltozásáról azonban összemberi 
vonatkozásban aligha lehet beszélni, legfeljebb egyes értelmiségi 
csoportok, vallási szekták, filozófiai iskolák szintjén. Az összembe-
riség felfogásának, az úgynevezett nembeli ember tudatállapotának a 
változásáról pszichológiai értelemben nem beszélhetünk. A felfogást, 
a tudatot, az értékrendet le kell bontanunk politikai színterekre, 
földrészekre, nemzetekre, társadalmi csoportokra, családokra, le-
csúszottakra és felkapaszkodókra, a régi és új osztályok, társadalmi 
rétegek átláthatatlan, színes kavargására. Ilyen értelemben a szellemi 
világkép változásának, a tudás differenciálódásának nincs egyértelmű 
iránya, filozófiai vagy politikai orientációja. Következésképp alapta-
lan valamely haladónak kikiáltott eszme nevében bármely nemzet, 
társadalmi csoport, kultúra kiskorúsítsa.

hamis tudat

És itt jutunk el a hamis tudat problémájához. Ahogyan Kiss Endre 
írja, talán Nietzsche volt az utolsó filozófus, aki számára az „em-
ber”, az „emberiség” konkrét realitás volt, s akinek ezt a hitét nem 
ingatták meg az egyre differenciáltabb társadalmi tudatformák.92 
Ez az állítás azonban vitatható, hiszen az összemberi szemlélet, az 
elvont nembeli ember jövőjéért való aggódás ma is nagyobb teret 
foglal el a szellem embereinek gondolatvilágában, mint az éhező 
milliók sorsa, a szomszédjukban élő szegények megélhetési gondja, 
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vagy az aluljárókban ténfergő hajléktalanok látványa. Az összemberi 
szemlélet ma is tetten érhető korunk markáns világnézeteiben és 
ideológiáiban, amelynek nevében a „haladás” szószólói önkényesen 
milliókat kiskorúsítanak.

Ma is sokan gondolják azt, hogy Nietzsche az „Isten halott” 
kijelentésével az emberi egzisztencia teljes újragondolását írja elő. 
Mintegy kötelező érvénnyel, amennyiben az emberre vonatkozó 
minden korábbi felfogás nem adekvát, nem valósághű, azaz a hamis 
tudat. A nem valóságos tartalmakra épülő tudat (és cselekvés) pedig 
feltétlenül mentális veszélyek forrása. A hamis tudatban élő embe-
rek, csoportok, nemzetek, de maga az emberiség is hosszabb távon 
elveszettnek tekinthető, mondja Nietzsche.93 Ennek a gondolatnak az 
alátámasztására Kiss Endre azokra a lélektani iskolákra hivatkozik, 
amelyek a pszichikai gyógyulás egyetlen útjának a képzetek valóság-
gal való összehangolását tekintik, azaz a valóságnak a beteggel való 
elfogadtatására törekszenek. A kognitív pszichoterápia csakugyan 
erre irányul, ám egyetlen szakembernek sem jutna eszébe, hogy pél-
dául egy vallásos embert megpróbáljon meggyőzni arról, hogy nincs 
isten, és a Szentírás útmutatása helyett próbáljon meg ateistaként a 
materializmus talaján élni és boldogulni. Ez intellektuális és mentális 
destrukció lenne a pácienssel szemben, amely sokkal súlyosabban 
veszélyeztetné annak lelki épségét, mint az általunk hamisnak, meg-
haladottnak tartott vallási képzetek.

Azt, hogy releváns világlátással vagy hamis tudattal állunk-e 
szemben, nem az emberi nemre vonatkozó filozófiai eszmék mérle-
gelésével lehet eldönteni, hanem az egyed életének, körülményeinek, 
személyiségének a pszichológiai elemzésével. Hamis tudatról akkor 
beszélünk, ha az egyén gondolkodásmódja eltávolodik attól a konkrét 
valóságtól, amelyben él. Éppen ezért, mivel minden ember egyedi, 
élete és személyisége egyszeri és megismételhetetlen, ez kizárja annak 
az elméleti lehetőségét is, hogy összemberi szinten fogalmazzuk meg a 
hamis tudat kritériumait. Ahhoz, hogy az ember az életben boldogul-
jon, sikeres legyen, feltétlenül a saját helyzetének megfelelő, adekvát 
tudattal kell rendelkeznie. A sokféle adekvát tudat értelemszerűen 
kizár minden egyoldalú „üdvözítő” megoldást, az emberiség szintjén 
megfogalmazódó, mindenkire kötelező érvényű ideológiai elvárást.  

Az üdvözítő tanokról, az összemberi megoldásokról való teljes 
lemondás azonban ismét kelepcét rejt magában. Az egyén önmagára 
szabott, egydimenziós tudata szintén nem válhat egyedüli „üdvözítő 
tanná”, ahogyan azt az individualizmus arrogáns képviselői hirde-
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tik. Ami az egyik ember számára jó megoldásnak tűnik, egy másik 
ember számára súlyos károkat okozhat. Közösségi értékek, csoport-
perspektíva nélkül az egyéni tudat a destrukció veszélyét hordozza 
magában, amely az egoizmus lavináját elindítva maga alá temetheti 
az egész társadalmat.

racionaLitás és gLobaLizáció

Az, amit többen „modern racionalitás”-nak neveznek, állítólag a világ 
ésszerű látásmódját és egyben ésszerűvé tételét jelenti. Nemcsak a 
mítoszok lerombolását, a „világ varázstalanítását”, hanem az ember 
történelmi léptékű emancipációját, a világ új gondolkodási alapokra 
helyezését, amely állítólag a globalizációban jut kifejeződésre. A 
globalizáció azonban nem az emberek szellemi emancipációját jelenti, 
hanem az államadósság révén létrehozott függőségét. A globalizáció 
az államok és nemzeti közösségek háttérbe szorítása, funkcióik le-
építése révén valósul meg, ez pedig könnyen az emberiség szellemi-
kulturális színvonalesését, hanyatlását jelenti. A legjobb esetben, 
ahogyan Kiss Endre fogalmaz, „a jövő a civilizáció és a barbárság új 
harcának terepe lesz”.94

A civilizációt azonban nem szerencsés a pénzhatalommal behe-
lyettesíteni. Ez utóbbi ugyanis, ellentétben az emberi civilizációval, 
ami az élet sokféleségét jelenti, a globalizáció formájában csak lát-
szólag nyújt új cselekvési teret. A valóságban az emberek cselekvési 
szabadsága, társadalmi mozgástere az egyre növekvő államadósság 
törlesztésének zsákutcájába kényszerül. Triviális a megállapítás, de 
az eladósodás (eladósítás) és a cselekvési szabadság kizárják egymást, 
amit sem teoretikusan, sem a gyakorlatban nem lehet feloldani. A 
globalizálódás az államadósságok révén visszahozza a történelmi 
múlt sötét korszakát, a jobbágyok röghözkötöttségét, amely most 
nem helyhez kötöttséget, hanem örökös anyagi függőséget jelent. 
Az emberek élete mintegy jelzálog alá kerül, amitől – a globalizáció 
körülményei között – sem az államok, sem a népek, sem az egyes 
emberek nem lesznek képesek megszabadulni. Mindez előrevetíti 
a gondolatszabadság hiányát. És ha a tudatbefolyásolás méreteire 
gondolunk, nem is tűnik olyan távolinak ez a veszély.
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színfaLak eLőtt – színfaLak mögött

A XX. századi történelem, a politika, a diktatúrák az emberek kis 
töredékének tették lehetővé azt a kiváltságot, hogy személyiségük, 
szellemi alkotó lényük a legbelsőbb indíttatásuknak megfelelően 
alakuljon, hogy úgy mondjam, maradéktalanul „megvalósítsák 
önmagukat”. Ezzel a szabadsággal legfeljebb azok rendelkeztek és 
rendelkeznek, akik belső lényük megvalósításhoz megfelelő szabad-
sággal, tőkével és kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. A többieknek, 
legyenek azok bármennyire is gondolkodó személyiségek, az alkotó-
munkára elhivatottságot érző emberek, messzemenően igazodniuk 
kellett a körülményekhez, konkrétan ahhoz a helyzethez, amelybe 
beleszülettek. Nemcsak hogy kellő szabadsággal nem rendelkeztek 
személyiségük kiteljesedéséhez, hanem arra kényszerültek, hogy 
leplezzék belső késztetéseiket, elgondolásaikat, törekvéseiket, mert 
annak megvallása veszélyt jelentett rájuk nézve.

Az ember személyiségének ez az egyre erősebben megmutatkozó 
kettőssége, szétfejlődése paradox helyzetet teremt. A különböző 
tudatformákban, művészetben, tudományban stb. semmi sem az, 
aminek látszik. A tudós, a művész igyekszik elbújni a műve mögé, 
ami az alkotás személytelenségében nyilvánul meg. A művészi és 
tudományos életmű a lehető legkisebb mértékben, szinte egyáltalán 
nem tartalmaz személyes egzisztenciális mozzanatokat. Mintha az 
alkotó értelmiségi, aki megéli és elgondolja a világot, nem is lenne 
hús-vér ember, hanem valamiféle szellem, akinek a tudatában az 
anyagi valóság – a hús-vér ember sorsát semmibe véve, attól függet-
lenül – mintegy önmagától szólalna meg. Holott a valóságban min-
dig ennek vagy annak az embernek az elgondolásaival, alkotásával 
állunk szemben. A rejtőzködő személyiségek esetében igen intenzív 
gondolkodás szükséges a néző, olvasó részéről ahhoz, hogy az alko-
tó evilági személyiségére (az agyát mozgató érzéseire, problémáira 
szükségleteire) ráérezzen.

a gondoLkodás kényszerpáLyái

A személyes mozzanatok tudatos háttérbe szorítása az ún. tárgyilagos-
ság nevében, a gondolkodás kényszerpályáját jelenti. Mit lehet várni 
attól a magatartástól, amelyben őrizkedni kell annak még a látszatától 
is, hogy konkrét életérzés, a világ személyes megtapasztalása áll mö-
götte? Milyen bizarr indíttatás szükséges annak elhitetéséhez, hogy 
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az alkotónak voltaképpen semmi köze az életműhöz? Fogas kérdés. 
Bizonyára nem tévedünk, ha az jut eszünkbe, hogy ez a gondolkodás 
kényszerpályáját jelenti, amely többé-kevésbé megfoszt bennünket hi-
teles gondolataink közlésétől, az őszinte és igaz beszéd lehetőségétől.

Annak megfelelően, ahogyan hiányzik a saját élethez való viszony 
szabadsága, egyre behatároltabb lesz gondolkodásunk, függetle-
nül attól, hogy ezt „alkotómunkának” nevezzük vagy másnak. A 
gondolkodás szabadságát a saját élethez való viszony szabadságán 
mérhetjük le. Az ember nem teheti fel önmagának a végső kérdése-
ket anélkül, hogy a választ az adott társadalmi, kulturális, politikai 
viszonyok meg nem előlegeznék számára, és ez a mindennapi lét 
bármely részletére vonatkozik. A saját élethez való viszony így nem 
természetes viszony, hanem társadalmi vagy politikai program, és 
egyre inkább az. Ahogyan Kiss Endre fogalmaz egyik írásában, a 
„saját választásokon alapuló életvezetés állandóan összeütközik a 
politikai represszióval”.95

Ezen a gondolatszálon sokan eljutnak odáig, hogy mindenféle 
társadalmi kötöttséget tehernek, láncnak vélnek. Mondván, hogy 
a család, a szerelem, a barátság, a társaság, a munka, mind a saját 
élethez való viszonyulás szabadságát veszik el az embertől, illetve 
mozgásterünket igyekszenek lecsökkenteni. Ez azonban hamis nyom, 
hiszen – ahogyan erről már korábban szó esett – saját személyiségünk 
elválaszthatatlan a másokhoz fűződő viszonyainktól, a családtól, 
szerelemtől, barátságtól, a társaságtól és attól a munkától, amit 
végzünk. Ezekből a kapcsolatokból építkezünk, és személyiségünk 
kiteljesedése, ha egyáltalán beszélhetünk ilyesmiről, ezeknek és más 
társadalmi kapcsolatoknak köszönhetően érhető el, valósítható meg. 
A társadalmi viszonyok nem külsődleges valamik személyiségünkhöz 
képest, hanem valamennyi ember személyiségének a kifejeződései, 
amelyeknek részei vagyunk mi is.

A szabadság hiánya abban mutatkozik meg, hogy a politika 
megzavarja gondolatainkat, ellentmondásossá teszi társas kapcsola-
tainkat, elbizonytalanítja identitásunkat. Teszi mindezt a haladás, az 
emberiség, egy magasabb embereszmény nevében, kényszerpályára 
terelve az embereket, akik valójában akkor és attól szabadok, ha 
megtalálják helyüket és szerepüket természetes közösségükben, és 
békében élnek más emberekkel, akikkel szolidaritást éreznek. „Nem 
arra való a szabadság, hogy előrevigye és továbbfejlessze az emberi 
nemet, de az a szabadság, hogy minden helyzetben saját választása 
alapján megmaradhasson Homo sapiensnek” – írja Kiss Endre.96
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A saját élethez való viszonyulás, önmagunk elgondolása elvá-
laszthatatlan közösségi létünktől. Gondolati síkon megtehetjük, 
hogy a személyiség filozófiai meghatározásában elvonatkoztatunk 
ettől a körülménytől, az efféle személyiséget azonban a tartalmi 
üresség és a társadalmi meghatározatlanság jellemzi. Más szóval egy 
fikcióval álunk szemben. A valóságos életalakítás evilági és konkrét 
viszonyulásokban mutatkozik meg, küzdelemben, állásfoglalásban, 
konfliktusok vállalásában, és nem a szabadság elvont eszméjéhez való 
ragaszkodásban, mindannak a tagadásában és elutasításában, amely 
ehhez az élethez köt bennünket.

Ezek a kötöttségek néha igen terhesek, akár az életünket is ve-
szélyeztethetik. A diktatúra, a megszállás, az elnyomás, a kizsák-
mányolás olyan társadalmi determinációk, amelyek megfosztják az 
embereket társas viszonyaik alakításának a lehetőségétől. De nemcsak 
ettől, hanem a mindennapi élet értelmének végiggondolásától, önma-
gunk állandó megmérettetésétől, gondolkodásunk korrigálásának a 
lehetőségétől is, hiszen kényszerpályán kell élnünk.
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harc a tudat befoLyásoLásáért

Ha nem hangzana nevetségesnek, azt kellene mondanunk, hogy 
minden embernek joga van saját tudatműködéséhez. Joga van ahhoz, 
hogy mások ne manipuláljanak tudatával, lelkével, idegrendszerével 
– írja Drábik János. Majd így folytatja fejtegetését: „Ahogyan védelem 
illeti a testi és a nemi erőszakkal szemben, ugyanúgy védelem jár 
neki akkor is, ha az agyműködését károsítják meg.”97

Drábik János nem a tudatbefolyásolás mindennapi eseteire és 
helyzeteire gondol, a tömegtájékoztatás hatására, illetve az informá-
ciók kontrolljára, hanem szó szerint az agyműködés – vegyszerekkel, 
gyógyszerekkel, elektronikus eszközökkel, drogokkal való – befolyá-
solására. Az erőszakos tudatmódosításhoz sorolja, okkal és joggal, 
az elektrosokkot és a hipnózist is. Drábik a könyvében az öntudat-
tal, emlékezettel és önálló akarattal nem rendelkező „biorobotok” 
(robotemberek) tömeges előállításának a problémájával foglalkozik. 
Becslései szerint több százezer ilyen programozott ember él a világon, 
többségük Amerikában.98

A tudatmódosításnak ezekkel a drasztikus formáival szemben, 
amelyeket egyes kormányzatok szolgálatában álló szakértők foly-
tatnak, és amelyek kimerítik a bűncselekmény fogalmát, bennünket 
itt elsősorban az általánosan elfogadott, természetesnek tartott tu-
datbefolyásolás kérdése foglalkoztat. Nevezetesen, hogy szakmájuk 
gyakorlása során, annak részeként hogyan és miként manipulálják a 
közvéleményt, befolyásolják a közbeszéd témáit az erre hivatottak.

A közvéleményben ma már él a gyanú, hogy az elektronikus és a 
nyomtatott tömegtájékoztatási eszközök tudatosan törekszenek az em-
berek gondolkodásának a befolyásolására. A manipulációt azonban a 
modern társadalmakban senki sem veszi rossz néven, arra hivatkozva, 
hogy az emberek nem védtelenek a befolyásolással szemben, hiszen 

■  A TUdAT MAniPUlÁlÁSA
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lehetőségük van rá, hogy szemétkosárba dobják az újságot, elzárják a 
rádiót, vagy kikapcsolják a tévét. Ez igaz, pszichológiai szempontból 
azonban a helyzet korántsem ilyen egyszerű. Az ideológiai befolyásolás 
és a politikai propaganda ugyanis már az óvodában és az iskolában 
kezdődik a tanítás és ismeretátadás álruhájába rejtőzve.

A társadalmi gyakorlatban a tudatbefolyásolás ennél durvább 
formái is elfogadottak. A szekták, az álvallások úton-útfélen kínálják 
gyanús szellemi portékáikat, és érdekes módon mindig jó anyagi hát-
térrel rendelkeznek hozzá. A vallásszabadság mezében a legsötétebb 
praktikák is polgárjogot nyertek, a tudatos népbutítástól – horoszkóp, 
kártyavetés, asztrológia, a mágia, a spiritizmus – kezdve a reklámipa-
rig. Ma a reklámipar olyan erőszakkal nyomul be az emberek életébe, 
hogy annak tudati következményeit talán fel sem tudjuk fogni. Az 
első hallásra talán meghökkentő kijelentés, hogy kívánatos lenne az 
emberi szabadságjogok sorába felvenni a „saját tudatműködéséhez 
való jogot” is, meglehetősen valós problémakört érint.

egy rejtéLy nyomában

A Reader’s Digest 1982. júliusi száma szerint Amerikában mintegy 
100 000 gyermek tűnik el nyomtalanul minden évben. Ez a szám 
megdöbbentő, de legalább ekkora rejtély, hogy az FBI, amelynek pon-
tos adatai vannak arról, hogy hány autót lopnak el évente, regisztrál 
minden rablást, erőszakot, gyilkosságot, a gyermekek eltűnéséről 
nem vezet nyilvántartást. Vannak, akik arra gyanakszanak, hogy 
az FBI azért nem tartja számon ezeket az adatokat, mert „nem akar 
tudni róluk”. 99 A számok ugyanis olyan jelentős társadalmi prob-
lémára utalnak, amellyel az illetékesek nem kívánják szembesíteni 
a nyilvánosságot. 

A szülők természetesen nem nyugszanak bele a helyzetbe, egyesek 
közülük tudni vélik, hogy különböző szekták rituális célból rabol-
ják el a gyerekeket, mások szerint a szálak a szervezett bűnözés, a 
gyermekprostitúció, a pornográfia-ipar és az illegális kábítószer 
világába vezetnek. Vannak olyan vélemények is, hogy a CIA keze 
van a dologban, ezért is tussolják el az ügyet. E szerint a gyerekek 
titkos föld alatti bázisokra kerülnek, ahol kísérleteket végeznek ve-
lük, „agymosással” különleges feladatok ellátására készítik fel őket. 
Az ez irányú kísérletek nagy részét a CIA finanszírozta, illetve azok 
a milliomosok, akiket az elrabolt gyerekek szexuális manipulálása 
révén sikerült csapdába ejteniük és kompromittálniuk.
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A katonai és hírszerző szervezetekre egyébként is az emberekkel 
való manipulálás, a tudatbefolyásolás gyanújának az árnyéka vetül. 
Az emberek egy része arra gyanakszik, hogy lehallgatják a telefonját, 
az interneten keresztül ellenőrzik a számítógépét, a lakásában, mun-
kahelyén, sőt az autókban elhelyezett audiovizuális poloskák révén 
folyamatosan megfigyelik őt. A gyanút táplálja, hogy a terek, utcák 
tele vannak videokamerákkal, amelyek a rendőrséghez vannak kötve, 
a mobiltelefon alapján követni lehet tulajdonosának a mozgását, de a 
műholdas megfigyelésről is hallott már valamit a legtöbb ember.

Drábik János az elérhető információk, cikkek, tanulmányok, 
interjúk, dokumentumok és tanúvallomások alapján 400 oldalas 
könyvet szentel e téma kimerítő elemzésének. Meglátásának lénye-
ge, hogy a szabadságról szóló frázisok üres pufogtatása mögött egy 
fenyegető világ kezd formálódni. Az úgynevezett szabad világban 
kialakult egy csoport, amelynek tagjai törvény felett állónak kép-
zelik magukat, durván és kegyetlenül visszaélnek az állampolgári 
szabadságjogokkal. A legkevesebb, hogy kifürkészik a polgárok féltett 
titkait, sokkal veszélyesebb ennél, hogy az emberek tudatát kívánják 
befolyásuk alá vonni.

A könyv kimerítően tárgyalja, hogy a katonai és hírszerző körök 
hogyan próbálják drogokkal, fizikai bántalmazással, megfélemlítés-
sel, hipnózissal, agysebészettel, elektromos implantátumokkal, az agy 
alacsony frekvenciájú mikrohullámokkal történő stimulációjával az 
emberi magatartást befolyásolni. Ezeket a kísérleteket azzal próbálják 
igazolni, hogy az új technológiának köszönhetően könnyebben sike-
rül majd a társadalomból kiiktatni a „felforgató elemeket”, illetve az 
újabb hivatalos magyarázat szerint lehetővé válik majd a „terroristák 
felderítése” és a terrorcselekmények megelőzése. 

Nem vitás, hogy a vezető hatalmak óriási pénzeket fektetnek be az 
agy feletti uralom technológiájának a kifejlesztésébe, mindazonáltal 
az agyműködés tudatalatti és tudatos szintjének az ellenőrzése több 
millió, sőt több milliárd ember esetében kétségesnek látszik. A min-
dennapi élet szokásos körülményei között szinte lehetetlen minden 
ember gondolkodását és cselekvését ellenőrizni. Egyébként – és ezt 
Drábik János is elismeri – az emberek többsége nem hiszi, hogy bár-
mely kormányzat képes lenne az állampolgárok széles tömegeinek az 
ellenőrzésére. Azt a feltevést, hogy titokban, központi irányítással, 
szervezett módon, titkos eszközök bevetésével bárki képes lenne az 
emberek tudatát befolyásolni az összeesküvés-elméletek közé sorol-
ják, képzelgésnek, fantáziadús spekulációnak tartják.
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Az erőszakos tudatbefolyásoláshoz folyamodó hatalmi körök ál-
lítólagos szándékukat aligha tudják kivitelezni a szakma képviselői 
– ideg- és elmegyógyászok, pszichológusok – nélkül. Drábik szerint 
a szakemberek ebben a projektumban részben tudatosan, részben 
akaratlanul nyújtanak segítséget egy-egy részletkérdés feltárásában. 
A terhükre írja, hogy mentális betegségben szenvedőnek diagnoszti-
zálják, és elmegyógyintézetekbe zárják azokat a személyeket, akik azt 
állítják magukról, hogy agykontroll áldozatai lettek. Ez emlékeztet 
arra, mondja, amikor a Szovjetunióban az elmegyógyászatot fel-
használták a másként gondolkodók lejáratására és elhallgattatására. 
Tagadhatatlan, hogy ilyesmi előfordult, és ma is előfordulhat. Azt 
állítani azonban, hogy „néhány megbízható és tisztességes orvostól 
eltekintve az elmegyógyászat egész rendszere kiszolgálja az agykont-
roll amerikai működtetőit”, túlzás, és ez a vád inkább gyengíti, mint 
erősíti az erőszakos tudatmódosításra vonatkozó feltevést.

Az emberek gondolkodásmódjának teljes ellenőrzése (az agy és az 
idegrendszer közvetlen befolyásolásával) technikailag ma még nem 
lehetséges, de a fejlemények ilyen irányba mutatnak. Semmi okunk 
kételkedni abban, hogy ha ezen a téren sikerül új eredményeket elérni, 
azokat a kivételezett helyzetben levő, nagy vagyonnal és hatalommal 
rendelkező csoport pénzügyi és vagyoni helyzetének a megőrzése és 
növelése érdekében gátlástalanul fel is fogja használni. 

 A tudat manipulálásával kapcsolatos veszély talán nem is erről 
az oldalról fenyeget elsősorban. A miniatűr szerkezetek beültetése 
az ember testébe, amelyeken keresztül a hatalmi körök megfigyelik 
és vezérlik az embereket, nemcsak költséges és körülményes, hanem 
tulajdonképpen felesleges is. Nincs rá szükség, hiszen az embereket 
érzékszerveiken keresztül is eredményesen befolyásolni lehet: gon-
dolkodásukat az alakítja, amit látnak, hallanak, olvasnak. Márpedig 
az információáramlás könnyűszerrel cenzúrázható, kisajátítható, 
manipulálható, irányítható, meghamisítható, ami által széles nép-
tömegeket lehet nap mint nap manipulálni. Az emberek el vannak 
árasztva olyan információkkal, amelyek értékelése, szétválogatása és 
elemzése rendkívül nehéz. A téves elképzelések, hibás következtetések 
mintegy be vannak programozva az agyműködésbe. A szándékosan 
sulykolt nagy hazugságokat nehéz kiszűrni, a tömegtájékoztatási 
eszközök propagandisztikus szerepével nehéz megbirkózni. Ez a 
tudatmódosítás királyi útja.
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 a hírközLés „függetLensége”

A sajtószabadság és a hírközlés „függetlensége” ma már a dajkamesék 
sorába tartozik. A háttérhatalom, amely a média és a reklámipar 
formájában életünk minden szegmentumában jelen van, sohasem 
mondana le a tudatbefolyásolás rejtettebb vagy nyíltabb formáiról. 
„Ma a tömegtájékoztatás csak azt tudatja velünk, amit a szervezett 
közhatalom és a szervezett pénzhatalom tudatni akar a közvélemény-
nyel” – írja Drábik János.100 A helyi lapok, kábeltelevíziók, lokális 
rádióadók rendelkeznek ugyan némi mozgástérrel, de a világ esemé-
nyeit illetően rá vannak utalva a nagy hírügynökségekre, amelyek 
felett a szervezett hatalom teljes ellenőrzést gyakorol.

A média felépítése és működése olyan, hogy annak az akarata 
érvényesül benne, aki – a formális jogi korlátozások ellenére – ren-
delkezik vele. Ezen a helyzeten az újságírók és szerkesztők szándéka 
nem sokat változtat. A pénzhatalom a média révén most története-
sen azt igyekszik elhitetni az emberekkel, hogy tulajdonképpen az 
állam az, amely a szólás- és sajtószabadságot veszélyezteti. Miközben 
perfid módon korlátozza az állam befolyását, mintegy demonstrálva 
a szólás- és sajtószabadságot, immár maga az állam is a szervezett 
pénzhatalom hegemóniája alatt működik.

A tömegtájékoztatás intézményei ugyanazon bankok és nagy-
vállalatok birtokában vannak, mint maga az állam.  Megtévesztésül, 
a látszat kedvéért, a figyelemelterelést szolgálva néha más nézetek, 
megközelítések, elemzések is megjelennek a sajtóban, ezek azonban 
a valóság szempontjából többnyire harmad- vagy negyedrangú 
kérdéseket feszegetnek. Tanúi lehetünk mesterségesen gerjesztett 
közvitáknak is, amelyek természetesen manipulációs célokat szol-
gálnak – írja Drábik János, aki a Szabad Európa Rádió nyugdíjas 
vezető programszerkesztőjeként vélhetően alapos bepillantást nyert 
a tájékoztatás világába.

A közvélemény agymosáson megy keresztül, egyféle világlátásban 
részesül. A nemzetközi pénzügyi hatalom szempontjából az a lénye-
ges, hogy a médiában látottak és hallottak támogassák, segítsék az 
általuk megálmodott új világrend kialakításának gondolatát. Ha erre 
hajlandóság mutatkozik, teljesen mindegy, hogy az újságírók ezt mi-
lyen színvonalon teszik, hogy jobb- vagy baloldali-e a szerkesztő, ke-
resztény vagy mohamedán szájából hangzik-e el az adott vélemény.101 
Ilyen körülmények között helye van a társadalmi vitáknak. Csakhogy 
bármilyen kérdés kerüljön a közvélemény elé (bevándorlás, erőszakos 
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bűncselekmények, droghasználat, prostitúció, emberkereskedelem), 
annak kimenetele – mintegy a bajok orvoslásaként – a polgárok 
fokozottabb tudati ellenőrzését szolgálja. Könnyűszerrel lehet olyan 
vitákat generálni, olyan hangulatot teremteni a közvéleményben, 
melynek hatására az emberek azokat ítélik el, akik rámutatnak a 
disznóságokra, hangot próbálnak adni igazságérzetüknek.

médiadiktatúra

Ma talán a tévé befolyásolja legnagyobb mértékben az emberek tu-
datállapotát. Richard Layard adatai szerint, aki, mint már említettük, 
a boldogságról írt könyvet, a brit átlagemberek naponta három és fél 
órát ülnek a tévé előtt, ami azt jelenti, hogy egész életükre kivetítve 
több időt töltenek tévénézéssel, mint munkavégzéssel.102 Európában 
valamivel alacsonyabbak a nézettségi mutatók, de csaknem minden 
országban két óra fölött van. Ezt az időt, mondja Richard Layard, 
más valamitől kell, hogy elvegyék az emberek. A tévézés általában 
az emberi kapcsolatok ápolásának a rovására megy, a közösségi élet 
jelentős mértékben visszaszorul. Az emberek kevesebbet sportolnak, 
kevesebbet szórakoznak, ritkábban járnak társaságba. Annak ará-
nyában, ahogyan beszűkülnek kapcsolataik (és elsorvadnak izmaik), 
kreativitásuk is csökken, a közéletben való részvételi igényük lelo-
had. Egyre kevesebb idő jut az olvasásra is, ami szintén a szellemi 
frissesség rovására megy.

Sokan állítják, hogy a televízió az oka a közösségi élet hanyatlásá-
nak. Én azonban hajlamos vagyok azt hinni, hogy a sorrend fordított: 
a közösségi élet hanyatlása tette tévénézővé az emberek millióit. A jó 
kapcsolatokkal rendelkező, közéleti szerepet vállaló, kreatív emberek 
kevés időt töltenek a tévé előtt, már csak azért is, mert az a színvonal 
nem elégíti ki őket.

Annak ellenére, hogy a tévézés passzív időtöltés, a televízióban 
látott dolgok nagymértékben befolyásolják világlátásunkat és visel-
kedésünket. Tudattorzító hatása – amellett, hogy a reklámok révén 
manipulálja az embereket – abban mutatkozik meg, hogy torzítva 
mutatja be a valóságot. Állítólag a nézők igényének kielégítése, va-
lójában inkább az érdeklődés felcsigázása érdekében a tévé az életet 
nem olyannak mutatja be, amilyen, hanem a szélsőséges élethelyze-
teket állítja a műsorpolitika középpontjába. Sokkal több az erőszak, 
közönségesebbek és brutálisabbak az emberek, durvább a szex, 
zavarosabbak a viszonyok, mint a hétköznapi életben. A képernyőn 
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megjelenő erőszak és káosz idővel eltompítja, érzéktelenné teszi az 
embereket, ami különösen a gyerekekre nézve veszélyes, akik még 
több időt töltenek tévénézéssel. Tekintettel arra, hogy hajlamosak 
a mintakövetésre, könnyen kaphatókká válnak tiltott, erőszakos 
cselekményekre.

A képernyő előtt töltött idő arányában az emberek egyre nagyobb 
késztetést éreznek magukban arra, hogy sztárokhoz hasonlóan ők 
maguk is lopjanak, vagy ha sérelem éri őket, igazságot szolgál-
tassanak. Késztetést éreznek arra, hogy a kigyúrt, szilikonmellű 
sztárokhoz kezdjék viszonyítani partnerüket, akivel szemben egyre 
inkább nő az elégedetlenségük. A televízió a naponta felvonultatott 
bájgúnárokkal és duzzadó keblű szépségekkel egyre növekvő elége-
detlenséget szít a való világhoz tartozó emberek között. Hol fogják a 
mindennapi emberek ezeket a kisminkelt, utolérhetetlen testalkatú 
férfiakat és nőket megtalálni? A filmekben tapasztalt lazaság, amora-
litás, amit naponta látnak a képernyőn, partnercserére, normaszegő 
viselkedésre, drogfogyasztásra sarkallja őket.

A szakemberek évtizedek óta vitatkoznak azon (teljesen felesle-
gesen), hogy vajon a tévében látottak hogyan hatnak a való életre. Az 
erőszak agresszívebbé teszi-e őket? Az ide vonatkozó pszichológiai 
kísérletek minden kétséget kizáróan százszor bebizonyították, hogy 
az agresszív filmek nézése után durvábbak egymáshoz a gyerekek az 
iskolában és a játszótéren. Az Egyesült Államokban azt is kimutatták, 
hogy az ökölvívó-mérkőzések után csaknem tíz százalékkal megugrik 
az emberölések száma.

A tévében mutatott erőszak pszichológiai értelemben kimeríti 
az ifjúság elleni bűncselekményt, beleértve az ifjúság tudatos és 
szándékos megrontását is. Mégsem történik semmi. Nemcsak a 
mintakövetés veszélyes, a legnagyobb kárt az okozza, hogy a tévé 
sokkal több erőszakot és tiltott szexet mutat be, mint ami a valóság-
ra jellemző. A gyermeklélek elhiszi, hogy ilyen a világ, ez a mérce, 
ehhez kell igazodni, ilyen világba kell belenőni. Idővel aztán ilyen 
késztetéseket éreznek maguk is, efféle szándékokat kezdenek a lelkük 
mélyén dédelgetni.

Hogy félreértés ne essék, nem a televízióval van baj, az jó szol-
gálatot tenne, ha a valóságot olyannak mutatná be, amilyen, ha az 
eligazodást segítené. A műsorpolitika az, amire sem a lelki egészség, 
sem a közösségi élet szempontjából egyszerűen nincs mentség. 
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a teLevízió boLdogtaLanná tesz

Egy társadalomban az emberek nagyon csekély száma milliomos. 
Az emberek többsége egész élete során nem kerül személyes kapcso-
latba egyetlen milliomossal sem. Nincs róla közvetlen tapasztalata. 
Tapasztalataik a magukhoz hasonló emberek életére korlátozódnak. 
Ezzel szemben a tévében felvonultatott szereplők fele milliomos, a 
többi sztár, valamilyen híresség, és csak 10%-uk normális, hétköz-
napi ember. A kamera révén bepillantást nyerünk a gazdagok és 
hírességek életébe, hálószobatitkaiba, megismerjük dőzsöléseiket, 
rigolyáikat, szeszélyeiket. Vagyis a tévé olyan világot ábrázol, amely-
ben az emberek összehasonlíthatatlanul jobban élnek, gazdagabbak, 
felelőtlenebbek, ugyanakkor befolyásosabbak, szebbek, ügyesebbek, 
rátermettebbek, mint az átlagember. Minél többet nézik a televí-
ziót, annál örömtelenebbnek, színtelenebbnek, keservesebbnek, 
kisszerűbbnek látják saját életüket. Annál alacsonyabbra taksálják 
saját jövedelmüket, elért eredményeiket, ami növeli elégedetlen-
ségérzésüket. Boldogságszintjüket nem társadalmi helyzetüknek 
és a hozzájuk hasonló státusú és hasonló jövedelmű emberek valós 
lehetőségeinek a köre határozza meg, hanem egy hamis álomvilág. A 
televízió negatív hatással van valóságérzésünkre, ezért boldogtalanná 
tesz bennünket.

Azt is kimutatták, hogy a televíziózás közben látott reklámok 
költekezésre ösztökélik a nézőket. Heti plusz egy óra televíziózással 
töltött idő következményeként négy dollárral többet költenek az 
emberek felesleges dolgok megvásárlására. Úgy érzik, hogy lépést 
kell tartaniuk a többiekkel – írja Richard Layard.103

Mások is felfigyeltek a tévé és a rossz közérzet összefüggéseire. 
Stefan Klein szerint például – akit szintén a boldogság titkát kereste 
könyvében – ezt írja: „Már csupán egyetlen, a tévé képernyője előtt 
eltöltött este szürkének és értelmetlennek láttatja világunkat.”104 Az 
összefüggés világos. A mesés hatalom, a szerelmi kalandok, a fényűző 
partik, első osztályú autók, a mértéktelen pazarlás, a normaszegés, az 
erőszak, a gátlástalanság, mindez egyszerre és ömlesztve óhatatlanul 
azt az érzést kelti a nézőben, hogy saját élete szerencsétlen, üres, ér-
telmetlen, kész csődtömeg. A tévé olyan mércét állít elénk, mondja 
Klein, amelynek senki emberfia nem képes megfelelni. Arra késztet 
bennünket, hogy mind többre vágyjunk, és hiába vásároljuk meg a 
reklámozott termékeket, holnap újabb termékekkel bombáznak ben-
nünket. A fogyasztás nem tesz boldogabbá, a mértéktelen pazarlásnak 
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viszont előbb vagy utóbb megisszuk a levét. Más veszély is leselkedik 
ránk. Mindenféle aktivitás, érdeklődés fokozza életkedvünket, a 
tévézésben viszont éppen az aktivitás hiányzik. 

az írott sajtó 

Az újságírás olyan, amilyen: sok a mellébeszélés, a törleszkedés, az 
inkompetens okoskodás. Nagyon sok a buta, kontár újságíró, aki 
jól-rosszul összekalapált cikkekkel írja tele nap mint nap a lapokat, 
századszor ugyanazt, ugyanúgy. A cikkeken jól érzékelhető a min-
denkori megfelelni akarásból származó izzadság szaga, amint ma-
gyarázni próbálják a magyarázhatatlant, igazolni az igazolhatatlant, 
szépnek lefesteni a rútat, vagy fordítva, bemocskolni a jót. A sajtó 
alapján minden képlékeny és minden alapvetően zűrzavaros. A zűrza-
var szándékos. Az a szándék húzódik meg mögötte, hogy az uralkodó 
réteg megszilárdítsa vele a hatalmát, az emberek tudatmódosításával 
átvegyék (megőrizzék) a társadalom egészének irányítását.

A zavarkeltés, a befolyásolás nem kíván túl nagy erőbefektetést. 
Az emberek többnyire olyan társadalmi körülmények között élnek, 
amelyek közepette szocializálódásuk során hozzászoknak a hierar-
chikus struktúrákhoz, a feletteseknek való vak engedelmességhez, a 
dogmatikus gondolkodáshoz. Ezért viszonylag könnyű befolyásolni 
őket, alkalmasak új tudatmódosító programok befogadására. Azt is 
mondhatnánk, hogy kondicionálva vannak az engedelmességre, a 
parancs által történő irányításra.

a tudatbefoLyásoLás technikái

Az emberek a kondicionálástól függetlenül is fogékonyak a hazugság-
ra, mert hozzá vannak szokva a tündérmesékhez. A modern tündér-
mesék a pénzről, a hatalomról, a fényűző életmódról, a szegénylegény 
meggazdagodásáról szólnak, ami megrészegíti az embereket. Ezekre 
a mesékre van szükségük azoknak, akik elveszettnek, senkinek, fe-
nyegetettnek érzik magukat emberi kapcsolataikban.

A The New York Times cikke szerint a CIA már a hidegháború 
kezdetén „egészségügyi, tudományos és emberi erőforrásokkal foglal-
kozó” albizottságot hozott létre, amely többek között agykutatással, 
voltaképpen tudatbefolyásolással foglalkozó programokat támogatott 
közpénzeken. Ezekben a kutatásokban számos intézmény, egyetem, 
kórház, klinika, büntetés-végrehajtó intézet, alapítvány vett részt. A 
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különböző kutatások közös célja annak feltárása volt, hogy hogyan 
lehet befolyásolni és ellenőrzés alá vonni az emberek gondolkodását 
és magatartását különböző drogok, alkohol, vegyi anyagok által. A 
repertoárban más is szerepelt: hipnózis, mágikus fogások, kondicio-
nálás, sokk-kezelés, zaklatási technikák, betegségokozó baktériumok, 
bacilusok, alvásmegvonás, pszichoterápia stb. 

A tudatbefolyásolásnak ezek az utóbbi módszerei, ellentétben a 
drogokkal, tömegméretekben nem váltak be. Talán nem is nagyon 
volt szükség rájuk, hiszen olyan idők jártak, amikor egy egyszerű 
gumibottal is „lenyűgöző eredményeket” lehetett elérni. A szovjet 
politikai rendőrség kihallgatási módszereinek sokáig nem volt párja 
a világon. Addig kínozták áldozataikat, amíg azok – köztük a nagy 
múltú és tekintélyes bolsevik vezetők – egymás után eskü alatt áru-
lónak nem vallották magukat. Természetesen mindenütt a világon 
rájöttek, hogy az emberek bizonyos határon túl nem képesek a fájdal-
mat elviselni, ezért magukra vállalnak olyan bűncselekményeket is, 
amelyek teljesen ellenkeznek személyiségükkel, értékrendszerükkel, 
korábbi életvitelükkel. A kínaiaknak hasonló módon sikerült beisme-
rő vallomásokat kicsikarniuk nemcsak az amerikai hadifoglyokból, 
hanem bárkiből. Az amerikaiak sem mentek a szomszédba ötletekért, 
amiről a guantánamói börtöntábor foglyai tudnának sokat mesélni. 
„Itt az ideje, hogy Európa összeszedje politikai akaratát és segítsen 
Amerikának végre lezárni a történelem e szégyenteljes fejezetét” – 
jelentett ki Baroness Sarah Ludford, a hírhedt guantánamói börtön-
tábor bezárása kapcsán.105

Ma az emberi jogi bizottságok részéről akkora nyomás nehezedik 
a kormányokra, hogy a vallatásban (és tudatbefolyásolásban) hu-
mánusabb technikákat kényszerülnek alkalmazni. Látszólag külső 
kényszer nélkül kell eredményt elérniük. Ilyen légkörben kapott 
hátszelet a tudatbefolyásolásra és magatartásváltozásra irányuló 
kutatás, és ezzel eljött a gyógyszeripar, a drogüzérek, pszichológusok 
és mágusok aranykora. A cél úgy meggyötörni az embereket, hogy 
a kihallgató a vallatójára mint barátjára és megmentőjére tekintsen, 
és (a teljes lelki összeomlást elkerülendő) önként és dalolva öntse ki 
neki a szívét-lelkét.

Az új idők szele ösztönözte a katonai és hírszerző szerveket arra, 
hogy a tudatbefolyásolás (agykontroll, agymosás) tanulmányozására 
ambiciózus programokat dolgozzanak ki. Felvillant annak a lehetősé-
ge, hogy a magatartáskutatásnak társadalmi dimenziót lehetne adni: 
az új kihallgatási és megfélemlítési technikákat minden problémásnak 

…az emberek 
bizonyos határon 
túl nem képesek a 
fájdalmat elviselni, 
ezért magukra 
vállalnak olyan 
bűncselekményeket 
is, amelyek teljesen 
ellenkeznek 
személyiségükkel, 
értékrendszerükkel.



■ Hódi Sándor ■ 148 ■  Életpszichológia ■■■  

■■■  ■■■  

vélt emberi magatartásra ki lehetne terjeszteni, talán a társadalom 
egészének az ellenőrzésére és hatékony befolyásolására is fel lehetne 
használni. Az erre irányuló bőkezűen támogatott programok azonban 
nem jártak használható pozitív eredménnyel. Nemcsak a katonai és 
hírszerző szervek elégedetlenek az érintett szakmabeliek munkájá-
val, hanem a kormányok is, hiszen nem sikerült kidolgozni azokat 
az eljárásokat és eszközöket, amelyek révén a terroristák kiszűrésén 
túlmenően, a társadalmi devianciákat ellenőrzés alá lehetett volna 
vonni, és vissza lehetett volna szorítani.

Ezeknek a pszichológiai technikáknak az elemzésébe nem kí-
vánunk itt részletesen elmerülni, az emberek tudatműködése, 
megismerő- és felfogóképessége drogok, vegyszerek, elektrosokk, 
pszichológiai kezelés nélkül is meglehetősen bizonytalan és zavart 
állapotban van. Az emberek könnyen elvesztik személyiségüket, 
és egy ponton túl képtelenek saját fejükkel gondolkodni, látszólag 
külső erőszak nélkül is alkalmassá válnak érzelmi és magatartásbeli 
változásra. 

Az viszont kiderült, hogy a modern társadalom embere – külö-
nösebb agymosás nélkül is – egyidejűleg szinte több tudatállapotban 
van. A társadalmi gondolkodási és magatartási minták oly mértékben 
elmosódtak, ellentmondásosak, hogy képtelenség kiigazodni rajtuk. 
Emiatt fokozott, elhúzódó és változatos stressz nehezedik rájuk, 
akik egymásnak ellentmondó üzeneteket kapnak helyzetükre, jövő-
jükre, életükre, sőt saját mibenlétükre vonatkozóan. A stressz elől 
menekülve el sem lehet tiltani őket a tudatbefolyásoló vegyszerektől, 
drogoktól, praktikáktól.

szenvedéLyek rabságában

Ezzel eljutottunk a szenvedélybetegségekig, a szándékolt tudatmódo-
sításig, amikor is az egyén úgy próbál a helyzetén változtatni, hogy 
valamilyen ajzószert használva az egyik tudatállapotából egy másik 
tudatállapotba menekül.  A szenvedélybetegség olyan magatartás, 
amit a társadalmi manipuláció által megfélemlített, önmagában 
elbizonytalanodott ember tehetetlensége szül – olyan tudatforma, 
amely állandósítja ezt a tehetetlen félelmet, és megfosztja az em-
bert a helyzete megváltoztatásához szükséges adekvát cselekvés 
lehetőségétől.

A társadalmi mozgások, konf liktusok elsősorban az embereken 
belül folynak le.  Nemcsak kívülről szembesülnek a normákkal, a 
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morállal, hanem az értékválság belülről, saját gondolkodásukban 
zajlik le. A szenvedélybetegség ennek az értékválságnak az egyik 
tünetegyüttese.

A szenvedélybetegségek mibenlétét, az ellenük való küzdelmet a 
politikai és a tudományos semlegesség légköre lengi be, elkendőzve a 
lényeget. A közkeletű mitológiák106 azon a racionálisnak tűnő felte-
vésen nyugszanak, hogy az alkoholisták, dohányosok, drogozók nem 
tudják, hogy mit tesznek, nincsenek tisztában cselekményük követ-
kezményeivel. Ha felvilágosítómunkával sikerülne őket meggyőzni 
káros szenvedélyük veszélyességéről, jelentős sikereket tudnánk elérni 
az alkoholizmus, a dohányzás és a drogok elleni küzdelemben.

Ennek a mítosznak nem sok köze van a valósághoz. Az alkohol, a 
drog, a cigaretta nem rossz szokás, nem úgy kell tekintenünk rájuk, mint 
rossz példát követő tanult viselkedésre, hanem azért isznak, dohányoz-
nak, fogyasztanak drogot azok, akik ezt teszik, mert függővé válnak 
a tudatmódosító vegyületektől. Tulajdonképpen nem maguk a szerek 
érdekesek számukra, hanem a megváltozott közérzet és tudatállapot. 
Megfigyelések igazolják, hogy azok a tudatmódosító szerek, amelyeknek 
a farmakológiai hatásai erősebbek, könnyebben okoznak függőséget.

A drogpolitika (ezen a függőségi betegségek elleni küzdelmet 
értjük) számos kétséget ébreszt a törekvés őszinteségét illetően. Ah-
hoz, hogy milliók számára elérhetőek és hozzáférhetőek legyenek, 
a tudatmódosító szereket valakinek gyártania és forgalmaznia kell. 
Elgondolkodtató az is, hogy a függőség egészségügyi vonatkozásaival 
kapcsolatos kutatásokat olyan alapokból finanszírozzák, amelyek a 
cigaretta, az alkohol stb. terjesztésében érdekeltek. Bármilyen nemes 
cél vezérelje is magukat a kutatókat, az új ismereteknek köszönhető-
en nem kevesebb, hanem egyre több a dohányzó, az alkoholista és a 
drogfüggő ember a világon. Az új farmakológiai ismeretekkel akkor 
lehet nagy jövedelemre szert tenni, ha azokat további tudatmódosító 
szerek létrehozására, vagy a meglévők hatékonyságának a növelésére 
használják fel, és nem pedig a piac felszámolásával.

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a „gonosz” a farmakológiai 
kutatókban rejlik, hanem azokra a homályos tudatkonstrukciók-
ra szerettem volna rámutatni, amelyek kvázi a prevenció alapjául 
szolgálnak. Senki sem hiszi, hogy az ecstasytabletták gyártásával a 
hajléktalanok robbantak be a piacra. És bizonyára azzal is tisztában 
van mindenki, hogy a gyártókkal és forgalmazókkal kapcsolatos 
oknyomozó tevékenység igen fenyegető tud lenni, tulajdonképpen 
napjainkban a legveszélyesebb foglalatosságok egyike.
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Az alkohollal, nikotinnal, drogokkal kapcsolatban elhangzó 
szavak, a függőségről kialakított és terjesztett mítoszok ellentétben 
állnak a valósággal. Az alkohol, a nikotin, a droghasználat a valóság-
ban a javakról szól, a felbecsülhetetlen haszonról, az emberek önként 
vállalt befolyásolhatóságáról. Vagy elfogadjuk az ártalmat, amit az 
alkohol, nikotin, drog okoz, és azt mondjuk rá, hogy igen, „ez van”, 
együtt kell élnünk velük, vagy maszatolás nélkül el kell utasítanunk 
ezeket az ártalmakat. Minden egyéb csak kibúvó, játék a szavakkal. 
Nincs ártalomcsökkenés, részleges tiltás, részleges rehabilitáció, ha-
nem – ahogyan Peter Cohen mondja – csak ártalom van, vagy annak 
maradéktalan elutasítása.107 A gyakorlat azt bizonyítja, hogy egyik 
út sem járható. Marad a józan észre való hivatkozás, ami – lássuk 
be – sovány vigasz.

a drogpoLitika LiberaLizáLása 

Figyelemre méltó, hogy a drogpolitikát leghevesebben arról az oldal-
ról bírálják, amely – az emberi méltóság védelmére hivatkozva – a 
kirekesztés és diszkrimináció csökkentését és a hatékony „kisebb-
ségvédelem megvalósítását” kéri számon. Nevén nevezve a dolgokat, 
ez a szemlélet a drog liberalizálását szorgalmazza.

Különös meghasonlása ez az emberi gondolkodásnak, amely a 
drogfogyasztók érdekeinek a képviseletét tartja elsőrangú kérdésnek 
az emberi „szabadságjogokra”, az „életművészetre”, a másokkal való 
törődésre hivatkozva. Kárhoztatva ugyanakkor azt a társadalmi 
gyakorlatot, amely „nem valami érdekében”, hanem valami – értsd 
a drog és droghasználat – ellen való fellépést szorgalmazza. Ezzel 
kapcsolatban némely szerző egyenest a régi keresztes háborúkkal vagy 
boszorkányüldözésekkel von párhuzamot. Mi több, az így érvelők 
magát a drogfogyasztó viselkedést elítélő, tiltó, stigmatizáló politikát 
teszik felelőssé számos társadalmi és közegészségügyi problémáért. 
Ha a tiltás megszűnne, ha bárki bármikor hozzáférhetne a drogokhoz 
a sarki fűszerüzletben, a droghasználat miatt elítélt börtönpopulá-
ció csökkenne, a drogkereskedelem és annak fegyverkereskedéssel, 
pénzmosással, embercsempészettel való összefonódása is megszűnne, 
mondják.108

Így áll a feje tetejére végül minden a világon. Ha az antialkoholista 
hagyomány felől közelítjük meg a problémát, az individualizáció 
előretörésével minden restriktív politika bukásra van ítélve. Előbb 
vagy utóbb, de menthetetlenül fel lesz számolva minden társadalmi 
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akadály, amely az egyéni kedvtelés útjában áll, függetlenül attól, hogy 
ez a kedvtelés milyen társadalmi következményekkel jár. 

Kelemen Gábor, aki egyik szószólója a drogpolitika liberalizálá-
sának Magyarországon, ezt írja: „A modern társadalom egyik alap-
vető ellentmondása az, hogy miközben megteremtette az egyéniség 
arculatát meghatározó szenvedély eszményét, addig az elidegenülés 
különböző formái akadályozzák az embereket abban, hogy konstruk-
tív módon legyenek szenvedélyesek.”109 Fel sem merül benne, hogy a 
kárhoztatott elidegenedés különböző formáit épp az individualizáció 
hozta létre, és a modern társadalom anomáliái (ellentmondásai) ennek 
a folyamatnak a következményei. 

El kell fogadni, érvel a tanulmány szerzője, hogy vannak, akik a 
drogfogyasztást a szenvedélyes élet kellékének tekintik, következés-
kép nem lehet humánus drogpolitikát folytatni az emberek szenvedély 
iránti szükségletének figyelembe vétele nélkül.110 Ebben a szemléleti 
keretben az absztinencia, a mértékletesség és a józanság távoli ide-
álként jelenik meg, és nem rövid távon megvalósítandó reális vagy 
optimális célként. Nem véletlen, hogy a megelőzést, a védekezést 
propagáló hatékony drogpolitika néhány nyugat-európai országban 
már a „lejárt szavatosságú” eszmék tárházába került.

Erre az erőszakos hangra érdemes odafigyelnünk. Azt jelzi, hogy 
a jövő a kötelezettségek nélküli szabadságé, a drogos élményeké, ame-
lyekre úgy kell tekintenünk, mint az individuum önmegvalósításának, 
megkonstruálásának az egyik eshetőségére. Ezt úgy kell értenünk, 
hogy a tudatmódosító szerek veszik át a vezérszerepet a személyiség 
önformálásában. A drogok által kiváltott élmények ugyanis a modern 
korban az önkifejezés extrém lehetőségeként jelentkeznek – írja Ke-
lemen Gábor az új drogstratégiát szorgalmazó tanulmányában.111

A XIX. században még csak a „művészi elit” egy része tapasztal-
hatta meg a drognak köszönhetően az „emberi létezés határhelyzete-
it”. A múlt század második felében viszont már széles tömegek vélték 
úgy, hogy nekik is jogukban áll drogokkal önmagukat „tesztelni”, 
különleges élményekre szert tenni. Sajnos a modern állam – mond-
ják a drogliberalizáció hívei – ezt csak a sportban és a szerelemben 
engedélyezi. A szemrehányás nem ok nélküli, hiszen a sportban a 
különböző ajzószerek gyártásával és felhasználásával messzemenően 
támogatja az egyén képességein túlnövő helyzetek átélésének lehetősé-
gét, az irreális teljesítmények elérését. A helyzet ebből a szempontból 
csakugyan visszás, a fegyelmező hatalom bizonyíthatóan részrehaj-
ló, még akkor is, ha formálisan fellép a sportban a doppingszerek 
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használata ellen. Ez esetben, úgy látszik, nem számít, hogy mi lesz 
a mindenáron teljesítményre való törekvés következménye, jóllehet 
a doppingszerek éppúgy tönkreteszik a testet, és rabságba döntik 
a lelket, mint azokét, akik csak kedvtelésből folyamodnak hozzá, 
egyszerűen szeretnék jól érezni magukat a saját bőrükben.

az anómiás áLLapot

A magyar társadalomban már a hetvenes-nyolcvanas évekre elha-
talmasodott egy fajta, Emil Durkheim-i értelemben vett anómia, a 
társadalmi normák összekuszálódása, szétesése, ami sok esetben a 
személyiség elbizonytalanodásához, a lelki egyensúly megőrzéséhez 
szükséges mindennapi rutinok elvesztéséhez vezetett. A pszichiátriai 
betegségek halmozott előfordulása erre vezethető vissza, írja Kiss End-
re a Szubjektív gondolatok a társadalmi anómiáról című fejtegetésé-
ben.112 Kiss szerint az egyének „az alakuló vagy hiányzó új normákkal 
nem tudnak azonosulni ezért nem képesek a társadalom aktív tagjává 
sem lenni”. Ebben a helyzetben az egyén részéről a visszahúzódástól, 
a legszélsőségesebb devianciáktól a betegségbe menekülésig számta-
lan megoldás vetődhet fel, és „a személyiségjegyek határozzák meg 
döntően, hogy ki melyiket „hagyja” érvényesülni”. Megállapításával 
egyet lehet érteni, az időhatárok kijelölése azonban, mármint hogy 
az anómiás helyzet a hetvenes-nyolcvanas években alakult volna ki, 
vitatható, hiszen például az öngyilkosságok gyakorisága száz évre 
visszamenőleg mindig magas volt Magyarországon. Meglátásom 
szerint a tévedés lehetősége már az anómia fogalmában, Durkheim 
eredeti elgondolásában is ott rejlik. Durkheim értelmezésében az 
anómia113 a modern társadalmakban tapasztalható jelenség, amely-
ben a hagyományos normák és szabályok úgy lazulnak föl, hogy nem 
képződnek helyettük újak. A társadalmi élet egyes területein a visel-
kedési szabályok elbizonytalanodnak, a társadalmi normák elvesztik 
az egyének viselkedésére irányuló befolyásukat. Ez a melegágya a 
különböző deviáns viselkedésformáknak, mondja.

Nos, ezzel kapcsolatban két ellenvetés is kínálkozik. Az egyik az, 
hogy a társadalmi élet csak a maga folyamatosságában, az egyének 
és egymást követő generációk dinamikus kölcsönhatásának ered-
ményeként képzelhető el, ami – kisebb vagy nagyobb mértékben 
– eleve magában foglalja a társadalmi normák és viselkedési szabá-
lyok folyamatos változását. Ilyenformán anómia mindig volt és lesz 
is, amíg az ember társadalomban él. Ez nem mond ellent annak a 
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meglátásnak, hogy előállhat olyan helyzet, amelyben ez a jelenség 
gyakoribb, és következményeit tekintve súlyos társadalmi problémák 
forrásává válik. 

A másik ellenvetésem az anómia elméletével kapcsolatban az, hogy 
a normák, viselkedési szabályok akkor is léteznek, adva vannak, ha az 
emberek kisebb vagy nagyobb része nem tartja azokat magára nézve 
kötelezőnek. Mindig voltak és vannak emberek, akik megszegik a 
normákat, nem tisztelik a törvényeket. Ez azonban a kultúra függ-
vénye. Azokban a civilizációkban, amelyekben a normaszegő visel-
kedést szigorúan büntetik, ritkán fordul elő normaszegő viselkedés, 
ahol viszont következmények nélkül, büntetlenül lehet az együttélés 
normáit megszegni, ez általános jelenséggé válik.

A keresztény hagyományokon alapuló nyugati kultúrában min-
denki tisztában van az együttélés normáival. A tízparancsolat nem 
vesztette érvényét attól, hogy sokan nem tartják be. A lopást és a gyil-
kosságot nem lehet a társadalom anómiás állapotával magyarázni. Igaz, 
hogy nem lehet minden tolvaj kezét levágni, minden gyilkost karóba 
húzni, de a törvényeket sem szabad kijátszani. A deviáns jelenségekkel 
kapcsolatban nem szerencsés társadalmi normahiányról beszélni. A 
normák mindig adva vannak, a normák betartásával vannak bajok. 
Társadalmi bajok abból származnak, ha egyes társadalmi csoportok 
fenntartják maguknak a jogot, hogy a norma fogalmát és tartalmát 
újraértelmezzék, azt saját szájízük szerint, partikuláris érdekeiknek 
megfelelően használják. A normaszegő viselkedés eluralkodásának 
az oka a hatalmat gyakorló, kiváltságos helyzetben levő csoportnak 
a privilegizált helyzetében keresendő. Szószegő, önkényeskedő, a tör-
vényt semmibe vevő, illetve azt saját kényük-kedvük szerint módosító, 
értelmező vezetők, országgyűlési képviselők mérhetetlen kárt okoznak 
gondolkodásmódjukkal és tevékenységükkel. Nemcsak visszaéléseik-
kel, korrupciós ügyeikkel, hanem azzal is, hogy viselkedési modellé 
válnak mások számára, amennyiben látványosan azt az üzenetet köz-
vetítik az emberek felé, hogy így is lehet, sőt csak így lehet boldogulni, 
meggazdagodni, sikert elérni.

Kiss Endre szerint a rendszerváltás idején egy új generáció „sza-
badult ki” a megszokott normarendszerből, és élve a média által 
közvetített nagy szabadság lehetőségével, nyugati minták kritikátlan 
másolására való késztetéssel letarolt mindent. Kiss értelmezésében 
erre azért került sor, mert elmaradt a „megtisztulási” folyamat, a 
demokratikus értékek átadása, amelyre építkezve egy új moralitás, 
mindenki számára elfogadott társadalmi rend alakult volna ki. A fel 
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nem dolgozott kérdések, a hirtelen változások szélsőséges megoldá-
sok felé (is) vezették az embereket, ezért nőtt meg olyan hirtelen a 
deviancia számos formája Magyarországon.”114

Az eseményeknek lehet ilyen értelmezést adni, meglátásom sze-
rint azonban alapvetően más történt. Az a társadalmi réteg, amely, 
úgymond, mohóságában elmulasztotta a demokratikus értékeket 
elsajátítani, korábban is ugyanazt tette, amit ma tesz, csak más tár-
sadalmi szerepben. Akkor a munkásosztály élcsapataként értelmezte 
önkényesen a normákat és törvényeket, most meg a demokrácia 
bajnokaként.

normaszegő viseLkedés

Az emberek általában szeretik elkerülni a zebrát. A közlekedésben 
nem teszik feltétlenül és spontán módon azt, ami számukra hasznos és 
biztonságos. Így van ez az élet más területein is. A célszerű viselkedés 
ugyanis néha kerülővel, erőfeszítéssel, olykor kifejezett gyötrelemmel 
jár. Ezt szeretnék megspórolni.

Tanulni kell, dolgozni kell, szűkösködni kell, hallgatni kell akkor 
is, ha nincs kedvünk hozzá, ha helyette lustálkodni, csavarogni, költe-
kezni, alkudozni, visszabeszélni szeretnénk. És ezt mind több ember 
meg is teszi, saját kénye-kedve szerint cselekszik, így aztán örökösen 
konf liktusba keveredik környezetével. De mivel a szabályokat nem 
ismeri, a konf liktusok okát is rosszul értelmezi: a szemrehányást 
személye elleni támadásnak tekinti.

A kor szelleme túlértékeli az egyén jogait kötelezettségei rovásá-
ra. Az énkultusz megöli az együttélés alapelveit. Csak semmi tiltás, 
semmi számonkérés, semmi kényszer, semmi büntetés. A szabályok, 
az irányelvek sértik a szabad ember önérzetét. Fegyelmezés, büntetés 
helyett a belátásra, a személyes mérlegelésre kell hagyatkozni. Ez 
a menő szöveg ma. Az ezt hangsúlyozó, szétzilálódó társadalmak 
bizonytalan jövő felé haladnak. Az egyéni önzés következtében el-
tűnik a bizalom, az udvariasság, a becsületesség. A bliccelés, a csalás 
természetessé válik. 

A szabályok kulcsfontosságúak a társadalmi együttélés és az em-
berek boldogulása szempontjából. Védeni kell az ártatlanokat, igazat 
kell mondani, be kell tartani az ígéreteket, kollektíven el kell ítélni az 
adott szavukat megszegőket. Ott, ahol ezeket a szabályokat nem tartják 
be, súlyos anómiás állapot lép fel. Ennek azonban mindig szembetűnő 
előzményei vannak. Anómiás állapot ott és akkor lép fel, ahol és amikor 
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a társadalom vezető rétegében iparszerűvé válik a tolvajlás, a politikusok 
körében a köztörvényes bűnözők polgárjogot nyernek.

 
hanguLatjavító szerek 

Az emberek soha nem tudtak lemondani annak a lehetőségéről, 
hogy javítsák kedélyüket és befolyásolják elmeállapotukat. Ahhoz, 
hogy „kikapcsolódjanak”, átmenetileg megszabaduljanak nyomasztó 
gondjaiktól, narkotizálták magukat. A „kikapcsolódás” lehetőségé-
ről sokan akkor sem tudnak lemondani, ha ugyanannak az érzelmi 
hatásnak az eléréséhez egyre nagyobb adagra van szükségük. Tulaj-
donképpen ez a baj a drogokkal: egy idő után függőséget okoznak. 
Csapdahelyzet alakul ki. A drogoknak köszönhető emelkedett han-
gulat átmeneti állapot, s használatuk bizonyos mértéken túl szellemi 
leépülést, sőt halált okozhat. De szörnyű szenvedéssel jár az is, ha 
szedését abbahagyják.

Nyilvánvaló, hogy az esetek egy részében az emberek valamilyen 
pszichikai rendellenességre próbálnak gyógyírt találni. Ez esetben 
többről van szó, mint egyszerű hangulatjavításról. Vannak olyan lelki 
betegségek, amelyek szörnyű kínokkal járnak, és a kezelésben nem 
részesülő betegek számos tekintetben elvesztik realitásérzéküket. A 
drogok a legtöbb betegen nem segítenek, felesleges kitérőt és idővesz-
teséget jelentenek, hiszen megfelelő gyógyszerek nélkül egyre inkább 
elhatalmasodik az elmezavar az érintetteken. Az érzésekben bekövet-
kező zavar elsősorban a mániás depresszióra jellemző, a hallucinációk 
és a realitásérzék elvesztése pedig a skizofréniás betegekre. 

Sokszor szorongásuk miatt folyamodnak az emberek hangulatja-
vító szerekhez. Az állandó félelem megnyomorítja a kényszeres-rög-
eszmés rendellenességektől szenvedő emberek életét. Emiatt sokan 
legitimálnák a droghasználatot. Peter Cohen például így érvel: „Az 
emberek igen sokféleképpen élnek. Van, aki tanul, mások dolgoz-
nak, egyesek ambiciózusak, mások egyáltalán nem. Attól függően, 
hogy ki milyen személyiség, milyen kulturális és szociális közegben 
él, a droghasználata lehet funkcionális vagy nem funkcionális […] 
ameddig a droghasználat integrált, egy életformába ágyazva tölt be 
egy adott funkciót, addig rendben van.” Ez olyasmi, mondja, mint 
a svédek számára az alkohol. Svédországban, ahol az emberek ke-
ményen dolgoznak egész héten, amikor eljön a péntek hat óra, szá-
jukhoz emelik a poharat, és egész hétvégén részegek. A megértésen 
és elfogadáson kívül szerinte minden intézkedés, tiltás, korlátozás, 
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de akár a felvilágosítás vagy gyógyítás is többnyire moralizálás, 
ideológiai jellegű.

az aLkohoListák probLémája

A legismertebb drog az alkohol, amely az egész világon elterjedt. Az 
emberek évezredek óta használják abból a célból, hogy jobb kedvre 
derüljenek tőle, enyhítsék vele gondjaikat. Pszichológiai praxisom 
során sokszor szembe találtam magam az alkoholisták problémájával, 
bevallom, többnyire tehetetlennek éreztem magam, nem nagyon tud-
tam segíteni rajtuk. Különösen az a felismerés tett lehangolttá, hogy 
egyikük sem vallotta be soha, hogy alkoholista, és hogy ez gondot 
jelent számára. Ellenkezőleg, szinte mindannyian hevesen tiltakoztak 
az én nézőpontom ellen, mely szerint jobb lenne, ha szembenéznének 
önmagukkal. Nem kívántak szembenézni önmagukkal, sőt igazán 
nem is segítségért folyamodtak hozzám, hanem a rájuk nehezedő 
külső nyomásnak engedelmeskedtek, és ha már „ide jutottak”, 
mármint hozzám, legfeljebb önigazolást kerestek volna a maguk 
számára. Úgy éreztem, hogy sok időt fecsérelek rájuk hiábavalóan, 
ezért utóbb már nem szívesen vállalkoztam alkoholista emberek 
gyógyítására. Rosszul érintett az is, hogy tele vannak keserűséggel, 
gyűlölettel mások iránt. Helyzetükért legtöbbször a házastársukat 
kárhoztatták, de tulajdonképpen irántam is rossz érzéseket tápláltak. 
Mivel kudarcaimért nem szívesen hárítottam volna a felelősséget 
rájuk, azzal mentettem fel magamat, hogy nyilván sokkal nagyobb 
empátiát és hozzáértést kíván az idült alkoholisták gyógyítása, mint 
amivel én rendelkezem.

Az alkoholisták között különböző életkorú, mindenféle rendű és 
rangú ember megtalálható. Kétkezi segédmunkások, napszámosok, 
kőművesek, szobafestők éppúgy, mint hivatalnokok, ügyvédek, mér-
nökök, orvosok. Valamennyien negatív érzelmekkel telített emberek, 
akiknek azért van szükségük alkoholra, hogy oldják a gátlásaikat, 
bátorságra tegyenek szert, szabad utat engedjenek érzéseiknek, in-
dulataiknak és kimondják destruktív gondolataikat.

Egy Franciaországban végzett felmérés szerint 2005-ben tízből 
egy kiskorú fiatal azt vallotta, hogy az előző év folyamán legalább 
tízszer berúgott. A diákmulatságok gyakran csak ürügyül szolgál-
nak az ivászathoz. „Franciaország jövendő elitje a vécécsésze fölé 
hajolva alapozza meg karrierjét” – jegyzi meg erre keserűen Jean 
Sévillia.115
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a dohányzás ártaLmai

A cigaretta a legcsábítóbb és legjobban elterjedt ajzószer. A nikotin 
segít elviselni az unalmat, oldja a stresszt, élénkít, és valamelyest meg 
is nyugtatja a frusztrált embert. A fiatalok esetében státusszimbólum 
is egyben, elismerést vált ki barátaik körében, felnőttnek igyekszenek 
látszani.

A szenvedélyes dohányzók az alkoholistáknál is kritikátlanabbak. 
A dohányzás ártalmasságát minden más rizikófaktornál jobban bizo-
nyították, ám ez az égvilágon senkit se riasztott még el a cigarettától. A 
dohányzás által okozott egészségkárosodás (szívbetegségek, tüdőrák, 
agyi érbetegségek) minden más ártalmas élvezeti szer károsító hatását 
meghaladja. Ha valaki naponta 20 szál cigarettát szív el, hatszorosára 
nő a szívinfarktus bekövetkezésének kockázata; operált betegeknél 
sokszorosára nő a beültetett ér elzáródásának a valószínűsége. 

A nikotin emeli a vérnyomást és a pulzusszámot, növeli a szív 
munkáját. A dohányzás közben belélegzett szénmonoxid és kátrány 
közvetlenül károsítja az erek falát és a tüdőt. Becslések szerint évente 5 
millió olyan ember hal meg világon, akinek halála pusztán a dohány-
zással hozható összefüggésbe. Minden 10. másodpercben következik 
be egy olyan haláleset, amiért a dohányzás okolható. A tüdőrák okozta 
halálozás 90-95%-a, az egyéb szervek rákos megbetegedésének közel 
egyharmada, a szív- és érrendszeri betegségek közel egynegyede 
elkerülhető lenne, ha az emberek nem dohányoznának.

A magyar népesség 40-50%-a dohányos. Az Egyesült Államokban 
a dohányzó lakosok aránya mindössze 26%. Magyarországon egy 
dohányzóra jutó átlagos cigarettaszám 1991-ben 18 darab volt na-
ponta, amellyel a cigarettafogyasztásban az első helyen állt a világon. 
Azóta a helyzet csak rosszabbodott, miközben a fejlett egészségüggyel 
rendelkező országokban ez a káros szenvedély visszaszorulóban van. 
Az Egyesült Államokban például évente 1%-kal csökken a dohányzó 
lakosok aránya.

Néhány hazai adat. Szerbiában 2000-ben 10 187 polgár esett 
áldozatul a dohányzás okozta betegségeknek. Ez az összes haláleset 
mintegy 10 százaléka (9,8) volt. Egy 2006-ban készült felmérés szerint 
Szerbia felnőtt lakosságának a 61,7 százaléka volt a munkahelyén 
kitéve a dohányfüst ártalmainak. 2000-ben ez még csak 55,5 százalék 
volt. 2008-ban a fiatalok 77 százaléka volt kénytelen otthon dohány-
füstben élni. 2003-ban a 13–15 évesek korosztályához tartozók 97,4 
százaléka lélegezte be otthon ezt a mérget.116

Tudta? Tíz 
másodpercenként 
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Bevallom, praxisom során a dohányzás elleni küzdelemben sem 
sikerült látványos sikereket elkönyvelnem. A káros életvitel meg-
változtatásában az orvos, pszichológus némi segítséget nyújthat, 
csodákra azonban nem képes. Nincsen olyan gyógyszer a világon, 
amivel akaraterőre tehetnének szert az emberek, mint ahogyan egy 
pszichiáter sem állhat mellettünk egész nap, hogy kreatív irányba 
terelje feszültségünket.

Maradnak a korlátozó intézkedések, amelyek a nemdohányzók 
érdekeit védve tiltják a dohányzás lehetőségét nyilvános helyeken, 
közintézményekben, iskolákban stb. Franciaországban már a közte-
reken sem szabad dohányozni. Sok helyen azzal próbálkoznak, hogy 
az állam nagyobb adóval terheli a dohányipari termékeket. Az adó 
tíz százalékos növelése a fejlett országokban állítólag négy száza-
lékkal csökkentette a dohányzók számát. Arról, hogy a dohányipari 
termékek forgalmazásából származó jövedelem mekkora, és az adó 
mennyivel növelte meg az állam bevételét, nem esik szó az egészség-
ügyi intézmények jelentéseiben.

a drogfogyasztás következményei

Amikor harminc évvel ezelőtt egy kisvárosban (Adán) elkezdtem 
dolgozni, a drog ismeretlen fogalom volt. Ma az általános iskolások 
kétharmada tudja, hol lehet füves cigit, marihuánát, hasist beszerezni, 
jó részük már ki is próbálta. A drogfogyasztásra vonatkozóan pontos 
adatokkal nem rendelkezünk, mint ahogyan a rendőrség sem képes 
a terjesztők nyomára jutni. 

Franciaországban 4 millióan fogyasztanak cannabist.117 Minden 
második 17 éves már kibpróbálta, 19 éves korára minden hatodik 
naponta elszív egy füves cigit, esetenként tízet is. Egy 2006-os jelentés 
szerint a franciák 2,6 százaléka fogyasztott életében legalább egyszer 
kokaint, ami 1,5 millió embert jelent. Drogfogyasztás tekintetében 
Franciaország világviszonylatban a harmadik helyen áll. Valószínűleg 
hamarosan a lista élére kerül, mert a franciák egyharmada támogatja a 
drogfogyasztás büntethetőségének eltörlését. Svédország, Spanyolor-
szág, Hollandia korábban már liberalizálták a cannabis fogyasztását, 
ami annak növekedését vonta magával. Később mindhárom ország 
visszakozott.

A fiatalok körében megfigyelhető apátia, motivációhiány, me-
móriazavarok, iskolai kudarcok alapján, amelyek sokszor a drogfo-
gyasztás következményei, arra kell gondolnunk, hogy a droghasználat 
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nem ismeretlen körükben. Aggodalomra ad okot, hogy a 30 évnél 
fiatalabb, balesetet okozó fiatalok szervezetéből vett vérminták alap-
ján megállapították, hogy tízből négyen fogyasztottak marihuánát. A 
fiatalokra jellemző gyorshajtás, kritikátlan száguldás többnyire a drog 
hatásának tudható be. A kritikátlanság mellett a pszichomotorikus 
ref lexek csökkenése növeli a balesetveszélyt. Figyelmeztető adat az is, 
hogy drog hatása alatt az autóvezetők kétszer olyan gyakran válnak 
baleset okozójává, mint az ittasan vezetők.

A drogfogyasztók – saját bevallásuk szerint – azért kezdenek el 
drogozni, hogy megküzdjenek a stresszel. Többnyire önértékelési 
zavarban szenvednek, úgy érzik, hogy az iskolában vagy a munka-
helyükön alulteljesítenek, a droggal önbizalmukat próbálják erősíteni, 
és hangulatukat javítani. A tudatzavar sajátos példájaként értel-
mezhető az a körülmény, hogy a tetten ért drogfogyasztók fele arra 
panaszkodik, hogy az ellenőrzés (házkutatás, razzia) során súlyosan 
sérültek a személyiségi jogai. Ezt sokan azzal magyarázzák, hogy a 
fiatalok alulinformáltak a legális és illegális kábítószerek használa-
tával kapcsolatban,118 magyarán nem találnak semmi kivetnivalót 
sem abban, hogy kábítószert fogyasztanak. Ez a feltevés nagyfokú 
naivitás, akárcsak a felvilágosítómunkával kapcsolatban megfigyel-
hető elvárás (vagy szemforgatás). A szokásos felvilágosítómunkával, 
nevezetesen annak részletezésével, hogy milyen tudatmódosító szerek 
állnak ma rendelkezésre, és azok milyen hatással járnak, csak rontunk 
a helyzeten. A fontos, a keresett információ a potenciális áldozatok 
számára maga a drog, a vele járó veszély inkább növeli a kihívás iz-
galmát. Azokat meg, akik felelősségteljesen viszonyulnak az élethez, 
kár felesleges információkkal terhelni és riogatni.

A drogfogyasztókra ugyanaz vonatkozik, mint a dohányzókra és 
alkoholistákra: akarata ellenére senkit sem lehet meggyógyítani. Ér-
dekes megfigyelés, hogy a drogosok között szignifikánsan magasabb 
azoknak az aránya, akik isznak és/vagy dohányoznak.

a szenvedéLyek kiaLakuLása

Örökletes adottságainktól, hajlamainktól, körülményeinktől, a vé-
letlentől függően bizonyos tevékenységgel kapcsolatos örömérzés 
később szenvedélyünkké válhat: játékszenvedély, kényszeres evés, a 
pénzhajhászás stb. Ugyanilyen alapon válik valaki munkamániássá, a 
státusszimbólumok hajszolójává, hegymászóvá, az autók bolondjává, 
vagy a hatalom rabjává. Így van ez az ajzószerekkel is. A szenvedély-
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betegségek kialakulása ugyanazon a mechanizmuson alapszik, mint 
a tanulás vagy bármely tevékenység elsajátítása. Stefan Klein találó 
megfogalmazásával élve: „A szenvedély baleset, mely a boldogság 
keresése közben akármelyik embert utolérheti.”119

Az örömkeresés olykor túl nagy kockázattal jár, néha önpusztítóvá 
válik. Az evolúció nem készítette fel az embert az ipari méretekben 
előállított drogokra, alkoholtartalmú italokra, a százféle cigarettá-
ra, a gazdag élelmiszerkínálatra, a gépkocsival való száguldásra, a 
játékbarlangokra, a börzékre.

Egy cigaretta elszívása, vagy egy pohár bor elfogyasztása után a 
dopaminszint megugrik, jobban érezzük magunkat, derűsebbnek 
látjuk a világot. A heroin és a morfium is ezt a célt szolgálja. A tiltás 
csak fokozza az örömet, mert az ember mindenhatónak érzi magát. Az 
első próbálkozás nem feltétlenül vált ki pozitív érzést. Ellenkezőleg, 
az első cigaretta kaparja a torkunkat, prüszkölünk, köhögünk tőle. 
Az első csésze kávé heves szívdobogást vált ki, hányinger kerülget 
bennünket. Az első pohár sört keserűnek találjuk, a pálinkát erősnek, 
a bort savanyúnak, a likőrt émelygősnek. Sokszor el is határozzuk 
magunkban, hogy a továbbiakban ebből nem kérünk. Aztán újra és 
újra megkínálnak bennünket, mi meg kísértésbe esünk. És egy idő 
után, amit először borzalmasnak, félelmetesnek találtunk, kezdjük 
elviselhetőnek érezni, majd a hatás kedvéért növelni kezdjük a 
mennyiséget.

Az emberek nem azért szoknak rá valamire, mert az azonnal 
jó közérzetet váltott ki bennük, hanem mert arra vágynak, hogy 
kiutat találjanak az örömtelennek, unalmasnak, ijesztőnek tartott 
helyzetből. Történjen már valami. Önmagában véve ez a késztetés, 
mármint hogy történjen már valami, megemeli a dopaminszintünket.  
És ha pocsék is volt az, amit elfogyasztottunk, közérzetünk az 
előzetes várakozásnak megfelelően javult. A javulás voltaképpen a 
vágyakozás terméke, ezt az érzést kapcsoljuk később össze a ciga-
rettával, alkohollal, koffeinnel, amelyek – miután hozzászokunk a 
kellemetlen járulékos tünetekhez –, csakugyan serkentően hatnak 
idegrendszerünkre.

 Az új iránti érdeklődés, a kíváncsiság is növeli az ajzószerek iránti 
érdeklődést, ezért nagyobb a valószínűsége, hogy a nyughatatlan em-
berek könnyebben és hamarabb a szenvedélybetegség rabjává válnak. 
Aki egyszer függővé vált valamelyik ajzószertől, annál nagyobb an-
nak a valószínűsége, hogy más szenvedélybetegség rabjává is válik. A 
heroinfogyasztók többsége cigaretta- és alkoholfüggőséggel kezdte.

■■■  
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A hozzászokás miatt egyre növelni kell a dózist. Ugyanolyan 
hatáshoz egyre nagyobb mennyiséget kell fogyasztani. Így van ez 
a hegymászással vagy az autóval való száguldással is. Egy idő után 
ajzószer, fokozott izgalom nélkül az élet nemcsak szűrkének, ha-
nem elviselhetetlennek is tűnik. Az agyunk egyre jobban eltompul, 
mind érzéktelenebbé válik a világ dolgaira. Később rendkívül nehéz 
féken tartani a vágyat, az új izgalmak keresését. És ami egyszer a 
zsigereinkbe ivódott, az megváltoztatja az idegsejtek működését, 
érzékenyebbé, fogékonyabbá teszi az agyat az ajzószerekkel vagy 
más izgalomforrásokkal kapcsolatos információkra. „Megváltozik 
a mód, ahogyan a genetikai információkat leolvassák, és fehérjékké 
alakítják át” – összegezi Stefan Klein az idevonatkozó neurobiológiai 
kutatások eredményeit.120

aktivációs szint 

Ha valamit vagy valakit megkívánunk, az agyunk azonnal dopamint 
kezd termelni. Ez a vivőanyag fokozza bennünk az energiát, ami 
a gondolkodás felélénkülésében, kíváncsiságban, kreativitásban, 
szexuális érdeklődésben, kalandvágyban ölt formát. A vágy az, ami 
szárnyakat ad a képzeletnek. Ha nem vágyódunk semmire, nem 
termelődik elegendő dopamin, nem jövünk kellőképpen izgalomba 
ahhoz, hogy bármely cél érdekében akár egy lépést is tegyünk. Hi-
ányzik hozzá az akarat és az energia. Az ellentéte történik annak, 
ami a szenvedélybetegségek kialakulása esetében.

A dopamin termelődése állítja be az aktivációs szintünket. Ma-
gasabb aktivációs szintnél minden könnyebben elérhetőnek, egyben 
csábítóbbnak tűnik. Szélsőséges esetben euforikus hangulatba ke-
rülünk.121 Alacsony aktivációs szint mellett heverészünk, tétlenül 
múlatjuk az időt. A dopamin termelődése – tevékenységünktől, 
érzelmi állapotunktól, a fejünkön átsuhanó gondolatoktól függően 
– hullámzó. Ha találkozunk egy kedves régi ismerőssel, friss gyü-
mölcshöz jutunk, sikeresen megoldunk egy feladatot, kitöltünk egy 
pohár sört magunknak, ajándékot kapunk, csokoládé után nyúlunk, 
azonnal extra adag dopamin termelődik és árad szét idegsejtjeinkbe, 
gyorsabbá téve az idegsejtek közti kapcsolatteremtést. Az ideginge-
rület felgyorsulása kelti bennünk azt az érzést, hogy hirtelen jobb 
kedvre derülünk, erősek és tettre készek vagyunk.

A dopaminhoz – és más ingerületátvivő anyagokhoz – hason-
lóan a hormonok is képesek felturbózni érzékeinket és az anyag-
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cserét. Ismeretes, hogy az adrenalin és a noradrenalin különösen 
stresszhelyzetben játszanak fontos szerepet. Schachter és munkatársai 
adrenalint fecskendeztek be olyan kísérleti személyeknek, akiket 
előzetesen – megtévesztő szándékkal – úgy informáltak, hogy egy új 
vitamininjekció hatását fogják rajtuk tanulmányozni. Az adrenalin 
jellegzetes hatásaként gyorsult és felerősödött a kísérleti személyek 
szívdobogása, enyhe hányingert éreztek, izgalmi állapotba kerültek. 
Ezeket a vegetatív tüneteket, amelyek a szervezet készenléti állapotát 
jelzik, egyes kísérleti személyek úgy értelmezték, hogy „dühbe jöt-
tek”, mások meg úgy, hogy „jókedvre derültek”. Az izgalmi állapot 
tudatosulása annak függvényében alakult, hogy a kísérletben velük 
együtt részt vevő, titokban beavatott másik személy a kritikus pil-
lanatban (a kísérletvezető előzetes utasítása szerint) „dühkitörést” 
vagy „mámoros jókedvet” imitált-e az igazi kísérleti személy előtt. 
A rögtönzött színjáték messzemenően befolyásolta az adrenalinin-
jekcióval mesterségesen előidézett izgalmi állapot értelmezését és 
annak átélését. 

Az izgalmi állapot önmagában véve értéksemleges, se nem jó, se 
nem rossz. Érzéseink besorolása, és ezzel szoros összefüggésben a 
tudattartalom alakulása attól függően alakul, hogy mások hogyan 
értelmezik az analóg szituációt, milyen jelentést tulajdonítanak 
izgalmi állapotuknak. Az életben minden szituáció többértelmű, a 
szituáció társadalmi értelmezésétől függ, hogy ehhez vagy ahhoz a 
helyzethez milyen tudattartalom társul és generálódik.

Az életben minden szituáció többértelmű, a szituáció társadalmi 
értelmezésétől függ, hogy ehhez vagy ahhoz a helyzethez milyen 
tudattartalom társul és generálódik.

depresszió és cseLekvésképteLenség

Mindannyiunkkal előfordul, hogy bal lábbal kelünk fel, pocsék a 
közérzetünk, gondolataink lomhák, minden apró-cseprő dolog fel-
bosszant bennünket, anélkül is ezernyi idegesítő dolog jut eszünkbe. 
Az előttünk álló napra (feladatra) gondolva úgy érezzük, hogy nem 
lesz elég erőnk hozzá. A levertség, az erőtlenség aztán (az önbeteljesítő 
jóslat módjára) csakugyan olyan helyzetbe hozhat bennünket, hogy 
a rossz előérzetünk végül is beigazolódik.

Ha napokig nem tudunk a levertségtől megszabadulni, legyünk 
óvatosak, mert fennáll annak a veszélye, hogy egyre nagyobb kárt 
tesznek bennünk saját (pusztító, elhatalmasodó) gondolataink. A 
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kimerülés eredményeként kezdjük magunkat értéktelen embernek 
érezni, az iskolát, a munkahelyet elviselhetetlenül utálatosnak ta-
láljuk, az életet meg felesleges tehernek. Ha egy-két héten keresztül 
gyötör bennünket efféle levertség, kedvetlenség, a folyamatos fáradt-
ság és álmatlanság, tanácsos szakemberhez fordulnunk. Depressziós 
állapotra kell gondolnunk, amit a legjobb a kezdet kezdetén gyógyí-
tani. Ez esetben 80 százalék az esély rá, hogy visszanyerjük korábbi 
frissességünket és lelki egyensúlyunkat. Az esetek 20 százalékában 
a tartósan rossz hangulat búskomorságra való örökletes hajlamot 
takarhat. 

A pszichológia mai álláspontja szerint a depresszió – az örökletes 
hajlam mellett – a tehetetlenségérzésre vezethető vissza. Ha gyakran 
ismétlődő szituációkban tartósan tehetetlennek érezzük magunkat, ez 
bevésődik az agyunkba, mintegy megadjuk magunkat a sorsunknak. 
Tehetetlenségünkért körülményeinket hibáztatjuk, holott lehetséges, 
hogy az erőtlenség és örömtelenség a dopamin hiányának a követ-
kezménye. A motiváció hiánya, a tétlen búslakodás, különösen, ha 
elhatalmasodó sötét érzésekkel és gondolatokkal társul – gyógyszerét 
kiált. Nem árt azonban tudnunk, hogy a legjobb gyógyszer az akti-
vitás, ami dopamint szabadít fel. Ez a magyarázata annak, hogy ha 
a tétlen búslakodás helyett valamilyen aktivitásba fogunk, azonnal 
javulni kezd az életkedvünk.

Ha megkérdezzük az embereket, hogy melyik okoz több szenve-
dést, a depresszió vagy a szegénység, legtöbben a depressziót fogják 
a nagyobb rossznak tekinteni. Nem ok nélkül, hiszen csakugyan 
látványosabban rontja az életminőséget, mint a nélkülözés. Ennek 
az ismeretében meglehetősen zavarba ejtő körülmény, hogy a jóléti 
társadalmakban a depresszió valóságos népbetegség. Amíg a szegény 
országokban a boldogtalanság oka legfeljebb anyagi eredetű, a gaz-
dag országokban kétségkívül lelki természetű. A Nobel-díjas Teréz 
anya erről így vélekedik: „Mai világunk legnagyobb betegsége nem 
a lepra vagy a tuberkulózis, hanem sokkal inkább az az érzés, hogy 
senkinek sem kellünk, senki sem törődik velünk, és hogy mindenki 
által elhagyatottak vagyunk.”122

Ha megkérdezzük az embereket, hogy melyik okoz több szenve-
dést, a depresszió vagy a szegénység, legtöbben a depressziót fogják 
a nagyobb rossznak tekinteni.

Ha egy-két héten 
keresztül gyötör 
bennünket a 
kedvetlenség, 
a folyamatos 
fáradtság és 
álmatlanság, 
tanácsos 
szakemberhez 
fordulnunk.
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A cselekvésképtelenség okai az Egyesült Államokban 
és az Európai Unióban123

 Depresszió 17%
 Más pszichiátriai eset 12%
 Légzőszervi betegségek 8%
 Alkoholfüggőség 8%
 Alzheimer-kór 8%
 Szív- és érrendszeri betegségek 5%
 Rák 2%
 Migrén 2%
 Kábítószer-függőség 2%
 Egyéb 36%

A táblázatban nem szerepel, de hozzá tartozik a képhez, hogy 
élete folyamán az emberek egy harmada szenvedett valamilyen lelki 
betegségben, közülük 15 százalék huzamosabb ideig tartó depresz-
szióban. Amerikában az emberek mintegy 20 százalékának vannak 
komoly mentális problémái egy átlagos évben, gazdasági recesszió 
esetén vélhetően akár a kétszeresének is.

A lelki betegségben szenvedők pontos számát nehéz megbecsülni, 
mivel – takarékossági szempontok miatt – nem mindenki fordul 
orvoshoz, nem minden beteg kerül diagnosztizálásra. Nemcsak a 
lelki betegek, az állam is takarékoskodik, ezért szinte sehol a vilá-
gon nem kezelik súlyának megfelelően ezt a problémát. Az Egyesült 
Államokban például az egészségügyi kiadások 7 százalékát fordít-
ják lelki betegségekre.124 A depresszió az iparilag fejlett világ egyik 
leggyakoribb népbetegsége. Csaknem olyan gyakori, mint a magas 
vérnyomás vagy a reumás panaszok.
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A biztonságra való törekvés – A szubjekt ív biztonságérzet 
– Korrupció és a közerkölcs válsága – Államok és népek a 
szervezett bűnözők kezében – A gondviselő állam a múlté 
– A civilizált világ peremén – A biztonság megrendülése – 
Rizikófaktorok – A civilizáció kockázatai – A betegségektől 
való félelem – Az örök fiatalság forrása – Természetrombolás 
– Szennyezet t é le lmiszerek – Jár ványszer ű elhízás – 
Társadalmi mobilitás – Közúti balesetek – „Ez nem történhet 
meg még egyszer!” – Autókaravánok Európában – Ember- 
és szervkereskedelem – Az é letminőséget meghatározó 
társadalmi tényezők

a biztonságra vaLó törekvés

A biztonságra való törekvés alapvető szükséglete minden normális 
embernek. Nem véletlen, hogy az ember megjelenése óta a csoportok 
legrégibb és legalapvetőbb feladatai közé tartozott a csoporttagok 
életének és életfeltételeinek a védelme. Ezt a funkciót később az 
államok vették át. Azóta a népesség biztonságának a garanciája a 
hatalom gyakorlásának az egyik legfontosabb célja és legitimitásának 
az alapja. A kortól és a körülményektől függően a hatalom mindig 
másként tekintett a biztonságra és kockázatokra. Egészen a legutób-
bi időkig elsősorban katonai védelmi problémaként merült fel ez a 
kérdés, érthetően, hiszen a fenyegetettség többnyire területfoglalás 
formájában jelent meg, amellyel szemben a katonai erő és a haditech-
nikai eszközök jelentették a hatékony védelmet.125 Az, hogy a külső 
ellenség mellett az emberek biztonságát sok más egyéb is fenyegeti, 
sokáig fel sem merült.

A biztonság kérdése tehát változó fogalom, amely pszichológiai 
értelemben az egyes emberek életének, testi és lelki épségének, élet-
körülményeinek és életminőségének a veszélyektől és kockázatoktól 
való mentességét, a külső erőszaktól való megóvását jelenti. Az életfel-
tételek és nyersanyagforrások szűkülése miatt ma sem zárhatók ki az 
államok közötti háborús konfliktusok, a világgazdaság globalizálódá-
sával azonban felerősödtek az országok közötti függőségek, amelyek 
csökkentik a háborúk veszélyét. Ezzel együtt a külső fenyegetettség 
mellett olyan problémák jelentek meg, amelyek túlmutatnak a ka-
tonai biztonság körén, és nemzetközi feszültségekhez vezethetnek. 
Ide szokták sorolni az energiakészletek szűkülését, a nemzetközi 
bűnözést, az embercsempészetet, pénzmosást, illegális fegyverkeres-
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kedelmet, a nagyarányú migrációt, a környezetszennyezést stb. Ezek 
a kockázati tényezők az egyes emberek biztonságát látszólag kevésbé 
veszélyeztetik, valójában a szerepük az életminőség szempontjából 
korántsem lebecsülendő.

Olyan új kockázati tényezők is megjelentek, amelyek koráb-
ban teljesen ismeretlenek voltak. Az új (világ)gazdaság már nem 
a nemzetállamok szintjén szerveződik, az államok egyre inkább 
kiszolgálójává válnak a transznacionális vállalatoknak, ami azzal a 
következménnyel jár, hogy mind kevésbé képesek az adott közösség 
biztonságának fenntartására. Míg korábban a háborús konf liktusok 
hátterében a nyersanyagforrásokért és a piacokért folyó versengés 
állt, ma ez a küzdelem a nemzetközi pénzpiacra tevődött át. A hitel-
kamatokkal, nemzetközi értékpapírokkal, valutakereskedelemmel 
való tőzsdei spekuláció mindennél nagyobb veszélyt jelent egyes 
országok belső működésére, a társadalmi biztonságra és az emberek 
életminőségére.

A kormányok sok esetben nincsenek abban a helyzetben, hogy 
szavatolják az emberek biztonságát. Márpedig a lakosság az állam 
kiemelt feladatának tartja a közbiztonság, a közrend és törvényesség 
szavatolását, az élet védelmét, a testi épség és a tulajdon biztonságát. 
Rendkívül érzékenyen reagálnak az emberek a társadalmi egyenlőt-
lenségekre is. Nemcsak azért, mert a nagy jövedelmi különbségeket 
sérelmesnek találják, ennél sokkal nyugtalanítóbb, hogy jelentős 
javakra csak a társadalmi szolidaritás és biztonság rovására lehet 
szert tenni. Az átlagpolgár szemében ma nem a társadalom periféri-
áján élők, hanem az újgazdagok jelentik a bűnözés melegágyát. Nem 
alaptalanul, hiszen ma a gyors meggazdagodás útját jelentő szervezett 
bűnözés jelenti az egyik legnagyobb kockázati tényezőt a világon.

Ez a probléma különösen Közép-Európában szembetűnő, ahol a 
szocializmus évtizedei alatt az államosítással, a teljes foglalkoztatott-
sággal, valamint a magánvagyonok ellenőrzésével és korlátozásával 
sokáig elfogadható szinten lehetett tartani a közbiztonságot, ami 
kétségkívül erősítette az emberekben a bizalmat és szolidaritásérzést, 
annak ellenére, hogy a társadalom ideológiai alapon szerveződött. 
A politikai rendszer átalakulásával, a szabad tőkeáramlással, a ka-
pitalista termelési modell átgondolatlan importálásával a társadalmi 
biztonságérzet rohamosan csökkenni kezdett, és ma a mélyponton 
áll. A bizalmi válság miatt egész Közép-Európa bajban van, ami 
sokkal nagyobb kockázati tényezőt jelent a jövő szempontjából, mint 
a gazdasági és pénzügyi válság. A növekvő bizalmatlanság ugyanis 
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mindig együtt jár a társadalmi integráció csökkenésével, ami a 
politikai hatalom korrumpálódásának és a bűnözés robbanásszerű 
növekedésének a veszélyével jár. Ezzel a kör bezárul.

  
a szubjektív biztonságérzet

A megváltozott fenyegető helyzet szubjektív megélése rossz közérzet 
formájában csapódik le az emberek lelkében, magának a veszélyhely-
zetnek a mibenléte azonban nem tudatosult kellőképpen. Az átlagem-
berek egyelőre a társadalmi ellátórendszerek zavarát, a megélhetési 
viszonyok rosszabbodását észlelik, míg az értelmiségiek többnyire 
leragadnak a politikai vezetés és társadalmi irányítás hiányosságainak 
az elemzésénél. Ezek az elemzések kétségkívül fontos információt 
jelentenek a társadalom működési zavaraira vonatkozóan, ám koránt-
sem elégségesek az előállt bizonytalan társadalmi helyzet mibenlé-
tének a megértéséhez. Az új feszültségforrások sokkal általánosabbak 
és veszedelmesebbek a mindenkori politikai vezetés alkalmasságának 
vagy alkalmatlanságának kérdésénél. A gazdasági bűnözésnek nagy 
teret engedő új világtrend az, amelynek nyomása alatt a társadalom 
védelmére létrehozott hagyományos eszközök kezdenek elégtelenné 
válni. Ez az, ami nehezen tudatosul az emberekben.

A szubjektív biztonságérzet egyénenként másként jeleníti meg 
a kockázati tényezőket. A nyugati országokban a társadalmi ellátó-
rendszerek működési zavaraik ellenére egyelőre még kompenzálják 
az előállt léthelyzetet. Természetesen másként reagálnak a helyzetre 
azok, akik adósságcsapdába estek, elvesztették munkahelyüket, 
megromlott az egészségük, mint azok, akik egyelőre biztonságban 
érzik magukat. Az iskolázottsági szint is befolyásolja a biztonsággal 
és kockázatokkal szembeni érzékenységet. Továbbá a különböző 
társadalmi rétegekhez tartozók is másként értékelik a kockázati té-
nyezőket, attól függően, hogy mennyire vesznek részt a közéletben, 
mennyire igénylik a beleszólást a társadalmi kérdésekbe, vagy beérik 
azzal, hogy a négy fal között élik le az életüket. 

Az átlagpolgár számára az egészségügyi ellátás, az oktatás, a 
munkalehetőség, a betegbiztosítás és az időskori ellátás jelenti a 
kiszámítható életfeltételeket, míg a társadalmi egyenlőtlenségekből 
fakadó hátrányokat nem feltétlenül érzékeli, mint ahogyan a társa-
dalmi-politikai modellekkel sem sokat törődik. Ezekkel a kérdésekkel 
akkor kezdenek az emberek foglalkozni, amikor a jóléti társadalom 
szövete szakadozni, bomlani kezd, illetve amikor a társadalmi ellá-
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tórendszerek válságba kerülnek. Most ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy a 
kiszámítható jövő a XXI. század érkezésével tovatűnt. A szociológiai 
és pszichológiai kutatások sora igazolja, hogy a társadalom többsé-
gének a közérzete, biztonságérzete alapjaiban rendült meg.

A volt szocialista országokban a társadalmi ellátórendszerek le-
épülése sokkal érzékenyebben érinti az embereket, mint Nyugaton. 
„Szociológiai kutatások szerint csupán a társadalom egytizede tartja a 
maga számára előnyösnek az új rendszert, nagyjából a fele vesztesnek 
érzi magát, és kb. negyven százalékuk gondolja azt, hogy a helyzete 
nem romlott ugyan, de a jövőt tekintve már bizonytalanságban érzi 
magát.”126 A kockázattudat legkifejezettebb formában a munkahely 
elvesztése miatti aggodalomban jut kifejezésre. A munkanélküliség 
következtében százezrek anyagi biztonsága rendült meg, közülük 
sokan a kriminalitás peremére kerültek. Külön problémát jelent a 
fiatalok munkába állása, illetve a számukra megfelelő munkahelyek 
hiánya, amit egyes kutatók „időzített bombának” tartanak. „A mun-
kanélküliség kezelésének egy ideig hathatós eszköze volt a hosszú időn 
keresztül való folyamatos tanulás. Mára azonban nyilvánvalóvá vált, 
hogy többségüknek képzettségüknek nem megfelelő, alacsonyabb 
státusú munkával kell beérnie, vagy munkanélküliséggel kell szembe-
néznie” – írja Juhász Erika tanulmányában.127 A frusztrációt nemcsak 
a munkahely hiánya jelenti, hanem az a felismerés, hogy úgy érzik, 
„bolondját járatták” velük, mert a költségek és a befektetett munka 
értelmetlenné vált. Ez a frusztráció előbb-utóbb komoly társadalmi 
feszültségforrássá válik.

  
korrupció és a közerköLcs váLsága

A korrupció a közélet és a közerkölcs bomlottságán alapszik, amelyben 
nagy szerepet játszik a rövid távon megszerezhető javakra való irá-
nyultság. A ma emberének a cselekvési stratégiájában az „itt és most” 
az irányadó, legyen szó akár állásról, hitelekről, javakról, szellemi ter-
mékekről, szerelemről, boldogságról. Ez a cselekvési stratégia azokban 
a társadalmakban harapódzik el, amelyekben hiányzik a távlatos gon-
dolkodás, nincsenek politikailag megfogalmazott, az emberek többsége 
számára elfogadható, reális célok. A bomlási folyamat mindig az üzleti 
és állami szféra találkozási pontjain üti fel a fejét először, de – miután 
a visszaéléseket a politikusok és az igazságszolgáltatási szervek rendre 
eltussolják, a visszaéléseken kapottak egy idő után már nem is esnek 
rossz társadalmi megítélés alá, hanem követendő példává válnak – a 
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korrupció mételyként átjárja az egész társadalmat. Az üzletemberek 
úgy tartják, hogy ma egyáltalán nem, vagy csak rendkívül nehezen 
lehet korrupciómentesen érvényesülni az üzleti életben.

A korrupció világjelenség, de drámai módon Közép-Európában, 
a volt szocialista országokban harapózódott el a rendszerváltással 
egy időben, annak egyik folyományaként.128 A volt szocialista orszá-
gokban az átlagemberek szemében a politikusok annyira hitelüket 
vesztették, hogy kész ténynek veszik az egész állami apparátus kor-
rumpáltságát. A gyanú nem minden alap nélküli, hiszen köztudott, 
hogy a pártok pénzelésének a kérdése megoldatlan, ami önmagában 
véve is a korrupció egyik forrása. A pártok elsősorban gazdasági 
érdekszövetségként működnek, és csak másodsorban funkcionálnak 
politikai érdekképviseleti szervként, már ha egyáltalán saját csoport-
érdekeiken kívül bármiféle releváns társadalmi érdeket képviselnek. 
A politikai szférában kialakul a személyes kapcsolatok rendszere, 
amelyen belül a párttagok szívességet tesznek egymásnak más szí-
vességek fejében. Ezen túlmenően hozzáértő szakértők helyett rendre 
pártkáderek kerülnek az állami hivatalok élére. A térségben a meg-
vesztegethetőség és a megvesztegetési szándék egyszerre van jelen. 
Nemcsak a politikusok, de az egyszerű emberek is természetesnek 
tartják, hogy pénzbeli vagy természetbeni juttatások ellenében, vi-
szonossági alapon, cserébe jogtalan előnyökhöz juthatnak pályázatok 
elbírálásánál, ösztöndíjak, közpénzek odaítélésénél.

A Transparency International (TI) 180 ország nevét tartalmazó 
éves korrupciós listája szerint Magyarország – Ciprussal holtverseny-
ben – a 39–40. helyen áll. A listát Új-Zéland, Dánia és Finnország 
vezetik, míg a legkorruptabb ország ez idő tájt Szomália, de nem 
sokkal marad le mögötte Irak és Haiti sem. Afganisztán ugyancsak 
az utolsók között van, míg Svédország, Szingapúr és Izland az élcso-
portban szerepel. Szerbia valahol a középmezőnyben található.

A korrupciós index 1 és 10 között osztályozza a korrupció mértékét 
az egyes országokban, 5 alatt súlyosnak, 3 alatt pedig már válságosnak 
minősítve a helyzetet. Magyarország most Ciprussal együtt 5,3-as 
osztályzatot kapott. A környező országok, illetve új EU-tagok közül 
Csehország a 41., Szlovákia a 49., Litvánia és Lettország az 51–52., 
másokkal együtt holtversenyben a 61. helyen áll Lengyelország, a 
64–70. helyen Törökország, Bulgária, Horvátország és Románia áll. 
Új-Zéland, Dánia és Finnország indexe 9,4, míg a legkorruptabb or-
szág Szomália – 1,4 ponttal. Oroszország 2008-as évben a 121. helyen 
állt, egy évre rá a 143. helyre esett vissza.129

A bomlási folyamat 
mindig az üzlet i 
és állami szféra 
találkozási pont jain 
üt i fel a fejét 
először.
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áLLamok és népek 
a szervezett bűnözők kezében 

A világgazdasági verseny hihetetlen mértékben növeli a meglévő 
társadalmi egyenlőtlenségeket, ami önmagában véve is jelentős koc-
kázati tényező. A nagy veszélyforrást az jelenti, hogy a gazdaság hatá-
rok nélkülivé válása kedvező körülményeket teremtett a nemzetközi 
bűnözés számára. „A kábítószer, az illegális fegyver- és legújabban 
a szervkereskedelem nemzetközileg szervezett, modern technikával 
felszerelt hálózatai ellen a rendőrség még nemzetközi összefogással 
is alig tud eredményesen fellépni.” – írja Juhász Erika a Biztonság és 
kockázatok a 21. század elején című elemzésében.130 Az eredményte-
lenség egyik oka az, hogy a bűnöző szervezetek élén álló személyek 
olyan magas gazdasági, államigazgatási és/vagy politikai pozíciót 
töltenek be, hogy nem lehet őket elérni. Hatalmuk és befolyásuk révén, 
amely egyre növekszik, mindent elintéznek. Az állami hatóságokat 
megvesztegetik, beépülnek a politikai hatalomba, a bűnözésből szár-
mazó tőkéjüket az „off shore” cégeken keresztül legális ágazatokba 
fektetik, megvásárolnak maguknak jól menő legális vállalatokat, 
vagyonukhoz így nem lehet hozzányúlni. Az összefonódások miatt 
egyre inkább elmosódik a határ a legális és illegális vállalatok és 
pénzügyletek között. Az említett tanulmány szerzője hivatkozik egy 
nemzetközi vizsgálat eredményére, amelyet több száz vállalat vezetői 
körében végeztek. A vizsgálat adatai szerint a megkérdezettek fele 
már az 1990-es évek közepén rendkívül súlyos problémának tartotta 
a gazdasági bűnözést.131 Azóta a helyzet sokat romlott.

Rendkívül nagy a veszélye annak, hogy azok az országok, amelyek-
ben gyenge a hatalom ellenőrzése, hiányzik a demokratikus államszer-
kezet, a szervezett bűnözők kezébe kerülnek. Félő, hogy ez sok esetben 
már meg is történt. Az egykori szocialista országokban az államhatalom 
már nem nagyon képes az adófizetők biztonságának a védelmére, he-
lyette a nemzetközi gazdasági/politikai oligarchia érdekeit képviseli. A 
növekvő bűnözéssel szembeni állami tehetetlenség a nyugati civilizáció 
rákfenéjévé kezd válni, ami nemcsak biztonsági kérdésként merül fel, 
hanem a társadalom kulturális-politikai alapjait fenyegeti.

A vagyonos rétegek, köztük a szervezett gazdasági bűnözők, őrző-
védő társaságokkal próbálják maguknak megvásárolni a biztonságot, a 
társadalom széles rétegei viszont egyre inkább kiszolgáltatottá válnak 
a kriminalitással szemben. Az állam biztonsági, védelmi és szabályozó 
szerepe ilyenformán lassan a múlttá válik. A közbiztonság és közrend 

…a bűnöző 
szervezetek élén 
álló személyek 
olyan magas 
gazdasági, 
államigazgatási 
és/vagy polit ikai 
pozíciót töltenek be, 
hogy nem lehet őket 
elérni. Hatalmuk és 
befolyásuk révén 
mindent elintéznek.

13 0 A  b i z to ns á g  é s  a z  ú j 
v i l á g re n d .  B u d a p e s t , 
20 0 8,  E m b e r i  J o g o k 
M a g y a r  Köz p o n t j a 
Köz a la p í t v á ny,  57.

131 I .  m .  58 .



■■■ ■ 171 ■ Biztonság és kockázatok ■

■■■  

védelmének új szervezeti formáira van szükség, amelyek a rendőrség 
mellett magukban foglalnák az önkormányzatok és helyi közösségek 
fokozottabb szerepvállalását, ez azonban még a jövő zenéje.

a gondviseLő áLLam a múLté

Természetesen azt várni, hogy az állam minden polgára erényes 
legyen, és a közjó érdekében tevékenykedjen, amint azt Rousseau 
feltételezte, naiv ábránd csupán. Valójában kevés olyan ember van, aki 
ne próbálná meg a közjó elé helyezni saját külön érdekeit. Ennélfogva 
egy jogállam sosem lesz képes maradéktalanul biztosítani polgárai 
személyének és javainak abszolút biztonságát. Azzal együtt, hogy az 
individuum felértékelődött, az „állammal szembeni követelések” is 
jóval erőteljesebben jelentkeznek a modern társadalmakban, mint a 
korábbi formációkban – írja Castel.132

Az individuumokból építkező társadalmakban a cselekvési sza-
badságra, mind a védettségre való igény végtelen és kielégíthetetlen. 
Miközben az emberek mind kevésbé érzik szükségét, hogy a közjó 
érdekében maguk is tegyenek valamit, teljes szabadságot követelnek 
maguknak, amit a gazdagságban és a hatalomban látnak megtes-
tesülni. Ugyanakkor a társadalom részéről védettséget követelnek 
maguknak, amit csak a korlátlan hatalmú állam lenne képes bizto-
sítani, ennek viszont a modern ember a leghatározottabban ellene 
van. „A modern kor embere feltétlenül ragaszkodik ahhoz, hogy 
az élet minden területén (a magánéletét is beleértve) megkapja azt, 
ami »kijár« neki…”, ugyanakkor egyre nagyobb szabadságot követel 
magának, egyre kevesebb korlátozást tűr el. Ez a két logika nem fér 
össze, a valóságban „sosem feleltethető meg egymásnak” – mondja 
Castel.133 Ez az a skizofrén tudatállapot az, amely paralizálja a modern 
társadalmat: a korlátlan személyi szabadság és a teljes körű társadalmi 
védettség igénye nem fér össze egymással. Nincs személyi biztonság a 
törvényességhez való ragaszkodás – lemondás, önkorlátozás, a közjó-
ért való fáradozás, mások jogainak a tiszteletben tartása – nélkül.

Az individualizmus térhódításával napról napra mélyül a szakadék 
az emberek pogári szabadságigénye, az ezt biztosítani hivatott társa-
dalmi jogszerűség erősödő követelménye, illetve a biztonság érdeké-
ben hozott korlátozó intézkedések között. Ez a helyzet nemcsak az 
egyén tudatát, gondolkodását teszi ellentmondásossá, hanem modern 
demokrácia működését is. Az emberek jogot formálnak a biztonság-
ra (szabadságra, tulajdonra, személyiségük tiszteletben tartására, 

A korlátlan 
személyi szabadság 
és a teljes körű 
társadalmi 
védettség igénye 
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egymással.
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önmegvalósításukra stb.), anélkül hogy őket a közjó tiszteletére, a 
másokat (is) megillető jogok betartására lehetne kötelezni. Ennek 
folyományaként állt elő az a visszás helyzet, amit a törvénytisztelő 
emberek úgy fogalmaznak meg, hogy a jog a bűnözőket védi, míg a 
tisztességes embereket bünteti. A bűnözők, normaszegők ugyanis 
mindig megtalálják (miután jól ismerik) azokat a kiskapukat, jog-
hézagokat, törvényes előírásokat, amelyek mögé el tudnak bújni, 
ellentétben a tisztességes emberekkel, akik rendszerint jóérzésükre, 
erkölcsükre szoktak hagyatkozni.

a civiLizáLt viLág peremén

Robert Castel a társadalmi biztonság két fajtáját különbözteti 
meg. Az egyik személyiségünk és javaink biztonsága, melyek – a 
jogállamban – mint alapvető szabadságjogok illetnek meg minden 
embert. Társadalmi biztonságunk másik formáját a társadalombiz-
tosítási rendszerek jelentik, amelyek „az egyének helyzetének tartós 
megromlását okozható alapvető kockázatokkal szemben (betegség, 
baleset, nélkülözésekkel teli öregkor) jelentenek védelmet”.134 Az élet 
előreláthatatlan viszontagságaival szemben nincs teljes védelem, azok 
következményeit azonban, például az elszegényedést, a társadalmi 
lecsúszás veszélyét mérsékelni lehet. Castel nem túloz, amikor azt 
állítja, hogy a fejlett országokban a védelem e két fajtáját illetően 
az emberek olyan biztonságban élnek, amilyenhez hasonlót soha 
társadalom még nem tudott biztosítani tagjainak.135

A béke nyugalmát megzavarhatják háborúk, a közösséget meg-
osztó belső konf liktusok, „testvérharcok”, az igazságosság elve nem 
mindig érvényesül ilyen-olyan önkényurak miatt, ezek az erőszak- és 
veszélyforrások azonban az úgynevezett civilizált világban mindin-
kább a múlthoz tartoznak. Ha vannak is visszaesések, gazdasági és 
politikai megrázkódtatások, vélhetően nem kell tartani az önkény 
és erőszak állandósulásától. Castel szerint ezek az erőszakforrások 
Nyugat-Európából és az Egyesült Államokból nézve a „múlt idők 
emlékének tűnnek”, „a háború, kísértete is messzire sodródott”. 
Azonban mi, akik Európa kevésbé szélvédett szegletében élünk, az 
elmúlt években saját bőrükön tapasztalhattuk, hogy ez a derűlátás 
egyelőre nem megalapozott. Az elmúlt évek balkáni háborúi súlyos 
katasztrófával jártak, amelyek sok százezer ember halálát okozták. 
De az önkényuralomról sem beszélhetünk múlt időben, hiszen a 
„civilizált világ peremén”, ahova Robert Castel sorol bennünket, az 
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alapvető emberi szabadságjogok lépten-nyomon sérülnek, ami pedig 
a társadalombiztosítási rendszereket illeti, azokat az új politikai 
hatalom épp most veri szét.

Castel tanulmányának megjelenése óta az Egyesült Államok is 
háborús kalandokba bocsátkozott, magával rántva néhány nyugat-
európai csatlós államot, amelyik vonakodva ugyan, de részesévé 
vált a Közel-Keleten okozott katasztrófának. Az erőszak szelleme 
tehát ott kószál a „civilizált világban” is. Ennek ellenére Nyugaton 
a társadalmi létbizonytalanság, a kiszolgáltatottság, az egyik napról 
a másikra való tengődés látszólag tovatűnt, az emberek nincsenek 
kiszolgáltatva mindenféle lehetséges bajnak és szerencsétlenség-
nek. Csakhogy Európa keleti felében épp azt követően csökkent a 
társadalmi létbiztonság, és nőtt a sorsnak való kiszolgáltatottság és 
sebezhetőség, miután a diktatúrát felváltotta a demokrácia. Miután 
a nyugati szakértők által irányított „rendszerváltás” az emberek sok-
kal nagyobb tömegeit kényszeríti arra, hogy egyik napról a másikra 
tengődjenek, mint azelőtt. Mi több, az egyszerű emberek számára 
úgy tűnik, hogy maga a nyugati civilizációhoz való felzárkózás az 
oka számtalan bajnak és szerencsétlenségnek.

Manapság már, mondja Castel, „életünk napjai nem úgy araszol-
nak előre, hogy különféle biztonsági hálók ne védenének születésünk 
pillanatától halálunk órájáig bennünket. Az, amit – találó névvel – a 
»társadalomban élés biztonságának« nevezünk, a lakosság elsöprő 
többsége számára joggá lett, tömegével keltve életre olyan egész-
ségügyi és szociális intézményeket, amelyek felelősen törődnek az 
egészségi állapotunkkal, iskolázási problémáinkkal, életkorunk 
előrehaladtát követő romló képességeinkkel, testi és lelki betegsége-
inkkel”.136 Ez oly mértékben igaz – teszi hozzá –, hogy szokássá lett e 
társadalmakat „biztosítási társadalmakként” leírni, vagyis olyanok-
ként, amelyek mintegy jogként szavatolják tagjaik biztonságát.

Nos, ha ez így van, márpedig nincs okunk ebben kételkedni, ak-
kor a volt szocialista országok megint utat tévesztettek, nem ahhoz 
a Nyugathoz csatlakoztak, amelyről Castel beszél. Hiszen az Euró-
pai Közösséghez újonnan csatlakozott államokban – a felzárkózás 
jegyében – éppen most verik szét az eddig úgy-ahogy működött 
egészségügyi és szociális intézményeket, és az irányadó eszmék tol-
mácsolói legkevésbé az emberek egészségi állapotával, iskoláztatási 
problémáival, életkoruk meghosszabbításával, életminőségük javítá-
sával törődnek. Úgy tűnik, hogy a „civilizált világ peremén” valakik 
az orruknál fogva vezetik az embereket.
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A biztonság körül azonban a „civilizált világban” sem stimmel min-
den, és erre Castel is következtetni enged. Ezekben védelmektől átszőtt, 
jogilag körülbástyázott társadalmakban a biztonságért való aggódás 
szüntelenül és mindenütt jelen van.  Bármennyire visszaszorítottuk 
is az erőszak legsúlyosabb formáit, a biztonságunkért való aggódás a 
szó legszorosabb értelmében általános, össznépi gond, mondja Castel. 
Meglátása szerint ez arról tanúskodik, hogy „az emberek semmiben 
sem ismernek határt, a védelmek szakadatlan, megállást nem ismerő 
hajszolása, a biztonság fékevesztett keresése teszi őket szorongóvá és 
nyugtalanná”.137 Ezen a logikai szálon eljut addig a gondolatig, hogy 
újra kellene gondolnunk, jobban meg kellene értenünk az emberek 
védelmének és biztonságigényének a kapcsolatát.

A biztosítás és kockázat viszonya korántsem olyan egyszerű és 
egyértelmű, mint gondolnánk. Hiába próbáljuk meg az emberek 
életét biztonságosabbá tenni az élet bizonyos vonatkozásaiban, ha 
ők ugyanakkor cselekvő magatartásukkal növelik a kockázatot. A 
közlekedési balesetek száma elvileg jelentős mértékben csökkenthető 
az úthálózat javításával és egy műszakilag jobb gépkocsiállomány-
nyal. De mi történik a valóságban? A balesetek száma nem csökken, 
hanem inkább nő. A jó utak és a műszakilag kifogástalan gépkocsi 
arra késztetik a volán mellett ülőt, hogy a sebesség növelésével visz-
szaállítsa a vezetéssel járó korábbi kockázatot.

a biztonság megrendüLése 

Mint mondottuk, a modern társadalmaknak alapvető törekvése, 
hogy minél jobban szavatolja az emberek biztonságát, és ugyanakkor 
biztosítsa az individuumok számára a mozgásteret személyiségük 
kibontakoztatásához, a biztonságérzés szempontjából súlyos ellent-
mondást, gyakorlatilag feloldhatatlan konf liktust rejt magában.  

A biztonság megrendülésének más oka is van. A társadalom meg-
próbálja a kockázatokat elhárítani vagy minimálisra csökkenteni, az 
individualista ember azonban cselekvési szabadsága révén ezt gyakran 
semlegesítheti, amennyiben, ha érdekei úgy kívánják, hajlandó a nor-
mákat, elvárásokat kérdésessé tenni. Az individualizmus térhódításá-
val újfajta kockázatok és a kockázatokra való érzékenység új formái 
jönnek létre.138 Jelenleg ott tartunk, hogy a modern individuum körül 
kezd újrarajzolódni a világ annak függvényében, ahogyan megta-
pasztalja a maga sebezhetőségét: fittyet lehet hányni a közösségnek, 
a családnak, ez azonban halálos kockázatokkal jár együtt.

■■■  

Úgy tűnik, hogy 
a „civilizált világ 
peremén” valakik 
az orruknál 
fogva vezet ik az 
embereket.



■■■  ■ 175 ■ Biztonság és kockázatok ■

13 9 M a r x  Gyö r g y :  S z ü l e t n i 
ve s zé l ye s .  M a g ya r  Tu -
d o m á ny,  19 9 9.  j a n u á r.

Az új kockázatok fölbukkanását tehát nemcsak a szociális biz-
tonsági háló további tökéletesítésének igénye eredményezi, ahogyan 
Castel véli, hanem az egyénnek az a sajátos törekvése is, hogy indi-
vidualizmusától hajtva ismételten próbára tegye önmagát, lehetősé-
geinek a határait, képességeit. Miközben a társadalom minimálisra 
csökkentette a régi veszélyforrásokat, ezzel együtt „unalmassá” is 
tette az emberek életét, akik közül sokan fokozott belső késztetést 
éreznek arra, hogy ismételten felesleges kockázatokat vállaljanak 
magukra. Castel felfogásával ellentétben, aki az állampolgári és a 
szociális védelmek kapcsán arra a következtetésre jut, hogy napja-
inkra általánossá vált a kockázattól való viszolygás és félelem, jóma-
gam árnyaltabban látom ezt a kérdést. Pszichológusként azt látom 
és tapasztalom, hogy a modern ember keresi a kockázatot. Nemcsak 
az a baj, hogy nincs tökéletes társadalom, amely – a jóistenen kívül 
és a halált leszámítva – mindenféle veszélytől megóvhatna minket, 
hanem az a probléma, hogy az életért folytatott küzdelmes évezredek 
elmúltával, immár kellő és állandó kockázatok hiányában, a modern 
ember üresnek és értelmetlennek találja az életet. Nem azért aggódik, 
hogy valami fel ne dúlja békéjét, biztonságát és nyugalmát, hanem 
(sokszor tudattalanul) kockázatos helyzeteket teremt magának: 
elhanyagolja kapcsolatait, kiskapukat keres a törvényeken, anyagi 
lehetőségeit meghaladó vásárlással, hitelfelvétellel, gyorshajtással, 
alkohollal, droggal próbálja izgalmasabbá tenni életét.

Ez nem azt jelenti, hogy az embernek ne lenne félnivalója a modern 
társadalmakban, ne lenne oka aggodalomra, s ne lenne valós igény 
biztonságának növelésére. Csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy 
mindez nem jelent garanciát a békés és boldog (kockázatmentes) 
életre. Mert ha minden veszély elmúlna a fejünk fölül, és esélyt kap-
nánk arra, hogy egy igazságos, veszélytelen, szép és emberi világban 
éljünk, önző individualistaként magunk tennénk róla, mint ahogyan 
teszünk is, hogy a világ igazságtalan legyen, viselkedésünkkel veszélyt 
hozzunk magunkra és másokra.

Netán mégis igaz lenne, hogy ha az „ördög” nem lakozna az ember 
lelkében, a világ már rég igazságos, szép és emberséges lenne?

rizikófaktorok 

Biztonság ide, biztonság oda, aki megszületik, egyszer – valamilyen 
okból – meg is fog halni, írja Marx György a Születni veszélyes című 
tanulmányában.139 Zérus kockázat éppúgy nem létezik, mint végtelen 
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hosszú földi élet. Aki a világra jön, az élete során mindvégig különféle 
kockázatoknak van kitéve. Marx György, tudós lévén, a kockázatok 
nagyságának precíz kiszámításába fogott, és egy képletet is összeál-
lított. A képlet így szól: R = W·K, ahol R a rizikó, W a bekövetkezés 
valószínűsége, K pedig a következmény súlyossága. Bizonyosság ese-
tén a W = 1, halál esetén K = 1. A valószínűség értelmezése szerint, 
ha N számú személy mindegyikét ugyanakkora kockázatnak (R) 
tesszük ki, akkor a kollektív kockázat (a várhatóan okozott halál-
esetek száma) N·R. Marx György az egyszerűség kedvéért bevezeti 
mikrorizikó fogalmát, ami R = 1/1 000 000 kockázatot jelent. Más 
szóval, ha egymillió embert egy mikrorizikó kockázatnak teszünk 
ki, akkor 1 halálos áldozat várható. Nemzetközi megítélés szerint 
ekkora kockázattal jár:

 ■  2500 km megtett út vonaton, 
 ■  2000 km repülőn,
 ■  80 km autóbuszon,
 ■  65 km autón,
 ■  12 km kerékpáron,
 ■  3 km motorkerékpáron.

Meglehet, hogy vannak emberek, akik félnek repülőre ülni, 
ugyanakkor, ha tehetik, naphosszat motorkerékpároznak, jóllehet, 
ha motorkerékpárra ülnek az 666-szor veszélyesebb foglalatosság, 
mint ha repülővel utaznának. A kockázati különbség elképesztő. 
De a kerékpárosok és az autóvezetők sincsenek tisztában a kockázat 
nagyságával, amit magukra vállalnak, ha bekapcsolódnak a közle-
kedésbe. A kerékpárosok esetében 166-szor, az autóvezetők esetében 
30-szor nagyobb a veszélye annak, hogy halálos kimenetelű balesetet 
szenvednek, mintha repülőn utaznának.

Érdemes elgondolkodni rajta, hogy mikor milyen kockázatot 
vállalunk magunkra. Aligha tudjuk például, hogy

 ■  egy cigarettát elszívni,
 ■  két hetet dohányossal együtt élni,
 ■  fél liter bort meginni,
 ■  tíz napot téglaházban lakni,
 ■  három napig Budapest belvárosában lélegezni,
 ■  két percig sziklát mászni,
 ■  öt éven belül méhcsípéstől szenvedni,

…motorkerékpárra 
ülni 666-szor 
veszélyesebb, mint 
repülővel utazni.
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 ■  tíz éven belül villámcsapást kapni ugyanolyan veszélyes,
 ■  mint 3 km-t motorkerékpáron megtenni, vagy 2000 km-t 
  repülni.

A tapasztalat szerint az emberek egy (1) mikrorizikót elfogadha-
tónak, természetesnek tartanak. Ez a vélekedés összhangban van az 
amerikai kongresszus álláspontjával, mely szerint 1 mikrorizikó koc-
kázat elhanyagolható mértékű, nem tekinthető figyelemre méltónak. 
10 mikrorizikónál nagyobb kockázat esetében viszont kötelességünk 
mások figyelmét felhívni a rájuk leselkedő veszélyre, ha szolgáltatása-
inkat igénybe veszik. Ezért kell minden pakli cigarettára rányomtatni 
a figyelmeztetést, hogy „A dohányzás káros az egészségre”.

Az emberek azonban 10 mikrorizikónál sokkal nagyobb kockázatnak 
is kiteszik magukat, anélkül hogy emiatt akár a legcsekélyebb mértékben 
is nyugtalankodnának. Tulajdonképpen nincs egyetlen foglalkozás sem, 
amely kockázatmentes lenne, beleértve a háztartást is. A különbségek 
azonban az egyes foglalkozási ágazatok között igen jelentősek:

 ■  a kereskedelmi szakmában vállalt kockázat néhány 
  mikro  ri zi kó évente;
 ■  a gyárakban 10–100 mikrorizikó/év;
 ■  a közlekedésben és építőiparban 400 mikrorizikó/év;
 ■  a szénbányászatban 800 mikrorizikó/év,
 ■  elektromos távvezeték építésénél 1200 mikrorizikó/év;
 ■  tengeri olajkutakon dolgozva 1500 mikrorizikó/év;
 ■  mélytengeri halászoknál 1800 mikrorizikó/év;
 ■  az Egyesült Államok elnökének lenni több ezer 
  mikrorizi kó/év.

Sokan vannak, akik mindenféle veszélyes munkát elvállalnak 
megfelelő díjazás fejében. A nagy kockázat ellenére például igen sokan 
szeretnének az Egyesült Államok elnöke lenni, sőt ebbe hajlandóak 
rengeteg pénzt is fektetni.

Megszokott napi teendőinket végezve biztonságérzetünket nem 
érezzük veszélyeztetve. A fóbiásokról nem beszélve, akik zérus koc-
kázat esetén is rettegnek. Az átlagos polgárnak napi teendői közepette 
néhány mikrorizikó kockázattal kell számolnia. Tudva vagy tudatta-
lanul ennél néha sokkal nagyobb kockázatnak tesszük ki magunkat, 
minden egyes cselekedetünkre vonatkozóan azonban a kockázat 
nagyságát gyakorlatilag lehetetlen kimutatni.

■■■  
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A tudósok találomra megállították az embereket az utcán, és 
megkérdezték túlük, hogy mitől félnek leginkább. Nos, sokan vol-
tak, akik azt válaszolták, hogy a betörők miatt nyugtalankodnak 
leginkább. Nyugaton a terroristáktól tartanak leginkább az emberek. 
Egyik félelem sem teljesen alaptalan, ám mindkét félelemérzet erősen 
túldimenzionált a valós veszély nagyságához képest.  

A média nagymértékben befolyásolja, hogy mikor mire vagyunk 
fogékonyabbak. Főleg a gyilkosságokról szóló hírekkel szeretik bor-
zolni a kedélyeket. A betörők mellett így sokan félnek attól, hogy 
gyilkosság áldoztai lesznek. De vajon mekkora a valószínűsége ma 
annak, hogy szándékos gyilkosság áldozatává váljunk?  Az idevo-
natkozó statisztikai adatokat kockázatra átszámítva országonként 
jelentős eltéréseket kapunk:

 ■  Magyarországon a gyilkosság valószínűsége 30 
  mikrorizikó/év;
 ■  az Egyesült Államokban 100 mikrorizikó/év;
 ■  Oroszországban 250 mikrorizikó/év.

A veszély egyik helyen sem elhanyagolható mértékű, ámde aho-
gyan Marx György szellemesen megjegyzi, aki attól fél, hogy gyil-
kosság áldozata lesz, nagyon vigyázzon, mert a legvalószínűbb tettes 
önmaga lesz! Magyarországon mindenképpen, ahol az öngyilkosság 
valószínűsége 490 mikrorizikó/év. Ami azt jelenti, hogy 16-szor na-
gyobb a valószínűsége annak, hogy egy magyar ember saját kezével 
vet véget életének, mint annak, hogy mások megölik. Ennek ellenére 
a média szinte soha nem számol be ezekről a tragikus eseményekről, 
jóllehet a veszteség ugyanakkora.

Amerikában az ámokfutóktól rettegnek az emberek. Az erős 
dohányosok is ettől rettegnek, holott a cigaretta 20-szor nagyobb 
veszélyt jelent saját életükre nézve. A dohányzás okozta halál 2000 
mikrorizikó/év, annak viszont, hogy erőszakos halált szenvedjenek, 
Amerikában is „csak” 100 mikrorizikó/év. A dohányzás okozta halál 
világviszonylatban 1000 mikrorizikó/év, Kínában 500 mikrorizikó/
év, Magyarországon 3000 mikrorizikó/év. Az ámokfutókról szóló 
tévés híradásokat minden magyar család napokig tárgyalja, annak 
ellenére, hogy szerencsére eddig még egyetlen magyar életét sem 
oltották ki ámokfutók. Ezzel szemben a cigaretta szedi az áldozatait. 
Napi 10 cigaretta 450 nappal rövidíti meg az emberek életét.

■■■  
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Az emberek attól is rettegnek, nehogy valami bajuk történjen, 
megbetegedjenek, baleset érje őket. Az aggodalmuk nem alaptalan, a 
legtöbb és legnagyobb veszélyt azonban általában ők maguk hozzák 
a saját fejükre. Azt gondolnánk, hogy ez a tudatlanságuk következ-
ménye. Ennél rosszabb a helyzet: az emberek sokszor nem akarnak 
a realitással szembenézni. A kockázati tényezőkkel kapcsolatban 
érdemes talán a haláloki statisztikát is szemügyre vennünk (1. táb-
lázat), valamint az egyéni kockázatvállalás következményeit életkor-
megrövidülés formájában is kimutatni (2. táblázat).

1. táblázat

Kockázati tényezők a haláloki statisztikában 
10 millió főre kivetítve évente140

Szívbetegség 36 000
Egyéb keringési betegségek 29 000
Daganatos betegségek 28 600
Más betegségek  22 300
Légzőszervi meghűléses betegség  7 600
Máj, vese, prosztata, fekély 6 700
Öngyilkosság  4 900
Baleset  3 500
Tüdőbaj és más fertőző betegségek 2 300
Szülés, magzati vagy genetikai ártalom    2 200
Cukorbetegség    2 000
Közlekedés    2 000
Háztartási baleset    1 300
Alkohol    1 000
Gyilkosság       300

Összesen 150 000

Igen szemléletes az egyéni kockázatvállalás következményeit 
életkor-megrövidülés formájában kimutatni. Ennek alapján talán 
jobban érzékelhetővé válik a veszély, mint a haláloki statisztikai ada-
tok böngészésével. Íme néhány kockázati tényező, mögötte napokban 
kifejezve, hogy milyen mértékben rövidítik meg életünket.

■■■  



■ Hódi Sándor ■ 180 ■  Életpszichológia ■■■  

141 B j ö r n Wa h ls t r ö m 
A  m a g  é s  a z  a l m a 
h é j a  c í m ű kö ny ve 
a la p j á n .  O n l i n e.  h t t p: //
w w w. a t o m e r o m u .
h u /e r d e ke s s e g / 
ko c k a z a t o k . h t m 

■■■  

2. táblázat

A kockázatvállalás következményei 
életkor-megrövidülés formájában
(magyar populáció)

Agglegényként élni – 3 000 nap
Kimaradni az általános iskolából    – 800 nap
Szegénynek lenni    – 500 nap  
Naponta 10 cigarettát elszívni    – 450 nap
Közlekedni    – 120 nap
Évi egy alkalommal tüdőröntgenre járni    – 120 nap
1 kg súlyfölösleget növelni       – 90 nap
Nagy helyett kis autót vezetni      – 50 nap
80 km/óra helyett 120 km/óra sebesség      – 40 nap

A kockázati tényezők szerepét, illetve a veszély nagyságát illetően 
a helyzet országonként különbözik, a társadalmi körülmények, a 
vallási és kulturális hagyományok nagymértékben befolyásolják az 
eredményeket. A kockázatvállalás magyar populációra vonatkozó 
következményeit érdemes összevetni azzal a több mint 50 kocká-
zati tényezőt tartalmazó listával, amely az Egyesült Államokban 
készült.141 A kockázati tényezők itt a várható élethosszra vannak 
kivetítve, a számok azt mutatják, hogy hány nappal rövidül meg egy 
ember élete egy-egy rizikófaktor következtében. (3. táblázat)

3. táblázat

Különböző kockázati tényezők hatása a várható élethosszra
(Amerikai Egyesült Államok)

Nőtlenség – 3500 nap
Dohányzás (férfi) – 2250 nap
Szívbetegség – 2100 nap
Hajadonnak lenni – 1600 nap
30% súlyfelesleg – 1300 nap
Szénbányásznak lenni – 1100 nap
Rák  – 980 nap
20% súlyfelesleg – 900 nap

■■■  
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8 osztálynál alacsonyabb végzettség – 850 nap
Dohányzás (nő) – 800 nap
Alacsony szociális állapot (szegénység) – 700 nap
Agyvérzés – 520 nap
Kedvezőtlen körülmények között 
 élni (ország)  – 500 nap
Részvétel a vietnami háborúban – 400 nap
Szivarozás – 330 nap
Veszélyes munkabalesetek – 300 nap
Pipázás – 220 nap
Elfogyasztott ételmennyiség növelése 
 100 cal/nappal – 210 nap
Gépjárműbalesetek – 207 nap
Tüdőgyulladás, influenza – 141 nap
Alkohol (USA átlag) – 130 nap
Háztartási balesetek – 95 nap
Öngyilkosság – 95 nap
Cukorbetegség – 95 nap
Gyilkosság áldozatává válás – 90 nap
Legális drogok fogyasztása – 90 nap
Átlagos munkabalesetek – 74 nap
Vízbefúlás – 41 nap
Sugárveszélyes munkahely – 40 nap
Elesés – 39 nap
Gyalogos baleset – 37 nap
Biztonságos munkabalesetek – 30 nap
Tűzeset – 27 nap
Energiatermelés – 24 nap
Tiltott kábítószer (USA-átlag) – 18 nap
Méreg (szilárd, folyékony) – 17 nap
Fulladás – 13 nap
Lőfegyverbaleset – 11 nap
Természetes sugárzás – 8 nap
Mérgező gázok – 7 nap
Orvosi röntgensugárzás – 6 nap
Kávé – 6 nap
Fogamzásgátló tabletta – 5 nap
Biciklibaleset – 5 nap
Minden katasztrófa együtt – 3,5 nap

■■■  
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Diétás italok – 2 nap
Reaktorbalesetek – UCS (atomenergia-ellenes 
 csoport) – 2 nap
Reaktorbalesetek – Rasmussen – 0,02 nap

A mellékelt táblázatok adataiból kitűnik, hogy a nőtlen férfi-
nak lenni veszélyes. A nőtlen emberek rendszertelenül étkeznek, 
kevesebbet alszanak, erősen isznak, gyorsan vezetnek és sokkal 
gyakrabban verekszenek, mint azok, akiknek az oldalán egy nő áll, 
akire támaszkodhatnak, és aki visszafogja őket. Ha a nőtlen férfiak 
várható élethosszát levonjuk a nős férfiak várható élethosszából, a 
különbség 3500 nap. Ennyivel nagyobb kockázattal jár nőtlennek 
lenni. Egyedülálló nőnek lenni sem ideális, de korántsem jár olyan 
kockázattal, mint egyedülálló férfinak lenni. Egy nő, aki mindennél 
fontosabbnak tartja függetlenségét, körülbelül 1600 napot veszít el 
az életétből.

A dohányzás nagy veszélyt jelent nemcsak az aktív dohányosok, 
hanem a környezetük számára is. A statisztika alapján azt is tudjuk, 
hogy nagyobb fenyegetést jelent a férfiak számára, mint a nőkre. Egy 
férfi, aki dohányzik, várhatóan 2250 nappal él kevesebbet; ha egy nő 
dohányzik, 800 napot veszít az életéből.

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai szerint a világon 
évente több mint 2 millió ember veszti életét munkahelyi balesetben, 
270 millió ember sérül meg, 160 millió pedig megbetegszik.142 A 
balesetek számára vonatkozó adatok hozzáférhetőek, elemezhetőek. 
Soha nem fogjuk megtudni azonban, hogy pontosan mennyien halnak 
meg hosszú távon radioaktív sugárzás következtében. A becslések 
nagymértékben spekulációk, és nagyon ingadoznak néhány halot-
tól az egészen nagy számokig. Az emberek mindazonáltal jelentős 
fenyegető veszélynek élik meg az atomerőműveket, sokkal nagyobb 
körülötte a csatazaj, mint a munkahelyi balesetek körül, jóllehet 
összehasonlíthatatlanul kevesebben halnak meg radioaktív sugárzás 
következtében, mint munkahelyi balesetben.

Az egyik egy széles körű, világméretű nukleáris biztonsági elem-
zés eredménye, amit WASH-1400-nak vagy Rasmussen-jelentésnek 
hívnak, ez a kockázat 0,02 nap, más szóval a radioaktív sugárzás ke-
vesebb mint 30 percet vesz el az életünkből. Ezzel szemben a veszélyes 
munkával járó balesetek 300 napot, a háztartási balesetek 92 napot, 
az átlagos munkabalesetek 72 napot. A legjelentősebb atomenergia-
ellenes csoport, az UCS (Union of Concerned Scientists – Aggódó 
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Tudósok Egyesülete) által becsült érték ennél sokkal nagyobb, sze-
rintük a sugárázás 2 napot vesz el az ember életéből. Akár az egyik, 
akár a másik érték áll közelebb a valósághoz, a reaktorbalesetek mind 
a két érték alapján az 50 kockázati tényezőt tartalmazó lista végén 
helyezkednek el.

a civiLizáció kockázatai

Az ember társadalmi létfeltételeiben alapvető változások mentek 
végbe, amelyek nyomán olyan új biztonsági kockázatok jöttek létre, 
amelynek nem vagyunk tudatában kellőképpen. A mai társadalmi vál-
sághelyzet abban különbözik minden korábbitól, hogy az emberiség 
nem rendelkezik elegendő természeti erőforrással további gazdasági 
növekedéshez. Olyannyira nem, hogy lényegesen több természeti 
erőforrást használunk el, mint amennyit ésszerű lenne, ami súlyos 
társadalmi és környezeti problémákkal – veszélyforrásokkal – jár 
együtt. Ezek közül az ismertebbek:

 ■ globális környezeti problémák,
 ■ az ózonpajzs elvékonyodása,
 ■ fölmelegedés, rendkívüli klímaváltozás,
 ■ tengerszint emelkedése,
 ■ talajerózió, elsivatagosodás és elsavasodás,
 ■ a biológiai rendszerek károsodása,
 ■ energiahiány,
 ■ hulladék- és szennyezőanyagok felhalmozódása,
 ■ élelmezési problémák.

A környezeti problémák mellett a társadalmi erőforrások hiá-
nyából, illetve azok aránytalan elosztásából nagy kockázatot jelentő 
társadalmi problémák sorával is számolni kell. Legsúlyosabb közü-
lük a társadalmi polarizáció: a jövedelmi különbségekből következő 
feszültség, a hitelekkel, kamatokkal, inf lációval való manipulálás, a 
rosszul működő gazdaság, az ebből adódó munkanélküliség, a gát-
lástalan pénzszerzés és profithajhászás, az urbanizáció és migráció 
negatív hatásai, a demográfiai problémák, és nem utolsósorban az 
erkölcsi válság. És akkor még nem szóltunk a tárgykörünket szorosab-
ban érintő jelenségekről, a hagyományos közösségek felbomlásáról, a 
társadalom szocializáló és létszervező intézményeinek a zavarairól, a 
segítő közösségek megszűnéséről és ennek következményeiről.
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Ezek az anomáliák, amelyek történelmi léptékkel mérve viszony-
lag új keletűek és nagyon rövid idő alatt váltak súlyos, veszélyes 
mértékűvé, látszólag csekély hatással vannak az egyéni életszerve-
ződésre, valójában döntő módon befolyásolják a társadalom mű-
ködését és szerveződését, így az emberek életesélyeit is. Ezeknek a 
folyamatoknak és következményeiknek az ismeretében nemcsak a 
biztonság fogalmát kell átértelmezni, hanem az ember létfeltételeit 
is. A kockázat szempontjából jellegében és minőségében olyan új 
civilizációs veszélyforrások jelentek meg, amelyek hosszabb távon 
az emberiség földi létét és fennmaradását veszélyeztetik. De már ma 
is emberek millióinak drámai módon csökkentik az életminőségét 
és túlélési esélyeit.

Egyelőre nem tudjuk, hogy ezen a helyzeten hogyan lehet majd 
úrrá lenni, a történelmi tapasztalatok alapján azonban arra lehet 
következtetni, hogy ha sikerül megoldást találni, ebben a szoli-
daritásérzés kulcsszerepet fog játszani. Éppen ezért a családi és 
közösségi kapcsolatok széthullása, a mélyülő társadalmi bizalmi 
válság, a szolidaritáshiány az, ami pillanatnyilag a legsúlyosabb 
veszélyforrásnak tűnik.

a betegségektőL vaLó féLeLem

Az emberek biztonságérzete és életminősége szempontjából kiemelt 
fontossága van az egészségnek. Az egészségromlás önmagában is 
súlyos csapást jelent, az ehhez társuló kiadások és keresetkiesés 
gyakran megélhetési gondot is jelent. Tovább rontja a helyzetet a 
munkahely elvesztésétől való félelem és a jövővel kapcsolatos re-
ménytelenségérzés.

Ha megkérdezzük az embereket, hogy mit tartanak legfonto-
sabbnak az életben, „erre a kérdésre tízből hat francia azt válaszol-
ja, hogy az egészség” – írja Jean Sévillia a Túl jón és rosszon című 
munkájában.143 Az értékek vizsgálatával kapcsolatos felmérésünk 
szerint, amelyre egy regionális kutatás keretében került sor,144 ná-
lunk is az egészség szerepelt az első helyen, a másodikon a család, 
a harmadikon a szeretet, a negyediken a közbiztonság, az ötödiken 
pedig a szabadság.

Senki sem szeret beteg lenni, még kevésbé szeretné tudatosan 
megrövidíteni életét. Ennek ellenére a legtöbb ember, ha nem is a 
halhatatlanság, de a véget nem érő ifjúság reményében él és cselek-
szik, ezért nem tagad meg önmagától semmit, amiben örömét leli, 
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bármilyen következményekkel járjon is az rá nézve a későbbiekben. 
Az egészségtelen életmóddal kapcsolatos szokások ebben a hozzáál-
lásban gyökereznek. Az állami gondoskodás és az orvostudomány 
fejlődése azt az illúziót keltette az emberekben, hogy ha betegek 
lesznek, az orvos majd meggyógyítja őket. Ezen a téren is hiányzik 
a távlatos gondolkodás, hiányoznak az egészségvédelemre irányuló 
határozott társadalmi-politikai irányelvek, amelyek az egészségtu-
datos életvitelre nevelnének.

az örök fiataLság forrása

Az ember örök életre vágyódik, ám gyakran annak érdekében sem 
tesz semmit, hogy szervezete károsodását, a sejtek regenerálódását 
támogassa, az öregedés folyamatát lelassítsa. Pedig – az orvostudo-
mány mai álláspontja szerint – elvileg az emberek szellemileg, testileg 
és lelkileg sokáig jó egészségnek örvendhetnek, megőrizhetik fiatalos 
kinézésüket, és nem utolsósorban életkedvüket. Az idevonatkozó 
kutatások arra a meglátásra jutottak, hogy minderre az egyszerű, 
természetes életmód a legjobb orvosság. Megfigyelték, hogy a sza-
badon élő állatok, amelyek megszokott környezetükben élnek, eleget 
mozognak, a számukra természetes étkezési módot követik, és a 
falkában biztonságban érzik magukat, sokkal tovább élnek, és sokkal 
jobb kondícióval rendelkeznek, mint a mesterséges körülmények 
között tartott tenyészállatok. A cápák esetében például a fiatal és az 
öreg egyedek sejtjei és szövetei között alig van eltérés.

Az ember életkörülményei sok mindenben hasonlóak a tenyész-
állatokéhoz, főként a táplálkozás, a mozgáshiány és az izoláltság vo-
natkozásában. Ennek következtében a mai középkorúak sejtállapota 
és szervműködése legalább 10-15 évvel mutat többet, mint amit a 
kronológiai kortól elvárnánk.145 A gyorsabb öregedés legfőbb oka a 
megváltozott életforma, amelyben kiemelt szerepet játszik:

 ■ a tartós stressz,
 ■ az egészségtelen étkezés,
 ■ a fizikai aktivitás hiánya,
 ■ a mesterséges vegyületek károsító hatása,
 ■ a pénzhajsza,
 ■ rossz családi körülmények,
 ■ bizonytalan szociális viszonyok.
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A mai életforma mellett igen nehéz fittnek és egészségesnek 
maradni, amin a reformkonyhák, a vízkúrák, szépségszalonok, re-
laxációs gyakorlatok és légtornák sem változtatnak sokat. A káros 
környezeti hatások kivédése, a mesterséges anyagok szervezetbe 
jutásának megelőzése egyéni akciókkal nehezen kivitelezhető, mint 
ahogyan a társadalom atomizálódását, az elmélyülő bizalmi válságot, 
a családra nehezedő nyomást sem könnyű kapcsolataink ápolásával 
és empátiás készségünk fejlesztésével eredményesen ellensúlyozni.

természetromboLás 

A környezetszennyezés vagy természetrombolás azóta létezik, amióta 
az ember feltűnt ezen a bolygón, szükségleteinek a biztosítása ugyanis 
mindig is együtt járt környezetének bizonyos mértékű megváltozta-
tásával. Ez sokáig nem okozott semmiféle problémát. A bajok az ókor 
és középkor folyamán az erdőirtással kezdődtek. Mint ismeretes, a 
Velencei Köztársaság hajóépítői Dalmácia erdőit teljesen letarolták, 
ahol a hegyek máig is kopárak. Az irdatlan méretű fairtás azóta is tart 
szerte a világon, ma az Amazonas őserdei vannak soron. A pénzvilág 
érdekei ezt diktálják.146

A víz és levegő mind szennyezettebbé válik. Már az ókorban meg-
próbálták szabályozni, hogy egyes iparosok (tímárok, szappanfőzők, 
kendergyártók, kovácsok) csak a városokon kívül űzhették iparukat. 
Tiltani próbálták azt is, hogy az emberek a szennyvizet egyszerűen 
a folyóvízbe eresszék. Az ipari forradalom felgyorsította a környe-
zetrombolást. Anglia városai már a XVIII. században elmerültek 
a füstben. A vízzel sem volt jobb a helyzet, a szennyvízcsatornák 
kezdtek egy helyben álló pocsolyákká válni.

A vegyipar megjelenésével sok olyan melléktermék kerül a levegőbe 
és a vízbe, amelyik veszélyes az emberre és a természetre nézve. Nagy 
probléma ezeknek a vegyi anyagoknak a megsemmisítése és/vagy tá-
rolása. Igen beszédes példája az elüzletiesedett gondolkodásmódnak 
az a gyakorlat, ahogyan Nyugaton a szemétkérdéshez viszonyulnak. 
Visszaélve a gazdasági egyenlőtlenségek által teremtett helyzettel a 
gazdagok a szegény országokban vásárolnak szeméttárlóhelyeket. A 
szegénység, munkanélküliség, éhezés kihasználása néha perfidebb 
módon történik. Csekély jövedelem ellenében a szegény országokba 
telepítik környezetszennyező termelést, anélkül hogy az egészségká-
rosító munkahelyek kockázatairól érdemben tájékoztatnák az érintet-
teket. Túl azon, hogy a modern termelés kockázatainak az áthárítása 
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a szegényekre nem vall civilizált viselkedésre, ez az út hosszabb távon 
nem járható, mert a kockázatok szennyezett élelmiszeripari termékek 
formájában visszajutnak a fejlett országokba. A környezetszennyezés-
sel kapcsolatos félelem már megjelent az emberekben, de még nincs 
összhangban a veszély nagyságával.

 
szennyezett éLeLmiszerek

A XXI. században rossz irányban változnak az emberiség táplálkozási 
szokásai, melyek döntően hozzájárulnak az új kockázati tényezők 
kialakulásához. Az iparilag fejlett országokban a lakosság csaknem 
30 százaléka betegszik meg évente szennyezett élelmiszer fogyasz-
tása miatt.147 A rossz táplálkozási szokások először az iparilag fejlett 
régiókban – USA, Kanada, Európa, Japán, Ausztrália – kezdték ve-
szélyeztetni az egészséget, de napjainkban már mind több országra 
jellemzőek világviszonylatban. Manapság egyre többet hallunk az 
egészséges táplálkozás fontosságáról. Sokszor elhangzik a javaslat, 
hogy az embereknek vissza kell térniük az egészséges életmódhoz. 
De vajon hogyan?

Megtehetjük, hogy kevesebb nagyüzemi árut: húst, tojást, tejet, cuk-
rot vásárolunk. Helyette fogyasszunk sokkal több gabonát, gyümölcsöt, 
zöldséget, lehetőleg őstermelőktől. A nagyüzemi tömegtermeléssel, 
műtrágyázással előállított élelmiszerek esetében ugyanis attól lehet 
tartani, hogy az egészségre káros szermaradványokat tartalmaznak. 
Legjobb lenne, ha saját gyümölcsössel és veteményessel rendelkez-
nénk, de forgalmas utak mellett, szennyezett levegőjű városokban, 
szennyező anyagokat kibocsátó üzemek mellett ez sem érne ma már 
semmit. Tiszta talaj, tiszta levegő, tiszta víz nélkül felesleges minden 
fáradozásunk, nem tudunk egészséges élelmiszert előállítani.

A spekuláción alapuló haszonszerzés átlép minden szabályt. Az 
élelmiszerpiac bármikor képes az emberi szervezetre káros alapanya-
gokból előállított termékeket busás feláron értékesíteni, ehhez csak az 
kell, hogy a spekulációs tőkével uralja a médiapiacot. Ma az Amerikai 
Egyesült Államokban forgalmazott élelmiszeripari termékek több 
mint 90 százaléka művi, nem az, aminek látszik. A pénzoligarchiák 
bármikor képesek félrevezetni a nyilvánosságot már azzal is, hogy 
összemossák a jót a rosszal, az értékeset a hitvánnyal. Tudatosan 
szorították háttérbe az életmegőrzés fontosságát hangsúlyozó közgon-
dolkodást. Az élelmiszerekkel történő visszaélés a tőzsdespekuláción 
alapuló demokrácia szégyenfoltja.
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járványszerű eLhízás

Közismert, hogy az elhízás, a túlsúlyosság jelentős kockázatot hordoz 
magában. Ha valakinek az optimálishoz képest 20-30 százalékos 
súlytöbblete van, akkor várhatóan 900-1300 nappal lesz rövidebb az 
élete. A kutatók azt is tudni vélik, hogy az elhízás miatti élethossz-
rövidülés átlagosan ugyanolyan nagy fenyegetettséget jelent, mint 
a rák, ami egy amerikai várható élethosszát körülbelül 980 nappal 
rövidíti meg.

A legújabb kutatási eredmények alapján úgy tűnik, hogy az elhí-
zás oka nem csak a táplálkozási szokásokban és a mozgáshiányban 
keresendő, ahogyan eddig véltük. A New Hampshire-i Egyetem 
kutatói szerint a gyulladásgátló segédanyagok – melyek bútordarab-
okban, szőnyegekben, mikrohullámú sütőkben és számítógépekben 
is megtalálhatók – jelentős mértékben hozzájárulhatnak az Egyesült 
Államok lakosságának járványszerű méreteket öltő elhízásához.148 A 
kutatás vezetője, bizonyos Gale Carey egyetemi professzor vélemé-
nye szerint ezeknek a vegyi anyagoknak az alkalmazása az elhízás 
„járványának” harmadik összetevője lehet a már ismert másik két 
tényező, a helytelen étrend és a mozgás hiánya mellett. Ezen a vé-
leményen van Anthony Tagliaferro és Deena Small, a molekuláris 
biológia és a biokémia ismert szakértője, aki ugyancsak részt vett 
ebben a vizsgálatban.

A rövidítve PBDE-nek nevezett gyulladásgátló segédanyagokat 
1960 óta gyártják, és ma már szinte az élet minden területén meg-
találhatók, ott vannak még a hajszárítókban is. Becslések szerint az 
amerikai fogyasztók naponta több mint százféle olyan termékkel 
kerülnek kapcsolatba, amely PBDE-t tartalmaz. A PBDE-gyártók 
hangoztatják, hogy termékeik használatával 45%-kal mérséklődtek 
a tűz okozta halálesetek és sérülések. Ez lehetséges, ugyanakkor 
azonban ezek a környezetszennyező vegyi anyagok olyan, az egész-
ségre ártalmas hatásokat idézhetnek elő, amelyeket kellőképpen még 
nem kutattak. A szakértők valószínűnek tartják, hogy a PBDE-k 
egészségkárosító hatásai összemérhetők a ma már betiltott és nem 
alkalmazott PCB-kel, valamint a DDT-vel, a legismertebb növényvédő 
szerrel. Nyilván nem véletlen, hogy kétféle PBDE az Európai Unió 
országaiban is tiltólistán van.

A kutatók rámutattak arra, hogy a PBDE-k egyik fontos tulajdon-
sága, hogy zsírban oldódnak, vagyis képesek bejutni a zsírszövetekbe 
és ott felhalmozódni. De hogy valójában mi történik velük azután 
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ezekben a szövetekben, erre ma még senki sem tudja a választ. Ál-
latkísérletekben, patkányokon tesztelték a PBDE-k hatását. Az egyik 
kísérletből kiviláglott, hogy azok a hím patkányok, amelyeknek a 
táplálékába naponta adagoltak PBDE-ket, az anyagcsere szempont-
jából hasonlóvá váltak az elhízott patkányokhoz, holott a súlyuk 
korábban megegyezett a kontrollcsoportban lévő patkányok súlyával. 
Bizonyítottnak látszik, hogy ezek a vegyi anyagok jelentősen hozzá-
járulhatnak az elhízáshoz. Legalább olyan fontos a szerepük, mint 
annak, hogy ha valaki túl sokat jár gyorsétterembe, és nem végez 
rendszeres testmozgást.

A kockázati tényezők között, mint a fenti példából látjuk, egyre 
nagyobb szerepet játszanak az élelmiszer-adalékok és a különféle 
vegyi anyagok, amelyek káros hatását tulajdonképpen csak napja-
inkban kezdjük felismerni.

társadaLmi mobiLitás

A társadalmi kockázati tényezők köré kell sorolnunk a nagyarányú 
mobilitást is. A mobilitásnak vannak előnyei és hátrányai is. Az 
emberek munkahelyhez juthatnak vele, növekszik a termelékenység, 
ideiglenesen orvosolhatóvá válnak egy-egy régión belül a gazdasági 
gondok. Ám ezzel együtt új problémák sora üti fel a fejét: növekszik a 
válások száma, gyakoribbá válik a bűnözés, barátságtalanabbá válik 
az élettér, több a lopás, bizalmatlanabbá és boldogtalanabbá válnak 
a gazdaságilag együvé kényszerített emberek.

Az életminőség és biztonság szempontjából korántsem mellékes, 
hogy az emberek azok között élnek és dolgoznak-e, akik között fel-
nőttek, vagy idegenek veszik körül őket, akik állandóan cserélődnek. 
Az, amit a pszichológusok segítő közösségi hálózatnak neveznek, az 
életminőség szempontjából ugyanolyan fontos, mint a munkahely, 
a jövedelem, a jogbiztonság.

A modern társadalom legfájóbb hiányosságai – a közbiztonság és 
a lelki egészség megőrzésének feltételei – többek között a nagyfokú 
mobilitásból erednek. Az emberek nem szívesen élnek ismeretlenek 
között, különösen bűnözők között, ha csak tehetik, elköltöznek. A 
társadalomtudósok kimutatták, hogy egy-egy térségben a bűnözés 
arányának megfelelően növekszik a magányos emberek és a lelki 
betegek száma. 

A modern államok átgondolatlanoknak tűnnek ebben a tekintet-
ben, amiért súlyos árat kell fizetniük. Ráadásul ma kifejezett nyo-
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más nehezedik a döntéshozókra, hogy segítsék az emberek földrajzi 
mobilitását, könnyítsék meg az idegenek bevándorlását. A dolog 
hátterében az a sanda politikai szándék áll, hogy a bevándorlókkal 
sikerül ideig-óráig letörni a béreket, sikerül megspórolni azt, hogy az 
őshonos lakosoknak magasabb béreket kelljen fizetni. A bevándorlási 
politika mögött tulajdonképpen bérharc áll, amely egyre inkább az 
őshonos lakosok rovására „rendeződik”.

A bevándorlók sajátos kategóriájába tartoznak a vendégmun-
kások. A vendégmunkások fontos szerepet játszanak a fejlett ipari 
társadalmak gazdaságában, mert többnyire fárasztó, veszélyes és 
lealacsonyító állásokat töltenek be, melyek társadalmilag viszont 
szükségesek. Egyes országokban olykor a munkaerő 10–15 százalékát 
teszik ki. A vendégmunkásokra valójában nincs szükség, az általuk 
végzett munkát az adott állam polgárai is elvégezhetnék. Elvileg erre 
rákényszeríthetők lennének, sőt kényszeríteni sem kellene rá senkit, 
elegendő lenne megemelni az alacsony presztízsű állások bérét – írja 
Michael Walzer.149 Majd felteszi a kérdést: Csakugyan, nem ez lenne 
az ésszerű? A jóléti államokban azonban más logika érvényesül. Az 
történik – folytatja fejtegetését –, hogy a tőkések az állam segítségé-
vel a hazai piacról a nemzetközi munkaerőpiacra viszik az alacsony 
presztízsű állásokat. (Előbb ezeket, aztán később a többit!) A vendég-
munkásrendszer védelmezői azt mondják, hogy gazdaságilag nézve ez 
jövedelmezőbb, és az emberi szabadságjogokkal is összhangban van. 
Ez az érvelés azonban csúsztatás. A vendégmunkások nem szabad 
polgárok, hanem kizsákmányolt osztály, rájuk nem az igazságosság – 
a kölcsönös segítségnyújtás – elve, hanem a politikai-gazdasági hasz-
nosság elve vonatkozik. Bár a vendégmunkásokra is a helyi törvények 
érvényesek, a bevándorlással csak látszólagos területmegosztás jön 
létre, fél lábbal mindig abban az országban élnek, amelynek a jobb élet 
reményében ideiglenesen vagy tartósan látszólag hátat fordítottak. 
Tulajdonképpen sehova sem tartoznak.

közúti baLesetek

Az, aki úgy érzi, hogy az élet fontos területein lemaradt másoktól, 
jóllehet ő is szeretett volna „valaki” lenni, jobb híján padlóig nyomja 
a gázpedált. Ha már az igazi versenyben alulmaradt, a közutakon 
igyekszik utolérni és lekörözni másokat. Itt vesz elégtételt magának. 
Néha nem elégíti ki a fejvesztett száguldozás, hanem megpróbál má-
sokat leszorítani az úttestről, vagy ollóba szaladva ráhozza a frászt 
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a szembejövőkre, amin aztán jót nevet. Szidalmazza a közlekedés 
más résztvevőit, fenyegetően tülköl, az öklét rázza. És bizony, néha 
el is gázolja azt, aki útjába kerül, hogy aztán gyáván elmeneküljön a 
helyszínről, vagy ha tetten érik, égre-földre esküdözik, hogy vétlen a 
történtekben. A közlekedési balesetek többsége pszichológiai szem-
pontból nem tekinthető véletlennek. Minden gyorshajtó, szabály-
talanul közlekedő, ittas vezető önértékelési zavarban szenved, aki 
személyiségének vélt vagy valós hiányosságait a közlekedési szabályok 
tudatos megszegésével igyekszik kompenzálni.

A WHO Egészségügyi Világszervezet évente megtartja az egész-
ség világnapját, amelynek 2004. évi mottója Az utak biztonságát a 
balesetmentesség jelenti volt. Ennek a mottónak a jegyében kezdtek 
nagyszabású közlekedésbiztonsági kampányba világszerte. Mind-
hiába.

A világszervezet felmérései szerint évente 1,2 millió ember veszti 
életét közlekedési balesetben, amely egy népesebb város teljes lakos-
ságát jelenti. A magyar utakon évente 1300-1400 ember hal meg. A 
balesetek jelentős részében fiatalok játszanak szerepet. (Rengeteg 
közülük az úgynevezett „diszkóbaleset”, amelynek legszomorúbb 
jellemzője, hogy egy főnél mindig több a halottak száma.) A közvet-
lenül okozott károk értéke az emberéleten kívül hozzávetőlegesen 
100-150 milliárd forint.

Közúti balesetben 2008 decemberéig Szerbiában 800-an vesztették 
életüket, és több mint 20 000-en sérültek meg – áll a szerb belügy-
minisztérium jelentésében.150 A közúti balesetek leggyakoribb oka 
a gyorshajtás, az elsőbbségadás elmulasztása, szabálytalan előzés, a 
gyalogosok figyelmen kívül hagyása, de sok esetben maguk a gya-
logosok is vétkesek.

Magyarországon 2007 novemberéig 1123 ember vesztette az életét 
az utakon. Ez a szám az év végéig 1230-ra növekedett. A meghalt 
személyek fele vétlen áldozat volt. Összesen 19 004 személyi sérüléses 
közúti baleset történt. A balesetek fő oka a sebességhatár túllépése 
(4572 baleset történt emiatt), gyakran az elsőbbség meg nem adása 
miatt karamboloznak az autósok (4439 eset), illetve helytelenül 
kanyarodnak (3258 alkalommal okozott ez balesetet). A balesetek 
63 százalékát személygépkocsi-vezetők okozták. A balesetek 68 
százaléka lakott területen belül történt, 14 százalékukban szerepet 
játszott az alkohol.151
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„ez nem történhet meg még egyszer!”

A motorizáció első halálos áldozata Bridget Driscoll 44 éves, két-
gyermekes családanya volt. A baleset 1896. augusztus 17-én történt. 
A hölgy a lányával éppen úton volt a londoni Crystal Palace-ba, hogy 
egy táncelőadást tekintsenek meg, amikor az egyik kereszteződésnél 
az úton áthaladás közben – a tanúk szerint egy „eszméletlenül” gyor-
san száguldó autó – elütötte. A rendőrségi jelentés szerint a jármű 
12,8 km/óra sebességgel száguldott, és egy 25 év körüli fiatal férfi 
vezette. A baleset jegyzőkönyvét a hatóság megbízott embere ezzel 
a mondattal zárta: „Ez nem történhet meg még egyszer!”

A legfőbb balesetet okozó tényező a gyorshajtás, illetve relatív 
gyorshajtás, amikor az adott körülmények között a közlekedési sza-
bályok által engedélyezett tempó már balesethez vezethet (pl. korláto-
zott látási viszonyok, eső, hó stb. esetén). Sajnálatos módon a helyzet 
várhatóan rosszabbodik. Egyrészt az újabb autók könnyebben érnek 
el nagyobb sebességeket, amelyet csak fokoz az emberek kalandvágy 
iránti igénye, ugyanakkor az okok között az agresszivitást is meg 
kell említeni. Rontja a helyzetet, hogy a közlekedők nem használják 
a rendelkezésükre álló biztonsági rendszereket, például a biztonsági 
övet. A nagyobb sebesség, a nem bekapcsolt öv pedig baleseteknél 
szinte egyértelműen súlyos sérülést jelent.

autókaravánok európában

Európa-szerte hatalmas autókaravánok indulnak útnak a nyári szünet 
beálltával a népszerű nyaralóhelyek felé, illetve évente többször, ami-
kor a karácsonyi és húsvéti ünnepek alkalmából a vendégmunkások 
indulnak hazafelé és vissza munkahelyükre. Ilyenkor nemcsak az au-
tók, hanem sajnos a balesetek száma is megugrik a forgalmas utakon. 
A statisztikák szerint az Európai Unióban évente 43-45000 ember 
veszti életét, és 1,7 millió sérül meg autóbalesetek következtében. Az 
unió országaiban a közvetlen károkra 45 milliárd eurót költenek, a 
teljes kárérték azonban könnyedén átlépi a 160-170 milliárd eurót. 
Ennek az összegnek csak töredékét költik az érdekeltek baleset-meg-
előzésre, pedig sok tragédiát meg lehetne előzni.

A helyzet rosszabbodását a szakemberek újabban azzal magya-
rázzák, hogy a tíz új kelet-európai tagország elavultabb, kevésbé 
biztonságos autóparkkal lépett be az unióba. A balti államok útjain 
például nyolcszor annyi a baleset, mint Nagy-Britanniában. Emiatt 
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kezd reménytelenné válni, hogy megvalósul az a még 2003-ban ki-
tűzött cél, mely szerint 2010-ig felére kellene csökkennie a balesetek 
számának az unió útjain. Idén szeptemberben ér a feléhez a brüsszeli 
biztonsági program, de jó, ha 13 százalékos csökkenést tudnak majd 
kimutatni a kívánatos 25 százalék helyett.

Közlekedésbiztonsági szempontból Svédország áll élen áll az unió 
országai közül.152 Ez nem véletlen. A skandináv országban a közleke-
dést régóta a népegészségügy részeként kezelik. A svédek hűvös ésszel 
kiszámították, hogy az autóbalesetek felesleges költségeket okoznak a 
társadalomnak. Elsőként vezették be a biztonsági öv kötelező haszná-
latát. 1970-ben még 1300-an haltak meg a svéd utakon, 2004-ben már 
csak 480-an, miközben háromszorosára nőtt az autók száma. Több 
mint harminc éve kötelező a nappali ref lektorhasználat, az utakon 
110 kilométerre korlátozták a legnagyobb megengedett sebességet. 555 
millió eurót költöttek a szembemenő forgalmat elválasztó korlátok 
építésére, hogy kiküszöböljék a frontális ütközéseket. Stockholm 
csaknem egész területén 30 kilométeres sebességgel lehet közlekedni, 
és ennek betartatására sok traffipaxot helyeztek el.

Az egyik svéd közlekedésbiztonsági szakember számításai szerint 
a közúti balesetek egyetlen év alatt kétszázmilliárd euró veszteséget 
okoznak az unióban, ami a tagországok nemzeti össztermékének két 
százalékával egyenlő. Ennek egyharmada a közvetlen anyagi kár és 
az orvosi beavatkozások költsége, az összeg kétharmadát pedig azok 
a közvetett károk teszik ki, amelyek a baleset utáni munkakiesésből, 
rokkantságból, lelki és egyéb problémákból adódnak. Az emberi 
életet természetesen nem lehet pénzben mérni, szakemberek mégis 
kiszámították, hogy egyetlen halálos baleset elkerülésével több mint 
egymillió eurót lehetne megtakarítani.

ember- és szervkereskedeLem

A gyors meggazdagodás reményében történő külföldi álláskeresés 
egyre nagyobb kockázati tényezőt jelent. Egy újsághír szerint Szerbi-
ában 2001 óta 386 személy esett az emberkereskedelem áldozatául. A 
legtöbb esetet Vajdaságban, Zomborban jegyezték fel. Ötször több nőt 
fosztottak meg szabadságától, mint férfit. Az előbbieket prostitúcióra 
kényszerítik valahol Nyugat-Európában, az utóbbiakat Dubaiba viszik 
munkaerőnek.153 A híradásokban időnként csecsemők elrablásáról is 
szó esik. Szerbiában a szervkereskedelemről nincsenek hozzáférhető 
adatok, de sokan tudni vélik, hogy létezik. Az ilyesmiről más orszá-
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gokban sem beszélnek szívesen, annak ellenére, hogy egyre több az 
eltűnt személy, akinek örökre nyoma vész.

Az emberkereskedelem az egész világon gondot okoz. Leginkább 
a fiatalok veszélyeztettek, akik naivan bedőlnek a jó jövedelmet ígérő 
hirdetéseknek. Külföldre szeretnének kerülni a gyors meggazdago-
dás és a jobb élet reményében, ezért fogékonyak a jó ajánlatokra, az 
ígéretesnek látszó hirdetésekre.

A médiában időnként felröppennek a kínai szervkereskedelemről 
szóló hírek, hogy rendelésre rabolnak el és gyilkolnak embereket a 
szerveikért.  Az elmúlt években azonban sorozatosan lepleztek le 
szervkereskedőket Amerikában is. A New York Daily News riportere 
szerint a philadelphiai boncdoktorok és a halottakat felhajtó ügynö-
kök a havi több száz hullából rövid idő alatt feltehetően milliókat 
kerestek.154

Korábban New Jersey-ben lepleztek le illegális szervkereskedel-
met, 2006-ban Fort Lee városában egy biológiai kutatóvállalat egy 
halottasházzal együttműködve testrészeket szállított New Yorkba, 
ahol azokat értékesítették. A tettesek a szervlopást többször köz-
vetlenül a temetés előtt hajtották végre. Sok esetben a virrasztásnál 
felöltöztetett, felravatalozott halott 75 százalékban már csak műanyag 
csövekből állt. Legutóbb William Sherman, a New York Daily News 
riportere hozott nyilvánosságra hasonló eseteket.

Amerikában egyre gyakoribb a testrészek illegális adásvétele. 
Kórházak, doktorok, kisebb klinikák, sebészek, fogorvosok, plasz-
tikai sebészek állandó nyomás alatt állnak, hogy beszerezzenek 
bőrt, csontokat, porcokat, szerveket, szív- és érfalakat. Feltehetően 
az illegális szervkereskedelem jelen van más országokban is, csak 
ritkábban derül ki, hogy a kórházakban a hozzátartozók tudta nélkül 
boncolnak holttesteket, és értékesítik a szerveket, így rövid idő alatt 
milliókat keresnek.

az éLetminőséget meghatározó 
társadaLmi tényezők

A haladó gondolkodású emberek legfőbb vágya az életesélyek egyenlő 
eloszlásának megteremtése a világon. Ennek lehetősége azonban – az 
átmenetileg ígéretesnek látszó ideológiák ellenére – mindinkább az 
elérhetetlen álmok birodalmába tartozik. Lehetséges-e a teljes foglal-
koztatottság és az igazságos jövedelemelosztás? Megszüntethetőek-e a 
rejtett jövedelmek, a látható szakadékok, a korrupció és a társadalmi 
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igazságtalanság? Megállítható-e a szegénység újratermelődése, sőt 
újabb társadalmi rétegek lesüllyedése? Helyreállítható-e a bizalom az 
emberek között? Visszanyeri-e a család a társadalom megbecsülését? 
Biztonságossá válik-e az élet? A globalizálódó világban van-e esély 
az egészséges életvitelű helyi társadalom kialakítására? Milyen társa-
dalmi, politikai, pszichológiai korlátai vannak ennek az utópiának?

Az átlagos nyugati polgár az elmúlt évszázadban sokat profitált 
Nyugat gazdasági, politikai és katonai erejének megerősödéséből. A 
reáljövedelem folyamatosan növekedett, ami biztosította az életminő-
séget meghatározó legfontosabb tényezők megőrzését. A privilegizált 
helyzetben levő emberek olyan fényűző életformát alakítottak ki ma-
guknak, amely a világ népességének a túlnyomó többsége számára el-
érhetetlen. A jelenlegi pénzügyi-gazdasági válság tükrében úgy tűnik, 
hogy a gondtalan jólét a továbbiakban Nyugaton is fenntarthatatlan. 
A modern állam legfontosabb két vívmánya, az egészségbiztosítás és 
a nyugdíjrendszer kritikus helyzetbe került, a foglalkoztatás szintjét 
sem sikerült megőrizni, a jövedelmi viszonyok (aránytalanságok) vér-
lázítóak, a család válságban, az életminőség romlik, a bizalmatlanság 
és a bizonytalanság légköre nehezül a társadalomra.

Tudjuk-e, hogy milyen irányú szemléletváltásra lenne szükség, 
milyen értékek mentén kellene a társadalmat és az életünket szer-
vezni? Nos, az idevonatkozó társadalomtudományi és pszichológiai 
kutatások egybehangzó eredményei szerint az életminőség javítása, 
és vele együtt a boldog élet feltételeinek a megteremtése a következő 
tényezőkön múlik:

 ■ az egészség,
 ■ a család,
 ■ a munka,
 ■ a politikai és jövedelmi viszonyok,
 ■ a jó emberi kapcsolatok.

 
Nem ez a „trendi”. A gazdasági élet mai fejlettségi szintjén – az 

érvényben levő paradigma miatt, mely szerint a társadalmi fejlődés 
célja a gazdasági növekedés, a pénzszerzés – a fejlődés önpusztító 
folyamatot hozott létre. Erre vonatkozóan gyakran elhangzottak 
már figyelmeztetések, de a köztudatban még mindig él az a meg-
győződés, hogy a gazdasági termékbőség és áruválaszték határa a 
csillagos ég. Csak pénzt kell hozzá szerezni, és boldogok lehetünk. 
Nehéz lesz ezt a szemléletmódot megváltoztatni, nemcsak a bankok 

■■■  
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és multinacionális cégek ellenérdekeltsége miatt, hanem mert maguk 
az emberek is szükségleteik biztonságos és növekvő kielégítésében 
látják a sikeres, kényelmes és boldog élet feltételeit. Továbbá nehezíti 
a szükséges szemléletváltást az is, hogy a gazdasági termelés által 
létrehozott civilizációs kockázatok a közvetlen érzékelés számára 
nehezen megfigyelhetőek.155

■■■  
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K oc k á z a t k ez e l é s  –  A koc k á z a t vá l l a l ó  m aga t a r t á s  – 
Kockázatfüggőség – A zene kábulatában – A rock- és 
popsztárok korai halála – Élj gyorsan – halj meg fiatalon! – A 
sport és a drog – Alkoholista menedzserek – A szex hajszolása 
– Van rosszabb is a halálnál? – Korunk rabszolgái – A rossz 
döntések háttere – Önismereti hiányosságok – Öngyilkosság 
– Falak és félreértések – Lelki beállítódások – Kockázatkerülő 
és kockázatkereső viselkedés – A túldimenzionált kockázat 
– Kockázatok és véletlenek

kockázatkezeLés

A kockázat negatív hatású, bizonytalan, de valószínűsíthetően bekö-
vetkező jövőbeli esemény. Negatív hatás alatt sok mindent érthetünk 
a katasztrófától kezdve a kisebb nagyobb kellemetlenségig, jelentős 
anyagi kártól partnerkapcsolatunk megromlásáig, a kitűzött célok 
meghiúsulásától munkahelyünk elvesztéséig, a túlköltekezéstől, 
a tervezett erőforrások kimerülésétől a teljes anyagi csődig. Nem 
tekintjük kockázatnak azt, amit a társadalmi-politikai változások 
hoznak magukkal, valamint azt sem, ami életünk előrehaladásával 
(pl. látásunk, hallásunk romlása) bizonyosan bekövetkezik.

A kockázatelemzés, kockázatkezelés ma elsősorban közgazdasági 
kategória, arra irányul, hogy felmérjük: a lehetséges kudarc mellett 
adott esetben mekkora nyereség üti a markunkat. A kockázatelemzés 
megpróbálja számba venni a lehetséges rizikófaktorokat, csoportosítja 
és értékeli azokat, figyelemmel kíséri a nem várt jelenségek hatását a 
projekttel, befektetéssel vagy üzemeltetési folyamattal kapcsolatban. 
A kockázatelemzésnek ezzel a formájával a továbbiakban nem foglal-
kozunk. Bennünket – tanulmányunk pszichológiai jellegéből fakadó-
an – az egyéni kockázatkezelési stratégiák érdekelnek elsősorban. De 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül azokat a társadalmi jelenségeket sem 
– katasztrófavédelem, növényvédelem, egészségvédelem, biztosítás, 
munkavédelem, kriminalisztika, politika –, amelyek több-kevesebb 
részletességgel tárgyalják a kockázat konkrét fajtáit, és megpróbálják 
jogilag szabályozni, kivédeni, enyhíteni hatásukat.

a kockázatváLLaLó magatartás

Daniel Kahneman, a Princetoni Egyetem professzora – az egyetlen 
pszichológus, aki (közgazdasági) Nobel-díjat kapott – többek között 
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arra a kérdésre kereste a választ, hogy az emberek mennyire hajla-
nak kockázatvállalásra.156 Ezt a hajlandóságot nem könnyű mérni, 
számokban kifejezni. Kahnemannak az a remek ötlete támadt, hogy 
megkérdezte az embereket, vajon mekkora összeg ellenében lennének 
hajlandóak kockáztatni 100 dollárt annak reményében, hogy pénz-
feldobással, fej vagy írás alapon, esetleg nyernek valamennyit. Nos, 
vizsgálódásai során azt tapasztalta, hogy a kockára tett pénz duplá-
jára, vagyis kétszer akkora nyereség kilátására van szükség ahhoz, 
hogy az emberek hajlandóak legyenek a játékéban részt venni, azaz a 
veszteség lehetősége ellenére 100 dollárt kockáztatni. Utána számos 
kísérletet végeztek, mind hasonló eredménnyel zárult. Kahneman 
értelmezése szerint ez azt jelenti, hogy egy veszteség kétszer olyan 
fájdalmasan érint bennünket, mint amennyire kellemes az, ha ugyan-
olyan nyereségben van részünk.157 A vizsgálatokból tehát az derült ki, 
hogy az emberek gazdasági szempontból nem szívesen kockáztatnak, 
ragaszkodnak ahhoz, amit megszereztek, mert az hozzá tartozik a 
státusukhoz. Ami azonban az üzleti kockázatvállalásra érvényes, 
nem biztos, hogy elmondható az emberek egészségét, testi és lelki 
épségét veszélyeztető kockázatokról is. Anyagi értelemben az emberek 
biztonságra vágynak, ha csak lehet, kerülik a kockázatot. Más vonat-
kozásban azonban sokszor feleslegesen kockáztatnak, sőt kifejezetten 
ésszerűtlennek tűnik a viselkedésük. Az is mondhatnánk, hogy a 
kockázatvállalás és kockázatkerülés szempontjából meglehetősen 
inkonzisztens, következetlen az emberek viselkedése. Néha akkor 
sem vállalnak kockázatot, ha ez ésszerű lenne, más esetekben viszont, 
például ha egy kis öröm van kilátásban, vagy valami olyasmiről van 
szó, amit nagyon szeretnének elérni, megszerezni, kockázatvállalásuk 
nem ismer határokat. Némely esetben akár kockázatfüggőségről is 
beszélhetünk.

kockázatfüggőség

Ez az ellentmondásosnak látszó helyzet – az inkonzisztens viselkedés 
– feltehetően egy ideg-ingerületátvivő anyag, a dopamin termelődé-
sével, illetve annak következményeivel függ össze. A dopamin kel-
lemes érzéseket kelt bennünk, amely arra késztet, hogy fenntartsuk, 
fokozzuk, megismételjük az adott cselekvéssort, az izgalmasnak, 
örömteljesnek megélt helyzetet. Az erre irányuló vágy néha szinte 
leküzdhetetlen, teljesen elhatalmasodhat az emberen. Sokan válnak 
ily módon valamely szenvedély rabjává. A szenvedély azt jelenti, hogy 
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az ember elveszti realitásérzékét, az agya mintegy átprogramozódik 
az adott élvezet fenntartására, ilyen esetben a kockázatvállalásban 
nem ismer határokat.

Elvileg mindegy, hogy mire irányul a késztetés, maga a „tettvágy”, 
a cselekvési késztetés az, ami dopamint szabadít fel a szervezetünk-
ben. Valamit akarni – az aktivitási igény a boldogság forrása. Amint 
felvillan a fejünkben egy gondolat, hogy ezt vagy azt jó lenne megsze-
rezni, elérni, megtenni, máris javul a hangulatunk. És amennyiben 
sikerül törekvésünket megvalósítani, a dopamin termelődése a későb-
biekben szinte szárnyakat ad újabb vágyaknak és próbálkozásoknak. 
Ezzel kapcsolatosan igen tanulságosak James Olds kutatásai.

A neves kanadai tudós patkányokon végzett kísérleteivel vált 
híressé. Az állatok hipotalamuszába vékony elektródát vezetett, 
abba a régióba, amely vágyainkért felelős. A vezeték másik végét 
egy kapcsolóhoz kötötte, amit elhelyezett az állatok ketrecében. Az 
oktalan állatok le-fel szaladgáltak a ketrecben, és időnként véletlenül 
lenyomták a kapcsolót, amivel  stimulálni tudták azt az agyközpontot, 
melynek eredményeként „jól érezték” magukat. A patkányok hamar 
rájöttek a dolog titkára, az örömérzés és a pedál nyomkodása közti 
kapcsolatra. Ezt követően mintha odaszegezték volna őket a pedál-
hoz, képesek voltak óránként több ezerszer stimulálni magukat. A 
továbbiakban nem érdekelte őket az eledel sem, amit a ketrecbe eléjük 
tettek. Talán el is pusztultak volna étlen-szomjan, ha James Olds egy 
idő után nem vet véget a mulatságnak. Nos, ez a mechanizmus épül 
ki azoknak az embereknek az agyában is, akiket elvakít valamilyen 
szenvedélyük, és nem veszik figyelembe a rájuk leselkedő veszélyt. 
Kezdjük egy nagyon egyszerű, mindennapi példával.

a zene kábuLatában

Az egyik leggyakoribb függőség a zenehallgatás. Egyes források 
szerint a felnőttek átlagosan napi 40 percet töltenek „aktív” zenehall-
gatással, a fiatalok viszont napi két és fél órát, vagy ennél is többet. 
Egyébiránt ma szinte mindig mindenütt szól a zene: diszkókban, 
vendéglőkben, kávéházakban, szállodákban, üzletekben, plázákban, 
pályaudvarokon, kaszinókban, autóbuszokon, személygépkocsikban, 
strandokon, várótermekben. A hordozható eszközökkel felszerelt 
fiataloknak köszönhetően a villamosokon, metrón is szüntelenül 
duruzsol az emberek fülébe a háttérzene. „Tízből hét francia azt ál-
lítja, hogy zene nélkül nem tudna élni” – írja Jean Sévillia a Túl jón és 
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rosszon című könyvében.158 Hasonló a helyzet más országokban is. A 
tömblakások szinte elviselhetetlenek, mert a nap 24 óráján keresztül 
bömböl valamelyik lakásból a zene. A modern világ mintha össze-
esküdött volna a lelki élet nyugalma ellen. Valószínű, hogy a csend 
elviselhetetlen hiányérzetet kelt a zenéhez menekülő emberekben. A 
tinédzserek egyszerűen nem tudnak meglenni zene, illetve nem is 
a zene, hanem a súlyos zajártalom nélkül, amit zenének neveznek. 
Vajon hogyan és miért alakul ki ez a függőség? 

Egyes meglátások szerint azoknak van szükségük szüntelen 
háttérzenére, akik rettegnek attól a belső ürességtől, ami a fejükben 
van. Életüket nem fogja egybe semmi, ki kell tehát tölteni valamivel 
azt az űrt, amit a gondolkodás hiánya kelt bennük. Gondolkodni 
nem tanultak meg, vagy nem mernek helyzetükkel és önmagukkal 
szembenézni, lévén, hogy az kínosan szembesíti őket életük célta-
lanságával és ürességével. 159

Hogy félreértés ne essék: a zene kétségtelenül okozhat szellemi él-
vezetet, felfrissülést, regenerálódást, de ez nem vonatkozik bármilyen 
zenére. A zene révén mélyebben átélhetjük a valóságot, az életet más 
oldalairól, teljesebben megtapasztaljuk, de nem mindegy, hogy mit 
hallgatunk. A zenébe, a zajártalomba menekülők is az örömöt keresik, 
valamiféle transzcendens élmény után kutatnak. Még csak azt sem 
lehet mondani, hogy rossz helyen kutatnak. Az igénytelenséggel van 
baj, hiszen azzal, amit hallgatnak, aminek a nyomába erednek, csak 
megnehezítik a dolgukat. Miközben titkon abban reménykednek, 
hogy valami csodálatos dolog fog történni velük, mondjuk olyan 
élményben lesz részük, ami megváltoztatja a hétköznapi valóságot, 
amelyben nem lelik örömüket, még jobban eltávolodnak a valóságtól. 
És ha leveszik a fejhallgatót, még nehezebben tudják viselni önma-
gukat és a világot. Kábulatból nem lehet valódi reményt meríteni. 
Ez nemcsak az ajzószerekre (alkoholra, drogra) vonatkozik, hanem 
a zenére is. Ahhoz, hogy a dolgok megváltozzanak, hogy mások le-
gyünk és más legyen az életünk, cselekvő részeseivé kell lennünk a 
világnak. Nem füldugaszra, nem a zene kábulatára van szükségünk, 
hanem más emberekkel való együttlétre, együttes élményre, szeretet-
kapcsolatokra, közösségre, hivatástudatra, célra, küzdelemre. Ezzel 
szemben a zene ma izolál, atomizálja a társadalmat. Erőszakosságá-
val elszigeteli egymástól az embereket. Nem engedi, hogy beszédbe 
elegyedjenek egymással, szót értsenek. Túlharsog mindent. Falakat 
emel. Bebörtönöz, elkábít, retardál. Beolvaszt abba a szubkultúrá-
ba, amely aláássa a társadalmi normákat, elsősorban a családokat 
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összetartó belső struktúrákat, hogy helyette terjessze, általánossá 
tegye a drogkultúrát. Ehhez hozzájárul az is, hogy a zenehallgatás 
ma gyakran együtt jár a drogfogyasztással. Nem véletlen, hogy a 
zenészek egy része heroinfüggő. A zenerajongók egész nemzedékében 
vált divattá, hogy heroint fogyasszanak, és így próbáljanak bálványaik 
nyomába lépni.

a rock- és popsztárok korai haLáLa

A rock- és popsztárok kétszer olyan gyakran halnak meg idő előtt, 
mint az átlagemberek. Egy 1000 sztárt felölelő kutatás, amely az elmúlt 
60 évet vizsgálta, arra az eredményre jutott, hogy a sztárok karrierjük 
első öt évében sokkal nagyobb arányban halnak meg drogok, alkohol, 
öngyilkosság, autóbalesetek és repülőszerencsétlenségek következté-
ben, mint mások. A kutatásokat végző brit csoport szerint a zeneipart 
magas kockázatú szakmának kell tekinteni. A statisztikák sokkolóak 
azokra vonatkozóan is, akik a zeneipar uszályában vannak.

Az idő előtti halál – amit a szex és a drog okoz – mindennapos 
jelenséggé vált a szórakoztató- és zeneiparban. Vannak persze más 
halálmódok is, sokan lesznek közülük öngyilkosok vagy közlekedési 
balesetek áldozatai. A szórakoztató- és zeneiparban sokan úgy tekin-
tenek a korai halálra, mint szakmai ártalomra.

Egy több mint 1050 amerikai és brit zenészre kiterjedő vizsgálat 
során, amelyet azok között végeztek, akik 1956 és 1999 között váltak 
híressé, kiderült, hogy azon a 100 zenészen kívül, akik 2005 előtt 
haltak meg, legalább negyedük halálát az alkohol és a drog okozta. 
Az amerikai sztárok átlagéletkora 42, a briteké 35 év volt. Az ada-
tokban nincs okunk kételkedni, hiszen azokat a brit Járványtani és 
Közegészségügyi Szolgálat tette közzé.

Híressé válásuk első öt évében a popsztároknak háromszor na-
gyobb esélyük van arra, hogy meghaljanak, mint a hasonló korú át-
lagembereknek. Az ezt követő 20 évben még mindig kétszer nagyobb 
az esélyük arra, hogy idő előtt kerülnek a temetőbe. 25 év elteltével 
már a sztárokat nem fenyegeti nagyobb veszély, mint más halandókat, 
feltételezhetően azért, mert időközben benő a fejük lágya, az italt és 
a kábítószert pedig müzlire és ásványvízre cserélik.

A szórakozóhelyek önmagukban véve is veszélyforrást jelentenek. 
Előfordul, hogy megbízott személyek LSD-t tesznek valaki kávéjába 
vagy kólájába, anélkül hogy az illetőnek erről tudomása volna. Azután 
figyelik a reakciókat, kit lehetne az üzletbe bevonni. A kísérlet nyo-

Nem füldugaszra, 
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szükségünk, hanem 
más emberekkel 
való együttlétre, 
együttes élményre, 
szeretet- 
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közösségre, 
hivatástudatra, 
célra, küzdelemre.
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mán többen maradandó pszichés károsodást szenvednek, amelynek 
az oka sohasem derül ki. Váratlan depressziós állapotok és megma-
gyarázhatatlan öngyilkosságok esetében joggal gyanakodhatunk 
ilyen jellegű beavatkozásra.

Sokan úgy tartják, hogy a fiatalok nagy része hasonló módon 
válik kábítószerfüggővé, azaz előzetesen úgy fogyasztott kábítószert, 
hogy erről nem volt tudomása. A szülők gyakran panaszkodnak arra, 
hogy fiatalkorú gyermekük érthetetlenül kezd viselkedni. Egyes 
esetekben a közlekedési balesetek is a megváltozott agyműködésre 
vezethetők vissza. Fönnáll a gyanú, hogy az utóbbi időben gyakori-
vá vált ámokfutásos lövöldözések a drog tudatmódosító hatásaként 
értelmezhetők. Ilyen fajsúlyú bűncselekményeket csak önkívületi 
állapotban lehet elkövetni.

éLj gyorsan – haLj meg fiataLon!

Ne feledjük, hogy a legnagyobb kockázat mindig az öröm- és él-
ménykereséssel kapcsolatos, ami elsősorban a fiatalokra jellemző. A 
modern társadalomban a fiatalok hosszú évekre kulturális vákuumba 
kerülnek, magyarán lézengenek. Tétlenségükért kárpótolni kívánják 
magukat valamivel, és egyúttal menekülni attól a feleslegességérzéstől, 
ami társadalmi helyzetüknek a következménye. Az alkohol, a nikotin, 
a drog esetében az élményt valószínűleg elsődlegesen nem maga a 
szer jelenti, hanem a hatáshoz kapcsolt – szabadságjog kiszélesítése-
ként felfogott – normaszegő viselkedés nyújtja. Pontosabban a kettő 
együtt: a hatás és a szabadságjogok vélt kiszélesítése.

Régebben a fiatalok a szüleikkel való együttélésből a munkába 
állással közvetlenül átléptek a felnőttek világába. Ma azonban előbb 
bekerülnek egy köztes státusba és kultúrába – a fiatalok világába 
–, amelynek semmi kapcsolata nincs sem a szülők, sem a felnőttek 
világával. Az oktatás kitolódásával, az anyagi önállóság elhúzódásá-
val ez a több évig tartó köztes lét jelentős befolyással van a fiatalok 
személyiségének a további alakulására, nem segítve, hanem inkább 
megnehezítve azok későbbi társadalmi beilleszkedését. Jó széllel, 
szerencsével a fiatalok többsége kinövi ennek a kultúrának a hatását, 
vannak azonban, akik örökre beleragadnak, és sose jönnek tisztába a 
rájuk váró szerepekkel (párválasztás, munkába állás, gyermeknevelés) 
és kötelezettségekkel.

A vágyak, az örömszerzésre való törekvés egyénhez kötött, 
de nem tekinthető belülről származónak, autonómnak és auten-
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tikusnak, hanem szinte mindig mintakövetésen alapszik. Tanult 
magatartásformáról van szó. Az emberek egyaránt reagálhatnak 
boldogságélménnyel és dühkitöréssel, felszabaduló örömmel és el-
keseredéssel ugyanarra a szerre, attól függően, hogy a mintát adó 
személyek a szer hatásával kapcsolatban mit sugallnak a számukra. 
Abban, hogy a modern társadalomban az ifjúság tömegei a szóra-
koztatóipar befolyására a drogfogyasztást az életminőséget fokozó 
személyes szabadságjogként élik meg, több a propaganda, az ifjúság 
hiszékenységének kihasználása, félrevezetése, mint a szer fiziológiai 
hatásából származó valós élmény. Ezt sugallja az Élj gyorsan – halj 
meg fiatalon! propagandában a rockzene, az ellenkultúra, a tudat-
romboló filmek, klipek, amelyekben a droghasználó életvitelre való 
invitálás játssza a főszerepet.

Az új magatartásmódokkal való kísérletezés, az új viselkedési 
formák kipróbálása természetes sajátossága a serdülőkornak, a mo-
dern társadalmakban azonban a szabadsággal összefüggő új utak 
keresése gellert kapott, vakvágányra futott. Nem az újítás szellemé-
ben, nem konstruktív módon járul hozzá az emberi élet tartalmi és 
minőségi elmélyítéséhez, hanem tiltakozás, elutasítás, normaszegés 
formájában. Ezen a módon, efféle „szabadságelemekkel” nem lehet 
fölé nőni semminek, nem lehet kijátszani, még kevésbé humanizálni 
a hatalmat. Csak a korai halált lehet megkísérteni. 

A fogyasztói társadalom nem nyújt megfelelő ideákat, értékeket a 
szubkultúraként megjelenő ifjúság részére. Ebben a helyzetben a tudat-
módosító szerekkel való kísérletezés jelenti számukra a kitörés királyi 
útját a mindennapi élet rutinjából és ürességéből. Ne feledjük, hogy a 
„forrongó ifjúság” megfékezésének hagyományos eszköze évszázad-
okon át az volt, hogy a rendszer haszonélvezői újra és újra háborúba 
küldték háborgó fiataljaikat. Ez a biztonsági szelep ma is működik, 
csak most a hasznot az ifjúság elé vetett ajzószerek jelentik.

a sport és a drog

Az élsportolók – akár biciklisták, atléták, rögbizők, teniszezők, 
úszók, focisták – esetében mindig felmerül a doppinggyanú. Egy 
amfetaminból, kokainból és heroinból kevert doppingszer fogyasztója 
számára nem léteznek fizikai akadályok. Sokszor ilyen „belövések” 
állnak a hirtelen halálesetek hátterében.  A rajtakapott sportolók, 
mintegy védekezésként, gyakran arról számolnak be, hogy a dop-
pingolás a sportban általános jelenség, amelyben mindenki érintett, 
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az edzők, a szervezők, a versenyzők. Egyes források szerint száz 
heroinistából húszan versenyzők.160

aLkohoLista menedzserek

A brit Medical Research Council egy tanulmányban kimutatta, hogy 
azok a nők, akik férfiak uralta területen dolgoznak, nagy arányban 
küzdenek alkoholproblémákkal. A középosztálybeli nők nagy valószí-
nűséggel harmincas éveikben isznak a legtöbbet, emiatt pedig a külön-
böző rákbetegségek kockázatának nagyobb eséllyel vannak kitéve.161 
Egy másik, a Glasgow University által végzett vizsgálatból az a követ-
keztetés is levonható, hogy egyes munkahelyeken bizonyos körökben 
az ivás társadalmilag elfogadott, sőt egyenesen kívánatos szokás. A 
kutatók 8 710 Nagy-Britanniában született férfit és nőt vizsgáltak meg. 
Összehasonlították felnőttkori mentális képességeiket a tízéves kori ké-
pességeikkel. Kiderült, hogy azok a személyek váltak nagyobb arányban 
felnőttkorban alkoholistává, akiknek gyermekkorukban jobbak voltak 
a mentális képességeik. Továbbá, a nemeket tekintve, az alkoholizmus 
nagyobb arányban fordult elő az intelligens nők körében.

A tanulmány érdekessége, hogy azok, akik legnagyobb IQ-val 
rendelkeznek, minden nap isznak, míg azoknak, akik soha nem fo-
gyasztottak alkoholt, alacsonyabb az IQ-hányadosuk. Ami a nőket 
illeti: a legtöbb alkoholistát menedzserek között találták. Egy újabb 
brit tanulmány szerint a középosztálybeli nők vannak leginkább 
kitéve az alkoholizmus veszélyének. Ezek a nők sokkal többet isz-
nak annál, mint amit gondolnak. A tanulmány szerint ők akár napi 
egy üveg bort is megisznak egyedül. Kiderült az is, hogy harmaduk 
titokban fogyaszt alkoholt.

A hivatalos brit statisztikai adatok szerint minél többet keres va-
laki, annál többet iszik. A felső vezetők között 30 százalékkal többen 
küzdenek alkoholproblémával, mint a fizikai munkát végzők között. 
A cégvezetők néhány éve hetente 15,1 egység alkoholt fogyasztottak, 
míg a fizikai munkások 11,6 egységnyit. A magas jövedelemmel 
rendelkező britek soha annyi alkoholt nem ittak, mint manapság. 
Nagy-Britanniában az alkohol miatt tavaly kétszer annyian haltak 
meg, mint 15 évvel ezelőtt. 2006-ban 100 000 emberre 13,4 haláleset 
jutott, míg 1990-ben 6,9.

Az adatok változnak, ettől függetlenül alkalmasak arra, hogy 
érzékeltessék az alkoholfogyasztással kapcsolatos trendet mint a 
jóléttel együtt járó fokozott kockázati tényezőt.
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a szex hajszoLása

A kockázatfüggő magatartásformák közé sorolható a szex hajszolá-
sa is, amelytől sokan azt remélik, hogy elfedi a magányt, megvéd a 
szorongástól és depressziótól.  A követelő vágy a szexben gyakran 
ugyanolyan erős, mint szenvedélybetegségek esetén. A művészek 
úgy ábrázolják ezt a vágyat, mintha valami megszállottság kerítené 
hatalmába az embert. Senki sem tudja megmondani, hogy mi vál-
toztat meg bennünket, miért épp a kiválasztott személy iránt érzünk 
ellenállhatatlan vonzalmat. Vajon ha ő nincs, egy másik személy 
ugyanúgy elvarázsolna bennünket?

A hipotalamuszban termelődik a nemi hormon, amit luliberinnek 
hívunk. Ha bármily csekély mennyiség termelődik belőle, azonnal 
legyűrhetetlen szexuális vágyat érzünk. Ahhoz azonban, hogy a 
szexuális kielégülés után partnerkapcsolat alakuljon ki a partnerek 
között, szükség van további hormonokra is. Ilyen anyagok az oxitocin 
(nőknél) és a vazopresszin (férfiaknál). Ha ezek nem termelődnek 
kellő mértékben, illetve az agyban hiányoznak a neurotranszmitterek, 
az emberek nem éreznek magukban semmiféle szexuális késztetést.

1960-ban jelent meg az első fogamzásgátló, ami megszabadította 
a nőket a nem kívánt terhességtől. Ezzel együtt divatba jött a mini-
szoknya, a szexuális élvezethez segítséget nyújtó könyvek, mindenki 
a szexről beszélt, ami egyfajta lázadás volt a konzervativizmus ellen. 
Korábban soha nem látott méreteket öltött a prostitúció, kialakult 
a szexturizmus. Addig csak két-három komoly nemi úton terjedő 
betegség volt, a szexuális forradalomnak köszönhetően ma már kb. 
20 van, köztük az AIDS is, amely ellen igazából az óvszer sem véd. 

Miközben a szexuális forradalom a szabadság látszatát keltette, 
valójában szexuális árucikké degradált mindent. A független, szexre 
bármikor kész férfiak és nők váltak ideállá. Az új ideálok azt szerették 
volna elfeledtetni, hogy mekkora válságban van a család, általában az 
emberi kapcsolatok, vagyis mi magunk emberek – írja Szendi Gábor  
A szexuális forradalom című cikkében.162

A nők egyenjogúsítása, a másság elfogadása, a szexualitással kap-
csolatos korábbi tiltások oldódása, a liberalizáltabb abortusztörvények 
elvileg egy szabadabb világ felé való nyitást jelentettek, de valójában 
nem oldottak meg semmit. Az emberek többsége ugyanolyan gátlásos, 
kiéletlen, ugyanúgy szexuális zavaroktól szenved, mint korábban, 
ráadásul a tradicionális család széthullásával keletkező kapcsolati 
válság miatt az élet kockázatosabbá vált, mint korábban volt.
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Az UNAIDS, az AIDS elleni harcra létrehozott ENSZ-szervezet 
által összeállított jelentés szerint a betegség következtében Afrikában 
a születéskor várható átlagos élettartam a korábbi 62 évről 49-re csök-
kent.163 Hét olyan országban, ahol a lakosság AIDS-fertőzöttségének 
aránya meghaladja a 20 százalékot, az 1995 és 2000 közötti születéskor 
várható átlagos élettartam ma már 49 év, tizenhárommal kevesebb, 
mint a fertőzés megjelenése előtti időszakban volt.

Afrikában a lakosság átlagos fertőzöttsége a népesség 25 százalékát 
tette ki 2003-ban. A térség legérintettebb országa Szváziföld, ahol a 
lakosság 38,8 százaléka HIV-fertőzött, majd Botswana következik 37,3 
százalékkal, Lesotho 28,9 százalékkal, Zimbabwe 24,6 százalékkal és a 
Dél-afrikai Köztársaság 21,5 százalékkal. Ha nem történik valamilyen 
hatékony beavatkozás, Szváziföldön, Zambiában és Zimbabwében a szü-
letéskor várható átlagos élettartam hamarosan 35 évre csökkenhet.

van rosszabb is a haLáLnáL?

Téved, aki azt gondolja, hogy a legrosszabb, ami az emberrel meg-
történhet, az a test fizikai halála. Azok, akik hisznek a halhatatlan 
lélekben, az örök életben, a feltámadásban, az üdvözülésben és a 
mennyországban, jól tudják, hogy az emberre leselkedő legnagyobb 
veszély nem a halál, hanem a kárhozat.164

Aki hisz a lélek halhatatlanságában, annak a számára a lelkének 
megrontása, kárhozatra juttatása a gyilkossággal felérő bűn. Sőt a 
test megölésénél is nagyobb bűn. A legszörnyűbb bűn, ami van a 
világon. Ebből a nézőpontból más meglátások is adódnak. A lélek 
megrontása abban az esetben is bűn, ha az áldozat nem hisz a túl-
világban. Az ember a lelkét ért támadás nemcsak túlvilági, hanem 
evilági következményekkel is jár. Ha a lelkünk sérül (elkárhozunk 
vagy önmagunkkal meghasonlunk) mérhetetlen veszteség ér ben-
nünket, drámaian csökken életminőségünk, esetleg magát az életet 
is céltalannak és értelmetlennek látjuk.

Felmerül a kérdés, hogy testi valónkat, fizikai létünket veszélyez-
tető rizikófaktorok mellett ugyanúgy érzékeljük-e, ha történetesen a 
lelki üdvösségünket fenyegeti veszély? Ha igen, mikor és miben nyil-
vánul meg a veszélyérzet? Ha nem, miért nem érezzük az „elkárhozás” 
veszélyét? Lássuk előbb a kérdést vallásos szemszögből. 

Figyelmet érdemlő körülmény, hogy a Biblia – a mai közgondol-
kodással ellentétben – nem az ember testi épségének védelmét helyezi 
előtérbe (egyszer mindenki evilági élete véget ér), hanem sokkal 
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inkább az embereket megtévesztő, a tömegeket manipuláló hamis 
prófétáktól, akik úgymond félrevezetik, megtévesztik és bűnbe viszik 
az embereket. „Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket 
nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is 
pokolba taszíthatja!” (Mt 10,28–29)165 Vagy: „Óvakodjatok a hamis 
prófétáktól! Báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó 
farkasok.” (Mt 7,15–20)166

Világi szemszögből a lelki üdvösség kérdése századrendű kérdéssé 
vált, annak mértékében, hogy mennyire sikerült lerombolni az istenhitet. 
A kereszténység alapjainak a felszámolása a felvilágosodással kezdődött, 
mintegy az ember felnőtté válásának következményeként. Valójában az 
egyház háttérbe szorítása volt a cél, amely szoros összefüggést mutatott 
a világi hatalom megszerzésére irányuló törekvéssel. Ez a roppant lele-
ményes, szívós, agresszív és meglehetősen hatékony törekvés kívülről 
és belülről bomlasztja a keresztény egyházat, igyekszik az embereket 
elbizonytalanítani hitük minden mozzanatában. Nem óhajtok itt bele-
bocsátkozni az eretnek vitákba, sem a hit kérdésben állást foglalni, az égi 
és földi hatalmak dolgaiba beleszólni, azt azonban le kell szögeznünk, 
hogy a küzdelem színtere a lélek, és ember legyen a talpán, aki a mai 
globalizálódó világunkban a tudat befolyásának ellent tud állni.

Az egyház tanítása szerint, mint ismeretes, a hívő emberre ha-
lála után vár a Paradicsom. A világ hatalmasságai viszont váltig azt 
hangoztatják, hogy ez csak mese, mákony, ópium, a Paradicsom, az 
Édenkert itt a Földön, emberi erőből, isten nélkül is megvalósítható, 
csak hallgassunk rájuk, más szóval: együnk csak nyugodtan az ő 
tudásuk fájáról.167 Érdemes ennek a szellemi küzdelemnek néhány 
sajátosságára – és mai aktualitására – felfigyelnünk. Ahogyan Czike 
László írja – Krisztus példabeszédeinek, evangéliumi szövegeinek 
túlnyomó része szegénypárti, hatalom- és gazdagságellenes; de 
ugyanakkor mértéktartó is: soha nem uszít erőszakra, forradalomra 
vagy felkelésre a fennálló hatalom ellen.168 Nem így a világi hatalom 
mindenkori képviselői és haszonélvezői, akik kapzsiságukban kímé-
letlenül eltipornak mindenkit, aki útjukba kerül.

Napjainkban a világválság kirobbanása nem teljesen új és váratlan 
fejlemény az emberiség történelmében. Ez a korlátlan piacgazdaság és a 
pénz világhatalmának a szükségszerű következménye, lévén hogy az em-
beriség néhány százaléka rendelkezik a világon megteremtett profit óriási 
többségével. A válság ennek az aránytalanságnak a következménye.

Korábban szóltunk róla, hogy a mérhetetlen gazdagság, a politika, 
az igazságszolgáltatás és a szervezett bűnözés között szoros össze-
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függés áll fenn, és ma nincs erő, amely ezt a gordiuszi csomót ketté 
tudná vágni. A tudomány az elkárhozás, a lelki üdvösség, a tisztesség 
fogalmával nem tud mit kezdeni, kétségtelen azonban, hogy a világi 
életviteli irányelvek, mint a pénzimádat, anyagiasság, javak hajszo-
lása, kapzsiság, önzés az élet fennmaradását veszélyeztető tudati 
csapdába ejtik az embereket. Ez elől a felismerés elől a racionális 
gondolkodás és a veszélytudat összefüggéseinek a vizsgálata során 
nem térhettünk, tértünk ki.

korunk rabszoLgái

Azt mondtuk, hogy aki hisz a lélek halhatatlanságában, annak a 
számára a lelkének megrontása, kárhozatra juttatása a gyilkossággal 
felérő bűn. Nos, hogy a világban olyan folyamatok zajlanak, amelyek 
a legmegátalkodottabb ateisták lelkivilágát sem hagyhatják hidegen, 
pillantsuk be abba a morális válságba, amely sokkal nagyobb gondot 
és kockázatot jelent a gazdasági válságnál.

Azt hinnők, hogy a mai modern világban a rabszolgaság nem 
létezik többé. Ez azonban tévedés. A régi időkhöz képest, amikor 
valaki hivatalosan is egy másik ember tulajdonába került, csak any-
nyi a különbség, hogy ma adósrabszolgaság és a szexrabszolgaság 
formájában van jelen és terjed.169

Az adósrabszolgaság azt jelenti, hogy a hitelező – a rabszolga-
tartó – kölcsönt ad házra, autóra, bútorra, fogyasztási cikkekre, 
gyógyszerre, temetésre vagy alapvető élelmiszerekre, és az adósnak az 
uzsorakamatok miatt egész életében fizetnie kell, sőt leszármazottai 
is nyögik a felvett hitelek terhét.

Épp ez a mozzanat az, ami igazán veszélyessé teszi ezt az ügyletet. 
Nevezetesen, hogy a kamat és az adósság öröklődik, ennélfogva nap-
jainkban egyre több és több gyerek születik rabszolgának. Millió és 
millió élet múlik így el hiábavalóan, arra kényszerülve, hogy fizessen 
valamiért, aminek sohasem látta semmi hasznát.

A gyermekrabszolgák más részét a világ különböző pontjain 
ugyanúgy adják-veszik, mint bármely más árut. Az adósrabszolgák 
leginkább Indiából, Pakisztánból, Nepálból, Bangladesből és afrikai 
országokból kerülnek ki, de leggyakrabban a fejlett nyugati orszá-
gok kereskedőinek vagyonát gyarapítják, mivel sokszor cukornád-, 
gyümölcs- és kakaóültetvényeken dolgoznak, melyek terményeit az 
USA és európai országok vásárolják meg.
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A Föld lakosságának fele napi 2 dollárnál kevesebből küzd a fenn-
maradásáért. Éves keresetük kevesebb, mint a világ 500 leggazdagabb 
emberének vagyona. 1970 óta a rabszolgaság folyamatosan növekszik 
a világban, így ma több (a szó szoros értelmében vett) rabszolga van a 
világon, mint valaha. Ezek a szerencsétlenek többnyire jó nevű nyu-
gati multinacionális cégek alvállalataiban dolgozzák le rövid életüket. 
Közel 27 millió embert tekinthetünk adósrabszolgának.

Az indiai gyermekeket 35 dollárért adják el családjaik. Ösz-
szehasonlításul: 1850-ben egy átlagos rabszolga ára az Egyesült 
Államokban, átszámítva, 40000 dollár volt. Az Elefántcsontparton 
mintegy 12000 gyermekrabszolga szüreteli a kakaóbabot, például 
a Nestlének. Egyiptomban egymillió gyermeket fognak munkára a 
gyapotföldeken, mert olcsóbbak és engedelmesebbek, alacsonyságuk 
révén jól látják a gyapotcserjéket. A rabszolga-kereskedelem egyik 
központjának számító Maliban az utóbbi négy évben 60 000 gyerek 
eltűnését jelentették be hivatalosan.

Fiatal nők vagy fiúk bárokban és bordélyokban kínálják testüket. 
Egy bordélyház, amely csupán 10 szexrabszolgát foglalkoztat, évente 
10 millió dollárt termel.

a rossz döntések háttere 

Azt hinnénk, hogy a rossz döntések a racionális gondolkodás hiá-
nyának a következményei. Ez azonban nem így van. Elsősorban az 
érzéseink segítenek abban, hogy előrelátóan cselekedhessünk, mint 
ahogyan érzéseink sodornak bajba is bennünket. A tudatossá vált 
érzések hallgatnak az értelem szavára is. Ami fordítva is érvényes: 
az értelem fontos információkkal lát el bennünket érzéseink vonat-
kozásában. Agyunk azt igyekszik feltérképezni, hogyan éreznénk 
magunkat adott esetben, valamely döntésünket követően. Nem az 
immanens logikai műveleteken van tehát a hangsúly. Az értelem 
önmagában véve nem képes viselkedésünket megfelelő irányba te-
relni. Döntéseinket ugyanis nem a hideg tárgyilagosság, hanem az a 
szándék vezérli, hogy minél jobban érezzük magunkat az életben.

A rossz döntések nemcsak az értelmi képességek hiányával, hanem 
az érzelmek zűrzavarával vannak összefüggésben. Azt is mondhat-
nánk, hogy a rizikófaktorok a személyiség érzelmi éretlenségével 
arányosan növekszenek. A természet saját érzéseinken keresztül nevel 
bennünket. Az élet legapróbb dolgait is aszerint ítéljük meg, hogy örö-
met vagy kellemetlenséget okoznak nekünk. Alapvető szükségleteink 
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kielégítése ilyen szempontból nem kérdéses: az evés, ivás, pihenés, 
szex, szórakozás, barátkozás örömet szereznek nekünk. Minél na-
gyobb hiányt szenvedünk belőlük, annál boldogabbak vagyunk, ha 
sikerül őket kielégítenünk. 

De a természet más vonatkozásban is arra késztet bennünket, 
hogy azt tegyük, ami életminőségünk javítása szempontjából a 
legkedvezőbb. Erre azért van szükségünk, hogy biztosítsuk szerve-
zetünk működéséhez (a túléléshez) az optimális feltételeket. Felme-
rül azonban a kérdés, hogy vajon ez a belső késztetés zavartalanul 
működik-e minden esetben? Ugyanúgy fogékonyak vagyunk-e a 
félelemre, szorongásra (a veszélyt jelző ingerre), mint új örömforrá-
sok elérhetőségére?

Gyakran tapasztaljuk, hogy az érzéseink megtréfálnak bennünket. 
Ez a helyzet a szenvedélybetegségek kialakulása esetében. Függet-
lenül attól, hogy ételről, alkoholról, kábítószerekről, dohányzásról, 
szerencsejátékról, tévésorozatokról vagy más kísértésekről van szó, 
szenvedélybetegségről akkor beszélünk, amikor rossz helyen keressük 
azt, ami jó. Vagy ahogyan a Jung tanait követő pszichológus, Robert 
Johnson fogalmaz kitűnő könyvében, az Ecstasyban: a szenvedély-
betegség bizonyos örömet okoz borzasztóan alantas pótcselekvések 
formájában.

önismereti hiányosságok 

Ha az emberek tudnák, hogy mikor, mit, miért csinálnak, nem 
lenne szükség sem pszichológusokra, sem pszichiáterekre. Ezek a 
szakemberek tulajdonképpen abban segítenek, hogy az emberek ki-
igazodjanak saját magukon, nyugtalanító érzéseiken, elkuszálódott 
gondolataikon, saját ostobaságaikon, anélkül hogy megmondanák a 
pácienseknek, hogy mit hogyan kellene tenniük. Nem szülőként vagy 
nevelőként viselkednek, nem veszik át mások életének a szervezését, 
irányítását, csak megpróbálják tisztázni az összefüggéseket. Miért 
nem tudunk elaludni? Miért szorulunk nyugtatók szedésére? Miért 
félünk a liftben vagy a tömegben? Miért kínoz bennünket állandó 
félelem? Miért viselkedünk mások előtt félénken? Vagy ellenkezőleg: 
miért kerülünk másokkal folyton összetűzésbe? Miért szenvedünk 
a magánytól? Miért nem szeretnek bennünket? És sorolhatnánk a 
végtelenségig.

Ezek csak enyhébb tünetek, apró figyelmeztető jelei annak, hogy 
elkuszálódtak gondolataink, akárha egy sötét erdőben tévelyegnénk. 

■■■  
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Néha némi bolyongás után jól ismert ösvényekre lelünk, és megtalál-
juk a kivezető utat. Néha azonban nem. Ilyenkor gondolataink még 
zavarodottabbá válnak, ami az aggodalom és feszültség növekedésével 
jár együtt. Végül a szerencsétlen gondolataink lelkileg és/vagy testileg 
beteggé tesznek bennünket.

a LeLki zavarok veszéLye

Az emberek sokkal nagyobb hányada szenved beteg gondolataitól és 
annak következményeitől, mint a fertőzésektől, balesetektől, fejlődési 
rendellenességektől. Hivatalos adatok szerint Amerikában – ahol a 
gyógyítás igen költséges – minden második kórházi ágyon olyan 
beteg fekszik, aki nem szervi eredetű bajban szenved, hanem kép-
telen rendbe tenni érzelmeit és gondolatait. Vannak klinikák, ahol 
a betegek háromnegyedét pszichoszomatikus betegséggel kezelik. A 
pszichoszomatikus betegségek nem fizikai eredetűek, hanem az aggo-
dalom, szorongás, idegeskedés, gyűlölködés, a bűntudat, a feszültség, 
a zavarodott tudatállapot érzelmi következményei.   

Az amerikaiak például annyira idegesek és túlfeszítettek, hogy 
képtelenek elaludni. Egyes adatok szerint 7 milliárd adag altatót fo-
gyasztanak el, ami 19 millió tabletta naponta. Az álmatlanság mellett 
kb. 50 fejfájás jut egy emberre évente.170 Az Amerikára vonatkozó 
adatok azért érdemelnek figyelmet, mert az onnan jövő trendi élet-
felfogás és gondolkodásmód jelenti a modellt más népek számára.

A gyűlölet, a rosszindulat elválaszthatatlan járuléka a lelki be-
tegségeknek. A szakemberek néha vonakodnak a dolgokat nevükön 
nevezni, ezért szívesebben fogalmaznak úgy, hogy a lelki betegségek 
kialakulása a szeretethiánnyal magyarázható. Ez azonban csak az 
igazság egyik fele. A szeretethiány oka rendszerint az, hogy nem va-
gyunk szeretetreméltóak. Nem tudjuk másokkal megszerettetni ma-
gunkat. Mások szeretetének megszerzése és megőrzése nem magától 
értetődő, hanem tudatos hozzáállást, tevőleges magatartást igényel. 
Ahhoz, hogy pozitív érzéseket keltsünk magunk iránt, nekünk is pozi-
tív gesztusokat kell tennünk. Arra kell törekednünk, hogy valamilyen 
módon megerősítsük azok lelki erejét, akikkel kapcsolatba kerülünk. 
Van, aki spontán módon is így viselkedik. Ők azok a szerencsés 
emberek, akik környezetükben nagy népszerűségnek örvendenek, 
akiket sokan kedvelnek és szeretnek. De mások kedvére tehetünk 
tudatos módon is. Azok, akik erre nem képesek, helyette hűvösek, 
kioktatóak, tüskések, előbb-utóbb magukra maradnak.

■■■  
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A WHO (Egészségügyi Világszervezet) adatai szerint a világ 
összes betegségének 11%-a mentális jellegű, s ez az arány 2020-ra a 
14,6%-ot is elérheti! A világon manapság 400 millió ideg- és elme-
beteg él.171 Az EU-ban évente mintegy 136 milliárd eurós gazdasági 
kárt okoznak a munkavállalók körében a lélektani problémák, be-
tegségek – ismertették Berlinben 2009. március 17-én a Lelki egész-
ség a munkahelyen című konferencián. A becslés a London School 
of Economicstól származik és az egyes tagállamok egészségügyi 
rendszereinek adataira alapoz. Szakértők szerint a mostani válság is 
növeli a lelki betegségek előfordulását az uniós munkavállalóknál. A 
pszichiátriai betegségekben szenvedők kétharmadának hosszú távon 
nem sikerül újra megvetnie lábát a munkaerőpiacon – hangzott el 
a tanácskozáson.172

öngyiLkosság 

A brit szamaritánusok 201 szervezeténél az Egyesült Királyságban 
és Írországban évente 2,8 millió megkeresést regisztrálnak. Nagy-
jából minden tizedik segítséget kérő pénzügyi gondokkal indokolja 
problémáit – 41 százalékukat az állása, míg 32 százalékukat a lakása 
fenntartása aggasztja a legjobban.

Az öngyilkosság nem tartozik a betegségek sorába, nem szemé-
lyiségzavar, nincsenek öngyilkos „típusok”. Az öngyilkosság egy 
életút tragikus, de korántsem szükségszerű vége. Sok áldozatnál 
kimutatható valamilyen felderítetlen pszichiátriai betegség (szemé-
lyiség- vagy viselkedészavar, szorongásos és evészavar, alkohol- és 
drogfüggőség, skizofrénia), de ez önmagában véve nem elegendő ok 
az öngyilkosságra.

Minden ember kerülhet olyan állapotba, amelyben az önpusz-
títás gondolata felmerül, sőt kézzelfogható veszéllyé válik. Ahhoz 
viszont, hogy az emberéletnek ez a mélypontja bekövetkezzen, az 
előzmények sor és számos tényező pillanatnyi kedvezőtlen együtt-
állása szükséges. Az öngyilkossági gondolatok nem egyik napról a 
másikra jelennek meg, hosszú ideje lappanghatnak a háttérben.173 
A megelőzés szempontjából az öngyilkossági kísérlet előtti hetek 
életfontosságúak lehetnek az áldozat megmentése szempontjából. 
Ekkor ugyanis a legtöbb későbbi áldozat valamilyen formában jelzi 
szándékát a külvilág felé. Ezek a jelzések néha közvetettek, ilyen lehet 
az orvos felkeresése valamilyen bizonytalan közérzeti tünetekkel, 
gyógyszerek felhalmozása, fegyver vásárlása. Ezeknél szembetűnőbb 
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a viselkedés merevvé, sablonossá válása, a potenciális áldozat érzel-
mileg beszűkül, emberi kapcsolatai eltűnnek, korábbi értékrendjét, 
életét értelmetlennek tartja, és ennek hangot is ad.

Súlyos kockázati tényezőt jelent a tartós egyedüllét, a munkanél-
küliség, a negatív életesemények, gyakori veszteségek. Ennélfogva a 
társadalom egyes csoportjai (idősek, magányosak, serdülők, mostoha 
körülmények között élők stb.) nagyobb veszélynek vannak kitéve.174

Az öngyilkosságot elkövetők majdnem kétharmada depresszióban 
szenved. A gyógyszeres kezelés mellett az öngyilkossági válságban 
levő ember számára kulcsfontosságú a megkapaszkodás lehetősége, 
az odafigyelő, segítő terápiás szakember, akiben bízni lehet. A meg-
kapaszkodásban nagy szerepe van a családnak, a kisközösségeknek, 
egyházaknak, civil szervezeteknek, önsegítő csoportoknak.

faLak és féLreértések

Az öngyilkosságot sok titok övezi. Ennek az a magyarázata, hogy 
minden embert a félreértések fala (a titok burka) veszi körül. A falazás 
belülről is, kívülről is történik. A félreértések egyik forrása az, hogy 
igazán senki sem tudja és akarja mások számára teljesen átláthatóvá 
tenni magát, a maga teljességében hozzáférhetővé tenni a fikcióknak 
és vágyaknak azt a világát, amelyek meghatározzák gondolkodás-
módját, életszervezését, világlátását. Mindig van olyan területe, olyan 
vonatkozása az életünknek, amit nem kívánunk, vagy nem tudunk 
megosztani másokkal, s talán nem is lenne ésszerű. 

A félreértések másik forrása az, hogy senki sem kíváncsi igazán a 
másikra. Pontosabban a másik megismerése folyamán elsősorban arra 
vagyunk fogékonyak, ami megerősít bennünket saját fikcióinkban. 
A dolgok értelmezése elválaszthatatlan saját beállítódásunktól: azt 
vesszük figyelembe, ami megerősítésünket szolgálja.

Az öngyilkossággal kapcsolatban egyébként is sokféle elfojtás 
és hárítás működik bennünk. Az öngyilkosság mindenféle hitet, 
értéket és világképet megkérdőjelez, szembesít bennünket emberi 
esendőségünkkel, amit nehezen élünk meg. 

Ezek a védekező-elhárító mechanizmusok olyan erősek bennünk, 
hogy befolyásolják a tudományos kutatómunkát is.  A különböző 
teóriák sokszor nem annyira az öngyilkossági cselekmény megértését 
szolgálják, hanem kapaszkodókat, felmentést, önigazolást jelentenek 
a témával foglalkozó kutató számára. „Velem ilyesmi nem fordulhat 
elő.” Vagyis az öngyilkosság-kutatók sokszor nem a valóságról – a 
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véggel való szembesülésről – tesznek igaz vagy hamis kijelentése-
ket, hanem saját életüknek, azon belül a konkrét tevékenységüknek 
igyekszenek értelmet adni.

Szubjektív meglátásait mindenki valóságként kezeli, mert csak 
így van értelme az életnek. Ezen a körülményen az sem változtat 
semmit, hogy felfogásunk, gondolkodásunk gyakran változik. A 
változásból nem azt a következtetést vonjuk le, hogy lám, a valóság-
ról alkotott képzeteink, fölfogásunk nem eléggé megbízható, hiszen 
módosulásra szorul, hanem szemrebbenés nélkül tudomásul vesszük, 
hogy végtelen számú valóság fér meg a fejünkben egymás mellett. 
Azon sem akadunk föl, hogy ezeket a valóságokat mi magunk hoz-
zuk létre, miközben úgy teszünk, mintha ezek tőlünk függetlenül 
léteznének.

A valóság relativizálódásával nem arra kívánok rámutatni, hogy 
nincs mód a valóság megismerésére, még kevésbé óhajtom tagadni 
a szubjektív nézőponttól független valóság létezését. Azt kívánom 
érzékeltetni, hogy a bennünk levő, személyiségünkhöz kötött pszi-
chikus valóság amennyiben segíti, annyiban gátolja is az objektív 
valóság megismerését. Nevezetesen, az egészséges lelkületű ember 
nem szívesen él együtt olyan gondolatokkal, amelyek az élet értel-
metlenségével szembesítik. Ezért ki ilyen, ki olyan értékekbe próbál 
kapaszkodni, ki így, ki úgy próbálja magát egyensúlyba tartani.

Életérzésünk, gondolkodásmódunk, cselekvésünk nem közvetle-
nül a valósághoz kötődik, nem az ilyen vagy olyan valóság függvénye, 
hanem mentális életünknek a terméke. Az egyéni pszichikum a nyelvi 
kultúrába ágyazott, azaz társadalmilag formált, adott kultúra által 
fenntartott és felkínált életszervezési és életértelmezési modell és 
keret. A kultúra felfogható úgy is, mint a társadalomban élő ember 
evolúció során kialakult képessége a közösségi élet létrehozására és 
működtetésére, beleértve az élet értelemmel való felruházását is.

a társadaLmi haLáL

Az individuum felől nézve a kultúra az identitás és az önszabályozás 
eszköze, az egyénként való létezés feltétele. Identitás nélkül nem 
tudjuk megkülönböztetni magunkat másoktól. Az egyéni iden-
titással való létezésnek azonban ára van: a társadalmi-kulturális 
kontextusban zajló élet alakulásától függ, hogy milyen sorsban lesz 
osztályrészünk, és milyen értelmet adhatunk életünknek.
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Ahhoz, hogy létrejöjjön az identitásunk, különféle csoportokhoz 
kell kötődnünk, normákat, értékeket kell elfogadnunk. A csoportok-
hoz, értékekhez, normákhoz való viszonyulásainkból kell felépíteni, 
megkonstruálni önmagunkat. Az, amit beépítünk, interiorizálunk 
magunkba, mindenkor értékkel kell(ene), hogy bírjon a közösség 
számára, erre vonatkozóan azonban nincs garancia. A kultúra meg-
lehetősen inkoherens ebből a szempontból.

A modern társadalmakban az emberek igencsak közömbösek egy-
más sorsa iránt. Az egyre nagyobb társadalmi távolságot (a személyi 
kapcsolatokra, közösségre, szeretetre, elismerésre szomjazók) kikö-
zösítésként, társadalmi halálként élik meg. Az, aki öngyilkosságra 
szánja magát, előbb megéli saját társadalmi halálát, saját életének a 
közösségi értelemvesztését.

LeLki beáLLítódások

Látszólag azonos körülmények között élve egyikünk sorsa így alakul, 
másoké meg amúgy. A dolgokra, attól függően is, hogy melyik agy-
féltekénk aktívabb, különbözőképpen reagálunk. Azok az emberek, 
akiknél a bal agyfélteke dominál, többnyire derűsek, optimisták, erős 
önbizalommal rendelkeznek, ügyesen bánnak másokkal, mindig az 
élet derűs oldalát nézik. Azok az emberek ellenben, akiknél a jobb 
agyfélteke dominál, nehezen tudnak úrrá lenni negatív érzéseiken, 
pesszimisták, gyakran bizalmatlanok másokkal szemben, a bolhából 
elefántot csinálnak, a legcsekélyebb problémát is katasztrófának élik 
meg, átlagon felül hajlamosak a depresszióra, általában az élet borús 
oldalát nézik.

Az, hogy élete folyamán ki mennyi félelmet élt át, ki mennyi bajról, 
szerencsétlenségről, borzasztó dolgokról képes beszámolni, részben 
különböző agykérgi régiók aktivitásának az eredménye. Jelenlegi 
ismereteink szerint az emberek különböző alaphangulatúak. Attól 
függően, hogy milyen intenzitással reagálnak a negatív ingerekre, 
rózsaszínűbbnek vagy szürkébbnek látják a világot.

A lelki beállítódás nemcsak közérzetünkre nyomja rá a bélyegét, 
hanem jelentős mértékben befolyásolja egészségi állapotunkat is. 
Azok, akik jól kontrollálják negatív érzéseiket, egészségesebbek, 
ellenállóbbnak bizonyulnak a betegségekkel szemben is. Pusztán 
attól, hogy derűsebbek, több antioxidáns található a vérükben, ami 
erősíti immunrendszerüket. Bár még nem tisztázott kellő mértékben, 
a negatív érzések gyakorisága és intenzitása vélhetően összefügg a 
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stresszhormon termelődésével is, mint például a kortizol, ami hosz-
szabb távon gyengíti az immunrendszert. 

A negatív érzések kontrollálása elsajátítható, ami abból áll, hogy 
valamiképpen fokozzuk a homloklebeny bal oldalának az aktivitását. 
Ennek ellenére a társadalomban nagyjából arányosan oszlanak meg 
a derűs, a boldogtalan és semleges alaphangulatú emberek. Az agyi 
aktivitással kapcsolatban a pszichológia már régóta beszél vérmér-
sékleti típusokról.175 Nem kétséges, hogy a gének befolyásolják „vér-
mérsékletünket”, vagy ha úgy tetszik, idegműködésünk sajátosságait, 
felerészben azonban bizonyítottan a környezeti befolyás alakítja ki 
bennünk a ránk jellemző alaphangulatot. Önmagukban véve a gének 
senkit sem tesznek boldoggá vagy boldogtalanná.

kockázatkerüLő és kockázatkereső 
viseLkedés

A természet nem azonos mennyiségű dopaminreceptorral és érzé-
kenységgel látott el bennünket, talán ez az oka az emberek eltérő 
kockázatkerülő és kockázatkereső viselkedésének. Vannak, akiket 
nem hagy nyugton a kíváncsiság, függetlenül attól, hogy megy a 
soruk, váltogatják munkahelyüket, lakóhelyüket, partnereiket. Más 
emberek meg kevésbé éreznek magukban késztetést újdonságkere-
sésre, inkább a biztonság nyújt számukra örömet.

Egyéni sajátosság, hogy kinek, mennyi izgalomra van szüksége 
az életben ahhoz, hogy jól érezze magát. Bizonyos változatosságra 
mindenkinek szüksége van. A szórakozás, társalgás, kávézás, tévézés, 
kirakatnézés és más időtöltés tulajdonképpen az újdonságkeresés 
sajátos formáját jelentik. Mindegyik tevékenységi formában ott van 
a változás öröme. Egyes embereknek ennél többre van szükségük, 
valamilyen belső nyugtalanság állandóan új izgalmak felé hajszolja 
őket, mindig, mindenben újat és jobbat szeretnének. Képtelenek a 
kínálkozó lehetőségeknek ellenállni, akkor is, ha fennáll annak a 
veszélye, hogy értelmetlen kalandokba keverednek. Néha pusztán a 
konvenciók megszegése is érdekesebbé, izgalmasabbé teszi számukra 
az életet, heves szívdobogás fogja el őket, kellemes bizsergést éreznek 
gyomrukban már annak gondolatára is, hogy tilosat művelnek.

A dopamin nemcsak a kíváncsiságot és a vágyakozást fokozza ben-
nünk, hanem serkenti a gondolkodást is, kreatívabbá teszi elménket. 
Ez a titka a tudósok, művészek, feltalálok hatalmas munkabírásának. 
A jó szakemberek is munkájukban lelik a legnagyobb örömüket, 
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annak ellenére, hogy a nagy művészek, írók általában komoly rizi-
kót vállalnak műveikben. Esetükben az új meglátások, gondolatok, 
illetve a valóságábrázolásuk sajátosságai jelentik a kockázatot. Az 
üres szövegelés nem jár kockázattal, ahogyan a moderneskedés sem. 
Mások majmolása sem, annál inkább az eredetiség, a gondolkodás 
bátorsága.

a túLdimenzionáLt kockázat

A tudósokkal, nagy írókkal, művészekkel ellentétben, akik újszerű-
ségükkel, elemzésükkel, problémamegközelítésükkel komoly rizikót 
vállalnak magukra műveikben, vannak emberek, akiket a közsze-
replés gondolata is izgalomba hoz, akik számára kész kínszenvedés 
mások előtt megszólalni.

Mindent a világon, így a könnyed és magabiztos fellépést is ta-
nulni kell. Ahhoz, hogy tömören, világosan, meggyőzően fejezzük 
ki magunkat, nem szabad sajnálnunk az időt a gyakorlásra. A gya-
korlás alatt nem a retorikai szabályokra és mesterkélt taglejtésekre, 
hatásszünetekre kell gondolnunk elsősorban, nem a művi beszédre, 
szónoklatokra, hanem annak a képességnek az elsajátítására, hogy ha 
nyilvánosság előtt kell felszólalnunk, ne száradjon ki a torkunk, ne 
akadjon el a szavunk, ne hebegjünk-habogjunk, hanem természetes 
egyszerűséggel mondjuk el azt, amit gondolunk. Ha erre az egyszerű 
dologra egyszer minden ember képessé válik, az meg fogja változtatni 
a világ menetét.

Alapos vizsgálat tárgyát képezhetné, hogy vajon az emberek 
milliói miért nem tanulnak meg mások előtt meggyőzően beszélni, 
miért nem képesek érdekeiket kifejteni, politikai meggyőződésüknek 
hangot adni?  Pszichológiai rejtély, hogy az ember, aki az élővilágban 
egyedül rendelkezik a beszéd adományával, nem képes mindig élni 
ennek a lehetőségével. Jóllehet sorsának alakulása nagymértékben 
attól függ, hogy fontos szituációkban mennyire tudja magát kifejezni, 
mennyire képes szándékát közölni másokkal, erre nem mindig képes: 
gondolatai világos megfogalmazása helyett idegesen topog, zavará-
ban nem figyel a másikra, elfelejti, amit mondani akar, szándéka 
homályban marad, kiabál, értetlenkedik. 

Érdekes módon beszéd közben nem annyira az egyszerű emberek 
bizonyulnak idegesnek és gátlásosnak, hanem azok, akik szakmai és 
társadalmi felemelkedésük, személyes sikerük érdekében hosszú éve-
ket töltenek az iskolapadban. Ott, ahol meg kellene tanulniuk, hogy az 
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életben magabiztosan mozogjanak, különböző beszédszituációkban 
könnyedén, világosan fejezzék ki magukat.

Kétségtelen, hogy az iskolában kevesen sajátítják el a hatásos 
beszéd tudományát. Meglátásom szerint ennek a feleltetés lehet a 
magyarázata. Az iskolában, tanár-diák viszonylatban nincs lehetőség 
normális beszédre. Amikor felszólítanak valakit, hogy feleljen, egy 
sajátos szerephelyzet áll elő. A diákok nagy része számára ez kínos 
szituáció. Annyira félnek a sikertelenségtől, hogy képtelenek világo-
san gondolkodni és a mondanivalójukra összpontosítani. Ahelyett, 
hogy az iskolában magabiztos fellépésre, higgadtságra tanítanának 
bennünket, hogy adott helyzetben beszéd közben is képesek legyünk 
higgadtan gondolkodni, a feleléssel kapcsolatos szorongás emléke 
annyira beidegződik, hogy később, ha felállunk, hogy beszéljünk, 
automatikusan megjelenik az ismerős kínos érzés és a gombóc a 
torkunkban, amely leblokkol bennünket.

Nos, az a körülmény, hogy az emberek többsége remeg és reszket, 
ha feláll, és a nyilvánosság előtt beszélni kezd, nyilvánvalóan a túldi-
menzionált kockázatok sorába tartozik. A túldimenzionált kockáza-
tok épp úgy rontják életesélyeinket, mint a kockázat lebecsülése.

kockázatok és véLetLenek

A félelem és a valós veszély, amint erről fentebb szó volt, nincsenek 
mindig arányban egymással. Láttuk, hogy a kockázat kezelésének 
különböző módszerei vannak, egyik módszer sem tökéletes, de 
elvileg mindegyik arra irányul, hogy megpróbálja csökkenteni a 
helyzet bizonytalanságát, illetve a kockázat bekövetkezésének való-
színűségét. Megpróbáltuk rangsorolni a ránk leselkedő veszélyeket 
kiemelve, hogy milyen mértékben számíthatunk bekövetkezésükre. 
A kockázatok kezelésének legáltalánosabb módszere azok megosz-
tása az érintettek között. Ezt tettük mi is könyvünkben. Senki sem 
gondolhatja komolyan, hogy egy könyv néhány lapján a kockázatok-
kal és kockázatkezeléssel kapcsolatban minden esetet össze lehetne 
gyűjteni. Itt éppen csak említésre került néhány fontos téma. 

Az ember semmilyen veszélytől sem tudhatja igazán védve magát, 
így eddig csak azokról a veszélyekről szóltunk, amelyek az ember 
önnön tudati korlátai miatt jelentenek nagy veszélyt ránk. Századunk 
bőségesen szolgáltat példát rá, hogy valamit nagyon sokáig rosszul 
tudtunk. Vonatkozik ez a kockázatokra is, ami többek között azzal a 
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következménnyel jár, hogy nem mindig a megfelelő dolgoktól félünk, 
illetve a veszély nagysága és közelsége nincs mindig arányban annak 
valószínűségével, fenyegető közelségével.

Amit alaposan megismerünk, azzal többnyire meg is barátko-
zunk. Ám egyetlen olyan helyzet sincs az életben, amellyel kapcsolat-
ban elmondhatnánk, hogy rá vonatkozóan teljes körű információval 
rendelkezünk, következésképp az életben mindig több-kevesebb 
kockázattal kell számolnunk.  Ezzel szemben az emberek többnyire 
abban a meggyőződésben élnek, hogy ha baj éri őket, az merő vé-
letlen. Egyetlen szenvedélyes dohányzó sem hiszi el, hogy a rák rá 
nézve is fenyegető veszélyt jelent, ahogyan a száguldó ittas vezető 
is meg van győződve arról, hogy közlekedési baleset áldozata csak 
más lehet.

Véletlenek azonban nincsenek, legfeljebb kivételes esetekben. 
Azért beszélünk véletlenről, mert halvány elképzelésünk sincs a 
várható események összefüggéseiről, vagy mert az emberi gondol-
kodás számára egyszerűen lehetetlen valamely döntésünk kapcsán 
a lehetséges esetek számbavétele.

Nem mindegy azonban, hogy „mi vadászunk másra”, vagy „ránk 
vadásznak” mások. Attól függően, hogyan viszonyulunk a kockáza-
tokhoz, azok bekövetkezésének a valószínűsége csökkenthető, ese-
tenként teljesen kiiktatható. Viselkedésünkkel kereshetjük a veszélyt, 
vagy megpróbáljuk a bajt megelőzni.

Lelki életünk folyamatai, ahogyan erre tanulmányunkban több-
ször utaltunk, nehezen áttekinthetőek, legalább olyan mértékben 
kaotikusak, mint az anyagi világban az elemi részecskék mozgása. 
A társadalomban együtt élő, egymásra hatással levő egyének rend-
szerének a vizsgálata még bonyolultabb. Soha nem látjuk át az egész 
működését, a teljes képet, a részekből viszont nem vagyunk képesek 
összeállítani az egészet.

Modern életünknek sok baja származik abból, hogy apró rend-
szerek hierarchikusan egyre nagyobb és bonyolultabb rendszerekké 
szerveződnek, amelyeknek a működési zavarai csak azután jelentkez-
nek, hogy maguk a rendszerek már kialakultak, visszavonhatatlanul 
ellehetetlenítve az apró egységek addigi működését, sőt néha önálló 
létezését. „Egyszerűbb esetekben csak az okoz gondot, ha rosszul 
irányítunk egy rendszert: megzavarjuk az egyensúlyi helyzet kiala-
kulását, vagy képtelenek vagyunk arra a pályára vezérelni, amiről 
tudjuk, hogy helyes.” Ilyenkor megpróbálhatjuk szétválasztani azo-
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kat a dolgokat, amiket valóban tudunk, azoktól, amiket csak tudni 
vélünk.176

Mekkora a veszélye annak, hogy egy ilyen rendszer kaotikussá 
válik? Nyilvánvalóan nagy. Ezért – mint ahogyan azt a bevezetőnk-
ben hangsúlyoztuk – nem tehetünk mást, szüntelenül elemeznünk 
és értelmeznünk kell azt a világot, amelyben élünk.
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a biztonságos és boLdog éLet 
áLtaLános feLtéteLei

A modern társadalmak elvileg kiemelt fontosságot tulajdonítanak 
az emberi élet védelmének, más kérdés, hogy az adott körülmények 
között annak intézményesített formái mennyire felelnek meg a 
kívánalmaknak. Többé-kevésbé körvonalazott, hogy a biztonságos 
élet érdekében milyen tennivalókra lenne szükség. Ebből a szem-
pontból az elsődleges megelőzés alábbi fajtái érdemelnek kiemelt 
figyelmet:

 ■ támogatni a családot, házasságra, együttélésre késztetni az 
embereket;

 ■ nagyobb gondot fordítani az élelmiszer-biztonság fejleszté-
sére és az egészséges táplálkozásra;

 ■ korrekt eszközökkel visszaszorítani a dohányzást és egyéb 
káros szenvedélyeket;

 ■ törekedni az egészséges környezet kialakítására és a lelki 
egészségvédelemre.

A kockázati tényezők ismeretében ebben a szellemben kellene 
eljárnunk, ám az efféle javaslatoknak a puszta felvetése is heves til-
takozást vált ki bizonyos körökben, akik fenyegetve éreznék magukat 
szabadságjogaikban.

AKiK MéGiS BoldoGoK ■  
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a szabad akarat 

Az akaratszabadság az egyik legfogasabb pszichológiai kérdés, amely 
szorosan összefügg életminőségünkkel. A kérdés úgy merül fel, hogy 
beleszólhat-e az ember sorsának alakulásába, vagy csak a véletlenek 
játéka az egész élete? Sokszor halljuk, ahogyan az emberek kommen-
tárt fűznek az eseményekhez: „Így volt megírva a sors könyvében!” 
„Isten akaratába bele kell nyugodnunk!” Az ateisták a sors helyett az 
„objektív körülményekkel” magyarázzák gyengeségüket.

Seneca írja egyik levelében, hogy „vezérli a sors az akarót és 
vonszolja a nem akarót”. Platón hasonlóképpen gondolkodott: „nem 
a géniusz, a sors fog benneteket az élet útjain megnyerni, hanem ti 
fogjátok a mellétek rendelt sorsot megvalósítani.” Ezek a bölcselők 
előrevetítették a későbbi determinista felfogást, amely sokak meg-
győződése ma is.

Vajon csakugyan nélkülünk és helyettünk írná meg valaki életünk 
forgatókönyvét? A szenvedélybetegeknek, bűnözőknek, neurotiku-
soknak, öngyilkosoknak ne lenne módjuk másként szervezni életü-
ket? Ne tudnának más döntéseket hozni, mint ahogyan döntenek? Ne 
lennének képesek másként cselekedni, mint ahogyan cselekszenek?

Amióta az önmagát kereső ember megjelent a Földön, egyfolytá-
ban azon fáradozik, hogy minden körülmények között megpróbálja 
szervezni, irányítani az életét. Régen kihalt volna az emberiség, ha 
rábízza magát a sorsra, az égiekre vagy a körülményekre. A népi 
bölcsesség aktív szerepvállalásra sarkall: ki-ki a maga szerencséjének 
kovácsa; segíts magadon, az isten is megsegít.

Szabad akarattal rendelkezünk, de nem biztos, hogy elképzelé-
seinket maradéktalanul meg tudjuk valósítani. Az élelem, ruházat, 
lakás, üdülés, szórakozás, az egészség megőrzése stb. iránt mutatkozó 
szükségleteink kielégítése társadalmi, gazdasági, politikai feltételek-
hez kötött. Ugyanakkor gondolkodásunkra, szokásainkra, céljainkra 
erősen rányomja bélyegét az a kultúra, amelybe beleszületünk, az 
az életforma, amelyben nevelkedünk. Az egészséges lelkületű egyén 
mindig szabadon választhat két vagy több alternatíva közül, az élet-
körülményeink azonban meghatározzák szükségleteink körét és azok 
kielégítésének társadalmi-politikai feltételeit. Ezekkel a sorsunk ala-
kulását befolyásoló, egyben a közérzetünket, boldogságunkat megha-
tározó belső és külső tényezőkkel foglalkozunk az alábbi fejezetben.

Elmondható tehát, hogy az anyagi javak gyarapodásával, a szellemi 
élet színvonalának emelkedésével, a társadalom demokratizálódásával 

…az anyagi javak 
gyarapodásával, 
a szellemi élet 
színvonalának 
emelkedésével, 
a társadalom 
demokrat i- 
zálódásával az 
élet egyre nagyobb 
mozgásteret 
tesz számunkra 
lehetővé.
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az élet egyre nagyobb mozgásteret tesz számunkra lehetővé. Holmi 
„önmegvalósításról” azonban, a szónak abban a parttalan jelentésé-
ben, ahogyan azt ma sokan használják, nevezetesen, hogy mindenhez 
jogunk van, amit szabad akaratunknak köszönhetően kieszelünk 
magunkban, csak az ábrándok birodalmában beszélhetünk.

útkeresés és örömigény

Cél nélkül nincs elégedettségérzés, ha nem törekedne soha senki 
semmire, nem lenne a világon egyetlen boldog ember sem. Mind-
annyian hosszabb-rövidebb távú célokat tűzünk magunk elé, ame-
lyek nemcsak akkor töltenek el boldogsággal bennünket, ha sikerül 
megvalósítanunk őket, hanem már a megvalósításuk folyamata is 
örömforrást jelent. Napról napra, lépésről lépésre növelik elégedett-
ségérzésünket, nemcsak azáltal, hogy mind közelebb kerülünk a cél 
eléréséhez, hanem maga az elfoglaltság is egyre jobb érzéssel tölt el 
bennünket. Feltéve, ha elérhető, megvalósítható, értelmes célokat 
tűzünk magunk elé. Nincs értelme olyan célokért küzdeni, amelyek 
megvalósításában nem találjuk örömünket, hiszen ez azt jelenti, 
hogy a ráfordított idő, energia felesleges. Sohasem szabad feláldozni 
az eszközt, a munkálkodást a cél érdekében, mert az végső soron az 
élet elfecsérlését jelenti.

Vajon kapunk-e ma megfelelő társadalomi útmutatást arra vonat-
kozóan, hogyan használjuk fel az időnket, mire fordítsuk a képessé-
geinket, mihez kezdjünk az életünkkel? Saját boldogulásunk mellett 
törődünk-e azzal, hogy mivel, hogyan tudnánk mások javát szolgálni? 
Kell-e a magunkon kívül másokkal törődnünk? Mi tartozik ránk, és 
mi nem? Elvárhatjuk-e, hogy mások önzetlenül viselkedjenek velünk 
szemben, szeressenek, értékeljenek bennünket, miközben mi magunk 
önzőek vagyunk, másokkal nem törődünk?

Érvényes-e még az Újtestamentum aranyszabálya, mely szerint: 
Szeresd felebarátodat, mint önmagad, és úgy cselekedj másokkal, 
ahogyan szeretnéd, hogy veled mások cselekedjenek! És viszonoz-
zák-e jóságunkat, ha így cselekszünk? Figyelembe veszik-e mások 
a mi szükségleteinket, csalódottságunkat, örömünket? Nem inkább 
egymás ellen, a túlélésért harcolnak az emberek? Beszélhetünk-e 
a sorsunkat érintő döntési szituációkban (iskolai felvételi vizsgák, 
munkahelykeresés, pályázatok, bírósági eljárások stb.) esetén a pár-
tatlanság elvéről? Tudunk-e örülni mások sikereinek, szépségének, 
jólétének? Nem rágták-e már át az irigység rákos sejtjei az egész 

…ha nem törekedne 
soha senki semmire, 
nem lenne a világon 
egyetlen boldog 
ember sem.
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társadalmat? Hosszan sorolhatnánk a kérdéseket, amelyekre vonat-
kozóan, valljuk be, a hagyományos társadalmi ismereteink kevés 
útmutatással szolgálnak.

A „szocializmus építésének” hosszú évtizedei alatt a marxi idea 
az emberek közvetlen életérzéséről, örömigényéről nem is akart 
tudomást venni. A boldogság kérdését, ezt a burzsoá hamis tudati 
csökevényt, fel sem lehetett vetni. A hivatalos ideológia az egyéni 
életet maradéktalanul alá kívánta rendelni a nembeli ember céljainak. 
Marx és követői istent akartak játszani. Ők akarták megmondani, 
hogy mi a jó az embereknek. Ennek a gondolkodásnak a szellemi 
öröksége ma is jelen van politikusok, jogászok, közgazdászok gon-
dolkodásában. Egy szereptévesztés foglyai, amennyiben a konkrét 
emberek élethelyzetét és személyiségét megkerülve, azok feje fölött 
hoznak döntéseket arról, hogy mit tartanak ők maguk jónak és 
rossznak mások számára.

mindenkiben ott a teremtés Lehetősége

Aki kedvetlen, azt kerülik a jó gondolatok. Az új ötletek, építő gon-
dolatok bizakodó, derűs lelkiállapotodban teremnek meg az ember 
fejében. Az emberi gondolkodásban rejlő erő elképzelhetetlen telje-
sítményekre képes. Végső soron minden találmány, újítás, a technikai 
fejlődés, az atomenergia felfedezése és hasznosítása is ennek az erőnek 
köszönhető. A gondolkodás ereje azonban nemcsak a zseniális tu-
dósokra, kiemelkedő tehetségekre jellemző, hanem minden emberre 
érvényes. Mindenkiben ott van a teremtés lehetősége, az akadályt az 
a gondolattörmelék jelenti, amely lefogja, mint a hamu a parazsat, 
elfojtja szellemi erőinket.177 Az élet számtalanszor bizonyította, hogy 
olykor a legegyszerűbb emberek is a teremtő gondolatok hordozói. 
Meg kell megszabadítani elménket a hamis gondolkodástól, a mások 
által ránk oktrojált rossz hangulattól és hamis látószögtől.

Erre annál is inkább nagy szükség lenne, mert ha körülnézünk, 
megannyi elégedetlen, boldogtalan embert látunk magunk körül. 
A gyermekek még vidámak, nyitottak, tele vannak életörömmel, de 
mire felnőtté válnak, a környezeti hatások eredményeként – jobbára 
a reklámok által népszerűsített – természetellenes dolgokban vélik 
megtalálni azokat a célokat, örömforrásokat, amelyektől a boldog-
ságukat remélik. Legtöbben csupa mesterkélt, kiagyalt, érdektelen 
dolog iránt mutatnak érdeklődést, mi több, az életükre kifejezetten 
ártalmas dolgokban lelik örömüket.

Aki kedvetlen, 
azt kerülik a jó 
gondolatok.
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Mire felnőtté válunk, eltűnik a vitalitás, a nyitottság, a közvetlen-
ség, természetesség belőlünk. Nemcsak azért, mert céljainkat illetően 
falakba ütközünk, hanem mi magunk is hátat fordítunk azoknak az 
örömforrásoknak, amelyek rendelkezésünkre állnak. Ahelyett, hogy 
sétálnánk a természetben, színházba járnánk, társaságba mennénk, 
csoportos kirándulásokon vennénk részt, négy fal között a tévé kép-
ernyőjét bámuljuk hipnotizált emberként.

Banálisan hangzik, de az élet a maga teljességében csodálatos és 
örömteli, feltéve ha kellőképpen nyitottak vagyunk, elegendő életerő-
vel rendelkezünk, és képesek vagyunk örömet érezni. A rossz hangu-
lat, amelyhez rendre szorongás és félelemérzet társul, átragad egyik 
emberről a másikra. A levertség, a rosszkedv, a gyászos gondolatok 
bénítóan hatnak másokra is, nyugtalanságot, aggodalmat váltanak 
ki. Egy rossz hangulatú ember megfertőzi a családot, tönkretesz egy 
jókedvű társaságot. Néhány rossz hangulatú ember egy egész iskolát, 
munkaközösséget, néhány száz egy egész várost, néhány ezer pedig 
egy egész országot képes tönkretenni.

ne fesd az ördögöt a faLra…

Korunk embere tele van aggodalommal. A pszichológusok ezt az-
zal magyarázzák, hogy az ember idealizálja önmagát, szebbnek és 
jobbnak látja, mint amilyen valójában. Az én idealizálását egyfajta 
védekezésnek kell tekintenünk az értékvesztés veszélyével szemben. 
Az énidealizálás ilyen szempontból nem teljesen értelmetlen, mert 
az önmagunkban való hitet, az önbizalmunkat erősíti. Ezt a hitet 
azonban önáltatás helyett nem árt valós tartalommal telíteni. 

Ha félünk valamitől, és állandóan arra gondolunk, gondolataink-
ban szinte megteremtjük a lehetőségét annak, hogy félelemérzetünk 
beteljesüljön. Beállítódásunk következményeként szükségszerűen 
előáll az a helyzet, az a légkör, az a lelkiállapot, amelyben a gond 
kezd gyökeret ereszteni és nőni, megvalósulni az, amit képzeletben 
folyton magunk elé idézünk. Annak a közmondásnak, hogy ne fesd 
az ördögöt a falra, mert megjelenik, sok igazságtartalma van.

Ahhoz, hogy lelki egyensúlyunkat megőrizzük, naponta el kell 
távolítani az agyunkból a nyugtalanító gondolatokat. Értelmünk 
minden behatásra fogékony, saját képzelgésünkre is. Azáltal, hogy 
kiszorítjuk a tudatunkból nyugtalanító gondolatainkat, a valóság is 
megváltozik valamelyest. A veszélyforrás nem szűnik meg, de azál-
tal, hogy gyötrő gondolataink nem szívják el cselekvő energiánkat, 

Egy rossz 
hangulatú ember 
megfertőzi a 
családot, tönkretesz 
egy jókedvű 
társaságot. 
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hangulatú ember 
egy egész iskolát, 
munkaközösséget, 
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hatékonyabbak lehetünk a problémák megoldásának a keresésében. 
Ami fordítva is érvényes: a bizonytalanságérzet, a kimerültség al-
kalmatlanná tesz bennünket a hatékony cselekvésre.

Az aggodalmaskodás többnyire egy rossz szokás, beidegződés 
következménye. Attól válunk aggodalmaskodóvá, hogy folyton ezt 
gyakoroljuk, ahelyett hogy figyelmünket és szellemi energiánkat 
valamilyen értelmes cél megvalósítására összpontosítanánk. Ha 
mindig egy soron következő problémára koncentrálunk, amelynek 
a megoldásában sikerrel járunk, kellő kitartásra teszünk szert, elfe-
lejtkezünk korábbi nyugtalanító gondolatainkról. A magunkban levő 
szellemi energiát célszerű mozgósítanunk valamilyen megoldható 
célok irányába, ami által önbizalomra teszünk szert. Az, aki sohasem 
biztos cselekedetei helyességében, nem képes ezt az energiát valamely 
feladat megoldására irányítani… 

Vannak emberek, akik vonzzák magukhoz a balszerencsét. Ennek 
az a magyarázata, hogy gondolkodásukat eluralja az aggodalom. Foly-
ton azon képzelegnek, milyen balszerencse érheti őket. Aztán az, amit 
annyiszor elképzelnek, maguk elé idéznek, egyszer csak megjelenik, 
feltéve, ha hisznek abban, hogy félelemérzetük valós. Ezzel kapcsolat-
ban érdemes fontolóra vennünk Norman Vincent Peale javaslatát, mely 
szerint nem mindegy, hogy reggel hogy kelünk fel, és milyen üzenetet 
fogalmazunk meg magunknak: „Ma borzasztó napom lesz.” vagy 
„Ma csodálatos nap vár rám.” Beállítódásunktól függően egész más 
élményben lesz részünk az előttünk álló nap folyamán.178 Más értelmet 
nyer a nap 24 órája az egész életünkben. És nemcsak a mi személyes 
életünkben, hanem a körülöttünk élő emberek életében is.

mindenki büszke a saját eszére 

A modern felfogású ember szívesen ámítja magát azzal, hogy józan 
eszére hallgatva mindig a legjobb belátása szerint cselekszik. Hisz 
abban, hogy racionálisan gondolkodik, képes érzelmeit, hangulatait, 
viselkedését kontrollálni, terveit és döntéseit az alkalomnak megfe-
lelően hozza meg. Pszichológusként soha senkivel sem találkoztam 
még, aki kételkedett volna saját észjárásának helyességében. Legke-
vésbé azok kételkedtek benne, akiknél a gondolkodás ellentmondá-
sossága és következetlensége életszervezési hibák sorozatában, súlyos 
testi és lelki tünetekben öltött testet.

A tudatosság és a racionális gondolkodás a modern ember egyik 
legfontosabb ismérve, ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az 

Az én idealizálását 
egyfajta 
védekezésnek 
kell tekintenünk 
az értékvesztés 
veszélyével 
szemben.
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ember lelki működésében a tudatos megfontolások mellett tudattalan 
tényezők is szerepet játszanak. Az állatvilágra jellemző „ösztönök” 
például nem tűntek el teljes mértékben, csak a tudatunkból szorultak 
ki, indirekt módon azonban befolyásolják késztetéseinket, döntése-
inket, viselkedésünket. Más szóval az emberről semmi esetre sem 
mondható, hogy mindenkor ura lenne saját lelkének, bár igyekszik 
ér zelmeit, belső késztetéseit, hangulatait, gondolatait kontrollálni.

Ezzel a kérdéssel legmélyebben a pszichoanalízis foglalkozott, 
bár korántsem megnyugtató eredménnyel. A pszichoanalízis a sze-
mélyiség felépítésére és működésére vonatkozóan sajátos rendszert 
dolgozott ki, külön rekeszekbe helyezve az ember viselkedését befo-
lyásoló tényezőket. A tudattalan tényezőkről beszél, amelyeket a lélek 
különböző bugyraiba helyez el, jól elzárva egymástól a különböző 
problémákat.179

Freud személyiség- és kultúraelmélete tulajdonképpen a tudat-
talan vágyak szublimációjának a gondolatára épül. A személyiség 
fejlődését, a művészi alkotások keletkezését, az emberi kultúra meg-
teremtését az örömre való törekvés és a társadalmi kontroll közötti 
harcként fogja fel.

a cseLekvés moráLis határai

Az emberi egyed, ha a közösségen kívül találja magát, halálra van 
ítélve, mert az állatokhoz képest eszköztelen és védtelen a természet 
erőivel szemben. Az emberiség fennmaradása szempontjából az egyik 
legfontosabb társadalmi követelmény a másik ember emberként való 
elismerése, ami a jogok, javak, életesélyek valamilyen elfogadható 
szinten történő megosztását jelenti a gyakorlatban. Az elvet ritkán 
vitatják, a gyakorlat azonban állandó viták és konfliktusok forrása. A 
civilizáció során minden társadalom igyekezett kijelölni a másik em-
berrel morálisan megtehető cselekvések határait. Ezeket a határokat 
a legelvetemültebb embereket is ismerik, mint ahogyan ember voltuk 
alapján bizonyos fokú védelem és megbecsülés őket is megilleti.

A genetikai kódnak, a környezetnek és a neveltetésünknek, a múlt- 
és jövőtudatunknak egyaránt szerepe van abban, hogy mit valósítunk 
meg önmagunkból, mivé leszünk, miként reagálunk egyes élethely-
zetekre. Ezeknek a tényezőknek az egymáshoz viszonyított aránya 
azonban továbbra is a hit, a kultúra és a morál kérdése. A természeti 
kényszer, például az éhség, nagyon erős cselekvési motívum lehet az 
ember számára, mégis megfontolás tárgyát képezi, hogy éhségérzetét 
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hogyan elégíti ki. Az ember a szabad, racionális és morális döntése-
iben mindig valamilyen elvárásokhoz, szabályokhoz, törvényekhez 
viszonyul. Tisztán racionális választás, olyan, amelyben a morális 
állásfoglalás nem játszik szerepet, tulajdonképpen nem létezik.

Fontos tisztán látnunk, hogy az ember mindig viszonyul valami-
hez: a természethez, másokhoz és önmagához. Nemcsak alkalmazko-
dik, hanem mérlegel, az állatokkal ellentétben mindent megfontolás 
tárgyává tehet. Mivel van haláltudata, a mérlegelésben ez játssza a 
főszerepet. A másik vezérlőelve az örömszerzés: minél elégedettebb, 
boldogabb szeretne lenni. Ezeknek a viszonyulásoknak az össze-
tettsége és bonyolultsága a maga teljességében átláthatatlan, és ez az 
átláthatatlanság jelenti a titkot az emberben, amit kutathatunk, de 
talán soha meg nem fejtünk teljes mélységében.

érdem vagy szerencse?

Az egyenlőség eszméjének hívei gyakran kétségbe vonják, hogy a siker 
az egyén érdeme lenne. A sikeres emberek nem megérdemlik a dolgo-
kat, mondják, hanem egyszerűen szerencsések. Nem az egyén érdeme, 
hogy milyen képességekkel születik, hogy milyen ösztönző családi 
környezetben nő fel. Még a szorgalom és a törekvés sem az egyén 
érdeme, mert ezeket a lelki adottságait is másoknak köszönheti. 

Michael Walzer, aki igen elmélyülten kutatta az igazságosság 
kérdését, ezt különös érvelésnek tekinti.180 Okkal és joggal. Hiszen 
milyennek kell elgondolnunk az egyént, ha minden adottságát és 
eredményét ugyanolyan véletlen tartozékának tartjuk, mint a kalapját 
vagy a kabátját? Ha a személyt elvonatkoztatjuk a tulajdonságaitól, a 
javakat elvonatkoztatjuk a jelentéseiktől, a tulajdonságok és a javak 
megoszlása az igazságosság absztrakt elveivel összhangba kerül. 
Csakhogy létezik érdem, és az érdemek tekintetében az egyének kü-
lönböznek egymástól, de – Walzer szerint – csak a demokráciában 
osztják politikailag semlegesen a megbecsülést. Más szóval, érdemes 
emberek elismerése csak demokráciában lehetséges. 

a boLdogság fogaLma 

A boldogság meghatározását, mibenlétét illetően sok a találgatás, 
a bántó leegyszerűsítés. Vannak, akik a boldogságot gyönyörnek, 
gazdagságnak, kitüntetésnek tartják, mások mást értenek rajta, sőt 
némelykor ugyanaz az ember hol ezt, hol azt tartja boldogságnak. A 
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pszichológiai magyarázata egyszerű a dolognak: boldog ember az, 
aki jól érzi magát, örül annak, hogy él. A boldogtalan ember ennek 
a fordítottja: rossz a közérzete, elégedetlen magával és másokkal, az 
életet szenvedésnek éli meg. 

Richard Layard meghatározása szerint valamely személy boldog-
ságszintje azonos az ő saját maga által érzékelt életminőségével.181 
A boldogság szó helyett csakugyan használhatjuk az életminőség 
kifejezést is, ami tudományosabban hangzik, ugyanakkor többletin-
formációt is tartalmaz, amennyiben nemcsak az életérzés szubjektív 
minősítését foglalja magában, hanem közvetve azokat a társadalmi 
viszonyokat (külső faktorokat) is, amelyek a minősítés alapjául 
szolgálnak. Ugyanakkor az életminőség vizsgálata – ellentétben a 
boldogsággal – egzakt módon mérhető, vizsgálható. Jól ellenőrizhe-
tő például, hogy milyen társadalmi körülmények járulnak hozzá az 
életérzés általános javulásához, és melyek eredményeznek boldog-
talanságot.

A boldogság az élethez, az emberekhez, önmagunkhoz, egyszóval 
a világhoz való viszonyunknak és az általunk érzékelt pillanatnyi 
szubjektív valóságnak a függvénye. Minél nagyobb összhangban 
vannak vágyaink valóságérzékelésünkkel, annál boldogabbnak érez-
zük magunkat. És fordítva, a valóságtól túlságosan elrugaszkodott 
céljaink, vágyaink óhatatlanul elégedetlenné, boldogtalanná tesznek 
bennünket.

Az örökké boldogtalan emberek kicsit olyanok, mint az akaratos 
gyerekek. Azt akarják, hogy a világon minden úgy legyen, ahogyan 
ők szeretnék. Mindig minden az ő akaratuk szerint történjen. Ők 
legyenek a világ közepe. A boldogtalanság oka gyakran az, hogy az 
emberek a mindenható isten szerepét szeretnék átvenni. Szükségletek-
ből, igényekből, követelésekből állnak, eszükbe sem jut, másoknak is 
vannak igényeik, hogy harmonikus kapcsolatra kellene törekedniük 
a világgal. A dolgok igen sokféle mederben folynak, és ahhoz, hogy 
jól érezzék magukat, alkalmazkodniuk kell másokhoz.

A boldogság legfőbb akadályát az önző magatartás mellett a 
rögeszmék jelentik. Azok a gondolatok és viselkedéssorok, amelyek 
érzéktelenné tesznek bennünket a valós helyzettel szemben. Az akarat 
fontos szerepet játszik az ember életében, a boldogsághoz szükség van 
arra, hogy céljaink, vágyaink, aspirációink legyenek, nagyon fontos 
azonban a mérték, a rugalmasság, a kompromisszumos készség. Ha 
túlságosan elrugaszkodunk a valóságtól, óhatatlanul szerencsétlenné 
tesszük magunkat, boldogtalanok, depressziósok leszünk. A lelki 
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béke érdekében le kell mondanunk arról, hogy megváltoztassuk a 
világ rendjét, hogy rá tudunk venni másokat arra, hogy kedvünkért 
másként éljenek, másként gondolkodjanak, hogy cserélődjenek ki, 
változtassák meg személyiségüket. Fel kell ismernünk, hogy mi az, 
amit tudomásul kell vennünk, amin változtatni nem tudunk, ami 
rajtunk kívül áll, ami irreális, amire felesleges érzelmeket, energiát 
pazarolnunk.

arisztoteLész a boLdogságróL

A boldogság nem az istenek ajándéka, mondja Arisztotelész, hanem 
mindig tetteink következménye.182 Az a boldog ember, aki megfele-
lően tud élni a lehetőségekkel. A bölcs ember igyekszik kihasználni 
a kínálkozó lehetőségeket. Hangsúlyozza azt is, hogy nem lehetünk 
boldogok önmagunkon túlmutató cél nélkül. A létezésnek – mai di-
vatos szóhasználattal élve – nem az „önmegvalósítás” a célja, hanem 
a közösség túlélési esélyeinek a biztosítása.

Arisztotelész szerint minden megismerés és elhatározás vala-
mi jóra irányul. A legfőbb jó az, amire minden irányul, ez pedig 
a boldogság. A cselekvés által elérhető javak közt a legfőbb cél a 
jó és a kellemes élet, ami azonos a boldogsággal. Ennél pontosabb 
meghatározás azóta sem  született a boldogságra. Szem előtt kell 
azonban tartanunk, hogy Arisztotelész a régi görög politikai rendszer 
széthullásának idején élt, az ókori demokrácia „fénykorában”, és a 
magánszférába visszahúzódott ember boldogságának lehetőségeit 
kereste, de hitt az ember szabad választásaiban.

A ókori görög filozófusok tisztában voltak vele, hogy gyakorlás-
sal az ember magas szintre fejlesztheti önuralmát, képes uralkodni 
érzésein, gondolatain és magatartásán. Az önfegyelmezést aszké-
zisnek nevezték, de nem önsanyargatást értettek alatta, ahogyan 
mi manapság véljük, hanem ellenkezőleg, azt az életbölcsességet, 
életművészetet jelentette, ami feltétele a sikeres életszervezésnek és 
boldogságnak. 

Életpszichológusként gondolkodtak, amennyiben filozófiai ta-
nításaikban együtt volt a művészet, a tudomány és a pragmatizmus. 
Azt tartották ugyanis, hogy a gondolat, az ismeret akkor ér valamit, 
ha a gyakorlati életben használ valamit. Csak az a tudás releváns, 
amelynek az alkalmazását gyakorolják.183

Ma az elmélet és a gyakorlat között szinte áthidalhatatlan szaka-
dék van. Nemcsak abban az értelemben, hogy az emberiség számára 
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rendelkezésre álló tudás és annak a tudásmennyiségnek az egyéni 
életben való hasznosulása beszélő viszonyban sincsenek egymással, 
hanem éles választóvonal húzódik az egyes tudatformák – művésze-
tek, tudomány, filozófia, vallás, politika, gazdaság – között is.

Az ókori filozófusok nem elméleti spekulációkkal, hanem életböl-
csességgel foglalkoztak. Az emberekkel – elsősorban tanítványaik-
kal – megosztották a boldogság szabályait. Megtanították őket arra, 
hogyan szabaduljanak meg azoktól a negatív, romboló érzéseiktől, 
amelyek jellemüket eltorzíthatják, zsákutcába terelik gondolkodá-
sukat. Ilyen például a dühkitörés, a kapzsiság, a féltékenység, de a 
halálfélelem is. Ugyanakkor tágították követőik tudatát a pozitív 
érzések iránt. Tanítványaiknak esténként vissza kellett tekinteniük az 
elmúlt napra afféle számvetést tartva, hogy lehetőleg minél kevesebb 
örömet halasszanak holnapra vagy egy későbbi időpontra.

Az életbölcseleti gyakorlatok közé tartozott az is, hogy a tanít-
ványok megtanuljanak szempontot váltani. Képzelőerejükkel újra és 
újra el kellett gondolniuk mások szemszögéből saját életüket, szemé-
lyiségüket, helyzetüket. Felismerték, hogy mások gondjaihoz képest 
saját helyzetük korántsem olyan kilátástalan, mint amilyennek előtte 
érezték. Ezek a mentálhigiénés tréningek ma felettébb hiányoznak 
a modern ember életéből. Pedig az egyik legnagyobb problémánk 
éppen az, hogy érzéseink fölött elvesztettük a kontrollt.

mai érteLmezések

Mai legjobb ismereteink szerint a boldogság a személyiség belső 
harmóniájának a függvénye, ami elsősorban a társas kapcsolatok 
intimitásában jut kifejezésre. A boldogságérzés szinte azonnal meg-
szűnik, amint az egyén kilép (kiszorul) ebből az intim közegből. A 
társadalom ugyanis kiszámíthatatlan veszélyeket rejt magában: az 
emberek irigyek, erőszakosak, önzőek, néha aljasak, nem nagyon lehet 
másokban bízni. Ebben a közegben nagyon nehezen tudja boldognak 
érezni magát valaki.

Ebből a szempontból (is) igen figyelemreméltóak Kopp Mária 
kutatási eredményei. A mai magyar társadalomban az emberek 85 
százaléka úgy érzi, hogy mások a sorsára hagynák az utcán, bármi 
történjék vele. 70 százalék fölött van azoknak az aránya, akik szerint 
a magyar társadalomban nincsenek közös érdekek, közös célok, má-
sokkal nem lehet tervezni semmit. Svédországban fordított a helyzet: 
az emberek 30 százaléka szerint nem lehet másokban megbízni, 70 
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százalékuk szerint vannak közös célok, meg lehet bízni másokban, 
meg lehet tervezni másokkal a jövőt.184

A boldogsághoz az is hozzátartozik, hogy az emberek úgy érezzék, 
az életüknek van célja, értelme. Ez az érzés erősebb bennük, ha már 
el is értek, meg is valósítottak valamit. Az elégedettségérzés fokozott 
nyitottsággal jár együtt. Az emberek boldogok, ha családot alapíta-
nak, ha gyermekeik születnek, ha munkába állnak, ha önálló lakást 
szereznek. Boldogok, ha együtt lehetnek azokkal, akiket szeretnek.

Persze nem vagyunk egyformák, ami az egyik embernek jó, az a 
másiknak rossz. Aminek az egyik örül, attól a másik fél. Mindenki 
a maga sorsáért felel. Az emberek ma irigyek a boldog emberekre, a 
szerencse kegyeltjeinek tekintik őket. Ezzel a hozzáállással próbálják 
felmenteni magukat a boldogságra irányuló céltudatos cselekvés hiá-
nya és emberi kapcsolataikban vallott kudarcaik miatt. Voltaképpen 
a szabad választás lehetősége elől menekülnek. 

a boLdogság fizioLógiai aLapjai

Az agyfiziológiai kutatások alapján ma már jól nyomon követhető, 
hogy mi történik akkor, amikor valaki boldognak érzi magát, vagy 
éppen ellenkezőleg, nyomott érzésekről számol be. 

A pozitív érzések esetén az agy bal elülső részén, negatív érzések 
átélésekor viszont az agy jobb elülső részén érzékelhető erősebb 
elektromos aktivitás. Ez természetesen csak arra utal, hogy közvet-
len kapcsolat van bizonyos agykérgi régiók aktivitása és az ember 
hangulata között. Ha a megfelelő helyre elektródákat építünk be, 
ingerléssel – tehát fizikai úton – kellemes és kellemetlen érzéseket 
tudunk kiváltani. Az idevonatkozó állatkísérletek – ahogyan er-
ről már szóltunk – arról tanúskodnak, hogy ha az állatok egyszer 
megtanulták, hogy az agy megfelelő régióinak ingerlésével pozitív 
érzéseket tudnak magukban kiváltani, a pedál nyomkodásán kívül 
semmi mással nem törődnek.

A kutatók azt is megfigyelték, hogy az emberek egy részénél a bal, 
más részüknél a jobb agyfélteke aktivitása nagyobb. Ezzel összefüg-
gésben az előbbiek (a bal oldalasok) általában véve elégedettebbek, 
többet mosolyognak, boldogabbak, mint a jobb oldalasok, akiket 
inkább negatív gondolatok foglalkoztatnak, kevesebbet mosolyognak, 
többet problémáznak, boldogtalanabbak.185

Az a körülmény, hogy a jobb és bal előagy aktivitásának különb-
sége szerepet játszik a hangulatváltozások irányultságában, legfeljebb 
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azt jelenti, hogy egyes emberek boldogságszintje azonos körülmények 
között – örökletes adottságaiktól függően – különböző mértékben 
emelkedik. Más szóval vannak, akik eredendően, születésüknél fogva 
boldogabbak egy kicsit, könnyebben le tudják gyűrni kellemetlen-
ségérzetüket, míg másoknak – akiknél a jobb agyfélteke dominál 
– nagyobb erőkifejtésre van szükség. 

A boldogság nemcsak szubjektív életérzés, a kedélyállapot messze-
menően befolyásolja az immunrendszer működését is. Az agyi aktivitás 
alapján így előre jelezhető, ki miképpen fog reagálni azonos ingerekre, 
és hasonló életkörülmények között kinek kell az örömháztartására és 
ezzel együtt egészségének a megőrzésére jobban ügyelnie.

A boldogságérzéssel kapcsolatos agykutatások más felismeréssel 
is szolgálnak. Egy kísérlet során forró párnát erősítettek az emberek 
lábára, mindenkinek egyforma hőmérsékletűt. Ezután a kísérletben 
résztvevők külön-külön beszámoltak róla, hogy mekkora fájdalmat 
éreztek. A fentiek ismeretében talán mondanunk sem kell, hogy eltérő 
fájdalomérzésekről számoltak be. A kísérletvezetők közben az agyi 
aktivitást ellenőrizték, és megállapították, hogy a szubjektív fájda-
lomérzet és az agyi aktivitás között szoros kapcsolat állt fenn. Más 
szóval bizonyítani tudták, hogy az, amit az emberek éreznek, amit 
természettudományos alapon szubjektívnek minősítettek, az megfelel 
a fájdalomérzet valós fiziológiás kísérőjelenségeinek. Más szóval a 
szubjektív és objektív valóságot, az örömet és fájdalmat illetően, a 
tudományos vélekedéssel ellentétben, nincs különbség. 

Ez bizony új meglátás a javából. Vajon mindez túlságos leegyszerű-
sítése lenne a valóságnak? – teszi fel a kérdést Richard Layard. A jó és 
rossz érzések pszichológiája roppant bonyolult folyamat, aligha lehet 
őket a kellemes és kellemetlen fiziológiás ingerek szintjére redukálni. 
Több házaspár közreműködésével újabb, igen tanulságos kísérletet 
végeztek. Egy brit kutatócsoport a kísérlet során véletlenszerűen 
elektromos áramütésben részesítette a házasok egyikét, vagy férfit, 
vagy a nőt. Ha a férfi áramütést kapott, ezt a nőnek szóban jelezték. 
Kiderült, hogy a nőnél – a szóbeli közlés alapján – ugyanolyan agyi 
intenzitást észleltek, mint akkor, amikor ő kapott áramütést. Ez for-
dítva is így történt. A közvetlen fizikai fájdalomra és a lelki fájdalomra 
való reakció mindkét nem esetében hasonló volt.

Meglátásom szerint ez rendkívül fontos felismerés, hiszen azt 
jelenti, hogy az embereket ért lelki fájdalmaknak sokkal nagyobb 
fontosságot kell tulajdonítanunk, mint ahogyan eddig gondoltuk. 
Szeretteink fájdalma hasonló fiziológiás reakciókat vált ki bennünk, 

A boldogság 
nemcsak szubjekt ív 
életérzés, a 
kedélyállapot 
messzemenően 
befolyásolja az 
immunrendszer 
működését is.
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mint saját testünk fizikai bántalmazása. Az embereket így végletes 
szenvedésnek lehet kitenni, anélkül hogy őket közvetlen fizikai ve-
szély fenyegetné. A társadalomban eluralkodó extrém negatív érzések 
arról tanúskodnak, hogy az emberek széles tömegei lelki fájdalomnak 
vannak kitéve, azok is, akiket látszólag nem ér közvetlen bántódás.

 
tudjuk-e, hogy mit érzünk?

Annak, hogy valaki boldognak vagy boldogtalannak érzi magát, a 
társadalmi viszonyokra vonatkozóan objektív tartalma van. Nemcsak 
szubjektív érzésről van szó, ami kinek-kinek a saját magányügye, 
hanem valami a közös dolgokkal sincs rendben. 

Ezekről a társadalmi tartalmakról később majd szólunk, itt most 
magával a szubjektív érzéssel kapcsolatban merül fel néhány kérdés. 
Vajon pontosan meg tudják-e mondani az emberek, hogy mit éreznek? 
Szavakba tudják-e foglalni életérzéseiket? 

Abban a tudatban élünk, hogy ébrenlétünk minden egyes pillana-
tában pontosan tudjuk, hogyan érezzük magunkat. Nagy vonalakban 
arról is számot tudunk adni, hogy mit akarunk, mi bánt bennünket. Ér-
zéseink azonban sokszor összemosódnak, és hosszabb töprengés után 
sem tudunk számot adni arról, hogy minek mi volt az oka. A jókedv 
belőlünk fakad, vagy csakugyan ránk ragyogott ma szerencse csillaga? 
Minthogy folyamatosan számtalan impulzus ér bennünket, mennyi-
ben tudunk ezektől elvonatkoztatni, ha saját boldogságérzetőnkről 
kívánunk számot adni? Mit tudunk mondani saját érzéseinkre vonat-
kozóan, anélkül hogy ne mások érzéseire reagálnánk? Megtudható-e 
egyáltalán, hogy egy adott pillanatban mi az, ami egyszer szárnyakat 
ad, máskor meg a kellemetlen érzések riasztó mélységeibe ránt?

Napi boldogságérzésünket „átlagolhatjuk”, és ezt tesszük, amikor 
arra a kérdésre, hogy hogy vagy, azt mondjuk, hogy köszönjük, jól. 
Valójában azonban minden érzelmi állapot csak egy múló pillanatig 
tart. Néha elég, hogy átsuhanjon a fejünkben egy gondolat, és érezése-
ink megváltoznak. Alapbeállítódásunk, vérmérsékletünk, biztonság-
érzetünk, egészségünk, társas kapcsolataink alapján életérzésünkre 
jellemző bizonyos fokú állandóság, egyéni sajátosság, ez azonban 
csak gondolati síkon megjelenő általánosítás. A konkrét helyzetekkel, 
a feladatokkal, az emlékekkel, a jövőre vonatkozó elvárásainkkal 
kapcsolatban felvillanó érzések mérlegelése szüntelenül tart, amíg 
éber állapotban vagyunk. Sőt álmunkban is folytatódik.

…az embereket ért 
lelki fájdalmaknak 
sokkal nagyobb 
fontosságot kell 
tulajdonítanunk, 
mint ahogyan eddig 
gondoltuk.
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a boLdogságérzet pontozása

A kutatók kísérletet tettek annak meghatározására, hogy az egyes 
napszakokban és különböző tevékenységek során az érzelmek mi-
lyen hullámzása figyelhető meg, magyarán szólva, hogyan változik 
a boldogságérzetünk.186 Ami a napszakokat illeti, a mélypontot a 
legtöbb ember számára a reggeli órák jelentik. Déli 12 órakor körül 
jobb érzelmi állapotban vagyunk, aztán délután kettő és négy óra 
között ismét érzelmi hullámvölgybe kerülünk, majd folyamatosan 
javul a közérzetünk egészen a késő esti órákig.

Az érzelmek napszakok szerinti hullámzását azonban csak annak 
ismeretében tudjuk értékelni, ha tisztában vagyunk vele, hogy az 
adott napszakokban mivel töltik az idejüket az emberek, mi történik 
velük. Nyilvánvaló, hogy a felkelés és a munkába menés nem épp az 
emberek kedve szerint való dolog, az idő előrehaladtával egyre jobban 
érzik magukat, és az esti családi és/vagy baráti együttlét, szórakozás, 
kikapcsolódás jelenti a nap fénypontját.

Mellesleg, az sem mindegy, hogy kivel töltjük el az időt. Ha az 
átlagos boldogságszintet egy képzeletbeli 1-től 10-ig terjedő skálán 
próbáljuk elhelyezni, a beszámolók alapján az alábbi értékrangsort 
kapjuk.187 Az emberek a barátaik körében érzik legjobban magukat 
(3,7), aztán következnek a rokonok (3,4), majd a családtagok (3,3), az 
ügyfelek, vevők, munkatársak (2,8), és végül a főnökkel való együttlét 
(2,4). Ez utóbbit az emberek nehezebben viselik el az egyedüllétnél is, 
melyet a képzeletbeli boldogságskálán 2,7 pontra helyeznek.

Ugyanilyen szórás figyelhető meg különböző tevékenységi for-
mákkal kapcsolatban is. Az említett képzeletbeli 10-es skálán a 
vizsgálatban részt vevők (történetesen texasi dolgozó nők) többsége a 
szexnek tulajdonít legnagyobb élvezetet (4,7), de csaknem ugyanolyan 
örömet jelent számukra társaságban lenni (4), vagy relaxációval ütni 
el az időt (3,9). Hasonlóképpen érzik magukat imádkozás, meditálás, 
étkezés vagy sportolás közben (3,8). Közvetlen utána jön a tévénézés 
(3,6), a vásárlás és főzés (3,2), a telefonálás (3,1). Azonos örömforrást 
jelent számukra a gyermekekkel való foglalkozás és az internetezés 
vagy e-mailezés (3), de ebbe az értékkategóriába esik a házimunka is 
(3). A kötelező munka az utolsó előtti helyre kerül (2,7), a közlekedést 
szívelik a legkevésbé (2,6). A texasi dolgozó nők boldogságérezéséből 
természetesen nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, a 
példa csak annak illusztrálására szolgált, hogy érzéseinket mennyi 
minden befolyásolja.

Az élet célja 
és értelme a 
személyiség 
közösségbe ágyazott 
autonómiájának 
és a lélek 
harmóniájának a 
megtalálása.
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Figyelmet érdemlő körülmény, hogy az egyes tevékenységi formák-
ra vonatkozó szubjektív értékek milyen kis eltérést mutatnak egymás-
tól. Kivétel nélkül minden tevékenységi forma az igen alacsonyrendű 
élvezetek sorába tartozik. Felmerül a kérdés: vajon mi lehet a texasi 
dolgozó nők életcélja, ha sem a családjuk, sem a baráti társaságuk, 
sem a szórakozásuk, de még a vásárlás sem nyújt különösebb örömet 
számukra? Vajon helyes volt-e a mérlegelésük, vagy a kérdések voltak 
rosszul megfogalmazva, amiket feltettek számukra?

John Stuart Mill szerint többféle boldogság létezik, amelyeket 
sem mennyiségükben, sem minőségükben nem lehet egymással ösz-
szehasonlítani.188 Az üres időtöltésből vagy szórakozásból származó 
elégedettségérzés például nem lehet olyan értékes, mint a művészetből 
származó ugyanolyan mértékű megelégedettség. Azóta is sokan meg-
kérdőjelezik, hogy a két elégedettségérzést össze lehetne hasonlítani.

Nyilvánvaló, hogy az emberek leginkább azzal alapozzák meg 
boldogságukat, ha érdeklődésüknek és személyi adottságaiknak 
megfelelően megtalálják valamiben életük célját és értelmét. Az élet 
célja és értelme aligha a különleges érzelmi és intellektuális állapotok 
hajszolása, hanem inkább a személyiség közösségbe ágyazott autonó-
miájának és a lélek harmóniájának a megtalálása. A költők pusztán 
tevékenységükből kifolyólag semmivel sem boldogabbak, mint akik 
gyermekneveléssel vagy szokványos tevékenységgel foglalkoznak.

a hívők boLdogabbak 

A boldogsággal kapcsolatos kutatások egyik legfontosabb felismerése 
az, hogy akik hisznek istenben, boldogabbak, mint a hitetlenek. Nem 
tudjuk pontosan, hogy a hit okozza az emberek nagyobb boldogságér-
zetét, vagy a boldogabb emberek hajlamosabbak hinni.189 Durkheim 
óta ismeretes, hogy a hívő emberek között kevesebb az öngyilkos, 
mint bármely más populációban. Továbbá a vallásos emberek jobban 
bíznak egymásban, bizalmi indexük magasabb, mint az ateistáké, ez 
pedig megemeli boldogságszintjüket. Akik jobban bíznak és többet 
törődnek másokkal, általában is boldogabbak azoknál, mint akik csak 
önmagukkal vannak elfoglalva. A szolidaritásérzés minden vallás 
egyik fő sajátossága, ez is hozzájárul ahhoz, hogy az istenhívők más 
halandóknál boldogabbak.
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a boLdogság kóros LeLkiáLLapot?

Az ember ellentmondásos érzések, gondolatok, cselekvések és élet-
stratégiák halmaza. Egyszerre férnek meg benne különféle érzések, 
egymásnak ellentmondó törekvések. A lelki élet sokfélesége miatt 
az aktuális élmény (életérzés) egyediségét semmilyen elmélet nem 
tudja megragadni. 

Azt hogy a boldogtalanság súlyos betegség formáját öltheti, eléggé 
közismert gondolat. Magyarországon körülbelül 300-400 000 ember 
szed egy adott időpontban antidepresszánst. Aligha jutna eszünkbe, 
hogy a szélsőséges esetben a boldogság is pszichiátriai kezelésre szo-
ruló lelki betegség formáját öltheti.190

Szendi Gábor ismerteti ezt a kórképet. E szerint a boldogság egy 
olyan kontrollálhatatlan, intenzív emóciókkal kísért állapot, amely 
jelentős kihatással van a „beteg” életvezetésére, kapcsolataira, mun-
kájára. A boldogságot intenzív testi tünetek kísérik, például heves 
szívdobogás, gyors légzés, nehezen kontrollálható mozgások, esetleg 
szédülés, látászavar, gyengeségérzés, szélső esetben tudatzavar, áju-
lásérzés, önkontrollvesztés vagy a megőrülés élménye. 

Ez a kórkép, amit Szendi Gábor egyszerűen csak boldogságnak 
nevez, gyakran minden különösebb ok nélkül, váratlanul alakul 
ki, bár egyes kutatások szoros kapcsolatot mutattak ki az euforikus 
hangulat és az életesemények között. A „beteg” minden apró örömet, 
szerencsés véletlent túlértékel, ettől növekszik boldogságszintje. 
Egyre fogékonyabbá válik minden újabb boldogságot növelő ingerre, 
eseményre, végül létrejön egy ördögi kör, amely igen gyorsan heves 
intenzitású kontrollálhatatlan boldogságrohammá fokozódik.

Ez a kontrollálatlan euforikus állapot a későbbiekben fokozza az 
újabb rohamra való hajlamot, mert jelentősen lecsökken az ingerkü-
szöb minden boldogságot keltő ingerrel szemben. A „beteg” hajlamos 
a legártatlanabb eseményeknek is nagy jelentőséget tulajdonítani, 
ugyanakkor más téren gyakran nemtörődöm, impulzív, viselkedése 
kiszámíthatatlan, a realitásérzéke beszűkül, a negatív életeseménye-
ket, az előtte tornyosuló akadályokat lebecsüli. Az ilyen típusú „bol-
dog” emberek képességeiket és lehetőségeiket túlértékelik, könnyen 
alakulnak ki bennük olyan téveszmék, hogy nekik „minden sikerül”, 
ha éppen nem, akkor azzal vigasztalják magukat, hogy „majd lesz 
jobb is”, „nem kell törődni a kudarcokkal”.

Bizonyára mindannyian találkoztunk már ilyen valóságtól elru-
gaszkodott emberekkel, akik dicsekvők, indokolatlanul elégedettek 

A boldogság az 
endorf in- és 
dopaminszint 
emelkedésével 
jár együtt, 
illetve ennek a 
következménye.



■ Hódi Sándor ■ 238 ■  Életpszichológia ■■■  

■■■  

helyzetükkel, fokozott étvágy és beszédesség, szűnni nem akaró 
tréfálkozási kedv jellemzi őket, miközben feladataikat elhanyagolják. 
Ez a hamis boldogságérzés jelentős hatást gyakorol az életvitelükre, 
negatívan hat az emberi kapcsolatokra, feltűnő barátságossággal jár, 
a kapcsolatok azonban felszínesek. Az egészséges lelkületű emberek 
többnyire kerülik őket szokatlan viselkedésük és reakcióik miatt. 

A heves elragadtatás okát még pontosan nem ismerjük, de bizo-
nyos vizsgálatokkal agyi elváltozások mutathatók ki. A boldogság az 
endorfin- és dopaminszint emelkedésével jár együtt, illetve ennek 
a következménye, ami felveti a fokozott dopamintermelődés szere-
pét a boldogság kialakulásában és fennmaradásában. Mások erős 
genetikai hatásról számolnak be, családi halmozódást mutatnak ki. 
Ikervizsgálatokban, vagy elsőfokú rokonok viszonylatában igen erős 
hasonlóság mutatható ki a rokonok boldogságszintje között. 

A túlfokozott boldogság egyelőre nem túl elterjedt kórkép, de a 
kedvezőtlen társadalmi változások – a depresszió mellett – befolyással 
vannak ennek a pszichiátriai kórképnek a terjedésére is. A „betegség” 
kezelése egyelőre nem megoldott, de a szerző szerint biztató eredmé-
nyek várhatók a modern antidepresszánsoktól. A gyógyszeres kezelést 
azonban célszerű viselkedésterápiával kombinálni, amelynek során 
az orvos megpróbál rámutatni a beteg hiedelmeire.

A betegség leírása és annak gyógyítása elég különösen hangzik, 
annál is inkább, mivel a jó közérzet, a jókedv, a tréfálkozás, a derűs 
hangulat napjainkban meglehetősen ritka vendég, ha az emberek 
egyszer-másszor boldognak érzik magukat, vétek lenne őket ebből 
kigyógyítani. Maga a szerző is óva int az elsietett diagnózistól, amely 
csak akkor állítható fel megnyugtató módon, ha a boldogságroham 
ismétlődően előfordul. Helyénvalóan hívja fel a figyelmet arra is, 
hogy a boldogságroham nem azonos a köznapi értelemben vett 
boldogsággal!

az eszmék és az emberek boLdogságigénye

A társadalom megreformálására irányuló nemes eszmények tulajdon-
képpen mind az emberek boldogságigényének a jegyében születtek. 
Más kérdés, hogy az ideológusok és politikusok később rendre megfe-
ledkeztek az emberek boldogságigényéről, aminek rengeteg szenvedés 
lett a következménye. Sok mindent neveztek már társadalmi fejlő-
désnek, de ami nem vette tekintetbe az emberek boldogságigényét, 
az menthetetlenül boldogtalanná tette őket. Lehetséges, hogy az 
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emberek boldogságigényét figyelmen kívül hagyó eszmékben való 
sorozatos csalódás vezetett ahhoz a zabolázatlan individualizmushoz, 
ami ma tapasztalható. 

Ez az individualizmus a társadalmi együttélés javítását szolgáló 
közösségi eszmék helyett az egyén önmegvalósítását állítja az életfilo-
zófia középpontjába, kifejezetten a közös célok rovására. Az élet célja 
immár nem az, hogy a közösség javát szolgálva valamennyi ember 
élete szebb és boldogabb legyen, hanem a javak egyéni felhalmozása, 
az önző birtoklási vágy, akár mások tudatos megkárosításával.

Ennek a folyamatnak a fejleményeként napjainkban kezd nyil-
vánvalóvá válni, hogy a javak önmagukban véve senkit sem tesznek 
boldoggá. Ellenkezőleg, közös célok nélkül kiüresedik és értelmetlenné 
válik az életünk. A boldogság tulajdonképpen az összetartozásból 
fakadó kisebb-nagyobb sikerélmények sorozatát jelenti. Ha nem törő-
dünk másokkal, mások sem törődnek velünk, következésképpen bol-
dogtalanná válunk valamennyien. Az önző magatartás következtében 
végül mindenki feleslegessé, értéktelenné válik a többiek szemében.

növekvő éLetszínvonaL – 
rosszabbodó közérzet

A politikusok, társadalomtudósok, közgazdászok szótárából hiányzik 
a boldogság fogalma. Beszélnek az emberek elégedettségéről vagy elé-
gedetlenségéről, jó vagy rossz közérzetéről, egészségről és betegségről, 
gazdagokról és szegényekről, lecsúszókról és felemelkedőkről, sikerről 
és sikertelenségről, boldog és boldogtalan emberekről azonban nem. 
Már az öröm és bánat fogalompár sem eléggé szalonképes, de azt, hogy 
az emberek boldogok szeretnének lenni, valamiért természetellenes 
dolognak tekintik. Ezzel szemben, ha megkérdezzük az egyszerű em-
bereket, hogy miben látják életük legfőbb célját és értelmét, 100-ból 
99 a boldogságot nevezi meg. A boldogság értelmezésükben együtt 
jár a szeretettel, családdal, barátsággal, egészséggel, békességgel. A 
szabadság, a szakmai siker, a gazdagság nem múlhatatlanul szükséges 
ahhoz, hogy boldognak érezzék magukat.

Az utóbbi évtizedekben azonban megváltozott a társadalomkuta-
tók szemlélete. Tudomásul kellett venniük, hogy hiába tesznek úgy, 
mintha a boldogság utáni vágy nem létezne, ez a vágy olyan erős az 
emberekben, hogy a jóléti társadalmakban hovatovább az élet ér-
telmének a szinonimájává kezd válni. Felmérések szerint tíz német 
közül hét így gondolkodik, de csak három tartja magát boldognak. 

Ha nem törődünk 
másokkal, 
mások sem 
törődnek velünk, 
következésképpen 
boldogtalanná 
válunk 
valamennyien. Az 
önző magatartás 
következtében 
végül mindenki 
feleslegessé, 
értéktelenné válik a 
többiek szemében.
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Ahogyan Stefan Klein fogalmaz, az emberek keresik a boldogságot, 
de nem találják. Nyugaton a jövedelem sokszorosa az ötven évvel ez-
előtti kereseteknek, a boldog emberek száma azonban semmivel sem 
magasabb, mint akkor volt. Ellenkezőleg, miközben Európa gazdag 
társadalmaiban a jólét és a kellemes élet teljesen normális jelenség, 
az emberek kedélyállapota egyre rosszabb.

Az a felismerés, hogy a GDP és a jó közérzet között nem áll fenn 
szinte semmilyen összefüggés, „kiverte biztosítékot” a közgazdá-
szoknál. Érthetően, hiszen sok évtizeden keresztül abban a szent meg-
győződésben éltek, hogy a termelés és az anyagi javak mindenhatóak, 
ezek jelentik az élettel való megelégedettség megbízható mutatóit. Erre 
a filozófiára alapozódott az elmúlt évtizedek nyugati politikája, amely 
most szintén csődöt mondott. A politikusok és közgazdászok nem 
tudnak mit kezdeni azzal a felismeréssel, hogy a gazdasági teljesítmény 
növekedése és az életszínvonal jelentős javulása ellenére az emberek 
közérzete nemhogy javult volna, hanem egyre boldogtalanabbak, 
tonnaszámra szedik a nyugtatókat és hangulatjavítókat.

Ez nem azt jelenti, hogy az anyagi javak az életminőség szem-
pontjából nem fontosak. Ellenkezőleg, az emberek anyagi helyzete 
– tőkéje, bevétele, jövedelme – alapvetően meghatározza társadalmi 
közérzetüket. Az anyagi javak alapvető szükségleteink kielégítése 
mellett biztosítani tudják azokat az életkörülményeket is, amelyeknek 
társadalmi presztízsünk szempontjából fontosságot tulajdonítunk. 
Tulajdonképpen ezeknek az életkörülményeknek a megvalósítása 
jelenti a mindennapi élet értelmét és célját. Minél közelebb áll valaki 
ennek megvalósításához, annál sikeresebbnek és boldogabbnak érzi 
magát. Ami fordítva is áll: minél távolabb vagyunk a vágyott státus 
és életforma elérésétől, annál elégedetlenebbek vagyunk sorsunkkal. 
Ez az összefüggés elég világos, aligha igényel bővebb magyarázatot. 
Ami azonban a jó közérzetet, életérzést és boldogságot illeti, a helyzet 
ennél jóval bonyolultabb. Először is, ahogyan azt számos kutatás 
igazolja – nem a javak arányában nő az emberek boldogsága.

Ezzel kapcsolatban igen gondolatébresztő összeállítást készített 
Óvári Bálint,191 aki a jövedelem és a boldogság összefüggéseit vizs-
gálta az idevonatkozó amerikai cikkek alapján. Az alábbiakban erre 
az összeállításra támaszkodunk, valamennyi hivatkozás az eredeti 
cikkből származik.

A jövedelem, a javak, a jólét relatív fogalmak. Tulajdonképpen a 
„nélkülözés” is az, hiszen nincs ember a világon, aki ne szenvedne 
hiány valamiben. Mindig egy általunk elképzelt, ideálisnak tartott 

Nyugaton a 
jövedelem 
sokszorosa az 
ötven évvel ezelőtt i 
kereseteknek, a 
boldog emberek 
száma azonban 
semmivel sem 
magasabb, mint 
akkor volt. 
Ellenkezőleg, 
az emberek 
kedélyállapota 
egyre rosszabb.
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standardhoz képest keresünk jól vagy rosszul, s érezzük magunkat 
elégedettnek vagy elégedetlennek. 

A standardtól függetlenül is az ember mindig úgy érzi, hogy 
egy kicsivel kevesebbje van, mint szeretné. Ez az érzés természetes, 
megvan a pszichológiai magyarázata, ami abban rejlik, hogy „a 
kívánt javak mennyisége párhuzamosan növekszik a már birtokolt 
javaink számával”.192 A fogyasztói társadalom folyamatos vásárlásra, 
a luxuscikkek hajhászására ösztönzi az embereket, ami az önbecsülés 
szerves részét alkotja.193 Ezzel lépést kell tartani. Ha nem megy, az 
a „lemaradás” érzését vonja magával. A „boldogság stagnálásával”, 
illetve a rossz közérzet elharapózásával kapcsolatosan sokan a média 
és a kultúra felelősségét hangsúlyozzák mondván, hogy az embere-
ket nem lehet a nap 24 órájában következmények nélkül elárasztani 
vásárlásra sarkalló reklámokkal.

Az elégedettség- és elégedetlenségérzés szempontjából azonban 
az ideálisnak tartott standardnál is fontosabb, hogy saját jövedel-
münk csökkenő vagy növekvő irányt mutat-e másokéhoz képest. Az 
emberek elégedettségérzését az is táplálhatja, ha mások jövedelme 
csökken, de az is, ha a relatív nélkülözők tábora nő. „Boldogságunk 
egyenesen arányos jövedelmünkkel, de fordítottan arányos mások 
jövedelmével.”194

A jövedelemegyenlőtlenség önmagában véve is örök elégedetlen ség 
forrása. Ezt tartják az emberek szerte a világon a legsérelmesebbnek. 
Ennek ellenére a jövedelemegyenlőtlenségek világszerte növekszenek, 
és emiatt az emberek a valóságosnál sokkal rosszabbnak ítélik (élik) 
meg pénzügyi helyzetüket.195

De mindez együttvéve sem elegendő magyarázat arra, hogy Ame-
rikában és általában a fejlett országokban miért érzik magukat egyre 
többen boldogtalannak, miközben az életszínvonaluk növekszik.

A Forbes Magazin felmérést készített Amerika leggazdagabb-
jairól. A felmérésből az derült ki, hogy a legnagyobb jólétben élők 
nem sokkal boldogabbak, mint az átlagemberek. Sőt sok esetben 
boldogtalanabbak.196 Más példák is óvatosságra intenek a boldogság 
leegyszerűsített, az anyagiakra szűkített magyarázatával kapcsola-
tosan. Amerikában, és általában Nyugaton az elmúlt évtizedekben 
a reálbérek jelentősen emelkedtek, ezzel együtt az életszínvonal is 
megnőtt, a „boldogsági mutatók” azonban nem javultak. Ellenke-
zőleg, az emberek közérzete nemhogy javult volna, hanem inkább 
rosszabbodott.197 Ezt a különös ellentmondás Easterlin-paradoxon 
néven vált ismerté a szakirodalomban,198 melynek megmagyarázá-
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sára számos kísérletet történt, anélkül hogy kielégítő magyarázat 
született volna.

az eLégedettségérzés összetevői 

Kitűnt, hogy a jó közérzet kialakításában és fenntartásában köz-
rejátszik a társadalmi státus is, amely legalább olyan fontos az elé-
gedettségérzésünk szempontjából, mint a pénz. Társadalmi státust 
nemcsak a pénz biztosíthat számunkra, ennélfogva nem elegendő 
csak a jövedelemre hagyatkozni. A hiába van elég pénzük az újgaz-
dagoknak, tolvajoknak, maffiózóknak a jólét eléréséhez, ha hiányzik 
hozzá a társadalmi megbecsülés.

Habár az emberek sehol sem vallják be szívesen, hogy mennyit 
keresnek, az ahogyan élnek, elárul róluk mindent. A pénzt ugyanis 
rendszerint az ablakba teszik, más szóval saját társadalmi presztízsük 
látványos szimbólumaiba fektetik. Azok, akik korábban egy Trabant-
tal is beérték, azt anyagi helyzetük javulásával, amint lehetett, egy 
használt nyugati márkájú kocsira cserélték. Jól is érezték magukat 
addig, amíg mindenki be nem szerzett egy nyugati kocsit. Akik 
elismerésre vágytak, mit tehettek volna mást, hitelre egy új BMW-t 
vettek. Amíg kevesen jártak új BMW-vel vagy más méregdrága 
kocsival, ismét boldognak érezték magukat. Természetesen mások 
is igyekeztek hitelre méregdrága kocsit vásárolni. A verseny a kocsi 
és a ház mellett természetesen kiterjed mindenféle más fogyasztási 
cikkre, technikai újdonságra is, így aztán mindannyian pontosan 
tudjuk (látjuk), hogyan élnek mások, mennyi jövedelemre van szük-
ségük ahhoz, illetve milyen menni hitelt vehettek fel, hogy mások 
irigykedését látva boldognak érezzék magukat.

Az emberek a saját anyagi helyzetüket általában a hasonszőrű-
ekéhez viszonyítják, és nem a filmsztárokéhoz vagy a hajléktalano-
kéhoz. Igazságérzetüket irritálják a milliárdosok is, de minthogy a 
társadalmi különbségek túl nagyok, elégedetlenségérzetüket a saját 
referenciacsoportjukon belül tapasztalható sérelmek borzolják legin-
kább. A legélesebb rivalizálás a munkahelyeken belül zajlik,199 amit 
sok helyen a jövedelmek titokban tartásával próbálnak csillapítani. 
Ezt teszi az állam is nagyban, amikor titkosítja a privatizációra vo-
natkozó adatokat.

A rivalizáláshoz érdekes adalékkal szolgál Richard Layard, aki 
ezt írja:. „Az emberek nem akarnak lemaradni a többiekhez képest, 
sőt ha lehet, szeretnének túltenni rajtuk.”200 Azok a nők, akiknek a 

A hiába van 
elég pénzük az 
újgazdagoknak, 
tolvajoknak, 
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a társadalmi 
megbecsülés.
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sógora többet keres, mint a saját uruk, hajlamosabbak elmenni maguk 
is dolgozni, csak hogy alul ne maradjanak.

Vannak szerzők, akik a boldogság csökkenésének okát a mun-
kaórák emelkedésével és a szabadidő folyamatos csökkenésével, 
pontosabban leértékelődésével magyarázzák. Ott, ahol „az idő pénz”, 
a szabadidő nyugtalansággal tölti el az embereket, hiszen nem más 
szükségletek kielégítésének a lehetőségét jelenti, hanem az ablakon 
kidobott pénz. Az elmúlt évtizedekben az amerikaiak egyre több órát 
töltöttek munkával, lényegében külső igényeik (a státusszimbólumok) 
kielégítésének szentelve, közben elhanyagolták belső szükségletei-
ket (emberi kapcsolataik ápolását), ami boldogtalanná válásukhoz 
vezetett.201 Ez így van más országokban is. Ráadásul a munkáltatók 
is megkövetelik az alkalmazottaiktól, hogy egyre többet és többet 
dolgozzanak. Így azok mind kevesebb időt fordíthatnak családjukra, 
társas kapcsolataik ápolására és fenntartására.

A kapcsolatok elsorvadását és a személyiség kiégését azonban 
nem lehet csak a munkaadók nyakába varrni. A társadalomkutatók 
kimutatták, hogy míg például az amerikaiak sokkal fontosabbnak 
tartják a jövedelmet a boldogság többi feltételénél,202 ez más orszá-
gokban nem így van. Azt is kimutatták, hogy pénzorientált emberek 
konfliktusosabb és kevésbé kielégítő kapcsolatot tartanak fenn baráti 
körükkel és családjukkal. Az 1970-es évektől az 1980-as évek közepéig 
tartó időszakban az anyagiasság nőtt az amerikaiak között, míg az 
önmegvalósítás fontossága csökkent.203

Ám hiába a hajtás, a túlórázás, a jövedelem növekedése egy ideig 
elégedettségérzéssel jár, ám egy ponton túl egyre kisebb mértékben 
nő a boldogság. Bizonyos jövedelem felett igen nagy jövedelemtöbblet 
sem teszi boldogabbá az embereket. Ezzel szemben az elmagányoso-
dás, a társadalmi izoláció drasztikusan megnő, romlik az egészségi 
állapot és rámegy a házastársi boldogság. A mérleg nyelve tehát a 
társadalom egészét illetően a jövedelem növekedése ellenére a negatív 
oldalra billen.

A kutatási eredmények összehasonlítása alapján kiderült az is, 
hogy a házastársi elégedettség és a házasság stabilitása nagymérték-
ben független a jövedelemtől és a reálbérek változásától, ugyanakkor 
a házastársi-házassági változók erőteljesen kihatnak a boldogságra. 
Miközben 1973 és 1994 között évről évre egyre több amerikai érezte 
magát az átlagnál jobb anyagi helyzetűnek, ez a házastársi elégedett-
ség zuhanásával járt együtt, és talán ez lehet a csökkenő boldogság 
egyik magyarázata.

A pénzorientált 
emberek 
konf liktusosabb és 
kevésbé kielég ítő 
kapcsolatot 
tartanak fenn 
barát i körükkel és 
családjukkal.
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Az amerikai kutatások eredményei figyelemre méltóak, de nem 
lehet belőlük általánosítani. Más országokban – például Olaszország-
ban, Portugáliában, Görögországban és Dániában – más a helyzet, a 
növekvő gazdaság mellett, bár kis mértékben, de fokozatosan növekvő 
boldogságot figyeltek meg.204

Összegezésként elmondhatjuk, hogy a pénz Amerikában (és talán 
máshol is a nyugati világban) fontos (talán a legfontosabbnak tartott) 
kelléke a jólétnek és a boldog életnek, ám a jó közérzetet, a megelé-
gedettséget más társadalmi tényezők is hasonló mértékben befolyá-
solják, amelyeknek az emberek nincsenek mindig tudatában.

szegény gazdagok

A társadalomkutatók több száz kutatást végeztek annak felderítése 
érdekében, hogy mennyire teszi boldoggá az embereket a pénz. 
Elsősorban a jóléti államok polgárainak véleményére voltak kíván-
csiak. Arra az egybehangzó megállapításra jutottak, hogy a pénz az 
emberek elégedettségére szolgál, a jólétet nagyon fontosnak tartják, 
de a boldogsághoz nem elég. 

A részletek azok, amelyek újdonsággal szolgáltak. Az átlagember 
úgy gondolkodik, hogy minél több pénze van valakinek, az annál 
boldogabb, a világ legvagyonosabb emberei tehát a világon legboldo-
gabbak. Nos, egy bizonyos Diener nevű pszichológus felkereste az Egye-
sült Amerikai Államok leggazdagabb embereit, kereken ötvenet, akik 
mindannyian több mint százmillió dolláros vagyonnal rendelkeztek. 
Alapos utánajárással megállapította, hogy a gazdagok csakugyan bol-
dogabbak az átlagnál, de korántsem annyival, amennyivel gazdagab-
bak. Minél több pénz üti valakinek a markát, annál kevésbé boldogítja. 
A dúsgazdagoknál már nincs mérhető hatása néhány milliónak. Úgy 
látszik, ehhez is hozzá lehet szokni, mint mindenhez a világon.

Diener azt is megállapította, hogy néhány dúsgazdagot kifejezet-
ten boldogtalanná tett a vagyona. Aligha szorulnak együttérzésünkre 
ezek a szegény gazdagok, kétségtelen azonban, hogy nemcsak a 
multimilliomosok családi körében vált ki feszültséget (intrikákat) az 
öröklésre váró vagyon, de a viszonylagos gazdagság is káros hatással 
lehet az újgazdagok gyermekeinek nevelésére. Sajnos igen gyakori, 
hogy a szülők kivagyisága miatt a gyerekek összeütközésbe kerülnek 
a törvénnyel, bűnözővé válnak, szenvedélybetegek lesznek.

A szűkös körülmények ritkán járnak együtt jó közérzettel. A 
szegénységi küszöb alatt élők elsődleges szükségleteiket sem képesek 
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gond nélkül kielégíteni, emiatt nemcsak lelkiismeretük kínozza őket, 
hanem egészségük is megszenvedi ezt. Ezen a szinten a pénz kifeje-
zetten boldogít. Már a kis pluszpénz is. A jobb állás, a fizetésemelés 
kifejezetten a legnagyobb öröm a család részére.

A náluk magasabb életszínvonalon élők esetében hasonló összegű 
fizetésemelés már kevésbé járul hozzá a jó közérzethez. Több mindent 
megengedhetnek maguknak, a fogyasztói társadalomra azonban az 
a jellemző, hogy se vége, se hossza az újabbnál újabb márkáknak, 
élvezeti cikkeknek, ami a pénz utáni folyamatos hajsza miatt rontja 
az életminőséget. Az örökös versenyfutás a magasabb társadalmi 
státus megszerzéséért, vagy a társadalmi státust jelző szimbólumok 
megvásárlásáért, felemészti a többletjövedelmet, anélkül hogy javítaná 
az életminőséget. A becsvágyó, törtető emberek végül is saját magukat 
fogják egy olyan szekér elé, amire másokat büntetéssel sem lehet na-
gyon rávenni. Azok, akik jó emberi kapcsolatokra vágynak, valamilyen 
hobbival rendelkeznek, örömüket lelik valamilyen foglalatosságban, 
társadalmi aktivitásra törekszenek, nem túlóráznak a még több pénz 
reményében, hanem örülnek, ha szabadidőre tesznek szert.

A volt szocialista országokban mindenki az újgazdagokat irigyli, 
ők maguk azonban többségükben nem érzik sokkal jobban magukat, 
mint akkor, amikor még az egyszerű, hétköznapi emberek körébe tar-
toztak. Ha korábban szorongó, akadékoskodó, kuporgató, műveletlen, 
összeférhetetlen emberek voltak, most is azok. Az életkörülményeik 
jobbak, ők maguk azonban a régiek maradtak, életük ugyanabban 
az érzelmi és gondolati kerékvágásban halad tovább, mint koráb-
ban. Társadalmi rétegváltás szellemi és kulturális értelemben nem 
történt, személyi kapcsolatrendszerük miatt életminőségükben sem 
következett be ugrásszerű változás.

új kormánypoLitikát és éLetfiLozófiát 

Richard Layard a már többször idézett könyvében felteszi a kérdést, 
melyek azok a fejlemények, amelyek az utóbbi 50 évben az életmi-
nőség javulása irányában mutatnak, és melyek azok, amelyek rossz 
hatással vannak életminőségünk alakulására. Megállapítja, hogy 
néhány tekintetben – egészség, jövedelem és a munkakörülmények 
– jobb lett az élet, más tényezők – a családi kapcsolatok, a közösség 
ereje és épsége, az önzetlen értékek befolyása – viszont romlottak.205 
Richard Layard megállapításai a gazdag országokra vonatkoznak. 
Közép- és Kelet-Európában más a helyzet. Magyarországon például 
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a néhány évtizeddel korábbi helyzethez viszonyítva valamennyi bol-
dogságtényező esetében rosszabbak a mutatók. A nagy visszaesés – a 
rendszerváltás negatív hatásaként – éppen az egészségvédelem, a jö-
vedelem és a munkakörülmények esetében tapasztalható. De hasonló 
a helyzet a környező országokban is. Az emberek életminősége tehát 
ebben a kifosztott, elszegényített, különböző megpróbáltatásoknak 
kitett térségben sokkal rosszabb, mint Nyugaton.   

Richard Layard végül oda lyukad ki, hogy újra kell gondolni mind 
a kormányzati politikát, mind a személyes életfilozófiát. Továbbá 
kísérletet kell tenni egy új tudományág létrehozására, vagy a pszi-
chológián belül egy új irányzat kialakítására, amit a maga részéről 
szívesen nevezne boldogságkutatásnak. Nos, ez a javaslat valame-
lyest összecseng azzal, amit mi könyvünkben az életpszichológia 
tárgykörébe sorolunk. Ami a kormányzati politika és a személyes 
életfilozófia újragondolásának szükségességét illeti, ez Európa keleti 
térfelén sokkal sürgetőbb feladat, mint a gazdag országokban.

méLyüLő társadaLmi konfLiktusok 

Játsszunk el egy gondolattal! Ön, kedves olvasó, hogyan döntene, ha 
választania lehetne az alábbi két lehetőség közül?

 a) 50 000 eurót kereshetne évente, míg mások (átlagosan) 
25 000-et.

 b) 100 000 eurót keresne évente, a többiek meg 250 000-et. Az 
árak egyformák lennének mindkét esetben.

A provokatív kérdést Richard Layard veti fel könyvének 4. (Miért 
nem boldogít a pénz?) című fejezetében.206 Habozás nélkül feltettem 
én is a feleségemnek. Az a) lehetőséget választotta. Amerikában a 
Harvardon tanuló egyetemisták is az a) válasz mellett döntöttek. 
Hasonlóképpen vélekedtek a diákjaim és a pácienseim is. De ismeret-
ségi körömben sem akadt senki, aki ne az első lehetőséget választotta 
volna. Számos kutatást végeztek világszerte, mind ugyanerre az 
eredményre vezetett.207 Mi tagadás, én is így döntenék. A kevesebb 
pénz mellett. A több pénz ugyanis ebben az esetben jövedelmi pozíció 
jelentős csökkenése miatt megalázó helyzetet jelentene.

Jövedelmi pozíciónk tehát többet nyom a latban, mint maga a 
pénz. Nos, ezért érezték magukat jobban az emberek a szocializ-
musban, mint ebben a kialakulatlan vadkapitalizmusban. A jelenlegi 
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jövedelmi különbségeket, mivel nemcsak relatív jövedelmi pozíciójuk, 
hanem szociális helyzetük a korábbiakhoz viszonyítva reális értékben 
is romlott, felháborítónak és elfogadhatatlannak tartják. Nem nehéz 
megjósolnunk, hogy nincs az a földi hatalom és sajtómágia, amely a 
csalódott milliókat hosszabb távon megbékítené sorsukkal.

Az emberek az életszínvonal romlását ideiglenesen hajlandóak 
elviselni, ha ezáltal később feljebb kerülnek a jövedelmi ranglétrán. 
Két évtized elég hosszú idő volt ahhoz, hogy a várt javulás megmu-
tatkozzék, helyette újabb és újabb megszorító intézkedések jönnek. 
Az olló a rendszerváltás nyertesei és vesztesei között egyre nagyobbra 
nyílik, így fokozódó társadalmi nyugtalansággal kell számolni.

A mélyülő társadalmi konfliktusnak további okai is vannak. Az 
emberek korábban hozzászoktak az anyagi biztonsághoz. A biztonság-
érzet igénye és az igazságosnak vélt jövedelemelosztás, amely mindig a 
kiegyenlítődés irányába mutat, rendkívül mélyen gyökerezik az emberi 
természetben. Soha nem került volna sor a kommunista államok létre-
jöttére, ha ez nem így lenne. A rendszerváltás nemcsak az életszínvonal 
visszaesésével és az irreális jövedelmi különbségek megjelenésével járt 
együtt, hanem a társadalmi biztonságérzés drasztikus csökkenésével 
is, következésképp paradox módon ma az emberek többségükben 
boldogtalanabbak, mint a diktatúra idején voltak.

Ráadásul a gazdasági növekedés, más jellegű társadalmi problé-
mák miatt, immár Nyugaton sem jár együtt az emberek boldogságér-
zetének a növekedésével. Ma az elégedettséghez sokkal nagyobb egy 
főre eső reáljövedelemre van szükség, mint húsz évvel ezelőtt.

viszonyítási aLapok

Előfordul, hogy valaki anyagilag jobb helyzetbe kerül, mint volt, 
ám szubjektíve mégis rosszabbul érzi magát. A berlini fal lerom-
bolása után az egységes Németországban az egykori keletnémetek 
életszínvonala jelentősen megugrott, ám mivel a nyugatnémetekhez 
kezdték hasonlítani magukat, és nem a keleti blokk többi lecsúszott 
országához, boldogtalanabbá váltak, mint korábban voltak, amikor 
a keleti blokkon belül vitathatatlanul náluk volt a legmagasabb az 
életszínvonal. Ebből azonban egyáltalán nem az következik, hogy 
az emberek kizárólag a relatív jövedelemszinttel törődnének, és a 
megélhetési lehetőség nem érdekli őket. Nagyon is érdekli, hiszen 
jövedelmi aspirációjuk annak az országnak az átlagos jövedelmétől 
(életszínvonalától) függ, amelyben élnek. Ebből kifolyólag várható, 
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hogy az Európai Unióhoz újonnan csatlakozott államokban hasonló 
jelenségnek lehetünk tanúi, mint ami Németországban bekövetkezett 
a berlini fal leomlásával. Uniós tagállamként az emberek jövedelmi 
aspirációja a nyugati életszínvonalhoz fog igazodni, ami alaposan 
próbára teszi boldogságukat.

Az unióhoz való csatlakozásnak egyelőre nincs, és sokáig nem 
is lesz boldogságnövelő hatása, bármilyen keményen dolgozzanak 
is az emberek, bármilyen áldozatokat hozzanak is, a jövedelmi 
különbségek tartósan boldogtalanná teszik őket. Ezt azért fontos 
hangsúlyoznunk, mert az újonnan csatlakozott államok polgáraira a 
teljesítményorientáltság jellemző, szabadidejük és egészségük terhére 
hajlamosak voltak az ésszerűnél több munkát magukra vállalni. Az 
elmúlt évtizedekben tanúi lehettünk a rivalizálás önpusztító hatá-
sának, nagyon sokan szinte mindent (egészségüket, családjukat) 
feláldoztak a jövedelemszerzés oltárán.

Richard Layard a Boldogság című könyvében azt javasolja olvasó-
inak, hogy ne a nálunk gazdagabbakkal, sikeresebbekkel hasonlítsák 
össze magukat, hanem lefelé viszonyítsanak. Merítsenek hitet abból, 
hogy náluk sokkal nehezebb helyzetben levő emberek is vannak.208 
Javaslata megfontolandó, ám a probléma megoldása szempontjából 
aligha ez a járható út.

Egy Joyti De-Laurey nevű titkárnő, aki egy londoni befektetési bank-
ban dolgozott, mintegy 4,5 millió fontot sikkasztott el főnökei számlá-
iról, akik egy éven keresztül semmit sem vettek észre a dologból.209 A 
szemfüles hölgy állítólag teljes egészében magára költötte a pénzt. Nos, 
annyi bizonyos, hogy az a néhány millió font a két megrövidített úri-
ember életében se nem osztott, se nem szorzott, ezzel szemben a világon 
közel hárommilliárd ember él napi 2 dollárnál kevesebből.210

A történet azt illusztrálja – mondja Layard –, hogy a pénz kisebb 
hatással van ránk, ha gazdagok vagyunk, mintha szegénységben 
élünk. A társadalmi jövedelemelosztás mégsem ezt a logikát követi. 
Miközben egyesek elképesztő extrajövedelemre tesznek szert, az em-
berek milliárdjainak annyi jövedelmük sincs, hogy elfogadható életet 
biztosítsanak családjuknak. Ebből józan ésszel az következik, hogy ha 
annak a pénznek egy része, amely a gazdagok számára boldogságuk 
szempontjából gyakorlatilag semmit sem számít, a szegény emberekhez 
kerülne, milliókat lehetne mennyei boldogságban részesíteni. Layard 
megfogalmazásában: a szegények sokkal több boldogságot nyernének 
vele, mint amennyit a gazdagok elveszítenének, vagyis az átlagos bol-
dogságszint nőne. 211
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A jövedelemelosztásról többféleképpen vélekedhetünk, de pszi-
chológiai tény, hogy egy társadalom átlagos boldogságszintje annál 
magasabb, minél inkább egyenlően osztják el a jövedelmeket. Svéd-
ország konkrét példa rá, hogy a dolog megoldható.

a boLdog társadaLom titka

Az anyagi biztonság, a közösségi érzés, a társadalmi egyenlőség, az 
egyéni kezdeményezőkészség mind meghatározó szerepet játszanak 
az életminőség alakulásában. Minél inkább jelen vannak ezek a ténye-
zők az emberek életében, annál elégedettebbnek érzik magukat. Ezek 
ugyanis csökkentik a stresszt, fokozzák a jó közérzetet, ugyanakkor 
a társadalmat is demokratikusabbá, élhetőbbé teszik. Valójában 
minden társadalmi fejlődésnek ez lenne az értelme: lehetővé tenni 
az egyéneknek, hogy választási lehetőségeik bővüljenek, közösségi 
érdekeiknek megfelelően dönthessenek. 

Mindennek alapja a bizalom, a közösségi tudat és közösségi érzés, 
mondja Stefan Klein.212 Alapvetően egyet lehet érteni megállapításá-
val. A közösségi érzés jó hatást gyakorol az emberek személyiségére, 
amennyiben tevékenységre sarkallja őket, hogy vegyék ki részüket 
lakóhelyük arculatának kialakításában, munkahelyi körülményeik 
javításában, az óvodák és iskolák hatékonyságának biztosításában, a 
civil társadalom szervezésében, és nem utolsósorban a mindenkori 
hatalom ellenőrzésében.

A nemzetközi vizsgálatok szerint a lakosság számarányához vi-
szonyítva Svájcban él a legtöbb boldog ember. Ebben a vonatkozásban 
sem a kantonok, sem a nemzeti hovatartozás nem játszik meghatározó 
szerepet. A svájci olaszok, németek, franciák elégedettebbek, mint 
az olasz, német vagy francia szomszédaik.213 Az elégedettség forrása 
abban rejlik, hogy a svájciak jobban beleszólhatnak saját életükbe, 
mint más országok állampolgárai. Az életüket érintő fontos dönté-
seket nem Bernben, a fővárosban hozzák meg, ahogyan ez másutt 
történik, hanem 26 kantonban. Emellett az egyes kantonokban a 
közvetlen demokrácia érvényesül, a polgárok referendum és népsza-
vazás útján döntenek az őket érintő kérdésekben: ellenőrizhetik az 
államháztartást, megváltoztathatják az alkotmányt, új törvényeket 
hozhatnak, hatályon kívül helyezhetnek korábbiakat.

Az egyes kantonok között jelentős eltérések vannak, egyes kan-
tonokban több, más kantonokban kevesebb kezdeményezőre van 
szükség egy-egy referendum kiírásához. Minél több beleszólásuk 
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van a polgároknak a közéletbe és a politikába, annál elégedettebbnek 
érzik magukat. Azokban a kantonokban, amelyekben erősebb az 
állampolgári kontroll, jobban működik a demokrácia, az emberek 
boldogabbak.

Ennek a fordítottja jellemző a centralista államokra, ahol a 
demokrácia formális, a közéleti szerepvállalás csaknem kizárólag 
a négyévenként ismétlődő választásokra korlátozódik. Ennek a 
politikai helyzetnek a folyománya a bezárkózás, a bizalmatlanság, 
a tehetetlenségérzés és az emberek mindent beárnyékoló boldogta-
lansága.

A politikai viszonyok jelentős mértékben befolyásolják az emberek 
közérzetét, boldogságszintjét. Az idevonatkozó kutatások hat külön-
böző tényezőt vizsgáltak: a jogkövető magatartást, a jogszabályok be-
tartását, a társadalmi stabilitást, az erőszakmentességet, a közügyekbe 
való beleszólás lehetőségét, a felelős pozícióban levő személyeknek az 
elszámoltathatóságát, a véleménynyilvánítás szabadságát, az állami 
szolgáltatások hatékonyságát, a korrupció mértékét és a rendvédelmi 
szervek hatékonyságát. Ezeknek a tényezőknek a függvényében a 
boldogság országonként változó. A World Value Survey segítségével 
ötven országban négy különböző évben végeztek felmérést. Meg-
erősítést nyert, hogy ezek a tényezők, bár befolyásuk csak közvetett 
módon (statisztikailag) mutatható ki, jelentős befolyással vannak az 
emberek boldogságszintjére, beleértve az öngyilkosságok számának 
alakulását, sőt még az országúti balesetek gyakoriságát is.

Azok az emberek, akiknek több lehetőségük van beavatkozni 
sorsuk alakulásába – könnyebben kezdeményezhetnek népszava-
zást, ellenőrizhetik a kormány munkáját, lehetőségük van a közélet 
formálására (mint például Svájcban) – boldogabbak. Egyébként 
éppen a svájci demokráciát vizsgáló felmérés mutatta ki, hogy ha 
összehasonlítjuk azokat a kantonokat, amelyekben ezek a jogok a 
legkiterjedtebbek, és azok azokat, amelyekben ezek a jogok a leg-
korlátozottabbak, a boldogságszintben mutatkozó különbség akkora, 
mintha a jövedelemben kétszeres különbség lenne köztük.214

a jó közérzet aLapja a tevékenység

Az érzéseink, gondolataink, egészségi állapotunk, hangulatunk 
szorosan összefügg elfoglaltságunkkal, tevékenységünkkel. Nem 
mindig a pihenés, a meditáció jelenti a nyomasztó gondoktól való sza-
badulás útját. Ellenkezőleg, a testmozgás, a cselekvés, a tevékenység 
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hatásosabb gyógymód mindennél, annál inkább, minél közvetlenebb 
hatással van mások életének alakulására. A munka önmagában véve 
is leköti figyelmüket, csökkenti a tétlenséggel járó szorongást, elége-
dettséget, örömet vált ki.

A jó értelemben vett figyelemelterelést, és ezzel együtt a közérzet 
javítását szolgálhatja az is, ha valamilyen előttünk álló feladatra 
koncentrálunk. Ezzel tulajdonképpen gondolatainkat és érzéseinket 
kontrolláljuk. Minél jobban lekötjük magunkat valamivel, annál job-
ban csökken a szorongás, az aggodalom, a nyugtalanság bennünk.

A közösségi élmény hiányáért nem kárpótolhat bennünket 
semmi. Sok mindenben lelhetjük örömünket, az emberek azonban 
akkor a legboldogabbak, ha együttérzéssel viseltetnek egymás iránt. 
A magányos és tétlen ember kiszolgáltatottnak érezi magát, ami a 
legelviselhetetlenebb érzések egyike. A tevékenység, a mozgás, a 
másokkal való együttlét javítja a közérzetet. Ennél azonban többre 
van szükség. Új kapcsolatok kiépítésével, vagy régi kapcsolatok ja-
vításával meg kell erősítenünk társadalmi beágyazottságunkat, ha 
úgy tetszik, identitásunkat.

Meg kell tanulnunk a dolgokat, egyáltalán magát az életet, folya-
matosan új nézőpontból szemlélni és értékelni. Nem szabad belera-
gadni egyetlen nézőpontba, mert ez azt jelenti, hogy elvesztjük saját 
sorsunk felett a kontrollt, és kényszerképzetek rabjává válunk. Ez 
egyben szempontváltást is jelent, amellyel visszanyerhetjük lelkünk 
szabadságát. 
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Hipotézis – Örömszerzés és veszélyérzet – Az igazságosság 
elve – Igazságosság helyett esélyegyenlőség – Vérlázító 
igazságtalanságok – Várható fejlemények – Zsarnokság vagy 
hatalommegosztás – Az életminőséget rontó problémák – A 
leg fontosabb boldogságtényezők – Kognit ív tréning – Az 
élettörténet koherenciája –  Az értelmiség feladata – Az 
önref lexió szükségessége – Egy emberibb világ reményében 
– Nyí lt rendszerben való gondolkodás – A modernizmus 
és az önmegvalósítás – Módszer tani felvetések – Nem 
csak szavakban gondolkodunk – Stratégiai irányelvek – A 
Hódi-féle tézisek

Kicsit több békesség, jóság, szelídség,  
Kevesebb erőszak, gyűlölet, ir igység,  
Kicsit több igazság úton, útfélen,  
Kicsit több segítség bajban, veszélyben.  
Kicsit több „mi” és kevesebb „én”,  
Kicsit több erő, szeretet, remény.  
És sokkal több virág az élet út jára,  
Mert a sírokra már úgyis hiába.

(Kiss Benedek: Betlehem örök feltámadása)

hipotézis

A szerző, amikor ennek a könyvnek a megírásához fogott, abból a 
feltevésből (hipotézisből) indult ki, hogy az emberek szeretnének 
minél tovább élni, és életük során minél boldogabbak lenni. Nem 
sok olyan elméleti fejtegetéssel találkoztam eddig, amely ennek a 
feltételezésnek ellene szólt volna. A gyakorlati élet azonban mintha 
megkérdőjelezné ennek a feltevésnek a jogosságát. Amint a korábbi fe-
jezetekben tárgyaltuk, a modern társadalmak nincsenek összhangban 
az emberek biztonságigényével, a hosszabb, szebb és boldogabb életre 
való törekvésével. Pontosabban ezek a törekvések összeütközésbe 
kerülnek más fontosnak tartott célokkal. Az anyagi javak, a pénz, 
a hatalom, a státusszimbólumok például olyan értéket képviselnek 
a mai ember számára, hogy nemcsak az egészségét, életminőségét 
hajlandó értük kockáztatni, hanem olykor az életét is képes feláldozni 
értük. Ennek alapján az a benyomásunk támadhat, hogy az ember 
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tulajdonképpen maga sem tudja, hogy mit akar, nem képes eldönteni, 
hogy mi is az, ami igazán fontos számára. Ez a felemás helyzet nem-
csak az elsődleges szükségletekkel kapcsolatos eddigi ismereteinket, 
hanem az embernek tulajdonított racionális gondolkodást is merőben 
más megvilágításba helyezi. Főként azonban a társadalomszervezés 
szempontjából vet fel fogas kérdéseket.

örömszerzés és veszéLyérzet 

Azt hinnénk, hogy racionális lényekként az emberek a lehető legkeve-
sebb kockázatot vállalják, és hogy akkor kockáztatnak a legkeveseb-
bet, ha egészségükről, testi épségükről van szó, ezért körültekintően 
étkeznek, kerülik a káros szenvedélyeket, óvják egészségüket, gondo-
san ápolják emberi kapcsolataikat. Nos, látjuk, hogy ez nem így van, 
pedig idegrendszeri alapjait tekintve minden cselekvés az örömszer-
zésre és a ránk leselkedő veszély (fájdalom) elkerülésére irányul. Ebből 
a szempontból elvileg a különböző emberi cselekedeteket, de akár 
a gondolkodást is, össze lehet mérni, össze lehet hasonlítani, hogy 
ténylegesen mekkora örömöt szereznek, illetve mekkora kockázattal 
járnak együtt. Vonatkozik ez a kockázatvállalásra is.

A gyakorlatban körülményes az „örömmennyiségről”, illetve a 
veszélyeztetettség mértékéről pontos kimutatást készíteni. De nem 
lehetetlen. Történtek is erre irányuló próbálkozások. A bölcselők 
régen felismerték, hogy a társadalmi együttműködés sikerességét an-
nak alapján lehet megítélni, hogy a társadalom tagjai körében milyen 
„együttműködési rend” érvényesül. Milyen társadalmi együttélési 
viszonyok vezetnek nagyobb „örömmennyiséghez”, és csökkentik je-
lentősebb mértékben az emberek testi és lelki veszélyeztetettségének a 
mértékét? A társadalmi fejlődésnek, amennyiben egyáltalán fejlődés-
ről beszélhetünk, az öröm mennyiségének a maximálására, illetve az 
ember életét fenyegető veszély (kockázati tényezők) minimalizálására 
kell törekednie. Nos, ha ilyen szempontból tesszük mérlegre az embe-
riség múltját és jelenét, kiderül, hogy sem az örömelv (az ésszerűségre, 
hasznosságra, boldogságra) való törekvés, sem a veszélykerülés nem, 
vagy alig érzékelhetően érvényesült a történelemben. Ennek alapján 
két lehetőségre gondolhatunk. Az egyik lehetőség az, hogy az emberek 
nem tudják, hogy mitől boldogok, és mitől kell félniük, a másik meg 
az, hogy a társadalom más elvek alapján szerveződik.

Mindenesetre a XX. században az örömelv háttérbe szorult, 
mondhatnánk, megújult, amennyiben mindinkább az emberek más 
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irányú szükségleteire, vágyaira helyeződött át a hangsúly. A hasznos-
ság, a vágyak, a hatalmi ambíció kielégítése válik a cselekvés legfőbb 
mozgatórugójává. Ez az elgondolás, amely a század második felére 
mindinkább morális alapelvvé válik, közel áll a hétköznapi emberek 
morál- és életfelfogásához.

Ezzel a felfogással (észjárással) kapcsolatban ismét két probléma 
merül fel. Az egyik az, hogy a jogokat hogyan lehetne a haszonelv 
alapján kezelni. A másik meg az, hogy az úgynevezett boldogságot 
milyen elv szerint kellene elosztani. Jogn Rawls például azt ajánlja, 
hogy „Minden társadalmi jót – szabadságot és lehetőséget, jövedel-
met és gazdagságot, valamint az önbecsülés alapjait – egyenlően 
kell elosztani, hacsak e javak egyenlőtlen elosztása nem előnyös a 
legkevésbé szerencsések számára.” 215

az igazságosság eLve

Természetesen számolni kell azzal, hogy a különböző javak körül, 
melyeket igazságosan kellene elosztani, ellentétbe kerülhetnek egy-
mással az emberek, konf liktusok alakulhatnak ki köztük. Például 
megnövelhetjük valakinek a jövedelmét oly módon, hogy megfosztjuk 
őt valamelyik alapszabadságától, mondjuk reggeltől estig dolgoznia 
kell, távol kell élnie a családjától, veszélyes munkát kell végeznie 
stb. A szabadság elve így ütközik a jövedelemelosztás elvével. Hogy 
elejét vegyük ezeknek a konf liktusoknak, prioritási sorrendet kell 
felállítani, mondja Rawls, aki történetesen a szabadságnak prioritást 
biztosítana a jóléttel szemben. „Az egyenlő szabadságnak prioritása 
van az esélyegyenlőséggel szemben, míg az esélyegyenlőség elsőbb-
séget élvez az anyagi erőforrások egyenlőségével szemben.”216

A modern társadalmak belevesztek az igazságosság értelmezésé-
be, és nehezen boldogulnak annak a gyakorlatba való átültetésével. 
Először is nehéz lenne ma kétségbe vonni azt az alapelvet, hogy az 
alapszabadságok tekintetében mindenkit egyenlő jogok illetnek 
meg. A formális szabadság igazi megéléséhez – az egyenlő jogok és 
egyenlő bánásmód mellett – megfelelő anyagi erőforrások szüksé-
gesek. Ebből a szempontból az emberek teljes szabadságáról sehol 
a világon nem beszélhetünk. Ennek megvalósítását sem az egyes 
államokra jellemző politikai gyakorlat, sem azok anyagi helyzete 
nem teszi lehetővé.

Az igazságosság második elve szerint a gazdasági és társadalmi 
egyenlőtlenségeket úgy kellene elrendezni, hogy a jövedelemforrások-
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hoz, hivatalokhoz és a pozíciókhoz – a pártatlan esélyegyenlőségnek 
megfelelően – mindenki egyaránt hozzáférhessen, illetve hogy az 
egyenlőtlenségek a leghátrányosabb helyzetűek javát szolgálják. 
Nos, elvileg minden modern állam erre törekszik, szavakból nincs 
is hiány, ezek azonban a gyakorlatban üres ígéretek maradnak. Nem 
véletlenül, hiszen a gazdasági erőforrások, hivatalok, pozíciók elosz-
tása körül a mindennapi életben késhegyre menő harc – és gyakran 
vér – folyik.

igazságosság heLyett eséLyegyenLőség

A fejlett nyugati demokráciákban uralkodó ideológia szerint szó 
sem lehet az anyagi erőforrások egyenlő elosztásáról, mert az épp 
az igazságosság elvét sértené. Elég az esélyegyenlőséget biztosíta-
ni, a többi már a tehetségen, tudáson, kitartáson és valamelyest a 
szerencsén múlik. Az „elosztási igazságosság” emlegetése ma vörös 
posztónak, felforgató eszmének számít, egyébként is a kommuniz-
mus, amely kísérletet tett ennek megvalósítására, a gyakorlatban 
kudarcot vallott. A keserves tapasztalatokkal járó politikai kitérő 
után az egykori szocialista államok visszatértek az „esélyegyenlőség” 
eszményéhez, amellyel a nyugati alkotmányos demokráciák a maguk 
gazdasági elosztását még úgy-ahogy igazolni próbálják. Közép- és 
Kelet-Európában azonban ezt az elvet már a rendszerváltás elején 
sikerült végképp és visszavonhatatlanul lejáratni és hiteltelenné tenni. 
Senki sem hisz abban, hogy a négyévente sorra kerülő választások-
kal az emberek maguk határozzák meg a sorsukat, hiszen napnál 
világosabb számukra, hogy helyzetüket – kilátástalannak tartott 
sorsukat – társadalmi körülményeik döntik el, illetve a fennálló 
gazdasági-politikai viszonyok, amelyek az esélyegyenlőségnek még 
a látszatára sem adnak.

vérLázító igazságtaLanságok

Az esélyegyenlőség elve a nyugati demokráciákban is csak a társadal-
mi körülmények különbözőségét ismeri el, de nem veszi figyelembe 
az emberek származásából és természeti adottságaiból adódó behoz-
hatatlan különbségeket. Az esélyegyenlőség ideológiája úgy kezeli 
a származást és a természeti különbségeket, mintha a szüleinket, 
azok társadalmi kapcsolatait, tudástőkéjét, anyagi hátterét, valamint 
saját testi-lelki adottságainkat mi maguk választanánk meg. Mintha 
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milliárdossá a jó, szerencsétlen hajléktalanokká meg rossz döntéseik 
következtében válnának az emberek.

A társadalmi egyenlőség elve megköveteli, hogy legalább részben 
kárpótoljuk azokat az egyéneket, akik szüleiktől és a természettől 
kevesebbet kaptak. Az igazságosság elve pedig megköveteli, hogy tár-
sadalmilag kezeljük és kompenzáljuk a tehetségekben és adottságokban 
megmutatkozó egyenlőtlenségeket.217 Amíg a fejlett nyugati demokrá-
ciákban legalább eszmei szinten megfogalmazódik annak igénye, hogy 
a társadalmi egyenlőtlenségeket meg kell próbálnunk megszüntetni, 
de legalábbis csökkenteni kell őket. A volt szocialista országokban a 
pártok és különböző politikai érdekcsoportok részéről a társadalmi ja-
vak soha nem látott kisajátítása, a vérlázító társadalmi igazságtalanság 
gazdasági, politikai és ideológiai bebetonozása folyik.

várható fejLemények

Felmerül a kérdés, hogy a társadalom alapstruktúrájába beépülő 
egyenlőtlenségeket – ha egyáltalán lehetséges – miként lehet or-
vosolni. A történelem során az emberek sokszor megmozdultak az 
egyenlőség érdekében, így nem zárható ki annak lehetősége, hogy 
ilyen megmozdulásokra ezután is sor kerül. Az unióhoz újonnan 
csatlakozott országokban szinte tapintható ennek a veszélye. Strauss-
Kahn – a Nemzetközi Valutaalap (IMF) vezérigazgatója – nemrégi-
ben kijelentette: Kelet-Európát különösen súlyosan érinti a válság. 
Az IMF vezetője szerint ennek a térségnek az országaiban a negatív 
növekedés „társadalmi problémákat, sőt társadalmi nyugtalanságot 
okozhat [...], amit meg is értek”.218

Megmozdulásaik során az emberek nem a teljes egyenlőség elvét 
hirdették meg, ezt legfeljebb az ideológusok tették, hanem azt akar-
ták elérni, hogy a számukra éppen sérelmes különbség szűnjön meg 
vagy csökkenjen. Más szóval a mozgalmak mindig csak bizonyos 
különbségek megszüntetését célozzák meg, így például a nemesi ki-
váltság eltörlését, a túlzott bürokratikus hatalom csökkentését, a tőkés 
gazdagság igazságtalanságainak a mérsékelését, vagy a faji és nemi 
megkülönböztetés eltörlését. (A kisebbségek hátrányos helyzetének a 
megszüntetése is ideillik ebbe a sorrendbe, sajnos egyelőre nem képe-
sek érdekeiket hatékonyan érvényesíteni.) Ahogyan Michael Walzer 
írja,219 az emberek mindig valaminek a dominanciája ellen léptek 
fel, mert az alávetettségüket nem tudták elviselni. Ilyen értelemben 
válhat a helyzet a posztkommunista államokban robbanásveszélyessé, 
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attól függően, hogy a politikai hatalom mennyire lesz képes ezt az 
alávetettségérzést csökkenteni az érintettekben.

zsarnokság vagy hataLommegosztás

Régebben a születés révén szerzett kiváltságok háborították fel az 
embereket, később a földbirtoktól, a tőkétől, napjainkban inkább a 
politika és az államhatalom összefonódásától nyílik ki a bicska az 
emberek zsebében. Magyarán szólva ma a hatalom a dominancia 
leg sérelmesebb eszköze. A parlamentarizmus és a többpártrendszer 
tulajdonképpen a hatalom demokratizálását lenne hivatott szolgálni, 
ami azonban a gyakorlatban nemcsak felemás módon valósul meg, 
hanem sokszor a visszájára fordul. Önmagában véve például a demok-
rácia „bevezetése”, a választásokra, többpártrendszerre, piacra stb. való 
hivatkozás nem jelent semmit. A demokrácia a valóságban a politikai 
hatalom széles körű megosztását jelenti. Ezért a valóságban egyedül 
az számít, hogy az adott politikai berendezés hogyan szabályozza a 
hatalom és a javak (például az élelem, a szállás, a ruha, a közlekedés, 
az egészségügyi ellátás, az iskoláztatás, a társadalmi szolgáltatások 
és a különféle áruk) elosztását, és milyen ideológiával próbálja meg 
igazolni azt.

A társadalmi javak elosztásának nem egyetlen kritériuma van, 
hanem kortól, gazdasági helyzettől, kultúrától függően más-más 
kritériumok léteznek minden partikuláris társadalomban, minden 
egyes társadalmi jószág elosztására vonatkozóan. Továbbá maguknak 
a társadalmi javaknak is más-más az értelmük, fontosságuk, jelen-
tőségük az emberek szemében, attól függően, hogy a történelmi és 
kulturális sajátosságok milyen jelentést adnak nekik. Ez azt jelenti, 
hogy félrevezetésre adhat okot például a gazdasági mutatók alapján 
egyes országok rangsorolása, a GDP összehasonlítása, hiszen ez 
semmit sem árul el az adott társadalmon belüli valós állapotokról, 
az emberek boldogságáról vagy boldogtalanságáról, a társadalmi 
bizalomról vagy annak hiányáról, az egyenlőség elvének érvényesü-
léséről vagy a hatalom arroganciájáról. 

Minden társadalmi konf liktus végső soron az „igazságosságról”, 
vagyis az elosztásról szól. A javakat bizonyos idő után újra kell osztani 
oly módon, hogy az emberek egyenlően részesedjenek belőle, vagy 
legalább többen részesedjenek belőle, mint azelőtt. Ilyen esetben a 
dominancia ellen irányul a mozgalom. Ez az, ami várható. Van azon-
ban olyan társadalmi helyzet is, amelyben egy politikai mozgalom 

A demokrácia 
a valóságban a 
polit ikai hatalom 
széles körű 
megosztását jelent i.



■ Hódi Sándor ■ 258 ■  Életpszichológia ■■■  

■■■  

arra irányul, hogy a társadalmi javak és a hatalom egy új csoport 
tulajdonába kerüljön. Ez történt a „rendszerváltás” során, amelyhez 
a mindennapi embereknek semmi közük sem volt. 

az éLetminőséget rontó probLémák 

Az életminőséget befolyásoló társadalmi problémák közül kétségkí-
vül a háború a legsúlyosabb. A háború által okozott veszteség, annak 
tükrében, hogy az ember Homo sapiensnek nevezi magát, és legfőbb 
célja a boldogság, minden képzeletet felülmúl. Az elmúlt évszázadban 
több mint 100 millió ember vesztette életét háborúk következtében, 
amelyek folyományaként – az emberiség egészére nézve is – felbe-
csülhetetlen az életminőség romlása.

De ahogyan a könyvünkben elemeztük, békeidőben is sok min-
den csökkenti az emberek életminőségét és boldogságszintjét.220 Ha 
végezetül összegezni kellene az életminőséget (közvetve magát az éle-
tünket) veszélyeztető problémák sorát, a következő listát kapnánk:

 ■ válások gyakorisága,
 ■ munkanélküliségi ráta,
 ■ a bizalmatlanság szintje,
 ■ civil szféra hiánya, 
 ■ kormányzat minősége,
 ■ a hívők aránya.

Az egész világra kiterjedő kutatás alapján, amellyel az értékválasz-
tást vizsgálták, 46 ország 90 000 lakosát kérdezték meg saját boldog-
ságszintjükre vonatkozóan. A kérdőív kitöltése során 1-10-ig terjedő 
skálán kellett életük fontos jellemzőiről beszámolniuk. Az adatok 
alapos elemzése után  John Helliwell, a British Columbia Egyetem 
professzora megpróbálta pontokban kimutatni, hogy az élettel való 
elégedettséget (boldogságszintet) különböző tényezők milyen mér-
tékben csökkentik.221 Ennek alapján a következő rangsort kapta: 
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2 20 Richard Layard: i .  m. 78.
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Boldogságszint csökkenése pontokban

Sorszám Különböző tényezők boldogságra  A boldogságszint
  gyakorolt hatása csökkenése 

 1. Különélés (a házassággal szemben)  8
 2. Az egészségi állapot romlása222   6
 3. Munkanélküliség  6
 4. Elvált a családi státus (a házassággal szemben) 5
 5.  Egyedülálló (a házassággal szemben)  4,5
 6. Özvegy (a házassággal szemben)  4
 7.  Az állásvesztés fenyegető veszélye  3
 8. A családi jövedelem egyharmadával való 
  csökkenése  2
 9.  Együttélés (a házassággal szemben)  2
 10.  A baráti kapcsolatok felére csökkenése  1,5

Egy-egy tényező negatív hatását úgy kell értelmeznünk, hogy 
az összes többit változatlannak tekintjük. Az életben természetesen 
különböző tényezők együttes előfordulásával is számolnunk kell, 
ennek megfelelően csökken a boldogságszint is. Elég egy pillantást 
vetni a táblázatra ahhoz, hogy megállapíthassuk: mindenekelőtt a 
családellenes politika és a családellenes társadalmi hangulat az, ami 
az emberek életminőségét a legjobban veszélyezteti.

a Legfontosabb boLdogságtényezők 

Most lássuk ennek a fordítottját. Vegyük sorra azokat a tényezőket, 
amelyek viszont jó hatással vannak életminőségünkre és boldogsá-
gunkra. Ezek

 ■ a család,
 ■ az anyagi helyzet,
 ■ a munka,
 ■ a baráti (közösségi) kapcsolatok és
 ■ az egészség.

Ez a sorrend az amerikai populációra vonatkozik.223 De ha a világ 
különböző pontjain megkérdezzük az embereket, hogy mi az, ami 
boldoggá teszi őket, nagyjából ugyanezeket a tényezőket említik 
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mindenütt. A fontossági sorrend talán változik, nálunk például az 
egészségnek tulajdonítanak legnagyobb fontosságot az emberek, 
aztán a családnak, míg az anyagi helyzet a 7., a munka meg a 10. 
helyen áll az értékrangsorban.224

kognitív tréning

Minden egyes embernek élete során magának kell kipróbálnia a kínál-
kozó lehetőségeket, és kitapasztalnia döntéseinek a következményeit. 
Nem program szerint cselekszünk. A tapasztalatszerzés próba sze-
rencse alapon kezdődik, az egyes helyzeteket megszondázzuk, majd 
felállítunk magunkban egy hipotézist az összefüggésekre vonatko-
zóan. Ezt követően ellenőrizzük a hipotézisünket, hogy alkalmas-e 
adott helyzetekben a probléma megoldására.

A másik tanulási forma a rendszerezőképesség elsajátítása: rövid 
távú célok kitűzése, ezek sorrendbe rakása, távolabbi célok meghatá-
rozása, életcél kimunkálása, „önmagunk megvalósítása”. Önmagunk 
megvalósításának a programja nincs génjeinkbe kódolva, nincs benne 
a világban, nem adott születésünknél fogva, hanem mi építjük fel 
magunkban az egymást követő, egymáshoz többé-kevésbé illeszkedő 
célokon keresztül, pontosabban utólag konstruáljuk meg magunkat 
körülményeinkkel összhangban. 

Mindkét tanulási forma kognitív erőfeszítést kíván tőlünk, hiszen 
az életben minden több szálon bonyolódik. Nem egy élettörténetünk 
van, ami lineárisan halad előre egyik döntéstől a másikig, hanem több 
szálon fut. A több szál azt jelenti, hogy nem mindig ugyanannak a 
problémának a megoldásán fáradozunk, hanem a különböző élethely-
zeteknek megfelelően számos párhuzamos szálon futó cselekmény 
szereplői vagyunk, amelyekből igen bonyolult történetfűzéssel, több-
kevesebb önkényességgel lehet csak valamilyen egységes törekvést 
kihámozni. Mindig másra fókuszálunk, és élettörténetünk úgy halad 
a végkifejlet felé, hogy magunk sem tudjuk mi vár ránk.

az éLettörténet koherenciája

Minden élettörténet roppant bonyolult, mivel a cselekmények néha 
párhuzamos szálakon futnak, néha átívelnek egymáson, rengeteg 
eseményben van részünk, amiben csak statisztaszerepet játszunk, 
sok mindent kell végighallgatnunk, elszenvednünk, látnunk, és 
ebből általában nehéz kiszűrni a ránk vonatkozó tartalmakat. A 

…a különböző 
élethelyzeteknek 
megfelelően számos 
párhuzamos szálon 
futó cselekmény 
szereplői vagyunk, 
amelyekből 
igen bonyolult 
történetfűzéssel, 
több-kevesebb 
önkényességgel 
lehet csak 
valamilyen 
egységes törekvést 
kihámozni.

2 24 H ó d i  S á n d o r :  N e m ze t i 
ö n ké p.  R é g i ó k u ta tá s . 
Tó t h f a lu,  20 03,  L o g o s, 
215.



■■■ ■ 261 ■ Összegezés helyett ■

■■■  

hasznosítható információk kiszűrését nevezzük tanulási folyamatnak, 
amely hozzásegít bennünket a szociális helyzetek felismeréséhez, az 
emberek motivációinak az azonosításához, a különböző szituációk 
értelmezéséhez. Mindez hasznos lehet a későbbiekben a bonyolult 
társadalmi hálózatok feltérképezésében, és segít eligazodni azokban 
a helyzetekben, amelyekben kezdeményező szerepet vállalunk, vagy 
amelyeket aktív résztvevőként élünk át.

Banálisan hangzik, de az élet állandó tanulási és alkalmazkodási 
folyamat, ami azt jelenti, hogy jobbik esetben állandó kognitív tré-
ningen vagyunk, rosszabb esetben egyre-másra kapjuk a pofonokat. 
Végül is a túléléshez mindannyian bizonyos fokú tudásra, bölcses-
ségre, (élet)művészetre teszünk szert.

Énünk elválaszthatatlan saját élettörténetünk és belső állapotunk 
folyamatos értékelésétől, finomításától, magyarázgatásától, külső és 
belső interpretálásától, önmagunk és mások győzködésétől. Nem 
vitás, hogy az én önmagával való azonosságát, egyszersmind a má-
sokkal való azonosulás, illetve a változás és újjáalakulás lehetőségét 
a folyamatos önértékelés, az a belső hang teszi lehetővé, amit mi 
léleknek nevezünk. A pszichoterápia hatásmechanizmusa abban 
rejlik, hogy a terapeuta – bonyolult helyzetek, lelki zavarok esetén 
– segít a páciensnek az élettörténet dialogikus kimunkálásában. A 
beteg panaszainak, tüneteinek, szavainak, viselkedésének, külön-
féle megnyilatkozásainak, vagy éppen elzárkózásának és elutasító 
magatartásának az (át)értelmezése révén segít helyreállítani a beteg 
élettörténetének (identitásának) sérült koherenciáját.

az érteLmiség feLadata

A modern pszichológiában igen lehangoló kép él az emberekről. E 
szerint egyszerű ösztönlények, akiket alapvető szükségleteiken kívül 
más nem nagyon érdekel, legfeljebb gyerekes élvezeteknek örülnek. 
Ennek épp az ellenkezője az igaz. Az emberi agynak és a kultúrának 
köszönhetően az ember, mire felnő, olyan tudásra tesz szert, amely 
alkalmas a kihívásokkal való szembenézésre, a körülményekhez 
való alkalmazkodásra, az újabb és újabb problémák megoldására. 
Ha nem lenne képes megfelelni a kognitív kihívásoknak, ha nem 
tudná megoldani a felmerülő problémákat, az emberi faj már régen 
kihalt volna. Az átlagember is nagyfokú pszichológiai komplexitással 
rendelkezik, amelyen ugyan az önművelés sokat finomíthat, amire 
szükség is van, de ha ez elmarad, akkor sincs tragédia.
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Tegyük hozzá, az intézményesített tudáshoz célszerű is kritikával 
viszonyulni, nemcsak a szórakoztatóipar, de a populáris kultúra is 
olyan tartalmakat közvetít felénk, amelyek az élet szempontjából 
igénytelenek és haszontalanok, rosszabb esetben elidegenítenek a va-
lóságtól, elbutítanak, sőt erőszakosságra, szívtelenségre tanítanak. 

Azt az értelmiségi magatartást, amely enyhe lenézésben nyilvánul 
meg az átlagemberek irányában, fel kellene váltania a rossz, igénytelen 
és ártalmas szellemi termékekkel szembeni hatékony kiállásnak, ha 
úgy tetszik, a szellemi környezetszennyezés elleni harcnak. Ma ez 
lenne az értelmiség egyik legfontosabb feladata. 

az önrefLexió szükségessége

A világ megismerése a fizikai, kémiai, biológiai, orvosi tudományok 
mentén haladva csak fokozatosan lépi át a természettudományok és 
bölcsészet tradicionális határait. Ebben a folyamatban külön nyomon 
követhető a bizonyosság-bizonytalanság egymást követő hulláma. 
A darwini elképzelést például szigorú értelemben véve még mindig 
csak a hiedelmek világába sorolhatjuk, bár hozzátehetjük, hogy nagy 
bizonyossággal úgy történt, ahogyan Darwin leírta.

Az emberi életre vonatkozóan sok mindent még nem tudunk, 
sok mindenre rámondhatjuk, hogy „bizonyosan tudjuk”, teljes bi-
zonyossággal azonban nagyon kevés dolgot tudunk. Magára az élet 
keletkezésére és mibenlétére vonatkozóan még meglehetős bizony-
talanságban vagyunk, a feltevések dominálnak, analógiákban gon-
dolkodunk. Azt gondoljuk, hogy a kozmosz a káoszból emelkedett 
ki, ezért vélhetően így valahogy jött létre az élet is. Gács Péter erre 
vonatkozóan egy érdekes ezoterikus matematikai konstrukcióval 
állt elő. Nincs kizárva, hogy az élet keletkezésének rég keresett 
kulcsát adja a kezünkbe. Meglátása szerint a világ egymásba ska-
tulyázott önálló egységek végtelen láncolata, amelyek kialakulásuk 
során egy darabig egymástól függetlenül élik saját életüket, aztán 
egymás vonzásába kerülvén kölcsönösen rabul ejtik egymást, újabb 
egységekké szerveződnek. Bozonok, kvarkok, atomok, vegyületek, 
nukleotidok, fehérjék, élő sejtek, többsejtű élőlények, fajok, embe-
rek és ezek csoportulásain át ma még nem látjuk, hova fut tovább 
a láncolat, ha egyáltalán van tovább út, és ha van, hogyan lehet azt 
megtalálni.225

Az élő rendszerek hierarchikus egymásra épülése miatt nemcsak 
az élet eredetének megértéséhez kellene tisztán látnunk ezeket a 
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kérdéseket, hanem az élő szervezetek megértéséhez, megvédéséhez, 
gyógyításához is.

A világ végtelen nagy épületének a rejtélyeit kutató emberi gon-
dolat legtöbbször az élet alapvető kérdéseire irányul, azon belül is 
szükségképpen önmagára, önnön lelkére, pszichikumára, amely – ez 
aligha kétséges – egyben valamiféle válasz az objektív valóságra, 
mintha a világ általunk és rajtunk keresztül folytatna dialógust 
önmagával. Pszichikumunk, tudatunk, lelkünk nemcsak válasz, 
hanem szerves összefüggés, eleven kapcsolat is a világgal. Ha van 
valami, amire igazán érdemes odafigyelnünk, akkor ez az: mit mond 
a világról az agyunk, amelyben feltárul a léthez való viszonyunk? 
Mindennemű konkrét lelki megnyilvánulásunkban intellektuális 
üzenet rejlik, ott van benne a világ megismerésének az eleme, amit 
a maga plasztikusságában életként tudatosul bennünk.

egy emberibb viLág reményében

Az életkörülmények és a lélektani folyamatok egymásra hatásának 
kibogazhatatlan szövevényében ingatag talajon áll minden társadalmi 
tudatforma, amely a személyes élet összefüggésrendszerén kívül he-
lyezkedve próbálja az ember életét vagy annak egyes szegmentumait 
értelmezni. Az életpszichológia újszerűsége abban rejlik, hogy az 
egyént visszahelyezi abba a pozícióba, amely megilleti.

A mai specializálódás olyan sokrétű, hogy nincs az a tudomány, 
amely az életet a maga bonyolult összefüggésrendszerében képes 
lenne átlátni, és minden területen képes lenne szakszerű munkát 
végezni. Következésképp elvész a tudományos tevékenység fő célja, 
hogy egy emberibb világ alakuljon ki. Ezzel szemben az agynak és a 
kultúrának köszönhetően, az ember személyes életével képes mindazt 
a jót és rosszat egyesíteni, mindazt megélni és megjeleníteni, ami az 
emberibb világ útjában áll, vagy ami adott körülmények között az 
adott egyén, csoport, nemzet vagy az emberiség nagy családjának az 
életminőségét, fennmaradását veszélyezteti. Az a tudatforma, amely a 
létet az élet konkrét személyes sajátosságai nélkül próbálja elgondolni, 
következményeit tekintve előbb-utóbb aggasztó problémákat vet fel 
az emberi együttélésre nézve.

Végezetül: Tisztában vagyok azzal, hogy mint mindent, ami 
újszerű, az életpszichológiával kapcsolatos gondolatfelvetés is két-
ségeket, ellenvetéseket válthat ki. Ez a dolgok természetes rendje: 
párbeszéd, eszmecsere, közös kutatás és együttműködés nélkül aligha 
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van előrelépés. A szerzőt a múlt merev gondolkodási formáihoz vagy 
a divatos irányzatokhoz való ragaszkodás, amely az általa művelt 
tudományágra jellemző, nem rettentette el attól, hogy a XXI. század 
emberének a társadalmi helyzetére és annak pszichés sajátosságaira 
vonatkozó meglátásait kifejtse. Tisztában vagyok vele, hogy min-
denkit meggyőzni reménytelen és értelmetlen lenne, mint ahogyan 
afelől sincs kétségem, hogy sem az élet, sem a tudomány nem a 
könyv meglátásai alapján fog a jövőben szerveződni. Ennek ellenére 
igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy olvasóim, 
ki-ki a maga módján, vegye kellőképpen komolyan az életét, mert 
minden személyes életben a tudomány, a művészet, a bölcselet és a 
hit ötvöződik a maga megismételhetetlen egyediségében.

nyíLt rendszerben vaLó gondoLkodás

Az életpszichológia kimunkálását, akár a szoftverfejlesztésben a 
Linux-rendszert, nyitottnak, folyamatosnak, befejezetlennek, a közjó 
által vezérelve mindenki által továbbgondolhatónak, bővíthetőnek 
képzelem el. Pekka Himanen a Linux-rendszerről és alapítójáról, 
Linus Torvaldról szóló könyvében226 linusi törvénynek nevezi azt a 
tézist, mely szerint korunk (mármint a digitális kor) hőse a hacker, 
akit a szoftverfejlesztés terén a túlélésért való küzdelem, a közössé-
gi életben való részvétel és a szórakozás iránti vágy vezérel. Ezt az 
életfilozófiát kiterjeszthetjük korunk azon elméire, akik a szellemi 
kihívások terepét járva, a közjó által vezérelve szabadidejükben 
(bár nem programokat írnak, mint a hackerek, hanem elemeznek) 
igyekeznek gondolataikat megosztani másokkal, és ezzel formálják, 
alakítják valamelyest a világot. Ezen gondolkodó és alkotó emberek 
érdeklődésének középpontjában a munka, a megismerés és nem a 
pénzkereset áll, kérdésfeltevéseikben nem egy megkövült tudat-
forma kánonjának kívánnak eleget tenni, hanem egy emberibb élet 
kialakítását kívánják szolgálni. Ezt az életfilozófiát csak úgy lehet 
felvállalni, ha a kutató (a hackerhez hasonlóan), megszállottan ér-
deklődik a tárgya, az élet kérdései iránt, amely egyben a legnagyobb 
örömforrást is jelenti számára. A szerző meglátása szerint ez a tí-
pusú boldogság az, amely a lehető legteljesebb. Természetesen ez a 
hozzáállás nemcsak a tudósokra, művészekre, filozófusokra, netán 
az életpszichológia művelőire vonatkozik, hanem mindenkire, akit 
nemcsak érdekel az, amivel foglalkozik, hanem tevékenysége szinte 
nélkülözhetetlen, az örömforrást és a boldogságot is jelenti számára. 

Minden személyes 
életben a tudomány, 
a művészet, a 
bölcselet és a hit 
ötvöződik a maga 
megismételhetetlen 
egyediségében.

2 2 6 Pe k k a H i m a n e n:  T h e 
H a c ke r  Et h i c .  [S .  l .] , 
20 01,  R a n d o m H o u s e.
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Akik viszont így élnek és így tesznek, azok a tudomány, a bölcsészet 
és a művészet legmagasabb fokán helyezkednek el akkor is, ha nem 
tudják, hogy azok között van a helyük.

a modernizmus és az önmegvaLósítás

A linusi nyílt rendszerben való gondolkodással szemben áll az az 
életfilozófia, ami modernizmusként vált ismeretessé. A moderniz-
mus azzal vált csábító erővé, hogy a korlátlan önmegvalósítás elvét 
hirdeti, megszabadítja az egyént tradicionális kötelékeitől, amelynek 
eredményeként jelentőségét veszti a nemzet, a család, a származás, 
mindenki azt hoz ki magából, amit akar. A modernizmus állította fel 
az emberekkel szemben az „autentikus önmegismerés” követelményét, 
amely nehezen egyeztethető össze valamely hivatáshoz kötött élet 
fegyelmével, a közjóért való fáradozással, általában a közösség szem-
pontjából célszerű és racionális életvitellel. Csökken a konvenciók 
szerepe, lazul az erkölcs, előtérbe kerül a pénzszerzés, a hedonizmus 
és a szubjektivizmus. A munkamorál helyett az új szükségletek mohó 
kielégítésének igénye, a kíméletlen szerzésvágy tör előre. A modern 
társadalom a határtalan fejlődés lehetőségét ígéri az embereknek, 
amely serkenti a technikai és tudományos előretörést, ugyanakkor 
semmilyen korlátot sem ismer. A klasszikus kapitalizmus által meg-
követelt munkamorált, az önfegyelmet, a szolidaritást az uralom 
és szerzésvágy váltja fel. A modern ember személyisége, lelkülete 
leképezi ezeket a társadalmi fejleményeket. Ennek folyományaként 
többé nem az alkalmazkodás, a beilleszkedés, a közjó gyarapítása 
lesz az értelmes cselekvés alapja, ellenkezőleg, ezek a belső fejlődés 
akadályaiként jelennek meg az emberek tudatában.

módszertani feLvetések

A szerző tartózkodott attól, hogy könyvében minden egyes passzust, 
minden fejezetet ráhúzzon egy elmélet kaptafájára. Ez ellenkezne 
társadalom- és személyiségfelfogásával, amelynek lényege épp ab-
ban áll, hogy minden ember joga és kötelessége, hogy helyzetének 
és élettörténetének megfelelően értelmezze a valóságot. A szigorúan 
egymásra épülő gondolati sémák, a merev szövegstruktúra csökken-
tené az olvasó esélyeit arra, hogy az olvasottakat megpróbálja a maga 
szempontjából átgondolni és hasznosítani, ami egyaránt vonatkozik 
a felsorakoztatott példákra, megfigyelésekre, kísérletekre, észrevéte-

A modernizmus 
azzal vált 
csábító erővé, 
hogy a korlátlan 
önmegvalósítás 
elvét hirdet i, 
megszabadít ja az 
egyént tradicionális 
kötelékeitől.
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lekre, feltevésekre, következtetésekre. Mindezen információk között 
ugyanis többféle összefüggés lehetséges, ezért nem lett volna sze-
rencsés valamely preferált logikai rend kiemelésével, mintegy kézen 
fogva végigvezetni az olvasót minden egyes passzuson. A könyv laza 
szövete tudatosan üt el a tudományos okfejtések szigorú szerkesztési 
elvétől, különösen a tankönyvekétől, de a reményeim szerint éppen 
ennek köszönhetően maximális lehetőséget biztosít az írottak intu-
itív megközelítésére, a taglalt problémák továbbgondolására és új 
megoldási lehetőségek keresésére. 

Az életpszichológiával kapcsolatos kitekintésünk nem azzal a 
szándékkal íródott, hogy kimunkált, komplett rendszerrel álljon elő, 
és kész receptet kínáljon a különböző élethelyzetekre. Még csak arra 
sem vállalkozott, hogy a pszichikus folyamatok és tulajdonságok által 
megnyilvánuló élet személyi és társadalmi összefüggésrendszeréből 
kihámozza a legalapvetőbbeket. A személyes életnek a lélektan ha-
táskörébe tartozó fontosabb kérdései kifejtéséhez a könyvek százai 
sem lennének elégségesek.

A szerző ebben a munkájában csak részproblémákat érinthetett, 
hogy ezeken a részproblémákon keresztül világítson rá egy filozófiai 
kérdésre. Nevezetesen arra, hogy a személyes élet, amely szervesen 
illeszkedik az anyagi világ jelenségeinek egyetemes összefüggésrend-
szerébe, nemcsak trágya lehet az emberi megismerésnek (elsősorban 
a pszichológiának), hanem az egyén és a környező világ szüntelen 
kölcsönhatásának folyamatában nélkülözhetetlen információkkal 
is szolgál számunkra mind a tudomány, mind társadalomszervezés, 
mind a gazdaság és a politika vonatkozásában. Mivel minden egyes 
cselekvést, gondolatot, életérzést azok a belső feltételek határoznak 
meg, amelyek az adott egyénnél az élettörténetét meghatározó külső 
behatásoktól függően alakulnak ki, az életpszichológia legfőbb fel-
adata, hogy rámutasson a lelki jelenségek társadalmi összefüggéseire 
és ontológiai tartalmára. 

nem csak szavakban gondoLkodunk

Egyelőre alig van megbízható tudásunk arra vonatkozóan, hogy az 
adott társadalmi körülmények között hogyan lehetünk elégedettek, 
boldogok, sikeresek. Az élet művészetéről a gondolkodó emberek már 
szinte mindent elmondtak. Sajnos mégis bajban vagyunk, ha ezekre a 
meglátásokra akarunk támaszkodni, mert amit az egyik bölcs ember 
állított, azt a másik megcáfolta.

…az 
életpszichológia 
leg főbb feladata, 
hogy rámutasson 
a lelki jelenségek 
társadalmi 
összefüggéseire 
és ontológiai 
tartalmára.
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Minden embernek be kell érnie a rendelkezésére álló informáci-
ókkal és a kognitív jelenségvilág nyelvi értelmezésével, miközben az 
egyik is és a másik is esetleges. A racionális döntéshozatal szempont-
jából nincs zavaróbb körülmény, mint ha bődületesen sok információ 
áll rendelkezésünkre. Az információk jó része ugyanis kizárja egy-
mást, ezért a természet bölcsen úgy oldotta meg ezt a dilemmát, hogy 
az esetek többségében spontán módon hagyatkozhatunk kulturális 
beállítódásunkra. Az alapos logikai elemzés különben is csak hosszú 
távon segíti elő a jó döntéseket, éles helyzetben viszont többnyire 
ösztönösen cselekszünk.

Ami pedig a kognitív jelenségvilág nyelvi értelmezését illeti, tud-
nunk kell, hogy az adott nyelvi rendszer nem magának a világnak, 
a dolgoknak mint olyanoknak a foglalata, visszatükrözése, hanem 
értelmileg konstruált szubjektív világkép. Virtuális valóság, amelynek 
az alapja a hit és a tapasztalat. 

Emellett figyelembe kell vennünk az is, hogy az élet számos 
vonatkozásában nem szavakban gondolkodunk, és cselekvésünk 
sem mondható minden esetben tudatosnak. Mint ahogyan erre már 
többször utaltunk, a tudatalattink kiszámíthatatlan módon avatkozik 
bele gondolkodásunkba és döntéseinkbe. Talán nem is lenne szeren-
csés kizárólag a tudatunkra hagyatkozni, mert a tudat lényegéből 
fakadóan megpróbál minden információt elérni és mérlegelni, azt 
a milliárd irreleváns, jelentéktelen információit is, amelyeket éle-
tünk során felszedünk valahol, így nagyon sok időt igényelne, amíg 
eljutunk valamilyen döntésig. Tudatalattink mindezek fölött egy 
pillanat alatt átsiklik, és az első benyomás révén többnyire optimális 
megoldást kínál, amelynél jobbat a dolgok hosszadalmas elemzése 
után sem találunk. Racionális gondolkodásunk miatt azonban 
képtelenek vagyunk az első benyomást elfogadni, megpróbáljuk 
átlátni az okokat, fáradozásunk azonban hiábavaló, mert ha nap-
estig elemezzük a pro és kontra érveket, akkor sem tudjuk átlátni 
és megindokolni, hogy valamiről miért pont az jutott az eszünkbe, 
ami épp eszünkbe jutott. Vagy elfogadjuk azt, amit az agyunk sugall, 
vagy nem. Ha nem fogadjuk el, ugyanilyen alapon kétségessé tehető 
az is, hogy igazán tetszik-e nekünk az, aki tetszik, vagy milyen ízű 
lekvárt szeretünk.  

…az élet számos 
vonatkozásában 
nem szavakban 
gondolkodunk, és 
cselekvésünk sem 
mondható minden 
esetben tudatosnak.
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stratégiai irányeLvek

A szerző tisztában van azzal, hogy szinte képtelenek vagyunk meg-
szabadulni alapvető életelveinktől. Ha mások kedvéért megpróbálunk 
mások lenni, mint amilyenek vagyunk, ugyanazok az emberek mara-
dunk, mint akik „megváltozásunk” előtt voltunk. Ne tulajdonítsunk 
tehát túlzott jelentőséget egy vagy két könyv elolvasásának, még 
kevésbé a jó tanácsoknak!

No de ki tudna ellen állni a jó tanácsok osztogatásának? Agymű-
ködésének természetes velejárójaként a szerző sem kivétel ez alól. 
Hiába próbált hosszú oldalakon keresztül tartózkodni az olvasó 
erőteljes befolyásolásától, saját ösztönös érzelmi reakcióinak enged-
ve a végén, lám, mégis előáll néhány jó tanáccsal. Persze meg kell 
tanítani önmagunkat az információkszelektálására, a valóság önálló 
értékelésére, tények vizsgálatára, de miért hallgatnánk el egymás elől, 
hogy mennyi szép és csodálatos dolog van a világon. A könyv zára-
dékaként afféle útmutatót készítettem, hogy segítségével könnyebben 
felismerhetővé váljanak a ránk leselkedő veszélyek, s hogy a kedves 
olvasóm a jövőben élete minden egyes napját ne csak racionálisabb 
módon élhesse, de éberen ügyeljen azokra a helyzetekre is, melyek 
biztonságát és lelki békéjét leginkább veszélyeztetik.

Íme, néhány tézis, afféle stratégiai irányelvek, amelyek iránytű-
ként szolgálhatnak azok számára is, akiknek első nekifutásra nincs 
türelmük végigolvasni a könyvet. Mi tagadás, a szerző egyúttal abban 
is reménykedik, hogy ezek a tézisek találják meg a legrövidebb utat az 
olvasó szívéhez, hogy később elolvassák a könyvet, és az érdekesnek 
talált gondolatokat alkalmazzák saját életvitelükre.

a hódi-féLe tézisek

 A természet saját érzéseinken keresztül nevel bennünket.1.  
A rizikófaktorok a személyiség érzelmi éretlenségével ará-
nyosan növekszenek.

 A természet az értelem vonatkozásában is arra késztet 2. 
ben nünket, hogy azt tegyük, ami életminőségünk javítása 
szempontjából a legkedvezőbb, ám gyakran mégsem így 
történik.
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 Az 1. és 2. pontban foglaltak folyományaként minden ember 3. 
bizonyos számú problémával küszködik. Ha ezekből ő maga 
vagy az idő megold néhányat, akkor új problémák után néz, 
így élete végéig ugyanannyi problémán fog rágódni.

 Az ember büszke a józan eszére, holott nem az esze, hanem 4. 
érzelmei vezérlik. A logikus gondolkodás (a józan ész) azt 
a célt szolgálja, hogy képesek legyünk megmagyarázni ma-
gunknak, miért cselekszünk így vagy úgy, függetlenül attól, 
hogy az ésszerű vagy ésszerűtlen.

 Minden ember szorong, fél valamitől, sajnos többnyire nem 5. 
attól, ami rá nézve veszélyt jelent, hanem ami saját gondo-
latvilágában nyugtalanító veszélyforrásként van jelen.

 Az emberek sokkal nagyobb hányada szenved zavaros érzé-6. 
seitől és beteg gondolataitól, illetve ezek következményeitől, 
mint a fertőzésektől, balesetektől, fejlődési rendellenessé-
gektől együtt.

 Az élettel való elégedettségérzésünket elsősorban 7. a másokkal 
való kapcsolataink minősége határozza meg. Azok az emberek 
boldogabbak, akik együttérzéssel viseltetnek egymás iránt.

 A családi körülmények fontos szerepet játszanak a személyi-8. 
ségzavarok kialakulásában, de ez csak az érem egyik oldala. 
A másik, hogy a gyűlölet, a rosszindulat szinte elválasztha-
tatlan járuléka a lelki betegségeknek.

 Az egyén életmódja, emberi kapcsolatai és felfogása sokkal 9. 
inkább meghatározója a várható életkornak, mint a genetikai 
tényezők, a környezet vagy az orvosi ellátás színvonala.

 A modern társadalom az ember életörömét tekintve semmi-10. 
vel sem „fejlettebb” a korábbi civilizációknál, az életszínvo-
nal jelentősen növekedett ugyan, de önmagában véve ettől 
az emberek nem sokkal boldogabbak. 

 Nem elég, ha egyik-másik ember sikeres életművész lesz, 11. 
arra kell törekednünk, hogy minden ember boldogságszintje 
növekedjék, és ebben a társadalmi igazságosság kérdése 
kulcsszerepet játszik. 

 Nincs az a törvény, amely helyettesíthetné az erkölcsi neve-12. 
lést, amit csak közösségben lehet elsajátítani.

 Erkölcsi értelemben van jó és rossz, és az emberek józan eszük 13. 
segítségével képesek ezeket megkülönböztetni egymástól, 
sajnos sokszor mégsem erkölcsös módon cselekszenek. 
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 Mindenütt, ahol a társadalmi morállal bajok vannak, alap-14. 
vetően a politikai rendszer romlottságával van baj, a többi 
csak következmény. 

 Korunkban az igazságszolgáltatás meghökkentő engedé-15. 
kenységgel pátyolgatja a bűnösöket és próbálja mentegetni 
bűneiket.

 A XXI. század a multinacionális vállalatok hatalmának 16. 
túlzott növekedése elleni küzdelemről fog szólni, amely 
alapjaiban veszélyezteti a társadalom demokratikus érték-
rendjét.

 Az az ember, aki a múlton rágódva keres magának életcélt 17. 
– méltóságot, önbecsülést, megerősítést –, és nem a jövőben 
szándékozik bizonyítani, fordítva ül a lovon.

 Ne feledjük: azokban a korproblémákban szenvedünk, 18. 
amelyek megoldására születtünk.

 Minden ma elszalasztott lehetőség holnap többszörösen üt 19. 
vissza.

 Az életpszichológia célja: táplálni az emberekben az életsze-20. 
retetet, s ugyanakkor önismeretüket és társadalmi körülmé-
nyeiket illetően nagyobb fokú tudatosságra nevelni őket.
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 ■A pszichológiai szakirodalom régóta nélkülöz egy olyan átfogó 
jellegű, széles áttekintést nyújtó, elemző művet, amely az ember 
kockázatvállaló maga tartását, és ezzel összefüggésben életminő-
ségének az alakulását helyezi górcső alá. A könyv a maga nemé-
ben úttörő vállalkozásnak tekinthető, ha úgy tekintünk rá, hogy 
egy új szemléletmód (tudományág?) körvonalait vetíti előre, de 
hasznos útmutatást nyújthat azok számára is, akiket az életszer-
vezésnek – az életminőségnek, a biztonságnak, a XXI. század ki-
hívásainak és kockázatainak – a kérdése foglalkoztat, valamint 
azoknak is, akiknek hivatásához hozzátartozik az emberi életmi-
nőség javítása.
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