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ÁLLAT ÉS EMBER KÖZÖTT

Múltkereső jegyzetek Jane van Lawick-Goodaü könyvé* 
nyomán

Korunk szellemiségének egyik legfőbb jellemzője a histori- 
kusság. Nyilvánvaló részeként érdeklődésünk önmagunk felé 
fordulásának, önmagunk megismerése iránti igényünknek, 
melynek a múltunk — eredetünk utáni érdeklődés egyik meg
nyilvánulási formája csupán. Olyasvalami, aminek létrejötté
ben megoldatlan emberi problémáink felgyülemlésének épp
úgy szerepe van, mint — ezen belül — külön a múltunk el
veszítésétől való, s a „technikai megtáltosodás” kiváltotta 
félelemnek is. Ijesztően gyors és egyre fokozódó tempónk nyo
mán támadt szükségletünknek, hogy tisztázzuk, honnan jöt
tünk, mik vagyunk, s ennek alapján, hová mehetünk, mivé 
válhatunk.

Ezért mutatkozik napjainkban, a nagyközönség részéről is, 
első pillantásra talán meglepőnek tetsző érdeklődés a vallás- 
történet és összehasonlító vallástudomány iránt éppúgy, mint 
általában is a letűnt kultúrák világa, különösképpen pedig az 
etnográfiának a primitív, kőkori szinten megrekedt közössé
gek utolsó maradványait számbavevő eredményei iránt. Min
den bizonnyal külön azért is, mivel korunk embere szükség
szerűen a tudománytól várja a választ mindazon kérdésekre, 
amelyekre elődje többnyire a különböző vallások eredetmíto
szaitól kapott feleletet.

Semmi csodálnivaló nincs tehát abban, ha e tudományok 
mellé újabban az etológia, az állatviselkedéstan tudománya is 
felsorakozik. Kiegészítő társként csatlakozva hozzájuk, s kö
rülbelül ott véve át a szót, ahol az etnográfia és az ősrégészet 
elhallgat, nem kisebb kérdések tisztázásához járulva hozzá, 
mint az olyanok, hogy vajon jelenlegi mivoltunkban mi közös 
bennünk az állatvilággal, mindenekelőtt a hozzánk legközelebb 
álló fajokkal, mi az, ami egyedül emberi fajunk sajátja csak,

* Jane van Lawick-Goodall: Az ember árnyékában, Budapest, Gondolat 
kiadó, 1975.



végül pedig mi az, amit kizárólag az ember társadalmi lényé
ből fakadó tulajdonságnak kell tekintenünk. Ezért várhatunk 
e kérdésekre választ különösen olyan etológusoktól, akik az 
ember ma már egyértelműen legközelebbi. rokonának tekin
tett emberszabású majmok, a csimpánzok tanulmányozására 
szánták magukat.

Jane van Lawick-Goodall angol kutatónőhöz hasonlatosan, 
aki érezhetően ugyanilyen ember előtti emberi világot kereső 
szándékkal kezdett hozzá a tanzániai Gombé patak környékén 
elterülő rezervátumban vadon élő csimpánzok megfigyelésé
hez és írt könyvet hosszú évek munkájának tapasztalatairól. 
Olyasmit tárva olvasói elé, hogy valóban úgy érezzük, „mély
múltunk” egy darabjával, valamikor önmagunkkal nyílt alkal~ 
műnk a találkozásra. Számos emberi viselkedésformáról de
rítve ki, hogy nem kizárólag emberi fajunk sajátja, illetve, 
hogy ember előtti korban vette kezdetét.

Egyebek mellett a társas kapcsolatok olyanféle külsőségeiről 
is, amilyenek a kéz-, arc-, és ajakcsók. Vagy a kézfogás, amely
nek megléte a Gombé patak vidékének csimpánzai között, 
alighanem megdönti azt a feltevést, amely ezt a szokást a 
felmutatott fegyvertelen kéz megfogásából igyekezett leszár
maztatni. Tekintve, hogy az olvasottak alapján úgy tűnik, ez 
a gesztus a kölcsönös bizalom kijefezésre juttatásának olyan 
eszköze, amely alighanem még évmilliókkal ezelőtt, talán már 
a mellső lábpár fogószervvé alakulásával párhuzamosan kezdett 
kialakulni.

Nem ez az egyetlen dolog azonban, ami immár rég határo
zott formát öltött, tudományosan definiált és tankönyvekbe 
iktatott tanítások felülvizsgálására vagy legalábbis fokozottabb 
szkepszisre késztet. Találkozhatunk viszont számos, eddigi is
mereteinket alátámasztó jelenséggel is.

Sok mindennel még. Ezért érdemes a továbbiak során némi 
rendet tartani.

*

Legfontosabb mindenesetre az eszközkészítés. Van Lawick- 
Goodall legalábbis ezt tartja sokéves kutatómunkája egyik leg
inkább „definícióromboló” eredményének. Mindeddig ugyan
is önmagunkat véltük az egyetlen „eszközkészítő állatnak” 
csupán — nem tudva arról, hogy az eszközkészítés bizonyos 
kezdeményei legközelebbi élő rokonainknál is ismeretesek.



A kutatónő legalábbis két olyan jelenséget is megfigyelt, 
ami — bármennyire kezdetleges legyen is — mindenképpen 
céltudatos eszközkészítésre vall.

Közülük az egyik a termeszek fogyasztásával kapcsolatos. 
Főleg a nőstény állatoknak azzal a nagy kitartást és türelmet 
igénylő kedvtelésével, ami csakis a szóbanforgó rovarok raj
zása idején űzhető és abból áll, hogy a „halászó” csimpánz 
hosszú fűszálat vagy vékony ágacskát dug a termeszek várai
nak ilyenkor nyitott kijáratába. Többnyire azzal az eredmény
nyel, hogy a bentlakók a járataikba hatoló eszközre függesz- 
kedve mitsem sejtőn vállalják az ínyencfalat szerepét. Viszont 
az ehhez használt fűszálak és ágacskák eredeti alakjukban 
vagy megfelelnek céljuknak vagy pedig át kell őket alakítani. 
A  túl széles fűszálról két oldalt letépni a levéllemezt, s csupán 
a szárat, illetve a főeret használni szerszámként, vagy pedig 
— száraz gally híján — az ágacskáról szakítani le a leveleket, 
ami már mindenképpen több, mint a fegyverként csak alkal
milag használt bot vagy hajításra felkapott kő alkalmazása. 
Végeredményben eszközkészítés. Éppúgy, mint a másik „zse
niális” találmány, az apróra vágott levelek gombóca, a szivacs, 
amely mintegy edény helyett, a szájjal el nem érhető vízkészletek 
felszívására szolgál. Továbbá a vadászzsákmány kővel feltört 
koponyájából az agyvelő maradványok kitörlésére. Mert ez is 
létezik már, a vadászzsákmány, ezt illetőleg azonban majd 
külön próbálkozunk bizonyos következtetések levonásával.

Ami viszont az eszközkészítést illeti, lényegében ez minden. 
Alapjában véve túl kevés, inkább csak formálisan dönti meg 
eszközkészítő mivoltunk „monopóliumát” . Sőt amennyiben a 
tézist, miszerint az embert az jellemzi, hogy eszközeit „meg
határozott minta szerint készíti” , szó szerint vesszük, valójá
ban még formálisan sem. Éppencsak a definíció labilitásának 
felismerésére kényszerít. Annak felvetésére, hogy vajon mi is 
a döntőbb mozzanat, mi az emberibb: a már meglévő minta 
leutánzása-e, vagy inkább a mintául szolgáló „prototípus” ki- 
agyalása-elkészítése, a korábban használt forma tökéletesítése, 
módosítása.

♦

Egyáltalán nem holmi „pánszexualizmus” késztet* rá, hogy 
most következő eléggé szerteágazó kalandozásunkhoz kiindu
lópontnak éppen a szexet válasszuk. Hanem valami egészen



más: az az egyidejű megléte az állatinak és „emberinek” , ami 
akár önmagában is arra csábíthat, hogy a kutatónő által meg
figyelt csimpánzok esetében állat és ember közötti létformáról 
beszéljünk.

Amíg ugyanis a nőstények periodikus tüzelése mindenkép
pen tisztán állati jelenségként vehető számba, az egy-egy ilyen 
nőstény körül összeverődő hímek minden vetélytársi küzdelem 
nélküli békés sorrendtartása már valahogy emberinek hat. 
Nem azért, mert holmi tábori bordély képét idézi, vagy éppen 
az ilyenféle „csoportszex” karikatúrájának tűnik, vagyis abból 
a szempontból nézve, ami felől közelítve a majom általában is 
az ember karikatúrájának bizonyul. Sőt még csak az „emberi” 
fanyarul megértő használatának értelmében sem. Hanem mert 
ez a békés egymásutániság csakis az emberi felől közelítve 
hat állatinak, amint azonban az állati felől kezdjük szemlélni, 
nyomban ellenkező előjelet kap. Arra döbbent rá, hogy csim
pánzaink ilyen „minek marakodjak, ha előbb-utóbb úgyis sor
ra kerülök” magatartása a vetélytársi duellumok kötelező 
voltának „elismerésével” szemben, mindenképpen magasabb 
fokot képvisel, megszelídültnek, már-már „humanizáltnak” tű
nik, bizonyos fokú „önuralomról” is árulkodva egyúttal. Igaz 
ugyan, hogy népesebb sorállás esetén is négy-öt percnyi tü
relem erejéig csak, tekintve hogy a csimpánznász egy-egy 
„menetének” maximális időtartama (feltehetőleg stopperral 
mérve!) mindössze harminc másodperc. Dehát ez is valami, 
sőt arra gondolva, hogy ez is egyik első megnyilvánulása 
az emberi társadalom fejlődése során egyre nagyobb szerephez 
jutó osztozkodásnak, talán már nem is túl kevés. Mégha fi
gyelembe vesszük is, hogy nem valami „fogyókészlet” feletti 
osztozkodásról van szó, amin ironizálgatni egyébként éppoly 
felesleges, mint amennyire nevetséges lenne bármiféle követ
keztetést levonni belőle önmagunkra vonatkoztatva.

Annál is inkább, mivel a majomszex, a fentiektől eltekintve, 
szigorúan a leglényegre szorítkozó nyers párzás csupán. Más
valami azonban, olyasmi, amit emberi fogalmainkkal élve 
gyengédségként határozhatunk meg, nagyonis jelentős szerepet 
tölt már be állatainknál. Mégpedig azt, amit a talán vitatható 
fordítói lelemény „kurkászásnak” mond, az az egymás szőrze
tében való, nem feltétlenül élősdieket kereső elmélyült tur- 
kálás, ami úgy tetszik „beszéd híján” az egyedek közötti kap
csolatok legfőbb formáját jelenti, a kölcsönös rokonszenv 
kifejezését, méghozzá cseppet sem függetlenül az egyéni von



zódásoktól, de éppúgy minden heteroszexuális vagy homo
szexuális megnyilvánulás nélkül, mint ahogyan az ilyesmi az 
egymást kacagásra ingerlő és rendszerint féktelen hancúro
zásba torkolló csiklandozás során nem tapasztalható. Erről 
olvasva azonban mégis olyan sejtésünk támad, hogy egyrészt 
alighanem az itt leírt jelenségek képezik a csíráját mindannak, 
ami az embernél a szexualitás „körítésének” vagy éppen a 
szerelemnek a kelléktárát jelenti, másrészt viszont afelé is 
hidat jelentenek, amit barátságnak, „tisztán emberi” vonzó
dásnak nevezünk. Aminek kapcsán egyébként nemcsak *  pri
mitívnek számító kultúrákra, hanem akár a görögökre gon
dolva is eszünkbe juthat, hogy a múltban mennyivel jelentő
sebb szerepe volt az érintésnek, a közvetlen testi kapcsolatnak, 
sokszor csakugyan homoszexualitássá kinövő formában, de 
attól teljesen mentesen is, az egyneműek közötti kapcsolatok
ban. De talán még arra is érdemes emlékeztetni, hogy nem is 
túlságosan régi korok irodalmi alkotásait forgatva, hányszor 
találkozunk baráti ölelésekkel, sőt csókokkal is, vagyis a ba
rátságnak olyan gesztusaival (egyébként a keleti kultúrákban 
ezek ma is sokkal elevenebben élnek még), amelyek mintha 
csak a mi korunkban kezdenének, alighanem a zavaró tuda
tosodás, a sokszor alaptalanul is „ferdeségeket” gyanító vizsla 
tekintetek elől is, végleg visszavonulni. Visszatérve azonban a 
csimpánzokhoz, feltétlenül figyelmet érdemel, hogy a „kurká- 
szó barátságok” különböző nemű állatok között szintén meg
vannak; ugyancsak „szexmentesen” , méghozzá éppen az állati 
tényező megléte folytán, mivel a nem tüzelő nőstény a hím 
számára közömbös, nem jelent nőstényt. Hogy azonban az 
efféle cirógatós játékok, a fejlődő emlékezet felidéző—újrater
melő és az egész hormonális rendszert nyilván befolyásoló 
szerepének növekedésével is egybefonódva, az embernél mi
képpen vezethettek az erogén zónák kialakulásához, a libidó 
állandósulásához és általában az ember nemiségének az állat
világéhoz viszonyítva természetellenesnek tetsző kiterjedéséhez 
is, az, e jelenségeket szemlélve, szintén elég jól nyomon követ- 
hetőnek tűnik — anélkül is, hogy Az ember árnyékában szer
zője külön is érintené a kérdést. „Erotikus” értelemben vett 
egyéni vonzódás azonban itt még egyes, a hímek körében 
különösen „népszerű” nőstények létezésén túl, csupán néme
lyik fiatal nőstény „válogatásában” tapasztalható, na meg 
abban, hogy akadnak ki tudja miért visszataszítónak talált 
hímek, amelyeknek „mindenkivel, de veled nem” alapon, néha



az idősebbek sem hajlandók kötélnek állni. Óhatatlanul is 
Engelsnek azt a megjegyzését juttatva eszünkbe, mely szerint 
az, hogy kivel alakult ki ez a fajta, legbensőbbnek tekinthető 
kapcsolat, talán sohasem volt egészen mindegy.

Nemcsak ez idézi fel azonban Engelst, vagy éppenséggel 
Đachofent, hanem a meglehetősen jól körvonalazható család 
megléte is, melyet szemlélve már sokkal több a kifejezetten 
emberinek mondható vonás. A  csoportos életmódból fakadó 
teljes promiszkuitás következtében (amiről egyébként nem árt 
elmondani, hogy az összes együttélési formák közül a legré
gibb, és az emberi faj összélettartamát tekintve a leghosszabb 
időn át volt érvényben) a csimpánzcsalád természetesen csakis 
matriarchális lehet, emberivé azonban mindenekelőtt az teszi, 
hogy a csimpánzok anyasága vitathatatlanul túljutott már az 
állatiként számbavehető tisztán hormonális fokon, megkapta 
már azt a fejlettebb agyi tevékenységre visszavezethető idő
beli kiterjedést, ami egyáltalán lehetővé teszi a család emle
getését, s egyben a gyengédség megnyilvánulásainak azt a fel
tűnően jelentős szerepét is megmagyarázni látszik, amit az 
ezeknek az állatoknak az életében általában is betölt. Mert 
amint azt Goodall könyvéből is megtudhatjuk, a csimpánz
anyák újabb utód születése esetén, az alacsonyabb rendű 
emlősökkel ellentétben, nem marják el maguk mellől idősebb 
kölykeiket, hanem azok továbbra is részesei maradnak gon
doskodásuknak és gyengédségüknek. Vagyis az önállósulás 
folyamata fokozatos, valójában pedig soha nem is jelent teljes 
elszakadást az anyától, még a felnőtt hímek esetében sem. 
Sőt a könyvben olvasható számos megfigyelés kimondottan 
arra enged következtetni, hogy az anya központi helye az 
utódok tudatában mindvégig megmarad, amellett, hogy a csa
ládi együvétartozás valamiféle tudata a testvérek között is 
fennáll. Nem utolsósorban abban jutva kifejezésre, hogy az 
anyaállat pusztulása esetén idősebb testvérek (még a hímek 
is!) a legkisebb testvér életbentartásával is megpróbálkoznak.

Más helyeken viszont a felnőtt hímek testvéri összetartásá
ról, valamiféle szövetségéről is értesülhetünk. Egynémely eset
ben annak torokszorongatóan emberi példáiról is.

Bármennyire nem célom az angol kutatónő könyvét teljes 
egészében „átmesélni” , nem tudom megállni, hogy ezek közül 
két különösen sokatmondót meg ne említsek:

Mindkettő egy bénulásos betegség járványával kapcsolatos. 
Az egyikben két testvér egyike súlyosan megbénul, de kínosan



vánszorogva mégis követni igyekszik a csapatot, amely (mint 
ahogy olvasás közben előre is számítok rá) az ismeretlentől 
való félelmében ellene fordul, a másik testvér azonban a vé
delmére kel, később pedig, amikor a megnyomorodott állat 
kegyelemlövés áldozata lesz, sokáig visszajár még a helyre, 
ahol utoljára együtt volt vele, hogy ott bánatosan kuporogva 
maga elé meredjen. Ugyané betegség áldozata lesz, de mind
össze egyik karjára bénulva meg, az egyik „vezérhím” is, úgy
hogy a megfigyelők életben hagyják. Pozícióját az állat azon
ban elveszti, helyébe — persze nem holmi dinasztikus okok
ból — hasonlóan nagyerejű és már rég „pályázó” öccse kerül, 
ám a korábbi vetélytárs ettől kezdve bátyját minden bántal
mazástól megvédelmezi. Érdekesség még, hogy a félkarú állat 
kényszerűségből emberi szokást vesz fel, rendszeresen kétlábon 
jár — Goodall szerint „minden nehézség nélkül” .

*

ök azonban, mármint a hímek, alapvetően mások. „Férfiak” , 
méghozzá a szó dicsérő és elmarasztaló értelmében egyaránt 
azok.

Felnövekedve mind kevesebbet tartózkodnak az anya köze
lében, egyre inkább hozzácsatlakoznak a felnőtt hímek cso
portjaihoz. Sok tekintetben a primitívnek számító törzsek 
„férfiszövetségeihez” és „titkos társaságaihoz” hasonlatosan. 
Vagy akár a mai nagyvárosok kamaszai „bandákba” tömörü
lésének jelenségeire is emlékeztetve. Sajátos hierarchiát alkot
va, s kiterjesztve azt az egyébként bizonytalan körvonalú, más 
„közösségek” felé mindig nyitott horda egészére is.

Különben apropó „hierarchia” . E fogalom mellett, éppen 
mert sötétbe vesző emberi múltunkat nyomozzuk, minden
képpen érdemes elidőzni egy kicsit.

Annyit feltétlenül említve, hogy a hierarchia jelensége, az 
egyedek közötti rangsor, nemcsak hogy nem az ember, de 
mégcsak nem is a főemlősök sajátja, hanem általában is min
den csoportos életmódot folytató emlős- és madárfajnál meg
található. Éppúgy, mint a legprimitívebb emberi közösségek
ben, tehát az osztálytársadalom kialakulása előtt is, amihez 
alighanem mindössze annyi köze van, hogy annak létrejötte 
után egyrészt az osztályviszonyok tükrözője lesz, másrészt vi
szont az egyes osztályokon és rétegeken belül is fennáll. Vagyis 
egyfelől még az állati létben gyökerezik, másfelől viszont erős



a gyanúnk, hogy az osztálykülönbségek teljes megszűnése után 
is létezni fog, éppencsak kialakulásának feltételei és kritériu
mai változnak majd továbbra is a jövő történelme folyamán.

A  Gombé patak vidékén élő csimpánzok hierarchiája viszont 
éppen e feltételek és kritériumok szempontjából látszik állat 
és ember közöttinek, izgalmasan különlegesnek. Abból a sajá
tosságából fakadóan, hogy míg a társas életmódot folytató 
állatok egyedeinek rangsorát szinte kizárólag a nyers erő ha
tározza meg, a csimpánzhierarchia kialakulásába már egyéb 
tényezők is belejátszanak. Mindenekelőtt az agresszivitás, ami 
az alacsonyabb fejlődési fokon álló emlősöknél sokkal inkább 
arányosan jelentkezik az izomerővel és a testméretekkel, mint 
amennyire az a csimpánzoknál a jelek szerint tapasztalható. 
Ami egyébként nem jelenti azt, hogy gyengébb fizikumú állat 
sikerek reményében „iratkozhat föl” az előkelő helyek vagy 
éppen a „vezérhím” tisztségének aspiránsai közé, hanem mind
össze annyit csupán, hogy egyes nagyerejű példányok sokszor 
meglepően közömbösek a „hatalmi helyzet” tekintetében, ke
vésbé agresszívek, béketűrőek, támadóbb természetű társaik 
jelenlétében inkább behódoló magatartást tanúsítanak, s ha
sonlóan a gyengébbekhez, szívesebben választják az alázat 
útját. Elképzelhető, hogy gyakran alacsonyabb értelmi képes
ségeik következtében is, ez azonban éppúgy aligha vezethető 
vissza kizárólag genetikai eredetű adottságokra, mint esetleges 
puszta „jámborságuk” , mivel, ha figyelembe vesszük a csim- 
pánzkölykök kezdeti rendkívül szoros kapcsolatát az anyával, 
valamint azt is, amit Goodalltól az egyes anyák meglepően 
különböző természetéről, a csemetéik iránti nagyonis eltérő 
magatartásáról, vagy éppen a korán árvaságra jutott kölyök
állatok olykor szabályszerű neurózissá fokozódó szorongásáról 
tudunk, akkor nyilvánvalónak látszik, hogy a csimpánzok ese
tében már a „személyiség” fejlődésének szabályszerű mikro
környezeti tényezőiről is beszélhetünk. Valószínűleg ugyan
ilyen okokból találhatók meg a „hatalomtartók” és a rangsor 
iránt közömbösek mellett a „felfelé nyalók, lefelé taposók” , 
azaz a gyengébbek iránt kíméletlenek és az erősek kegyeit 
keresők típusai is. Megint csak olyasvalami az állati vagy in
kább félállati lét szintjén, amiről feltételezhető, hogy az ember 
őseinél is létezett már ugyanezen a fokon, és ami szintén 
könnyen az osztálytársadalom jelenségének tűnhet, de még
sem egészen az. Legfeljebb az osztályok kialakulása tette lehe
tővé annak teljes pompájában való kivirágzását.



Bármi legyen is azonban a helyzet ezzel az „őspoltronizmus- 
sal” , foglalkozzunk inkább továbbra is a „csúcsot’' jelentő ve
zérhím jelenségével. Minden hierarchikus közösségi formáció 
szükségszerű betetőzése egyébként a „vezér” , amiért is ala
csonyabb rendű állatok falkáinál szintén megtalálható, csak
hogy a csimpánzoknál e pozíció megszerzésében, a megfelelő 
testi erő és agresszivitás mellett, a jelek szerint más bizonyos 
intelligenciatöbblet is szerepet játszik. Annyi mindenképpen, 
amennyi egy hatásos erőmutatvány, úgyis mondhatnánk „blöf- 
fölés” megrendezéséhez szükséges. Tekintve, hogy a „hatalom- 
átvételhez” főleg ez kell, minél látványosabb erőfitogtatás, 
melynek során a „trónkövetelő” letört ágakat vonszolva esze
veszett száguldásba kezd, minden útjába kerülő társát fellöki, 
ökölcsapásokat osztogat, lármát csap, s ennek eredményeként 
a horda tagjai rendszerint hamar meg is hódolnak. Néha, úgy 
tűnik, kimondottan ötletességének, „sokkoló” leleményességé
nek köszönhetően. A  szerző által megfigyelt horda egy ilyen 
főnöke ugyanis egy kimondottan „ fo rrada lm in ak” tetsző újítás
sal nyerte meg a csatát, megfigyelőinek táborából elcsent üres 
benzineskannák zajos egymáshoz verdesésével és hajigálásával, 
ékesen bizonyítva, hogy itt már nem kizárólag ösztönös mű
veletről van szó, mégkevésbé valami „zárt genetikai program” 
lepergetéséről, ami csak egyféleképpen játszódhat le, hanem 
nagyon is gondolkodásról. Amint azt a szerző maga is hang
súlyozza, minden jel szerint előre kitervelt akcióról, ami, ha 
a benne rejlő gondolatmenetet emberi nyelvre próbáljuk le
fordítani, valahogy olyképpen hangzik, hogy „fogom ezeket a 
nemtudom micsodákat, alaposan ráijesztek a többiekre, úgy
hogy azok meghódolnak nekem” , s ezért nem is látszik éppen 
egyszerű teljesítménynek. Mindenképpen kevés köze van az 
idomításban és a passzív tanulásban szerepet játszó pavlovi 
feltételes reflexekhez: sokkal kevésbé kívülről sugallt feladat 
kiváltotta válasz, mint amennyire belülről fakadó, kezdemé
nyező agytevékenység. Ügyhogy ez a furcsa majompuccs va
lójában arra is figyelmeztet, mennyire lehetséges nyelv és fo
galmak nélkül gondolkozni, mennyire megelőzi a gondolkodás 
kialakulása a nyelv kialakulásának kezdetét. Hiszen ami eze
ket a csimpánzokat illeti, léteznek ugyan különböző informá
ciókat hordozó tagolatlan hangjelzések és mozdulatok, valójá
ban azonban szó sincs még holmi gesztusnyelvről sem. És 
mégis, az értelem, íme, már a „hatalom megszerzésében” s 
nyilván megtartásában is szerepet játszik. Vagyis az állati



mellett, felbukkan már az emberi princípium, az értelem is, 
számunkra úgy tetszik, nagyon korán, s anélkül, hogy reménye 
lehetne rá, hogy valaha is maradéktalanul az állati princípium, 
az erő helyébe lépjen, önmaga lényegéből fakadóan, mivel 
egymaga tehetetlen és védtelen, ahhoz, hogy hatni tudjon 
kikerülhetetlenül rászorulva az állati segítségre. Tehát az erő
vel szembeni meghátrálásra is rákényszerülve, olyankor is, 
ha az erőnek csekélyebb értelem képezi a mozgatóerejét. Alig 
született hát meg éppen csak pislákolva a legemberibb tulaj
donság, máris kezdetét vette az „értelem tragédiája” .

Maga a csimpánzok hatalmi harca azonban, akárcsak a csim
pánzszerelem, mentes a tragédiáktól. Közvetlen összecsapásra 
a vetélytársak között csak ritkán kerül sor, s ha igen, komo
lyabb következményei akkor sincsenek. Végső fokon pedig a 
többség dönt, aszerint, hogy a vetélytársak közül melyiket 
érzi félelmetesebbnek és imponálóbbnak, melyiket tiszteli meg 
szívesebben a behódolás gesztusaival. Nem tragikus azonban 
a bukott vezér sorsa sem, „kivert bikává” sohasem válik. Né
hány sikertelen „ellenmutatvány” után, ha nem is könnyen, 
de belenyugszik helyzetébe, sőt, afféle második hegedűsként, 
többnyire az új vezér szövetségese válik belőle. Hogy azután 
idővel a hierarchia ranglétráján egyre lejjebb kerüljön. Múlt
beli érdemekről tehát éppúgy nem lehet még szó, mint a kor 
tiszteletéről.
. Igaz ugyan, hogy a hatalom előnyei sem jelentenek túlsá
gosan sokat. Nem többet, mint a jobb falatok elragadásának 
vagy olykor nagylelkű átengedésének lehetőségét, elsőbbséget 
sorálláskor a nőstényeknél, lényegében semmi olyat tehát, ami 
különben is ne lehetne megszerezhető. Ami viszont e hatalom 
„funkcióját” illeti, ez talán még jelentéktelenebb, mivel egye
bekről sincs szó, mint bizonyos figyelmeztető hangjelzések 
leadásáról azok számára, akik hallótávolon belül vannak, némi 
irányadó szerepről a gyakran kisebb csoportokra szakadó hor
da mozgását illetőleg, másról semmiről. De hát miről is le
hetne még, ha egyszer ezen a fejlettségi fokon mindössze az 
erőn, agresszión és félelmen alapuló hierarchia képezi a kö
zösség egyetlen összetartó erejét, amiért is a hatalom számára 
éppúgy nem ad lehetőséget valamiféle normarendszer betar
tására, mint az ezzel való visszaélésre. Valójában ezért is csábít 
ez az itt leírt állapot olyanféle következtetések levonására, 
hogy a „hatalom akarása” mélyebben gyökerezik a múltban 
a hatalom irányító—rendező—védelmező funkciójánál, azaz



messze megelőzi a tulajdonképpeni emberi értelemben vett 
hatalom létrejöttét is. Pedig ez az akarás máris elég erős 
ahhoz, hogy a „birtokon belülit” a hatalom fenntartása érde
kében környezete szakadatlan terrorizálására kényszerítse 
(méghozzá minél inkább újdonsült vezérállatról legyen szó, 
annál inkább), a bukottat pedig legalább átmenetileg kétségbe- 
ejtse. De talán lássuk inkább, hogyan írja le Goodall a már 
említett „bádogkannás hatalomátvétel” trón ja vesztettjét:

„Góliát nem adta fel pozícióját minden harc nélkül. O is 
gyakrabban és erőteljesebben rendezett mutatványokat és ál
talában agresszívabb magatartást tanúsított. A  hatalmi küz
delem kezdetén volt olyan időszak, amikor (...) komolyan 
aggódtunk Góliát »épelméjűsége« miatt. Miután megtámadott 
egy pár kölyköt és hatalmas ágakat vonszolva fel-alá szá
guldozott, egyszer csak égnek álló szőrrel leült, mellkasa hul
lámzott a kimerültségtől, félig nyitott szájából habos nyál csör
gött, szemében zavarodottságra valló fény csillant meg. Már 
odáig jutottunk, hogy Kigomában csináltattunk egy hálóból és 
vasrudakból összeforrasztott ketrecet és miután felállítottuk, 
ebben húzódtunk meg, ha Góliát dühöngése a tetőfokára há
gott.”

Tragédiáról tehát „még” csakugyan nem beszélhetünk. Ép- 
pencsak aligha az indulatok hiánya miatt.

♦

Alig kibontakozva tehát az állatiból, de mindenképpen egész 
sora vonul el előttünk a könyv olvasása közben az emberinek 
ható tulajdonságoknak és jelenségeknek. Pozitívaknak és ne
gatívaknak egyaránt, minden etikai minősíthetőség előtti álla
potban természetesen. Ez azonban nem jelenti azt, hogy köny- 
nyű ellenállni az ilyenféle emberi minősítés kísértésének. Ak
kor is, ha jól tudjuk, hogy valójában az emberi társadalom 
jelenségei is többnyire „minősíthetetlenek” , objektíve léteznek, 
attól függetlenül, hogy mit tartunk róluk. Mégsem könnyű nem 
elmondani, hogy a csimpánzhierarchia jelenségei — legalábbis 
első pillantásra — számomra viszonylag szelídnek, kíméletes
nek, rokonszenvesnek tűnnek. Főleg amiért az erősek, a „ha
talomtartók” önkényének megnyilvánulásai, a gyakori kiadós 
verések, legfeljebb véletlenül okoznak komolyabb sérüléseket. 
Ezenkívül a vélt sérelmet megtorló vagy csak dühét kitöltő



magasabb rangú állat rövid idő múlva rendszerint valami meg
nyugtató gesztussal, barátságos hátbaveregetéssel is közelit 
„megrendszabályozott” korábbi áldozatához. Nem „bocsánat- 
kérőén” ugyan, hanem megint csak az erőfölény felsőbbségé- 
vel, mintegy a „látod, ha rendesen viseled magad, nem bán
talak” mottójának jegyében, körülbelül úgy, ahogyan azzal a 
tisztán erőhierarchiára épülő emberi közösségi formációkban, 
gyermek- és kamaszcsoportokon vagy alvilági jellegű csopor
tosulásokon belül is találkozhatunk. Áttételesebb formában 
pedig a mindenkori emberi társadalmakban is természetesen.

Egy valami viszont teljesen hiányzik még az emberinek tet
sző kép teljességéhez. Goodall legalábbis sehol sem említi 
egyetlen példáját sem a teljes leszámolásnak, az élet kioltá
sának. Ki sem térve e számunkra lényeges kérdésre, mégpedig 
nyilván azért, mert az azonos fajon belüli „gyilkosság” való
jában ismeretlen az állatvilágban. Lévén, hogy a legádázabb 
szerelmi párviadalokat folytató fajoknál is a cél mindig a ve- 
télytárs elűzése, de sohasem elpusztítása. Ragadozók esetében 
pedig (legalábbis ami az emlősöket illeti) a „fajtárs” zsák
mánnyá sohasem válik. Természetesen a csimpánzoknál sem.

Annak ellenére, hogy — és ez van Lawick-Goodall legjelen
tősebb, a tudományos világot is meglepő felfedezése — a Gom
bé patak környékének csimpánzai ragadozók is. Jobban mond
va húsevők, vadászok inkább. Cerkófmajmok, páviánkölykök, 
vaddisznó-malacok, apró bokorlakó antilopok lesznek a néha 
csak alkalmi, máskor viszont tervszerűnek ható „bekerítő” 
társasvadászatok áldozatává. E kollektív vállalkozások után 
azonban érdekes módon nem kerül sor osztozkodásra a zsák
mány felett, legalábbis nem olyanra, ami a legősibb vadász
életmódot folytató törzseknél is rendszerint alapját képezi a 
közösség törvényeinek. Szemben a csimpánzközösséggel, ahol 
a zsákmányejtő a prédát magának igyekszik megtartani ugyan, 
ám vagy a magasabb rangúak kényszerítő hatalma vagy a 
gyengébbek könyörgései, nemegyszer hisztérikus jelenetei mi
att (na lám, a „hisztizés”  ezek szerint szintén ősidők óta a 
gyengék fegyverét képezi), többnyire mégis rákényszerülnek 
az „adózásra” , illetve az alamizsnaosztogatásra. A  hordabeli 
társak mindenesetre vagy követelnek vagy kérnek, s gyakran 
kapnak is, ami a majdani kötelező osztozkodásnak akár holmi 
előképe is lehet. Annak ami nyilván ott vált először törvénnyé, 
ahol a vadászás kizárólagos élelemszerzési móddá alakult, s 
így az osztozkodás is a közösség fennmaradásának elengedhe



tetlen feltétele lett. Ez azonban e ponttól még alighanem kicsit 
odébb van.

Maga az igazi ragadozó múlt azonban már mélyen eltemetve 
az idők rárakodott rétegei alatt húzódik. Akkor is, ha ezt, 
vagyis származástan! értelemben vett valóságos ragadozó múl
tunkat, szintén tudomásul kell vennünk. Minden olyan ten
denciózus elmélet ellenére, amely ezt az erőszak, a szadizmus, 
a háború igazolására igyekszik felhasználni. Vagy éppen mi
attuk is szembenézve a ténnyel, aminek belátására elég rá
tekintenünk bármilyen majom fogazatát ábrázoló rajzra vagy 
fényképre, vagy egyszerűen belevicsorítanunk a tükörbe, s úgy 
venni szemügyre tulajdon, szemérmes méretűvé humanizóló- 
dott, hegyes szemfogainkat. Na meg annyit sem árt tudnunk 
még, hogy a legprimitívebb főemlősök, a félmajmok őseiként 
számontartott rovarevők, a sünök, vakondok, ciokányok (ame
lyektől mellesleg az igazi ragadozók is származnak), valójában 
kész ragadozók már, fogazatuk kicsiben félelmetes ragadozó
fogazat. Végső fokon pedig, rovarevés, ragadozás egyre megy, 
a lényeg a „mozgó táplálék” keresésében, a mozgásra való re
agálásban rejlik, méretek kérdése csak, hogy a préda százlábú 
vagy csótány-e, vagy pedig egér, patkány, nyúl, fel egészen a 
szarvasmarháig. Ezenkívül ragadozó félmajmokat is ismerünk, 
az apró rágcsálók pedig, a különböző levelek, gyökerek és 
gyümölcsök mellett, számos valódi majomfaj étrendjén is meg
találhatók. Annak megfelelően, hogy a békés legelészés alig
ha hat valami serkentően az agytekervények fejlődésére. Ezért 
is képzelhető el nehezen, hogy az emberi faj kialakulásának 
nagy drámájában, a fejlődés egy bizonyos szakaszán, ne a 
ragadozásnak jutott volna az az agyfejlesztő szerep, melyet 
később a munka, az eszközkészítés tölt majd be az emberré 
válás folyamatában. Feltehetően egy hosszú, de sohasem kizá
rólagos növényevő intervallum előtt, amely alatt az igazi raga
dozás „öléstechnikája” , a bordók összeroppantása, a torok el- 
harapása, a nyakcsigolya eltörése feltehetőleg „feledésbe me
rült” , kihullott az átöröklött adottságok kelléktárából, azzal 
párhuzamosan, hogy ilyen műveletekre a közben megrövidülő 
állkapocs is alkalmatlan lett.

Ezért tetszik számomra, a Goodall könyvében leírtak alap
ján, a csimpánzok vadászata nem annyira a ragadozás újra
éledésének, hanem inkább a „Káin-bélyeg” előképének. Mivel 
itt az ölés művelete mór manuális, kézzel történik. Ogyhogy 
akár dúló martalócok vérengzését is idézheti az a lábánál meg



ragadott páviánkölyök fejének sziklához csapását leíró részlet, 
amelyből világosan kitetszik, hogy ezek az állatok már tisztá
ban vannak vele, hogy az élet kioltásának módja a fej szét
zúzása is lehet. Minden valószínűség szerint „csimpánzfokon” 
álló őseinkhez hasonlatosan birtokába jutva egy fogásnak, ami 
után a következő fokot nyilván már az eszközkészítésben elért 
első sikerek egyike, az „eleven fa gircses-görcsös ága” , a bunkó 
megjelenése jelenti, lehetővé téve a vadásszal legalább egyen
lő nagyságú préda elejtését is, egyben pedig az azonos fajhoz 
tartozó társ elpusztítását. Párhuzamosan a „halál mint vég
megoldás” tényének felismerésével, a rádöbbenéssel, hogy a le
számolás egyedüli visszafordíthatatlan módja az ellenfél tör
lése az élők sorából. Valójában a legemberibb princípium, az 
értelem embertelen oldalát is megmutatva mindjárt, lehetővé 
téve azonban az emberiesség normáinak létrejöttét is, „jónak és 
rossznak tudását” , felismerését. Kialakítva egy helyzetet, ami
nek alapján akár azt is mondhatjuk, hogy a tudás fájának 
gyümölcsét nem is Éva, hanem Káin szakította le. Ámbár, 
hogy a földön maradjunk, jobb arról nem elfeledkezni, hogy 
valójában itt is csak olyasvalamiről van szó, amit a zsákmány 
felosztása kapcsán egyszer érintettünk már. Arról, hogy a közös
ség — horda, nemzetség, törzs — a saját fennmaradása érdeké
ben csakis a maga keretein belül nem tűrhette el az élet kioltá
sát minden szabályrendszerhez való kötöttség nélkül, azaz min
denekelőtt éppen az általa felállított ölési tilalom és egyéb tilal
mak megszegésével szembeni megtorló eszközzé változtatva 
„humanizálta” azt — anélkül azonban, hogy eredeti „vad” vál
tozatát valaha is képes lett volna maradéktalanul kiküszöbölni. 
Ugyanakkor pedig a közösségi kereteken kívüleső, illetve más
hová tartozó egyed továbbra is szabad préda maradt, sőt minél 
határozottabbá váltak a közösség keretei, annál inkább ellen
séggé lett. Elpusztítása a közösséghez tartozók számára nem
csak megengedett maradt, hanem kívánatos tetté is vált, kö
telességgé és erénnyé, nem utolsósorban pedig a közösségen 
belüli hierarchia szempontjából is értékmérővé. Mert skalp- és 
fejvadászok éppúgy eszünkbe juthatnak itt, mint az, hogy a 
Káin-mítoszban szereplő „atyádnak fia” megjelölés ugyanúgy 
a „közénk tartozót” jelentette eredetileg, mint az Ószövetség 
felebarát fogalma általában is. Hasonlatosan ahhoz, hogy az 
„ember” szó a fejlődés egy bizonyos fokán szintén a törzshöz 
tartozóra, legfeljebb az azonos nyelven beszélőre vonatkozott 
csak. Gyakorlatilag a „minden ember ember” tényének felis-



mérésé után is, mivel ezután is csak az folyt tovább, ami Káin 
színrelépte után kezdetét vette. Mégpedig ahogy az ember az 
eszközkészítésben mind előbbre jutott, egyre hatásosabban. 
Eleinte az ősök változatlannak megmaradt utódait és a fel
tehetőleg vele együtt indult rokonfajokat söpörve el könyör
telenül, majd pedig ugyanezt folytatva tovább is, most már 
csak saját faján belül, azokat számolva föl, vagy szorítva hát
térbe, akik az eszközkészítés versenyfutásában az élenjárók 
mögött maradtak. Valójában tehát a „káini tettnek” köszön
hetjük, hogy homo sapiensként egyedül maradtunk, egyed
uralmunkat veszélyeztető vetélytárs nélkül, de „hozzánk méltó” 
ellenfél nélkül is egyben.

Ezért késztet némi csodálkozásra, miképpen maradhattak is 
fenn ma élő legközelebbi rokonaink egészen mostanáig, a 
homo sapiens útjából minden vetélytársat félresöprő törtetése 
ellenére is. Bármennyire kézenfekvő legyen is a válasz: mert 
nem másztak le a fáról. Vagy inkább, mert visszamásztak rá — 
ami, ha meggondoljuk, hogy az emberszabású majmok „S” 
alakban görbült gerince arra enged következtetni, hogy őseik 
valamikor előbbre juthattak már a kétlábra emelkedésben, 
talán nem is egészen alaptalan feltételezés. Elképzelhető hát, 
hogy idejében való kitérésüknek köszönhető, amiért ma rég
múltunk egy darabját kísérelhetjük meg segítségükkel rekonst
ruálni.

Egyes afrikai népek pompásan valóságra tapintó legendái 
szerint a majmok azért maradtak majmok, mert nem akartak 
dolgozni. Más legendák szerint a majmok „elátkozott embe
rek” . Szimbolikusan értelmezve valahogy mindkettő igaznak 
tűnik. Rajtunk múlik viszont, hogy a végén ne az derüljön ki: 
mi vagyunk az elátkozottak.

♦

„Mindkettőjüket ismertem: az egyik Szürkeszakállú Dávid 
volt, aki eddig is a legkevésbé félt tőlem, a másik Góliát, nem 
az óriás, akinek nevét viselte, hanem a kitűnő fizikai felépí- 
tettségű vezérhím. Bundájuk mélyfeketén csillogott az este 
halványuló fényében. Több mint tíz percen át kurkászott 
egymáson Szürkeszakállú Dávid és Góliát, majd, épp mielőtt a 
nap mögöttem a horizont alá bukott, Dávid felegyenesedett 
és álltában rám bámult. A  véletlen úgy hozta, hogy az al-



konyi fényben meghosszabbodott árnyékom rá esett. A  pillanat 
mélyen bevésődött emlékezetembe: a vadcsimpánzzal való első 
közeli kapcsolat izgalmát és ezt a szeszélyes véletlen hozta hely
zetet — hogy árnyékom éppen Dávidra esett, miközben ő a 
szemembe nézett — sohasem felejtem el. Később ennek szinte 
allegorikus jelentősége lett, mivel a ma élő teremtmények kö
zül csak a magasabbrendű aggyal és felsőbbrendű értelemmel 
rendelkező ember vet árnyékot a csimpánzokra.”

Jane van Lawick-Goodall írja le így a csimpánzokkal való 
első közelebbi találkozását. Jómagam viszont főleg a Szürke- 
szakállú Dávidnak nevezett majom kedvéért idézem a fenti 
sorokat.

Remekbe szabott színes portré-fotót is találunk egyébként 
róla a könyvben.

Olyan, mint egy ember? Nem! Olyan, mint egy majom. De 
olyan, mint egy bölcs. Karikatúrája is a bölcsnek, csakhogy 
nem nevetésre ingerlőn, hanem inkább meghatóan az. Van a 
tekintetében valami nyílt és kérdező, valami szomorú is egy
ben, valami ami már-már ironikusnak tűnik. Különösen pedig 
a vezérhímek átható, egészen másfajta intelligenciát sugárzó 
tekintetével összehasonlítva hat bölcsnek.

De talán szedjük össze magunkat inkább, s mondjuk el Dá
vidról, hogy ő merészkedik be elsőnek a megfigyelők táborába, 
ő csillapítja a második alkalommal már hozzácsatlakozó, de 
szőrét borzoló vezérhím agresszív idegességét, ő veszi el elő
ször kézből a banánt, vele történik meg az első ember és állat 
közötti félénk kézfogás.

Ezért tetszik számomra ez a majom — rendben van, tudom, 
hogy emberi dolgok belevetítéséről van itt szó — valahogy 
nem mindennapi állatnak, egy kicsit szinte „prométheuszi” 
lénynek. Annak végiggondolása után, hogy az ismeretlenhez, a 
még nem tapasztalthoz való közelítésben mindig van valami 
prométheuszi. Tekintve hogy Prométheuszban, helyesebben a 
valóságos Prométheuszokban, a villámsújtotta üszkös famarad
ványok félig-meddig még állati sorba tartozó első megközelí
tőiben, mindenképpen a megismerés valamiféle igénye képez
te a legfőbb mozgatóerőt, sokkal inkább holmi személyes előny 
reményénél, vagy éppen az olyanféle meggondolásoknál, hogy 
ez a lépés valamilyen formában a közösség hasznára lehet — 
végtére is egyedül a mondabeli Prométheusz tudhatta előre, 
hogy a láng elragadásával valami semmi máshoz nem hason
lítható hatalmas erővel ruházza fel az istenek védtelen és gyá



moltalan teremtményeit. Ettől függetlenül azonban mindig új
ra csodálkozásra késztet, hogy ez a sorsdöntő lépés, az ide
vágó leletek egybehangzó tanúsága szerint, milyen hamar, mi
lyen alacsony agybeli fejlettség, illetve csekély agyvelősúly 
mellett következett be — bármennyire is a csimpánzagyvelő 
fejlettségi fokán messze túl természetesen. Ezért meglepő szá
momra, hogy a jelek szerint már ebben a négyszáz grammos 
agyvelőben is ott pislákol valami ebből a prométheusziságból, 
annyi mindenképpen, hogy elegendő legyen ismeretlen tár
gyaktól körülvett ismeretlen lények megközelítéséhez és a ve
lük való kapcsolatteremtés kísérletéhez. Ott pislákolhat, ám 
aligha minden esetben, még kevésbé egyforma intenzitással. 
Sőt úgy tetszik, egy kicsit mindig kivétel, alighanem még a 
mai emberi agyvelő esetében is. Ezért tűnik számomra akar
va, nem akarva ez a Szürkeszakállú Dávid is kivételesnek. Fő
leg mert a rá jellemző megismerésigény sugallta bátorságnak 
mintha kevés köze lenne a harciassághoz, illetve a „létfenn
tartási ösztönhöz” , ami mellesleg nemcsak a harciasságnak, ha
nem a félelemnek, tehát a hatalomvágyban megnyilvánuló 
„túlkompenzált félelemnek” az alapja is.

Szent-Györgyi Albert, a nagy biokémikus ír egyébként egy 
helyen olyan „kivételes agyvelőkről” — alapjában véve a lét- 
fenntartás szervének nevezve az agyvelőt — amelyek bizonyos 
mértékig képesek a létfenntartás ösztönétől független műkö
désre is, nem okvetlenül engedelmeskedve a létfenntartás ref
lexeinek.

Szent-Györgyi azonban magától értetődően emberi agyakról 
beszél. Ezért folytatom tovább most már az eddiginél is óva
tosabban.

Inkább egy gondolattal játszadozva csak. Úgyhogy önma
gamat sem egészen komolyan véve kockáztatom meg az állí
tást, hogy legyen szó emberekről vagy csimpánzokról, de akár 
kutyákról vagy macskákról is, hogy, ha egy csoporton belüli 
egyed elsőnek tesz meg valamit, akkor nem véletlenül éppen 
ő teszi, akkor annak okai vannak. Amennyiben pedig a cso
port bármelyik tagja ugyanígy megtehetné, akkor ezek az okok 
nyilván az „élenjáró” egyedi adottságaiban, „személyes tulaj
donságaiban” rejlenek. Látszólag önkényesen kinevezett „ma
jomzsenink” Szürkeszakállú Dávid kapcsán pedig külön kér
dés még, miért nem Góliát, a vezérhím a kezdeményező. Miért 
fél a táborba csak másodiknak merészkedő Góliát sokkal job
ban Dávidnál, miért mutatja első látogatásakor elsősorban ép



pen ő a jeleit hol a megfutamodási készségnek, hol pedig a 
támadó szándéknak, az agresszivitásnak? Ez pedig annál is 
inkább érdekes, mivel a kutatónő Dávidról nemcsak azt mond
ja el, hogy szinte teljesen hiányzik belőle az embertől való 
félelem, hanem, hogy társaival szemben is feltűnően jóindu
latú. Rendkívül barátságos állatnak írja le, olyannak, aki a 
hozzá közelítő gyengébbeket rendszerint felbátorítja, ugyanak
kor azonban sokszor meglepően gyávának is mondja, a cso
porton belüli csetepaték esetében pedig inkább meghátrálásra 
késznek, hajlamosnak a meghódolásra. Másutt viszont úgy 
jellemzi, hogy „különösen vad” és agresszív is tud lenni és 
hogy helye a hierarchián belül így meglehetősen nehezen meg
határozható. Bizonyos szempontból pedig „poltron” is, vagy 
inkább „köpönyegforgató” is egyúttal. Annyiban mindenkép
pen, hogy bár szoros barátságot tart Góliáttal, egy időben 
folyton vele csatangol, a „bádogkannás Mike” színrelépésekor 
alázatos combcsókkal az elsők között hódol meg az új vezérál
latnak. Hogy ezután olyan esemény főszereplője legyen, ami 
szinte már egy, emberi világunkat holmi „majomparádé” se
gítségével karikírozó irodalmi mű részletének hat.

Amikor ugyanis a látványos erőfitogtató mutatványt ren
dező „hálátlan” Mike-tól minden észlelhető ok nélkül alapos 
verést kap, Dávid a pozíciójának elvesztésébe már belenyugo
dott Góliátot igyekszik Mike-re ráuszítani, s hadonászva-riká- 
csolva nemcsak őt, hanem a társaságában lévő másik három 
hímet is sikerül felizgatnia, úgyhogy ezután ötödmagával ker
geti körbe az önkényeskedő vezért a megfigyelők tábora kö
rüli fákon. Az egy ideig rémülten menekül üldözői elől, azu
tán váratlanul — összeesküvéseket könyörtelenül elfojtó dik
tátorokra emlékeztető határozottsággal — egyszerre csak ég
nek meredő szőrrel, szikrázó szemmel ellenük fordul. Ügy- 
hogy blöffje kiábrándítóan beválik: az imént még vicsorogva 
rohamozó „lázadók” megtorpannak, majd a behódolás gesz
tusait mutatva alázatosan lekuporodnak. Bedőlve a látszat
nak, miszerint a szembeszállás bátorsága okvetlenül erőfölényt 
is jelent. Mindenekelőtt pedig azt példázva, hogy a csimpánz
közösség végeredményben nem közösség még, annyi kollektív 
cselekvőképességgel sem rendelkezik, amennyi egy egyesült 
erővel történő becsületes helybenhagyáshoz lenne szükséges. 
Aligha vonva le azonban sokat abból a benyomásunkból, hogy 
Szürkeszakállú Dávid, ez a nyílt és barátságos állat, ez a csep
pet sem agresszív majom, olyasmivel próbálkozott itt, ami lé



nyegét tekintve legősibb formája az igazságtevésnek. Bosszút 
akart állni, méghozzá ereje híján társak segítségével. Ugyanúgy 
terve volt, mint Mike-nak, amikor az benzineskannákkal kez
dett el csörömpölni és hajigálózni. Élettelen tárgyak használa
ta helyett társakat próbált mozgósítani, s nyilván nem rajta 
múlott, hogy azok a benzineskannáknál kevésbé mutatkoztak 
megbízhatónak. Nem mintha „hibáztathatók” lennének — el
végre nem csupán négyszáz grammos agyvelősúly mellett for
dul elő, hogy a hirtelen fellobbant tettrekészség ugyanolyan 
hirtelen lelohadva a jól bejáródott reflexek, az ösztönösség, a 
konvenciók visszahúzó erejének áldozata lesz. Mindannak, ami
től függetlenül Szürkeszakállú Dávid, a csimpánz, szemünkben 
nem csupán prométheuszi vonásait nem veszíti el, hanem hely
zetéből és alkatából fakadóan egy sajátos magatartásforma 
szimbólumának is tűnik. Előképeként hatva egy mindig új 
alakot öltő szerepnek, amelynek első „intézményes” formája 
bizonyára a mágus, a varázsló volt az emberi társadalomban.

Annál is inkább, mivel Jane van Lawick-Goodall könyvét 
olvasva általában is nehezen szabadulunk attól a feltevéstől, 
hogy a különféle szerepekre váró alaptípusok sokban a bioló
gia produktumai is, valójában tehát már az ember, mint „nem
beli lény” létrejötte előtt kialakultak. Mindenképpen még a 
szerepek megszületése előtt. Hogy a színpadról, díszletekről, 
maszkokról ne is beszéljünk.



EMBERÉLET ÉS EMBERI ÉLET 

Gondolatok az élet értékéről

Holmi ösztönös reflextől vezérelve legszívesebben „izgalmas
nak” mondanám a pesti képernyőn látott és hallott adást. Már
mint a nálunk is jól ismert genetikus, dr. Czeizel Endre soro
zatának, a Jövőnk titkainak második részét, A  Taigetosz ár
nyékában címet viselőt. De még mielőtt e krimi-jelzőt leírnám, 
rádöbbenek: sokkal inkább mondható felkavarónak. Tekintve, 
hogy azt a kérdést veti fel, mi történjen a napjainkban egyre 
nagyobb számban születő, jobban mondva az életképtelensé
gük ellenére is ma mind nagyobb számban életben tartott 
torzszülöttekkel, azokkal a testileg és szellemileg egyaránt nyo
morékokkal, akik semmiféle formában sem képesek az ön- 
fenntartásra.

Nyersnek tetsző szókimondással szólva, mozgásképtelen oli- 
gofrénekről, súlyos szellemi fogyatékosokról van szó minde
nekelőtt, dr. Czeizel profiljának megfelelően legfőképpen olya
nokról, akik valamilyen genetikai rendellenesség, pl. ún. „nyi
tott gerinc” következtében lettek olyanok amilyenek, s kény
szerülnek vegetálásra — „hála” az orvostudomány mai fej
lettségének. Néhány évtizeddel ezelőtt ugyanis sorsuk még 
nem lehetett volna kétséges, nemcsak elkerülhetetlen lett vol
na, hanem a maga nemében „megnyugtató” is. Róluk szólva 
említi meg Czeizel Endre egy angol orvos drámai hangvételű 
nyílt levelét is egy ottani lapban. Azét az orvosét, aki miután 
hivatásának megfelelően biztosította egy ilyen szerencsétlen 
újszülött életben maradását, néhány év múlva viszontláthatta 
megmentettjét egy intézetben. Ennek hatására tette fel leve
lében a kérdést, helyesen járt-e el, nem a torzszülött elpusz
títása lett volna-e inkább kötelessége. Lévén a nyitott gerinc
cel születettek nem csupán mozgásképtelenek, s többségükben 
nem szobatiszták (vizeletüket és székletüket általában képte
lenek tartani), hanem még értelmi képességük is többnyire 
idiótaszinten marad csak.



Ilyenek hát, ezt tudom meg róluk az előadótól. Képet róluk 
nem látok, egyetlen állófotót sem. Nem „szalonképesek” , nem 
nyilvánosság elé valók, mi értelme lenne a tévé nézőjét el
képeszteni. Vagy éppen befolyásolni. Méginkább abba az irány
ba terelni az állásfoglalást, amerre a puszta leírás is terel — 
alighanem mindannyiunkat. Engem is természetesen. Akkor is, 
ha egy bizonyos „testit” és „szellemit” nem valami tapintato
san egy kalap alá vevő kategóriába magam is beletartozom, 
fizikai értelemben mindenképpen, önfenntartásra képtelennek 
minősülhetőn. És talán egy pillanatnyi megtorpanásra kötele
zőn is. Nem annyira belülről átélt helyzetemből fakadóan, in
kább egy kívülről hallani vélt, s holmi „árulást” fejemre ol
vasó hang hatására csak. Hogy aki maga is beletartozik ebbe 
a bizonyos kategóriába, bármennyire is nem maga vonta meg 
annak határait, annak talán mégsem „illik” így gondolkodni. 
Maradéktalanul egyetérteni az angol orvossal. Nem csupán 
kérdésfeltevését tartani jogosnak, hanem még a rá adandó 
válasz dolgában sem habozni, Taigetosz mellett szavazni, hogy
ha úgy tetszik.

Valamennyire tán Czeizel Endre ellenében is.

*

Figyelembe véve, hogy a számos írásában és előadásában 
gyakran „kényesnek” számító kérdéseket felvető s a művé
szetekben és társadalomtudományokban szintén rendkívül tá
jékozott genetikus álláspontja, amint az az előadás és az azt 
követő „kerekasztal-beszélgetés” során kitetszik, semmiképp 
se mondható ennyire egyértelműnek. Némileg talán a nyilvá
nosság szeméremre késztető hatására is, de mindenképpen 
mély őszinteségre vallón, valamennyire jogosultnak mondja 
ugyanis az angol orvos kérdésfeltevéséhez hasonló nézetek fel
bukkanását, szükségszerűnek és elkerülhetetlennek is nevezve 
őket, alapjában véve azonban nem is annyira felemás állás
pontra helyezkedik, inkább talán körültekintő. Mélységesen 
tudatában van a kérdés fontosságának, hogy is ne lenne, ezért 
is veti fel végeredményben. Meglehetősen részletezőn beszél a 
Taigetoszról, mindarról, amit ez a szó közvetlenül és átvitt ér
telemben egyaránt jelent, magával az eredeti „intézménnyel” , 
a nevezetes Spárta-környéki szakadékkal kapcsolatban is kor
rigálva eddigi tudásunkat. Elmondva róla, hogy a spártaiak



valójában nem lehajították abba az általuk életképtelennek 
ítélt újszülötteket, hanem egyszerűen csak ide helyezték őket, 
rábízva a többit a vadállatokra. Nyilvánvaló összhangban az 
etikai gondolkodásnak azzal a nagyon is régi jellemzőjével, 
miszerint az élet kioltásának passzív formája, az áldozat ma
gára hagyása, kevésbé elítélendő annak aktív változatánál — 
akkor is, ha a kettő közül az utóbbi a gyorsabb, s kisebb 
fájdalmat okoz. Ugyanerre a felelősségcsökkentő mechanizmus
ra vall azonban az életképtelennek ítélt újszülöttek köldök- 
zsinórja el nem kötésének az a Czeizel által szintén említett 
gyakorlata is, ami a múltban szinte mindenütt elterjedt volt, 
földünk nem egy elmaradott pontján pedig ma is dívik még. 
Ám ami e titkon mindig is létező Taigetosz esetleges „hivatalos 
rangra emelését,, illeti, Czeizel inkább elutasító, a már emlí
tett angol orvos esetének vonatkozásában pedig elítélő is. „Meg
értőén elítélő” , ha lehet ezt mondani egyáltalán, mivel vége
redményben nem idegenek tőle az angol orvos szempontjai 
sem. Ugyanakkor azonban az emberélet feltétlen tiszteletben 
tartásának fontosságáról beszél, szenvedélyesen, már-már 
szuggesztíven is, valójában tehát kiáll annak szentsége mellett, 
szó szerint így, s mint ahogy ezt ennek kapcsán nyomban vá
rom már, az általam is mélységesen tisztelt Albert Schweitzer- 
re is hivatkozik. Hogy ezután mindjárt a genetikai rendelle
nességek miatt életképtelen magzatok világraj öttének megelő
zését szorgalmazhassa. Mégpedig a magzat genetikai állomá
nyának születés előtti vizsgálatáért szállva síkra (amire már 
ma is van lehetőség), szükség esetén a művi vetélésben látva 
kiutat.

Két rossz közül a kisebbiket választja tehát. Magától érte
tődő logikából fakadóan, de „elméletileg” ellentmondóan.

Sokkal komolyabb és kevésbé közhelyszerű érvelés számára 
kínál ugyanis így lehetőséget az emberi élet sérthetetlenségé
nek kérdésével kapcsolatban, mint amit a korunk riasztó erő
szakjelenségére való hivatkozás, az emberélet „olcsóságára” 
való utalás fanyarul spleenes gesztusa jelenthetne, nem kevés
bé pedig a távolabbi vagy közelebbi történelmi múlt háborúi
nak, vérengzéseinek, népirtásainak emlegetése. Kibicsaklott 
okoskodás lenne is ez egyébként, felületes és igazságtalan, 
lévén itt szó nem a valóság állapotáról, hanem éppen azzal 
szemben támasztott követelményről, etikai normáról végered
ményben. Biblikusán szólva a „ne ölj” parancsáról, az ötödik 
parancsolatról, arról az együttélési szabályról, ami minden hu



manizmus alapját képezi, olyképpen, hogy ma hovatartozásá
tól függetlenül minden emberi lényre vonatkoztatva érvényes
nek érezzük ugyan, ám aminek kapcsán arra sem árt utalni 
talán, hogy ez a parancs eredetileg összetartozók között, együtt- 
élők, közösséget képezők közt volt csak érvényben. Kezdetben 
a törzs, a nép tagjai között, később az egy államban élőkre vo
natkoztatva, pontosabban szólva azok szabad polgáraira. Á l
talános érvényűvé, de ilyenként mindig is csak a valóság fö
lött lebegővé, legalább is az európai kultúrát illetőleg, a ke
reszténység emelte csupán, voltaképpen mai szemléletünket is 
meghatározva. Azt is, hogy szentségként emlegetjük, annak 
érezzük. Ösztönösen is viszolyogva olyan kérdés feltevésétől, 
hogy miért kevésbé elítélendő vajon egy minden tekintetben 
életképtelen „emberkezdemény” életének kioltása születés előtt, 
mint születés után. Vagy a magzatelhajtás általában minden 
életképességtől vagy -képtelenségtől függetlenül is. Miért ki
sebb „bűn” a csecsemőgyilkosságnál — figyelembe véve, hogy 
a születés előtti és utáni élet fogalmai végeredményben fokozati 
különbséget jelölnek csupán. Vagy akár a fogamzásgátlás. Te
kintve, hogy a katolikus egyház erre vonatkozó hajthatatlanul 
makacs, az élet és halál kérdésében minden döntést „isteni 
hatáskörbe” utaló álláspontja a maga nemében akár messze
menően következetesnek is tűnhet számunkra. Akkor is, ha 
maradéktalanul következetes mégsem lehet, s nem is lehetett 
sohasem, úgyhogy ezzel összefüggésben nem csupán az inkvi
zíció autodaféi, az egyház által indított keresztes háborúk, sőt 
az egymás ellen hadakozó világi hatalmak mindkét oldalon 
győzelemért könyörgő fohászok kíséretében megáldott zászlai 
jutnak eszünkbe, hanem ugyanilyen joggal az is felmerülhet, 
hogy az élet-halál dolgaiba való „be nem avatkozás” logikájá
ból fakadóan, mint holmi isteni szándékot keresztező igyeke
zetét, az orvostudomány életmentő fáradozását is kárhoztatni 
lehetne. Valójában azonban nem is annyira a minden e téren 
való maximalizmus képtelenségét megmutatandó esett szó itt 
az egyház álláspontjáról, hanem inkább annak érzékeltetése 
kédvéért, hogy etikánk, éppen itt, az emberélet védelmének 
kérdésében mindenekelőtt, mennyire a vallás fogalomköréhez 
és normarendszeréhez, transzcendens kiindulópontra támasz
kodó logikájához kapcsolódik még. Kiemelkedő értelmiségiek, 
természet- és társadalomtudósok esetében is, amint az Czeizel 
fejtegetéseiből, valamint a beszélgetés több más résztvevőjé
nek gondolataiból is kitetszik. Mintegy a valóság követelmé



nyei szabta korlátokkal való ütközéseiből fakadóan mutatva 
gyengeségeket, bizonytalanságokat és töréseket, amiért is a 
„Taigetosz elleni” nézetekben mintha főleg emotív természetű 
érvek dominálnának. Legszembetűnőbben egy, a szóbanforgó 
örökletes hibák folytán születetteket ápoló intézetben dolgozó 
orvosnő (nevét sajnos nem jegyeztem meg) álláspontjában, ö  
említi ugyanis, hogy az idekerülő szerencsétlen gyermekek 
szülei nem egyszer szegezik neki a kérdést, miért is tartják 
életben ápoltjaikat, miért nem hagyják őket meghalni, miért 
nem segítik át őket csendben a halálba. Érthetőnek érzem a 
doktornő álláspontját különben, nem is pusztán szerepéből fa
kadónak csak, abból eredően, hogy a kerekasztal-beszélgetés 
szükségszerűen feltételez egy ilyen, bármilyen alacsony szin
ten vegetáló emberi életet védelmező és azt feltétlen értéknek 
tekintő szerepet is. Személyének rokonszenvessége, anyásán 
meleg tekintete, érvelésének szenvedélyes hangja ugyanis min
denképpen mélyebb angazsáltságra vall, mint amennyi ebből a 
szerepből fakadna csupán. Amennyire a képernyő a szavak 
mögötti motivációs hátteret számomra látni engedheti, úgy 
érzem, munkájának értelmét, humánus tartalmát védi min
denekelőtt. Valójában akkor is, mikor bevallja, hogy az el
keseredett szülők fenti kérdéseire tulajdonképpen nem tud 
mit válaszolni. Azonkívül, hogy visszakérdez: „Képes volna-e 
vajon egy életet elpusztítani?” Amennyiben jól emlékszem, 
így csupaszon csak „életet” mond, bármennyire nyilvánvaló 
legyen is, hogy valójában emberéletre gondol. Ezért is óvako
dom az „emberi” jelző elmaradását tudattalanja valamiféle 
árulkodó megnyilatkozásaként magyarázni. Annál inkább ér
zem viszont szimbolikusnak. Arra utalónak, hogy itt valóban 
csak így, a minden emberire utaló jelző nélküli életről lehet 
már szó csak, a fogalom pusztán biológiai értelmében, ami ál
tal nem csupán a minden életet, tehát az állati életet is tisz
teletben tartó schweitzeri humanizmus koncepciója jut az 
eszembe, hanem ugyanígy a hinduizmus minden élőlénynek 
lelket tulajdonító tanítása is. Az a minden élet kímélését kö
vetelő parancs, aminek végeredményben a hindu vallás hívei 
sem képesek maradéktalanul eleget tenni, és ami korunk és 
kultúránk aktív humanizmusa követelményeivel feltétlenül 
összeütközik — ezért tűnik számomra a minden élet iránti 
tisztelet schweitzeri ideálja is mindössze elvontan, „elvben” 
tisztelhetőnek, olyanféle emelkedett megnyilatkozásaként az



emberi szellemnek csupán, ami előtt az elismerés zászlaját kell 
meghajtanunk csak. Akárcsak a rokonszenves doktornőnek az 
a már nem csupán emotív természetű érvelésnek tetsző fej
tegetése is, hogy mi talán túlságosan is „szellemcentrikusan” 
ítéljük meg a dolgokat, amikor a szóbanforgó testileg-szelle- 
mileg egyaránt magatehetetleneket „szerencsétleneknek” te
kintjük, túlságosan is annak alapján ítéljük meg helyzetüket, 
hogyan éreznénk magunkat a helyükben a saját ép tudatunk
kal, életszemléletünkkel, értékrendünkkel, iszonyatosnak és 
elviselhetetlennek érezve, amit ők nem érezhetnek annak. Ép
pen szellemi fogyatékosságuk következtében. Ami mellett 
— feltéve, hogy megfelelő ellátásban részesülnek — a maguk 
vegetáló módján akár boldogok is lehetnek.

És hát valóban! Miért ne lehetnének csakugyan azok?

♦

Igenám, csakhogy...  De mielőtt túlságosan is felhevülten 
továbbrohannék, egy-két pillanatra úgy érzem, ismét meg kell 
torpannom. Üjra csak azzal a személyes helyzetemmel is nyil
ván összefüggő tulajdonságom miatt, hogy talán túlságosan is 
intoleráns vagyok mindenfajta vegetálással szemben, nem csu
pán azzal a végletesen alacsony szinten való vegetálással szem
ben tehát, amelyről a tévébeszélgetésben szó esett, hanem tá- 
gabb értelemben is. Ügy is mondhatnám, hogy vegetatív em
beri attitűddel szemben általában, nem szólva arról, hogy ma
gában a boldogság szóban is ott érzek holmi vegetatív kicsen
gést, egyfajta passzivitást, egzisztencialista szóhasználat szerinti 
immanenciát, bármennyire lehetséges legyen is ennek a fo
galomnak egy másféle, aktív emberi magatartást feltételező 
értelmezése is, olyképpen, hogy éppen az aktivitásból fakadó 
örömöt értjük boldogság alatt. Olyasvalamit tehát, ami túl 
van a biológiai szükségletek kielégítése nyújtotta örömökön, 
amiért is kevesek számára elérhető csupán, emellett pedig 
szükségképpen bizonyos kulturális fokon túl jelentkezik csak. 
Általában a létfenntartó szükségletek biztosítottsága esetén, 
néha viszont a „vegetatív szükségletek” egy részének pót
lékaként szerepel, ideértve a tágabban értelmezett életörö
möket is. Aligha tagadhatóan a magam esetében is, minden
képpen szemléletformáló tényezőként tehát, amit még akkor 
sem árt tetten érni, hogyha jól tudjuk: bármely nézet rej



tett lelki rugóinak kimutatása sem lehet azonos annak cá
folatával.

Ezért merem a rokonszenves doktornő rokonszenves „ér
zelmi humanizmusának” kiindulópontját kétségbe vonni. An
nak a vegetatív boldogság-koncepciónak az értékét meg
kérdőjelezni, aminek kapcsán maga a doktornő is elmondja 
ápoltjairól, hogy minél kevésbé vegetálnak csak, minél több 
jelét árulják el az értelemnek, annál inkább boldogtalanok. 
Más megfogalmazással élve ezt akár így is mondhatnánk: 
boldogságuk lehetősége fordított arányban áll szellemi képes
ségükkel. Kérdés persze, kínálkozik erre nyomban a fanyar 
megjegyzés, nincs-e ez így az egész emberi nemre vonatkoz
tatva általában is. Ez azonban semmiképp se teheti jogosu
latlanná annak feszegetését, hogy indokolt feltétele-e az élet 
tiszteletének pusztán a boldogságra való képesség — akkor is, 
ha ennek a boldogságnak lehetősége mindössze a legszorosabb 
értelemben vett, emberinek már semmiképp sem nevezhető 
vegetálásra redukálódik, s ha még ez is csak mások segít
ségével, mások áldozathozatala által biztosítható. És ha igen, 
miért csak az emberélet esetére vonatkozik ez, miért nem az 
állati életre is ugyanígy. Ebből a boldogságot központi érték
kategóriává avató szemléletből logikusan fakadó kérdésre az 
egyik lehetséges válasz megint csak a „hinduista” felfogáshoz 
közelít, még ha nem is minden élőlénynek halhatatlan s min
dig újból reinkarnálódó lelket tulajdonítva, de a kötelező ma
gatartást illetőleg azonos, gyakorlatilag kivitelezhetetlen vég
eredménnyel.

Ez viszont már az életvédő kötelezettség határainak kér
déséhez visz el bennünket. Egyidejűleg pedig a humanista 
etika elméleti alapjainak kérdéséhez is. Annak felvetéséhez 
és boncolgatásához, hogy vajon idealisztikus alapon vállal
juk-e a humanista magatartás parancsát, kívülről vagy in
kább „felülről” érkezettnek tekintjük-e, valamiféle isteni pa
rancsnak, egyszer s mindenkorra meghatározottnak, érvé
nyességének határait illetőleg változatlannak, vagy pedig a 
magunk akarata eredményének, olyan valaminek, ami felett 
mi emberek döntünk, s így mi határozzuk meg annak hatá
rait is, mindannyiunk érdekében élve, ha kell, a módosítás 
jogával. Nem mulasztva el azt sem megkérdezni, vajon a hu
manizmust egyfajta „univerzális nacionalizmusnak” tekint- 
jük-e, szó szerint értve az emberszeretet fogalmát mintegy az 
emberi faj, de csakis az emberi faj minden egyedére vonat



kozónak, tekintet nélkül annak életképességére, tudattal bíró 
voltára, értelmességére, szocializálhatóságára, valóságos (nem
beli) embervoltára. Vagy pedig ellenkezőleg, nem a zoológiái 
értelemben vett emberi fajhoz, a homo sapienshez való tar
tozást tekintjük a humanista etika alapjának, tehát az élet 
tiszteletben tartása alapjának is, az értelem, az agy fejlettsé
gének egy bizonyos fokát, a tudat meglétét — akkor is, ha a 
kérdéses élőlény nem tartozik a homo sapiens fajhoz. Elmé
letileg mindenképpen, még ha nem is ismerünk más „ész- 
lényt” az emberen kívül, s mindössze feltételezzük, hogy föld
golyónkon túl létezhetnek ilyenek — függetlenül attól, hogy, 
bármennyire féllábbal, a „kozmoszba” is kiléptünk már, a 
velük való találkozás lehetősége, nagyon is meggyőző való
színűségszámítások szerint, végérvényesen a tudományos-fan
tasztikus regények témája marad. De még csak nem is csu
pán az elképzelt velünk egyenrangúakról van itt szó végered
ményben, mivel a „kritikus határt” semmiképpen sem köz
vetlenül az átlag alatti tartományban kívánjuk megvonni 
(valójában persze meg sem kíséreljük ezt), hanem egy messze 
alatta húzódó tartományról is, ott ahol ijesztő bizonytalan
sággal tapogatózunk világosság és sötétség között valahol egy 
szürke sávban, a „még tudat” és a „már nem tudat” senki 
földjéről. És hát ugyan hol is keressük ezt, úgyhogy szinte 
akaratom ellenére Jane Goodall feledhetetlen csimpánzai is 
eszembe jutnak. Minden gyerekesség vagy ízléstelenség lát
szata ellenére is megkerülhetetlenné téve számomra a kér
dést, nem súlyosabb eset-e az említett angol orvos elképzelé
sének megvalósításánál, illetve a kétségbeesett szülők kíván
sága teljesítésénél egy egészséges csimpánz vagy más majom
fajhoz tartozó egyed elpusztítása, akár még humánus célzat
tal is, kísérleti célokból. Figyelembe véve ugyanis az etológia 
tudományának mind elgondolkoztatóbb s a mechanikus ösz
tönfogalmat egyre inkább érvényteleníteni látszó eredmé
nyeit, ilyen szempontból alighanem még más állatfajok is 
számításba jöhetnek, na de hadd ne soroljam őket inkább, 
elvégre gondolataimat, minden látszat ellenére, mégsem ál
latvédelmi, hanem „embervédelmi” szempontok vezérelik . . .  
Bármi legyen is azonban e téren az igazság, tisztán racionáli
san gondolkodva feltétlenül oda jutunk, hogy az ember fo
galma végső fokon elválaszthatatlan az emberi értelem, ille
tőleg az emberi tudat fogalmától, s ebből adódóan az ember 
társadalmi lényként való meghatározásától is, úgyhogy az



emberélet legfőbb értékként való definíciója szintén ezzel áll 
összefüggésben. Végső fokon azzal tehát, amivel a szóbanfor
gó kategóriába tartozó fogyatékosok a tudomány fejlődésének 
e terven felül készült homunculusai, gondolatkiváltó és vitá
ra késztető melléktermékei nem rendelkeznek, amiért is a 
fentebb körülírt emberfogalmon kívül maradnak.

Mi legyen hát velük? Mi az, amire még így is kötelezhet
nek? Még ha a szó igazi értelmében emberként nem is, de 
élőlényként legalább. Fájdalommentes eljárásra mindenesetre.

♦

„A  károkozásról szóló általános szabály értékelése során 
»neminem laedere« tudatában kell lennünk, hogy a szóbanfor
gó szabály igen szigorú lehet. Ennek az elvnek a szigorúsá
gát azonban olyan értelmezéssel enyhíthetjük, hogy az ügy
félnek mégis el kell tűrnie a károkozást valamely általánosan 
jogvédett érdek védelme miatt. Ilyen érdek lehet pl., hogy 
megengedett dolog más személy tulajdonát képező állat meg
ölése, ha az állat az elszenvedett gépkocsibaleset következ
tében súlyosan megsérül. A  felelet itt abban a jogelvben van, 
hogy az ilyen állat megölhető, azaz a vagyon megsemmisíthe
tő (H. Klang: Kommentár zum Allgemeinen bürgerlichen 
Gesetzbuch, Wien 1951. Kommentár von K. Wolff), ha a fáj
dalom elviselhetetlensége súlyosabb a halálnál, megengedett 
az állat megölése. Kérdés azonban, hogy ez az elv érvényes-e 
akkor is, ha emberről van szó. Ha egy ember szörnyű módon 
szenved, úgyhogy fájdalmait, pl. égési sebek folytán, nézni 
sem lehet, ha elvesztette szemét, kezét és lábát, egész teste 
elnyomorodott, már csak a szája beszél, és kéri, hogy vegyék 
el az életét, mert nem képes tovább élni — az, aki eleget ten
ne a bármilyen szörnyű módon is szerencsétlenül járt kérésé
nek, megengedhetetlen cselekményt követne-e el? Ezt tagad
va ugyanis azt állítjuk, hogy a humanitás megparancsolja a 
könyörületet az állat szenvedése felett, és megtiltja ugyanazt 
emberi szenvedés esetében. Abban a kérdésben tehát, hogy 
megengedett dolog-e kárt okozni az embernek, értékelni kell 
azon javak és értékek fontosságát, amelyekben kárt kell okoz
nunk. Ennek az értékelésnek a során pedig az a vélemény 
kerekedik felül, hogy az emberi élet nagyobb érték a szen
vedésnél. Mégis határesetek jelentkezhetnek ilyen esetekben



is, mivel felmerülhet a gyanú, hogy az élet ilyen körülmé
nyek között is többet ér-e az elviselhetetlen szenvedésnél. Egy 
bizonyos: senki sem teheti önmagát bíróvá és nem dönthet 
arról, hogy másnak az élete többé már nem kifizetődő, pl. ha 
súlyos, gyógyíthatatlan betegség folytán közeledik a vég, de 
az érintett fél megfontolt mérlegelés után sem hoz maga is 
ilyen ítéletet.”

Az Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog ra- 
da* („Službeni list” , Beograd, 1978.) c. háromkötetes kiadvány
ban bukkanhatunk a fentiekre dr. Stojan Cigoj tollából. És 
hát mi tagadás, mindenképpen nagyon is témánkba vágónak 
mondhatók ezek a sorok, mivel emberi és állati élet kérdését 
éppúgy érintik, mint a fájdalomét, illetve a szenvedését, ezen 
keresztül pedig a fájdalommentességét is egyben. Akár még 
olyan ellentmondást kiprovokáló megnyilatkozásaival is, mint 
amilyen az lenne, hogy „az emberi élet nagyobb érték a szen
vedésnél” , ami nyomban olyanféle „visszakérdezéseket” vált 
ki belőlem, hogy vajon kinek számára — lévén a szenvedő 
számára nyilván nem az, azért is teszi meg a szenvedő a maga 
módján a maga számvetését, amikor életének elvételéért kö
nyörög — aligha „megfontolt mérlegelés után” persze, hi
szen elviselhetetlen fájdalmai ezt nyilván lehetetlenné is te
szik számára. De még ha ezt tehetné is, megtehetné-e vajon 
bárki is törvényszegés nélkül, hogy segítséget nyújtson neki 
„megfontolt mérlegelés után” hozott döntésének végrehajtá
sában, amennyiben a szenvedő egyedül nem képes erre. Űgy- 
hogy még jó, ha csupán „felmerül a gyanú” a szerzőben bi
zonyos „határesetek” kapcsán. Egy valami viszont tényleg 
bizonyos: „senki sem teheti önmagát bíróvá. . . ” stb., stb., épp 
elég szó esik erről a képernyőn is különben, anélkül persze, 
hogy a vitapartnerek bármiféle megnyugtató megoldáshoz is 
eljuthatnának. Esetünkben azonban az a kérdés, mi van ak
kor, ha akinek döntenie kellene, eleve döntésképtelen, min
dig is az volt, s mindig is az marad, éppen mert a „nembeli” 
illetve társadalmi lényként felfogott ember semmiféle attribú
tumával sem rendelkezik. Senki se dönthessen tehát'? — ve
tődik fel a kérdés. Maga a közösség, maga a társadalom se 
hozhasson határozatot? Még a mindenképpen elengedhetet
lennek tartott fájdalommentesség szavatolása mellett se va
jon?

* Vagyonjogi és társultmunka-jogi enciklopédia.



Szónokinak tekinthető kérdések nyilván. Akkor is, ha a jog, 
megfelelő szabályok meghozatalakor, sohasem mellőzheti a 
visszaélés lehetőségének előzetes kivédését, sőt elsősorban 
erre kell koncentrálnia — mégha ebből fakadnak a jogszabá
lyok és a valóság követelményei közötti összeütközések sajá
tosan paradox esetei is. Abból eredően, hogy a jog olyankor 
is büntető szankciókkal kénytelen élni, amikor formális tör
vényszegés történt csak, bűntett bűn nélkül, mivel a törvény
szegés következményei a maguk konkrét mivoltában humá
nusak ugyan, követésre csábító példaként, „veszedelmes pre
cedensként” viszont embertelenek. Végső fokon azonban nem 
csupán a jogtudomány, hanem az etikai gondolkodás sem 
mellőzheti ezeket a szempontokat.

Számomra sem egészen zárójelbe tehetően, mikor leírom: 
amennyiben fájdalommentesen történik, nem bűn tehát. Amit 
legfőképpen azért teszek, mivel a fájdalommentesség kérdése 
itt voltaképpen az etikailag negatív tettnek, a minden vallási 
mellékzönge nélkül értelmezett „bűn” fogalmának racionális 
meghatározását is kínálja egyben. Olyképpen, hogy a fájda
lom- illetve szenvedésokozást állítjuk e meghatározás közép
pontjába. Csakhogy amennyiben a bűn fogalmát így defini
áljuk, mintegy a „bűn” és a „másoknak szenvedést okozni” 
közé téve egyenlőségjelet, akkor (első pillantásra legalább is 
így tetszik) az emberélet fájdalommmentes kioltása, feltéve 
hogy az áldozat semmit sem sejt előre, s így a halálfélelem 
okozta szenvedésről sem beszélhetünk, teljes egészében kívül 
esik ezen a definíción. Enyhén szólva tehát ijesztő végkövet
keztetésre jutunk így, ez pedig nemcsak a halál ténye feletti 
közömbös és felelősséget elhárító „nem szenvedett sokat” tí
pusú megnyilatkoztatásokat juttathatja eszünkbe, hanem ezek 
„filozófiai” szömyvetületeit is, Alfréd Rosenberget is például, 
aki könyvében, A  XX század mítoszában, egész népek és em
berfajták kiirtását indítványozta, tőle telhetőén fájdalommen
tes eszközök segítségével. Semmi kétség hát, nagyon is inga
tag talajon botorkálok most. De vajon elvethető-e ezért a fenti 
bűn-definíció, találhatunk-e jobbat helyette? Amennyiben nem 
a katekizmusok általi meghatározáshoz, „a bűn Isten akara
tának megszegéséhez” kívánunk visszatérni. Az emberélet sért
hetetlensége elvének azokhoz a gyökereihez, amelyek a tévé
beszélgetés több résztvevőjénél is minduntalan előbukkannak, 
akár a hippokratészi esküvel is összekapcsoltan, azzal ti. hogy 
az orvos az emberélet megmentésére, nem pedig kioltására



tesz fogadalmat. Ettől a visszatéréstől azonban a magam ma
kacs és akár „'kérlelhetetlennek” is mondható racionalizmusa 
tart vissza, nem holmi elvontan „filozófiai” okokból csupán, ha
nem azért is, mert akarom, nem akarom, bármely kínzásról szó
ló hír sokkal inkább felháborít — akkor is, ha a kínzás nem 
végződik halállal — mint egy „gyors” gyilkosságé. Ezt ille
tőleg azonban nem hiszem, hogy egyedül állnék, úgyhogy 
aligha lehet itt szó holmi etikai értelemben vett ízlésficamról. 
Vagyis az emberek többségétől ezt illetőleg én se igen külön
bözhetek.

Ugyanakkor azonban mégsem kétséges: az emberélet sért
hetetlenségének elve nélkül semmiféle etikai normarendszer 
sem képzelhető el. Akármennyire is ellentétben álljon ez a 
gondolat a bűn fogalmának azzal a meghatározásával, amely 
azt a szenvedés okozásával kapcsolja össze.

Hacsak nem a szenvedésmentes halál létezését kívánjuk két
ségbe vonni.

Csakhogy ilyen halál nyilvánvalóan létezik, legalábbis semmi 
okunk feltételezni ennek ellenkezőjét. Mindaddig legalábbis 
nem, amíg biológiai értelemben vett halálra gondolunk csupán, 
s nem a „társadalmi halálra” is, annak megfelelően értelmezve 
ezt a fogalmat, hogy az ember — tudvalevőleg — nem csupán 
biológiai, hanem társadalmi lény is egyúttal. Így értelmezve 
ugyanis a „társadalmi halál” fogalmát, a szenvedésmentes ha
lál lehetősége egyszeriben képtelenségnek látszik, legalábbis, 
ha azt a „veszteségélményt” is a szenvedés egy fajtájának fogjuk 
fel, amelyet egy emberélet kioltása okoz. Másoknak, tehát a 
társadalomnak. Pontosabban szólva az elhalálozott társadalmi 
szerepétől függően a társadalom kisebb vagy nagyobb kate
góriáinak, legtöbb esetben a mikrokörnyezetnek, a családnak 
mindenekelőtt, szubjektíve mindig az elhalálozotthoz fűződő 
pozitív érzéseknek megfelelő arányban, amelyek közt persze 
önös érdekekhez kapcsolódó érzések is lehetnek. Ennek meg
felelően azonban a „társadalmi halál” okozta szenvedés fogal
ma a szenvedés tárgyának megváltozását is magába rejti. Ügy 
is mondhatnánk, a szenvedés áttevődését. Abból a paradoxon
ból fakadóan, hogy a legnagyobb értéknek tekintett élet el
vesztését, veszteségélményként éppen az első számú vesztes, 
az áldozat nem élheti meg, legalábbis amennyiben a halál utáni 
életet, illetve a tudat megmaradását lehetetlennek tartjuk, 
semmiképpen sem. Ebből az „áttevődésből” viszont az a furcsa 
felismerés következne, hogy az emberélet kioltásának bűne, a



fájdalommentes gyilkosság, valójában nem is az áldozattal 
szemben bűn, hanem a környezetével szemben az, s nem is 
egyforma mértékben az, hanem az áldozat társadalmi szere
pétől, „gazdasági hasznosságától” , szeretett vagy nem szeretett 
voltától, hogy ne mondjuk „népszerűségétől” függően tekint
hető csak kisebb vagy nagyobb véteknek. Robinsont fájda
lommentesen megölni tehát a maga lakatlan szigetén, ameny- 
nyiben kellő alapossággal kiderítettük, hogy senki sem várja 
már vissza, nem is bűn tulajdonképpen — vélhetné ennek 
alapján Raszkolnyikov, ugyanolyan joggal ítélve Robinsont 
fölöslegesnek, ahogyan az uzsorás vénasszonyt ítéli káros pa
razitának Dosztojevszkij regényalakja, így „ideologizálva” meg 
a maga tervezett gyilkosságát. Azért Raszkolnyikov, s nem én, 
mivel éhhez a ponthoz érkezve, a fenti gondolatsor „vállalha
tósága” egyszeriben nagyon is kétségessé válik számomra, 
olyannyira, hogy arra is gondolok már, okosabb lett volna 
inkább valamilyen, semmiképp sem rokonszenvesnek szánt 
figura, regény- vagy novellahős közbeiktatásával kimondani 
csak.

Okoskodásunk végeredménye ugyanis az ember (minden 
ember) önmagáért való létezésének, más szóval önértékének 
tagadását jelentené ilyenformán, aminek kapcsán aztán két 
fontos konklúzióra is eljuthatunk. Arra a vereségérzetet keltő 
megállapításra, hogy szigorúan racionális-materialista alapon 
lehetetlen szilárd és egyetemes érvényű, minden kivételtől 
mentes etikai normarendszer felállítása, s arra a felismerésre 
is, hogy bármilyen kiindulópontból fakadjon is valamely eti
kai természetű alapgondolat, szükségszerűen mindig önmaga 
ellentétébe csap át, életidegenné lesz, sőt emberellenessé vá
lik, valahányszor azt következetes logikával a legvégsőkig vé
gigvezetjük.

♦

Bármennyire abszurd végkövetkeztetésre juthatunk azonban 
a „társadalmi halál” fogalmából kiindulva* e nélkül az ember 
társadalmi lényként való felfogásából fakadó fogalom nélkül, 
mégsem beszélhetünk a szó igazi értelmében emberhalálról. 
Ugyanakkor pedig vannak olyan — fizikailag és mentálisan 
egyaránt beteg és életképtelen — emberegyedek, akik társa
dalmi lénynek semmiképp se nevezhetők, életük megszűnése



tehát, józan emberi számítás szerint legalábbis, senki számára 
se jelenthet veszteséget, sokkal inkább megkönnyebbülést, te
hertételtől való megszabadulást.

Tévébeszélgetésünk esetében a szintén résztvevőként sze
replő Hankiss Elemér vállalja egyébként magára ezzel kap
csolatban annak kimondását, hogy minden bármely célra for
dítandó pénzösszeg szükségszerűen máshol jelentkezik hiány
ként — más, „fontosabb” (s kell-e itt az idézőjel valójában?) 
helyen, ott ahol a befektetés sokkal inkább meg is térülne. 
Efelől nézve tehát — vonhatjuk le a megfelelő következte
tést — a tudomány fejlődésének ezek a „terven felül” létre
jött furcsa és zavaró homunculusai nemcsak haszontalanok, 
hanem károsak is szegények. Pusztán mert vannak, mert olya- 
nok-amilyenek, még az össztársadalom vonatkozásában is, 
bármennyire hangsúlyozza is Hankiss ennek kapcsán az állam
kassza pontosan meghatározott keretei helyett a társadalmi 
összefogás rugalmasabb lehetőségeit.

Még inkább tehertételt jelentenek azonban, ha a családon 
belül maradnak. Vagyis hiába a rokonszenves doktornőnek 
az a közbevetése, hogy gyámolításuk, megfigyelés szerint, po
zitív hatású is lehet, növeli a családon belül az egybetartozás 
tudatát, a kölcsönös segítségnyújtást, mintegy az irgalomgya
korlás folytán „humánus légkört” teremtve. Félek azonban, 
hogy „keresztviselőt” is egyben, jut eszembe már az adás 
hallgatása közben is, mivel arra gondolok, hogy az ilyen ma
gatartás többnyire a vallásossággal áll összefüggésben. Ameny- 
nyiben tehát erény, s végeredményben mégiscsak az, alapjá
ban véve letűnőben lévő életérzéshez kapcsolódik, amit pedig 
később egy ismerősöm egy nálunk élő ilyen családról mesél, 
egy Down-kóros idiótát emlegetve, kérdés nélkül is megem
lítve a család vallásosságát, az csak méginkább megerősíti ezt 
a gyanúmat. Nem mintha ez alól a szabály alól semmiféle 
kivételt se képzelhetnénk el, mivel egy ilyen családon belül 
a „humánus légkör” kialakulása pusztán a helyzet „tehetet
lenségi nyomatékának” hatására is bekövetkezhet. Végső fo
kon azonban, amint erre a vitában szintén résztvevő dr. Buda 
Béla, az ismert pszichiáter nyomban rámutat (s ezt a doktornő 
is jóváhagyja), kivételnek mégiscsak az ilyen esetek számí
tanak, mivel az ilyen ápolt jelenléte a családban, hatását te
kintve, inkább romboló, szétzüllesztő, gyakran vezet a házas
ság felbomlásához, a család széthulláséihoz. Ezenkívül az ál
dozat szerepe többnyire az anyának jut, nem szólva arról,



hogy a központi helyet elfoglaló fogyatékosnak szentelt foko
zott figyelem az egészséges testvér (testvérek) tönkremenését 
vonhatja maga után, ami különben William Styron Feküdj le 
sötétben című regényét, ezt a szóbanfogó témát teljes részle
tességgel és kitűnően kibontó alkotást is eszembe juttatja 
mindjárt.

De mégha kimondottan tragikus következményekről nem is 
beszélhetünk, attól tartok, az ilyen esetekhez kapcsolódó ön- 
feláldozás kérdését mégsem kerülhetem meg. Főleg mert az 
önfeláldozásról is hajlamos vagyok ugyanazt tartani, mint a 
bátorságról és a hősiességről: szép erények, igen, de mégis
csak az a jó, ha nincs rájuk szükség. Emellett az a fajta ön- 
feláldozás, amiről itt szó esik — bármennyire visszatetszést 
keltsen is ez a megfogalmazás — alighanem végleges formá
ban veti fel az önfeláldozás „kifizetődésének” kérdését.

Lényegében azt, hogy áldozathozatal, illetve önfeláldozás 
kapcsán a „befektetés megtérülésének” kérdése két esetben 
vethető csak fel. Olyankor, ha az áldozatot az egyén (vagy az 
egyének kisebb-nagyobb csoportja) több egyénért, illetve va
lamilyen közösségi kategóriáért, a „haza” valamilyen formá
jáért hozza meg, s olyankor, ha egy egyén egy másikért teszi 
ugyanezt.

Közülük az első esetben a helyzet mindenképpen világo
sabb, egyértelműbbnek tetsző. Minél nagyobb létszámú cso
portért történik ugyanis az áldozathozatal, indokoltsága annál 
kevésbé vitatható el, nem egy esetben pedig kimondottan a 
társadalom elvárásával is találkozik. Ezenkívül pedig az áldo
zathozatal értelme ebben az esetben az áldozathozó(k) és az 
áldozat tárgyát képező(k) személyes tulajdonságaitól, emberi 
értékeitől függetlenül is nyilvánvalónak látszik. Megint csak 
a közösségi kategória nagyságától függően, minél nagyobb ka
tegóriáért történik tehát, annál inkább, méghozzá abból ere
dően, hogy minél inkább „tömeget” jelöl ez a kategória, annál 
inkább „differenciálatlan” is, azaz az áldozathozónál értéke
sebb és értéktelenebb egyéneket egyaránt magában foglal. 
Bármennyire felfigyelhetünk egy paradox jelenségre ennek 
kapcsán is — arra, hogy az áldozathozó, éppen mert képes az 
áldozatra, éppen etikai értelemben jelent a csoportnál (annak 
átlagánál) értékesebbet, sőt még az sem bizonyos, hogy értékei 
pusztán olyan természetűek, hogy csupán az áldozathozatal 
gesztusában juthatnak kifejezésre. Nem szólva arról, hogy a 
csoport az áldozathozóval szemben nemegyszer a „csendben



lapítás” ellenszenves magatartását is felöltheti, hogy utána az 
áldozathozó személyének képmutató elsiratásába és érdemei 
magasztalásóba csapjon ót, mintegy a kollektív lelkifurdalás 
kellemetlen közérzetét is levezetve egyúttal. Amint azt Né
meth László Petőfi Mezőberényben c. drámája is példázhatja, 
külön is figyelmeztetve az emotív tényezőknek arra a szere
pére, amelyet azok az áldozathozatal esetében játszanak, vég
ső fokon arra, hogy az áldozathozónak az áldozathozatalhoz 
a csoporttal érzelmileg kell azonosulnia, enélkül az áldozat- 
vállalás nemcsak hogy nem várható el, hanem, amennyiben 
mégis sor kerül rá, önfeláldozásról valójában már nem is eshet 
szó — sokkal inkább az egyén feláldozásáról, „áldozatul ve
téséről” a közösség által. Akárhogy álljon azonban a helyzet 
mindezzel, a kevesebbek többért való áldozata esetében a sze
mélyes tulajdonságokhoz kapcsolt emberi érték fogalma, illet
ve az egyének közötti értékkülönbség kérdése mindenképpen 
másodrendű csak. Mindaz tehát, aminek kapcsán, akarva, nem 
akarva, az értékkritériumok kérdése is nyomban fölmerül, azon 
észrevétel erejéig mindenképpen, hogy értéket emlegetve sem
miképp sem gondolhatunk a szó laposan utilitárius értelmében 
vett „társadalmi hasznosságra” csak, hanem mindenekelőtt az 
ember önmagáért való voltát, önértékét kell figyelembe ven
nünk, még ha a pusztán vegetatív-animális szintű boldogságra 
való képessége nem is tekinthető ilyen értéknek. Főleg mert 
az ilyen szintű vegetálás már semmiképp se foglalhatja magá
ban azt az egyébként minden emberre vonatkozó egyszeri 
megismételhetetlenséget, amit Kosztolányi Halotti beszéde így 
fogalmaz meg: „Keresheted őt, nem leled, hiába, / se itt, se 
Fokföldön, se Ázsiában, / a múltban sem és a gazdag jövőben, 
/ akárki megszülethet már, csak ő nem.” Vagyis boldogsága a 
legalacsonyabb szinten sem válhat emberarcúvá, önmagáért 
való voltában belső világgá, „emberi magánvalóvá” . Mindazzá, 
amit — azon túl, hogy a Kosztolányi-vershez hasonlóan této
va ujjakkal körültapogatjuk csak — közelebbről nagyon nehéz 
lenne meghatározni. Vagy éppen az értékhierarchiáról is mon
dani valamit ezen az önértéken belül — annál is inkább, mert 
ha ezt a hierarchiát olymódon próbáljuk definiálni, hogy azt 
mondjuk, annál „magasabbrendű” az egyén önértéke, minél 
magasabb szinten, messzebbre hatolón és összetettebb formá
ban képes megélni a világot, voltaképpen az önérték fogalmá
nak mondunk ellent. Ugyanakkor azonban nyilvánvalónak tet
szik: az emberi érték fogalma semmiképp sem választható el



olyan emberi attribútumoktól, amilyen az értelem, a kreativi
tás, az etikus gondolkodás képessége, és az érzelemgazdagság, 
mindazoktól az emberi tulajdonságoktól tehát, amelyek az em
ber autonóm személyiséggé válásának, egyéniséggé formálódá
sának lehetőségét a leginkább magukban hordják. Amennyi
ben viszont ezeket az értékfogalmakat valamiképpen az ember 
társadalmi hasznosságával is kapcsolatba szeretnénk hozni, 
elegendő talán annyit mondani, hogy potenciálisan azok min
dig hasznossági értékeket is jelentenek, úgyhogy amennyiben 
ezek az egyéni értékek nem állnak összhangban a társadalom 
szükségleteivel, illetőleg a rájuk alapozott értékhierarchia nem 
hozható szinkronba a társadalmi funkciók hierarchiájával, úgy 
a hibát nem ezekben az emberi tulajdonságokban kell keres
nünk.

Ezek az értékmeghatározónak tetsző emberi tulajdonságok 
azonban mégis az áldozatvállalás második „típusa” esetében 
látszanak igazán fontosaknak. „Egy az egyért” áldozathozatal 
esetében ugyanis a fentebbiek alapján kézenfekvőnek látszik, 
hogy az áldozathozó „értékben” elmaradjon amögött, akiért 
áldozatot hoz, ez azonban szintén, sőt méginkább az önérték 
fogalmával látszik összeütközni. Követelményként felállítani 
ezt pedig már eleve képtelenségnek tűnik, kívülálló ilyet épp
úgy nem tehet, mint ahogy maga az áldozathozatal tárgya 
sem várhatja el ezt, úgyhogy az értékrendet illetőleg csakis az 
áldozatvállaló dönthet, s dönt is rendszerint. Többnyire nem 
hideg mérlegelés segítségével, hanem érzelmi alapon, éppen az
zal, hogy az áldozatot vállalja. Teljesen szubjektiven tehát, ami 
annyit jelent, hogy áldozathozatalának tárgya mindenekelőtt 
neki, az áldozathozónak jelent értéket, hozzáfűződő érzelmei
nek folyamányaként, amiért is ez az érték nagyon gyakran 
egyáltalán nem felel meg a fentebb vázolni próbált értékrend
nek, s nem is várható el tőle, hogy megfeleljen. Nagyon sok
szor viszont még érzelmi alapon sem lehet szó valóságos dön
tésről, különösen az anyai szerepkör esetében, amikor is az 
áldozatvállalás, éppen a szerepből adódóan, mintegy automati
kusan bekövetkezik. De talán szülői szerepkörről is beszélhe
tünk, ami viszont kitérőként kínálja számomra annak a régen 
olvasott ollózásnak a megemlítését, egy, ha jól emlékszem, dán 
lapból, amelyben arról esett szó, hogy a szellemi fogyatékos 
gyermekek szülei általában szabadulni igyekeznek gyermeke
iktől, nem örülnek nekik, ha hazalátogatnak az intézetből, nyá
ri szünidő alatt otthon tartózkodnak stb., pedig hát az a gye



rek végeredményben „mégiscsak az ő gyerekük” — így a cikk
író, arra a megállapításra jutva, hogy manapság egyre in
kább kivesz a szeretet, s ez alól a szülői szeretet sem képez 
kivételt. De talán mégsem a szülői szeretet minden formája 
juthat erről eszünkbe, inkább csak annak egyik kritikátlan 
változata, a „primitívebb” , ha úgy tetszik, az a fajta, amely
hez az „akármilyen, de az enyém” formulája is elegendő. Vagy
is a feltétel nélküli, az „anyai típusú” , szemben az anyák 
esetében is mindinkább tért hódító teljesítményt és sikert el
váró „apai típusú” szeretettel. Amiben persze könnyű felis
merni korunk sikerközpontú civilizációjának hatását, vagy ép
pen egyfajta „adok—kapok” alapon álló üzleties szemléletet is, 
ahelyett azonban, hogy ezen megbotránkoznánk, elidegenülést 
és elembertelenedést emlegetnénk, még valamit, egy ezzel szo
rosan összefüggő dolgot is észre kell vennünk. Azt, hogy az 
anya is gondolkodó lény, s minél inkább az, annál inkább 
megkérdőjelezi az „akármilyen, de az enyém” szeretet-formu- 
lájának, végső fokon áldozatvállalásának az értelmét. Mégha 
alapjában véve mégiscsak az anyai szerepkör esetében találkoz
hatunk az önfeláldozás csodáival, olyan esetekben is, amikor 
az önfeláldozás tárgyát éppen ilyen testileg-szellemileg csak 
vegetáló gyermek képezi, s válik minden(ki) másnál fontosab
bá, ami a kívülálló szemében mindenképpen értelmetlen ma
jomszeretetnek hat. Ez egyébként, tekintettel az önfeláldozás 
tárgyának említett fontosságára, végső fokon még „homuncu- 
lusaink” esetében is cáfolni látszik, amit velük kapcsolatban a 
„társadalmi halálról” mondtunk, ugyanakkor azonban végletes 
kifejletekhez is vezethet — akárcsak az értelmet, gondolkodást 
kikapcsoló minden más emberi magatartás is. Ügy, ahogyan az 
a már említett Styron-regényből tárul elénk, ahol a magate
hetetlen idióta lányán értelmetlen majomszeretettel csüggő 
anya magatartása okoz tőle semmi szeretetet nem kapó egész
séges lányánál súlyos személyiségtorzulásokat, s lesz oka vé
gül, a regényben pontról pontra végigkövethető módon, a lány 
öngyilkosságának. Végső fokon a torz magatartás csak torz 
eredményeket hozhat világosan kiszűrhető tézisének megfele
lően.

Feltéve, hogy az embertelent nevezzük torznak.



ÉRTELMET AZ ÉLETNEK! 

Reflexiók Hódi Sándor könyvét* olvasva

Hódi Sándor könyve, A „meghívott” hálál három, egyfor
mán találó jelzővel is illethető. Témája, az öngyilkosság jelen
sége ugyanis egyaránt mondható „örök emberinek” , riasztóan 
időszerűnek, s „kényesnek” is egyúttal. „Örök emberinek” 
azért, mert amint azt a könyvben az állatok állítólagos öngyil
kosságáról olvashatjuk, ilyesmiről, egynémely, a felületes szem
lélő számára ilyen látszatot keltő jelenség ellenére, azért nem 
lehet szó, mert az állatok „nélkülözik annak legelemibb felté
telét is: a jövő anticipációjának képességét. Márpedig jövőre 
orientáltság nélkül — akárcsak az öngyilkossági cselekmény 
megtervezéséhez szükséges mértékben is — képtelenség az élet 
akaratlagos, szándékos vagy akár célzott kioltásáról beszélni” . 
Másszóval az öngyilkosság „humánspecifikum” , s mint ilyen 
szükségszerűen a célratörő gondolkodás emberi képességéhez 
kapcsolódik, amiért is az ember emberré válása kísérőjelensé
gének is tekinthetjük. Úgy is mint a haláltudatnak, a halál fo
galma ismeretének, illetőleg az emberélet kioltása képességének 
elkerülhetetlen velejáróját, ilyenként pedig nyilvánvalóan az 
ehhez szükséges eszközök ismeretével is szoros összefüggést 
tart. Hiszen világos: az eszköz, amivel mások életét kiolthatom, 
a magaménak kioltására is alkalmas. Ilyen értelemben tehát 
az öngyilkosság a „legemberibb” halál — annyiban mindene
setre, hogy csak az ember képes rá, de olyan értelemben is, 
hogy az ember fogalmán itt nem a zoológiái értelemben vett 
állatfajt értjük, hanem az emberre, mint „nembeli lényre” 
gondolunk. Mindez egyébként csupán látszatra áll ellentétben 
Hódinak azzal a rendkívül érdekes megállapításával, misze
rint: „Nagyon valószínűnek látszik, hogy az öngyilkosság 
— mai értelemben vett cselekménye — történelmileg nem egyik 
napról a másikra jelent meg, hanem hosszú fejlődés útján

• Hódi Sándor: A „meghívott” halál, Fórum kiadó, Üjvidék, 1979.



differenciálódott más jelenségektől.” Olyanféle jelenségektől, 
amilyen a primitív társadalmakban az öregek sokszor rituális 
ünnepségekkel egybekötött megölése az áldozatok tudtával és 
beleegyezésével, olyan határesetektől tehát, amelyekben „mind 
az öngyilkosság, mind a gyilkosság mozzanata egyenlő arány
ban és egymástól elválaszthatatlanul szerepelnek” . Az öngyil
kosság ilyen „történelmi kategóriaként” való kezelése ugyanis 
aligha jelentheti azt, hogy az emberiség fejlődésének kezdetle
gesebb fokán, tehát a nemzetségi-törzsi társadalmakban, 
egyáltalán nem volt (nincs) ilyen értelemben vett „tiszta” ön- 
gyilkosság, inkább csak azt, hogy ez nem volt „szokás” , kivé
teles és elszigetelt jelenségnek számított. Szemben a civilizált 
társadalmakkal, legfőképpen pedig korunk ipari-fogyasztói 
társadalmával, ahol, Hódi könyvének tanúsága szerint, de úgy
szólván „köztudottan” is, az öngyilkosság társadalmi probléma, 
mondhatni tömeg jelenség.

Ezért „időszerű” Hódi könyve. S ezért „kényes” témájú is 
egyúttal, mivel — s erről is szó esik benne — a társadalmi tu
dat valahogy nehezen szánja rá magát az öngyilkosság jelensé
gével való szembenézésre. Ide értve a tudományt, illetve an
nak művelőit is, akik, ha foglalkoznak is vele, tekintélyes 
számban hajlamosak azt patologikus jelenségként értékelni, s 
a társadalom közegéből kiszakítva vizsgálni, olyképpen értel
mezni tehát, hogy a társadalom lelkiismerete tiszta maradhas
son, elsősorban az áldozatokra hárítva a felelősséget, érdekes 
módon ugyanazt a logikát érvényesítve, mint amilyen az olyan
féle okoskodásokban is kifejezésre jut, hogy „a szegények ma
guk okai a szegénységüknek” . Vagy ahogy Hódi megfogalmaz
za: „Mindennapi tudatunk (...) nehezen — sehogy sem — 
tudja elfogadni (felfogni), hogy az öngyilkosság bármilyen ér
telemben is szükségszerű cselekmény... Ha viszont így áll a 
helyzet, akkor az öngyilkosság mégiscsak értelmetlen döntés 
eredménye. S ekként a »labda« visszakerül az áldozat felére: 
szűklátókörűségével, műveletlenségével stb. magyarázzák cse
lekményét. És tulajdonképpen számos szaktudós is magáévá 
teszi ezt a nézetet.” Hogy mennyire igazságtalanul. . .  nos, 
Hódi Sándor könyve egyebek mellett erre is fényt vet.

Egyelőre azonban térjünk vissza a három jelző közül az 
elsőhöz, az „örök emberihez” . Tekintve, hogy Hódi Sándor 
tanulmányát, illetve annak tárgyát, először ebből kiindulva 
közelítjük meg.

♦



„Mert mit jelent a meghalás tudatos szándéka? Milyen el
képzelése van — vagy lehet — bármely elkeseredett embernek 
is magáról a halálról? Beszélhetünk-e olyasvalaminek a tuda
tos vállalásáról, amiről az égvilágon semmiféle megbízható 
személyi ismeretünk, tapasztalatunk, élményünk nincsen?” — 
teszi fel Hódi egy helyen a kérdést. Néhány sorral alább pedig 
így folytatja: „Mindezek alapján felmerül a kérdés: voltakép
pen mire is irányul a »meghalás szándéka«? A  nemlét — el
képzelt — gondtalan állapotára? A  megfoghatatlan és meg
határozhatatlan személyes pusztulásra? Avagy a környezet 
várható reagálására, a vágyfantáziák által feltételezett maga
tartásokra?” Ezt követőleg pedig sok tekintetben igaznak érzi 
azoknak a szerzőknek a véleményét, „akik azt vallják, hogy 
tulajdonképpen egyetlen öngyilkos sem akar meghalni, hanem 
mást akarnak — rendszerint környezetüket megindítani, belá
tásra bírni —, aminek a halál csak nem kívánt, ám gyakran 
elkerülhetetlen feltétele” . Mert: „A  halálra és a cselekvésre 
vonatkozó lélektani ismereteink alapján valószínűnek látszik, 
hogy az öngyilkosság cselekményében a halál elsődlegesen nem 
mint cél, hanem mint eszköz játszik szerepet.” Jóval később 
viszont ezt olvashatjuk: „Az öngyilkosság jelenségének megí
télésekor figyelmet érdemel az a körülmény, hogy a szuicid 
gondolatot (és a mögöttes késztetést) a delikvensek sohasem 
tartják, nem érzik kórosnak. Általában meg vannak róla győ
ződve, hogy »tiszta fejjel« és »józan ítélőképességük birtoká
ban« hozzák meg döntésüket, noha a cselekményt rendszerint 
felindult állapotban követik el. Az indulat azonban már sok
szor »öngerjesztés« eredménye, a cselekvés beindításához kell.”

Némileg ellentmondónak tetsző megállapítások ezek, mintha 
csak arról árulkodnának, hogy megszületésük pillanatában a 
szerző ingadozik még, nem jutott e kérdésben a végső konklú
zióig. Ez a benyomásunk legalábbis — mégha tartozunk is az 
igazságnak annyival, hogy megjegyezzük: önkényes kiraga- 
dottságuk folytán az idézett gondolatok ellentmondóbbnak 
tűnnek, mint amilyenek valójában, eredeti szövegkörnyezetük
ben.

Mégis, a közöttük mindenképpen meglévő, legalábbis látszó
lagos ellentmondás késztet most elsősorban önmagam számára 
feltenni a kérdést, mi is a helyzet a halál „tiszta fejjel” tör
ténő vállalásával.

Maga Hódi említi egyébként Arisztotelész gondolatát, mi



szerint „a legnagyobb baj a halál, annak leküzdéséhez van 
tehát szükség a legnagyobb bátorságra: mármost, aki a küz
delem elől kitér, az gyáva, a gyávaság pedig a legnagyobb er
kölcstelenség” . Ennek kapcsán pedig mindjárt felmerül ben
nünk: az öngyilkost, ha igazán elszánta magát a halálra, nem 
bizonyos hogy érdekli, vajon a hátramaradottak gyávának mi- 
nősítik-e vagy éppen erkölcstelennek. Emellett Arisztotelész 
gondolata erkölcsi minősítést tartalmaz, amely, mint minden 
ilyen minősítés, valójában a jelenség alaposabb, „belülről” tör
ténő vizsgálatát akadályozza. Az öngyilkossági cselekmény bá
tor vagy gyáva voltának „örök” , s épp ezért banálisnak is 
mondható kérdésében azt ködösítve el, hogy ez a cselekmény, 
aszerint merről közelítjük meg, éppúgy tekinthető bátornak, 
mint gyávának, hiszen az élet elől „megfutamodó” éppen a 
„legnagyobb bajt” , a halált vállalja.

De vajon csakugyan minden körülmények közt legnagyobb 
baj-e a halál? Szókratésznak, legalábbis a Platón által ránk 
hagyományozott Védőbeszéd Szókratészának, nem ez a véle
ménye. Sőt, Szókratész egyenesen dőreségnek minősíti az egész 
halálfélelmet:

„Mert két dolog közül egyvalami a halál: vagy abból áll, 
hogy a megholt semmivé lesz és egyáltalán semmit sem érzé
kel már, vagy pedig — ahogyan mondogatni szokták — abból, 
hogy a lélek itteni helyét egy más hellyel váltja fel és más
hová költözik” — mondja erről a Védőbeszédben, majd elő
ször a „semmit sem érzékelést” , az „álom nélküli alvást” mi
nősíti a legfőbb jónak, aztán így folytatja tovább: „Ha pedig 
a halál valamiféle elköltözés innen egy más helyre, és igaz, 
amit mondanak, hogy ott vannak mind a megholtak, akkor 
mi lehetne ennél nagyobb jó, bírák?” Vagyis akár létezik ha
lál utáni élet, akár nem, a halál nemcsak nem félelmetes, ha
nem éppenséggel a „legfőbb jónak” tekinthető. Persze Szókra
tész, mint minden mártír (s ezzel semmiképp sem csökkentjük 
a mártíromság értékét), elkerülhetetlenül szerepet játszik: olim- 
poszi fölényű iróniájával nemcsak gúnyolódik bírái felett, s 
megszégyeníteni igyekszik őket, hanem egyenesen azt akarja 
bebizonyítani elítélőinek, hogy rossz helyett jót tettek vele, 
homlokegyenest ellenkezőjét érték el annak, amit akartak. 
Nem bizonyos, hogy sikerrel, mivel a bíráknak, illetve a filo
zófus ellenségeinek végeredményben mégiscsak sikerült meg
szabadulniuk nyomasztó fölényű ellenfelüktől, aki a maga 
kristálytisztán logikus érvelésével voltaképpen gúny tárgyává



teszi a legmagátólértetődőbb érzést — a halálfélelmet. Szók
ratész megnyilatkozása ilyenformán emberfeletti, s mint min
den emberfeletti magatartás, valójában embertelen is. Vele 
szemben a híres „Lenni vagy nem lenni” monológban Hamlet 
valahogy emberibbnek hat. Egyúttal pedig „hitelesebbnek” is, 
mivel négyszemközt, „közönség nélkül” néz szembe a halállal, 
illetve az öngyilkosság gondolatával. Monológjának közös vo
nása viszont Szókratész gondolatával, hogy az ő számára is a 
lélek halandósága vagy halhatatlansága képezi a dilemma mag
ját. De valósabb is ez a dilemma, mivel Hamlet éppen a lélek 
esetleges halhatatlanságának gondolatára hátrál meg, „Meg
halni — elszunnyadni” ugyanis számára sem félelmetes, sőt 
„Oly cél, minőt óhajthat a kegyes” , megtorpanásra csupán a 
„Mily álmok jőnek a halálban” gondolata készteti. Amennyire 
rokon tehát Hamlet gondolata Szókratészéval, ugyanannyira el 
is tér tőle. Mivel az „álom nélküli alvást” jónak tartja ugyan, 
ám a halálon túli „álmokat” , az élet lehetséges folytatódását, 
már rossznak inkább, lehetségesnek véli róla, hogy semmivel 
se jobb a földi életnél. Ebbe különben nyilván a kárhozat 
keresztény fogalma is belejátszik — annak ellenére, hogy Ham
let, Shakespeare reneszánsz gondolkodására rendkívül éles 
fényt vetve, egyetlen szót sem ejt arról, aminek pedig keresz
tény hivő számára, vallásának tanaiból logikusan fakadóan, 
nyilvánvalónak kellett lennie: a bűnnek tekintett öngyilkos
ság, éppen mert utána nincs már lehetőség a megbánásra és 
így a feloldoztatás elnyerésére sem, egyenlő a kárhozattal, a 
minden földinél nagyobb, „örök” szenvedés vállalásával.

Ennyit erről a „klasszikus” dilemmáról, amely azonban a 
mai ember számára már módosult formában jelentkezik csak. 
Alighanem még az „úgy-ahogy” , azaz a szó konvencionális ér
telmében vallásos ember számára is. Következetesen materi
alista szemlélet esetében pedig a „Mily álmok jőnek a halál
ban” kérdése nem realitás már, a „túlvilág” nem hordoz ma
gában sem „csábító” (mert végtére ilyen szerepe is lehet), sem 
visszariasztó hatást a halállal szembenéző ember számára. 
Amiért is az „álom nélküli alvás” az egyetlen alternatíva az 
élettel szemben.

Ám a halál fogalmának ilyen megszépítő megfogalmazása, 
éppen mert „vigasztaló” elemeket is tartalmaz, szintén nem 
minden tekintetben kikezdhetetlen. Nem utolsó sorban azért, 
mert a valóságos álom nélküli alvás, függetlenül attól, hogy 
valóban nem álmodtunk-e, vagy csak utólag nem emlékszünk



vissza az álmainkra, sajátos módon mégis rendelkezik egy bi
zonyos időbeli dimenzióval. Ébredés után rendszerint van va
lami fogalmunk a közben eltelt időről: anélkül, hogy az órára 
pillantanánk, érezzük, sokáig vagy csupán rövid ideig alud
tunk-e, erről nyilván „kialudtságunk” foka tájékoztat bennün
ket. Szemben a teljes öntudatlanság, az eszméletlenség állapo
tával, amely, így tudjuk, fiziológiailag sem azonos a még oly 
mély alvással sem. Aki pedig túlélt már mondjuk egy műtét
tel kapcsolatos narkózist, annak — személy szerint legalábbis 
nekem így tetszik — bizonyos fokig még a kettő közötti „szub
jektív különbségről” is fogalma lehet. Ilyen öntudatvesztés 
esetén ugyanis a kérdéses időtartam mintha teljesen elveszett 
volna: ébredés után úgy érezzük, mintha öntudatvesztésünk 
és eszméletre térésünk között mindössze egyetlen pillanat telt 
volna el, mintha az „elveszett időnek” nem is lett volna ki
terjedése, mintha életünk filmszalagjából vágtak volna ki egy 
darabkát, amiről, hacsak külön nem tájékoztatnak róla ben
nünket, nem is sejthetjük, milyen hosszú volt valójában. Eb
ben különbözik hát az öntudatlanság a Szókratész és Hamlet 
által egyaránt jónak mondott álom nélküli alvástól, amit 
egyébként nyilván a „de jól kialudtam magam” optikai csa
lódásának köszönhetően, utólag érzünk csak jónak, s ami tel
jességgel hiányzik abból az állapotból, ami egyebek mellett 
ezért is leginkább hasonlítani látszik a halál állapotához. „Lát
szik” természetesen, mivel hiányérzetünk is csupán utólag rea
lizálódik számunkra. Ennek ellenére azonban ez az állapot 
szinte „azonos” a halállal. Tekintve, hogy szubjektíve mély
pontot jelent: átmenetileg vagy végleg, számunkra ennek be
köszöntésekor szűnik meg a világ létezni. Fokozatai - lefelé, a 
„mélység” felé nincsenek már, fokozatai csupán szervezetünk 
állapotának lehetnek ezután, a visszatérést még „engedélyező” 
redukált élettevékenységeken, a klinikai és biológiai halál ál
lapotán át, egészen az utolsó élő sejt pusztulásáig. De ez már 
nélkülünk történik, nem ránk tartozik, halálunkat nem élhet
jük át.

Következésképp valóban semmiféle fogalmunk nem lehet a 
halál állapotáról. Amiért is „ismeretlennek” vagy „megismer- 
hetetlennek” nevezni megint csak nem a fogalom adekvát 
megközelítését jelenti. Mivel az „ismeretlen” nem zárja ki a 
megismerést, csupán a jövőbe tolja ki annak lehetőségét, amit 
viszont a „megismerhetetlen” kizár ugyan, ám azért valami 
olyasmit sugall, hogy ez a megismerhetetlen valamilyen for



mában „magánvalóként” mégiscsak létezik, „állapotként” eg
zisztál. Holott belső tartalom nélkül létezik csak — számunk
ra, élők számára. Mások halálából leszűrt tapasztalatként, 
aminek alapján tudjuk, hogy mi is meghalunk. Ugyanakkor 
azonban a magunk halála az árnyékunkhoz hasonlít, amelyet 
át nem ugorhatunk. S ez az „át nem ugorhatóság” nemcsak a 
halált álomhoz, alváshoz hasonlító nyelvi-fogalmi képződmé
nyeinket érvényteleníti, hanem az olyanféléket is, mint „meg
boldogult” , „elköltözött az élők sorából” , mivel ezek voltakép
pen mind a továbbélés képzetét tartalmazzák. Akárcsak az 
„életét vesztette” is, mivel a „vesztes” nem élheti át a veszte
ségét, nem érezheti semmitől sem megfosztva magát, s nem 
is örülhet, hogy „megszabadult” az életétől, ha gyilkosság ál
dozata lett, nem átkozhatja gyilkosát, de hálás sem lehet neki, 
amiért lelkét a „test börtönéből” kiszabadította, ha öngyilkos 
lett, nem bánhatja tettét, s azt sem állapíthatja meg, hogy 
amit tett, helyesen tette. A halál abszurditásának paradoxona, 
hogy amíg élünk, tulajdon halálunk az elképzelhető legna
gyobb veszteségnek tűnik, amint meghaltunk, veszteségünk 
mások számára jelent veszteséget csak — azok számára, akik 
annak érzik természetesen. Fogalmaink a halállal szemben, 
mivel az életből absztrahálódtak, s az élők számára léteznek 
csupán, szükségszerűen csődöt mondanak. Sőt: számunkra a 
halál elképzelhetetlen, de mégcsak nem is azért, mert elkép
zeléséhez hiányoznak adottságaink és fogalmaink, hanem mert 
nincs is mit elképzelnünk.

Hogy mindez félelmetes, riasztó? Igen. Csakhogy ettől a 
fenti gondolatmenet logikája még hibátlan lehet. Mint ahogy 
ugyané logika tükrében hat a meghalás folyamata magánál a 
halálnál félelmetesebbnek, ez a folyamat azonban, amint arra 
az eszméletvesztés példájából következtethetünk, teljesen fáj
dalommentes is lehet. Inkább félelmetességről mondható el 
hát, hogy mintegy a logika ellenére létezik, s mint „életösztö
nünk” tiltakozása, voltaképpen irracionális elemként épül be 
a „lenni vagy nem lenni” dilemmájába, s ez az, amit az ön
gyilkosjelölt, miután „tiszta fejjel” elszánta magát a halálra, 
„öngerjesztéssel” igyekszik leküzdeni magában, érthetően pa
tologikusnak tetsző tüneteket produkálva gyakran környezete 
számára, amely, mert nincs az áldozathoz hasonló helyzetben, 
többnyire értetlenül áll a kérdéssel szemben: hogyan választ
hatta valaki a „legnagyobb bajt” , a legfőbb rosszat. Ami pe



dig önmagában véve nem is „rossz” , de nem is „jó” , s aminél 
mindenképpen az életnek kell jobbnak lennie.

Ezért tetszik úgy, hogy az öngyilkosság lényegéhez akkor 
jutunk közelebb, ha nem úgy tesszük fel a kérdést, miért nem 
vállalja valaki az életet, hanem így: mi az, amit semmi áron 
sem vállal, tehát az élet árán sem. Másként: mi az, amivel 
szemben a halált választja. Akár tiszta fejjel is.

Hódi Sándor nem így teszi fel a kérdést, tanulmányában 
legalábbis hiába keresnénk ezt a megfogalmazást. Valójában 
azonban erre a kérdésre keresi a választ könyvében.

♦

„ . . .  mit tud megragadni az érzelmek paroxizmusából az a 
szándék, amely a kétségbeesést, reményvesztést, a megsemmi
sülés nyomasztó félelmét ártatlan absztrakciókká silányítja?” 
— kérdezi Hódi, s ezzel érdekes módon, ellentétben a kötele
zően szenvtelen tudományos vizsgálódással, nemcsak a művé
szet, pontosabban az irodalom szemléletmódjához közelít, ha
nem valamennyire a „köznapi” szemlélethez is. Ez utóbbihoz 
annyiban, hogy, mégha a mindennapi szemlélet kapva kap is 
olyan lelkiismeretet tehermentesítő „tudományos” fogalmakon, 
amilyen a „pillanatnyi elmezavar” , az öngyilkosság mint „vég
megoldás” valójában nem is teljesen idegen a közfelfogástól. 
Hódi is idézi Simoné de Beauvoir öregség c. művének azon 
sorait, melyek szerint egyes megkérdezett fiatal lányok az 
öregségről így vélekednek: „Nem várom meg, már előbb ön
gyilkos leszek.” Más, néha „nem is olyan szörnyűnek” tetsző 
helyzetek kapcsán is találkozhatunk azonban „ha ez velem 
történne, felakasztanám magam” típusú, gyakran igencsak 
bomírtnak ható megjegyzésekkel. Amelyek mintha csak azt 
igazolnák, hogy az öngyilkosság, mint a szorult helyzetekből 
való „kiút” lehetősége, „természetes” cselekvési mintaként 
olyanok számára is létezik, akik csakugyan válságos körül
mények közé kerülve, valójában képtelenek lennének rászánni 
magukat erre a végzetes tettre. Persze a közfelfogás valamely 
konkrét öngyilkossági eset kapcsán kezdetben rendszerint döb
bent értetlenséggel tekint a történtekre, hogy azután többnyi
re hézagos és megbízhatatlan adatok alapján erősen leegysze
rűsített képet alkosson magának az esetről, vagy éppen telje
sen önkényeset, s ebből kiindulva az „okot” vagy elfogadha



tónak tekintse, vagy olyanféle megjegyzéseket tegyen, hogy 
„ezért kár volt” , „nem volt érdemes” , rendszerint ilyenkor 
állapítva meg az áldozatról, hogy „nem volt normális” . Olyan
kor, ha az indíték a többség, a „józan ész” számára nem ké
zenfekvő, illetve valahányszor a szálak túlságosan kibogozha- 
tatlanok ahhoz, hogy „értelmes” magyarázatot találhassunk a 
tragédiára. Ám a lényeg mindenképpen az, hogy a köznapi 
felfogás az öngyilkosságot „mint olyat” nem tekinti alapve
tően patologikus jelenségnek, „abnormálisnak” . Hasonlatosan 
az irodalomhoz. Mégha nem is beszélhetünk az irodalom vala
miféle egységes „elvi” álláspontjáról. Az ugyanis, hogy iroda
lom, elsősorban a széppróza a maga megközelítésmódjából fa
kadóan mindig egyes öngyilkossági eseteket ír le, s azokat be
lülről, az áldozat helyzetéből szemlélve, képes az áldozat gon
dolatmenetét töretlenül logikusnak megmutatni, s azt a „nor
málisan” gondolkodó olvasóval is elfogadtatni, együttérzést, 
illetve azonosulást is kiváltani belőle, végeredményben arra 
vall, hogy az irodalom nem csupán nem osztja az öngyilkos
ságot beteges jelenségként kezelő tudományos nézeteket, ha
nem arra is, hogy — éppen mert a hozzá vezető gondolatme
net ilyenformán pontosan nyomonkövethetőnek és meggyőzően 
ábrázolhatónak bizonyul — nem tekinthető okvetlenül tudat
zavar vagy elmebaj tünetének. De természetesen a tudomány, 
mégha intézményes helyzetéből fakadó bizonyos apologetikus 
szerepétől el is tekintünk, akár a köznapi gondolkodáshoz, 
akár az irodalomhoz viszonyítsuk, tagadhatatlanul nehezebb 
helyzetben is van: hiszen az előbbi felületes szemléletét sem
miképp sem fogadhatja el, ami viszont az utóbbit illeti, vége
redményben nem feledhetjük el, hogy az irodalomnak, mégha 
megtörtént esetből indul is ki, mindig lehetősége van a való
ságot a maga „mindentudó” módján kiegészíteni, ezt pedig a 
tudomány, ha tudomány kíván maradni, megint csak nem te
heti meg. Olyankor sem, ha sokáig kötelezőnek vélt szenvte- 
lenségét feladva, az ugyancsak Hódi említette, s tulajdonkép
pen az irodalom felé hajló módon, az áldozat helyzetébe be
lehelyezkedni próbáló empátiás megközelítéssel kíván élni. 
Aminek segítségével egyébként csakis egyes eseteket tisztáz
hat, vagy előzhet meg szerencsésebb esetben, de az általános
ság szintjén nem magyarázhatja meg az öngyilkosságot. Pe
dig a tudomány, legalábbis az a része, amely kizárólag a sze
mélyiség, a „lélek” felől közelített a jelenséghez, illetőleg me



reven ragaszkodott a halál szándékos választásának eleve kó- 
ros voltához, makacsul arra törekedett, hogy az öngyilkosság 
valamiféle általános érvényű „titkát” felfedje. Amíg csak a 
fokozatos kudarcok ennek lehetetlenségét nem bizonyították. 
Hódi könyvének egyik legnagyobb tanulsága ugyanis minden
képpen az, hogy az öngyilkosság nem olyan jelenség, amely
nek valami külön „titka” van, amire a tudomány rátalálhat
na. Amiért is, Hódi megfogalmazásával szólva: „minden erő
feszítés ellenére a jelenség lényegéhez úgyszólván semmivel 
sem jutottunk közelebb.”

Tegyük hozzá, nem is juthatunk. Mindaddig, amíg el nem 
ismerjük, hogy logikusan gondolkodva, „tiszta fejjel” megítél
ve is létezhetnek a halálnál félelmetesebbnek látszó helyzetek 
az ember számára. Amíg el nem ismerjük, hogy megintcsak 
Hódival szólva: „az öngyilkosság nem tudatzavar. A  gondol
kodás logikai folyamatával nincs semmi baj. Egyszerűen ar
ról van szó, hogy a továbbélés szempontjából valamiképpen 
maguk a premisszák kedvezőtlenek.” Nem az öngyilkos sze
mélyében kell tehát keresnünk a baj okát elsősorban, hanem 
rajta kívül, az emberi környezetben, a társadalomban. Mégha 
ez a társadalmat netán kínosan is érinti, s bármennyire is me
nekülni igyekszik a társadalom a rá háruló felelősségtől. Sőt, 
a társadalmi-környezeti okok valójában olyankor is léteznek, 
ha az öngyilkost valóban patologikus személyiségnek kell te
kintenünk, mivel a lelki egyensúly megbomlásának, a szemé
lyiség eltorzulásának társadalmi okai vannak, s lehetnek még 
a kifejezett elmebajnak is.

Létezik tehát magyarázat. Éppencsak ehhez alapvetően kell 
feltárni az öngyilkosság mögötti személyiség- és társadalom- 
lélektani mozgatóerőket, amihez viszont, amint azt a szerző 
könyvének bevezetőjében megfogalmazza, „a társadalmi és 
személyi lét ontológiai összefüggéseinek mélységéig kell leás
ni” . Hódi Sándor erre is vállalkozik, méghozzá az eddigi kü
lönböző szempontokból közelítő kutatások szintézisének segít
ségével, alapjában véve sikerrel.

És ahogy végkövetkeztetéseihez eljut, illetve olvasóit is el
vezeti hozzájuk, az külön érdekessége és erénye is könyvének. 
Először ugyanis különböző statisztikai adatok tükrében mu
tatja meg az öngyilkosság jelenségét, egyebek mellett annak 
ijesztő méretű gyakoriságát a nagyipari-urbánus társadalmak
ban. Ezt követőleg veti egybe az egyes tudományágak, főleg a 
pszichológia és a szociológia képviselőinek nézeteit az öngyil



kosságról. Sorra véve azokat a különben figyelemre méltó 
részigazságokat tartalmazó véleményeket, amelyek mindenek
előtt az öngyilkos személyiségében keresik az okokat, s ame
lyek, a bennük rejlő társadalmat felmenteni kívánó tendenciák 
ellenére, teljességgel jóhiszeműek is lehetnek, lévén elkerül
hetetlen folyományai a kérdés bonyolultságából és az emberi 
viszonylatok áttekinthetetlenségéből fakadó „tudósi hamis tu
datnak” . Főleg a lélekbúvárok esetében, akikkel szemben a 
szuicidium jelenségét vizsgáló szociológusok — Hódi szavaival 
élve — kezdettől fogva sokkal inkább „gyanúba fogták” a 
társadalmat, egyre közelebb is jutottak bizonyos társadalmi je
lenségek összefüggéséhez az öngyilkossággal, ez az összefüggés 
azonban sohasem mutatkozott egyértelműnek és törvényszerű
nek. Olyan értelemben semmiképpen sem, hogy bármely tár
sadalmilag meghatározott emberi helyzetről kimutatható le
gyen: „automatikusan” vezet öngyilkossághoz. Ami, ha meg
gondoljuk, megint csak az öngyilkosság patologikus jelenség
ként, vagyis „betegségként” való értékelőinek táborát erősí
tette. Amíg tehette legalábbis, mert amint az Hódi sok te
kintetben tudománytörténetinek is mondható fejtegetéseiből 
kiderül, még bizonyos elmebetegségek esetében sem „a sze
mélyes életvitelt súlyosan veszélyeztető kórállapotok tekint
hetők az öngyilkosság okának, hanem inkább arról van szó, 
hogy ezen kórállapotokban megfigyelhető szabályszerűségek 
azonosnak látszanak az öngyilkosság hátterében általában 
megfigyelhető stresszteljes állapotok sajátosságaival. Inkább 
valamiféle — a személy egzisztenciális létét mindenképpen 
súlyosbító — párhuzamról van szó, mintsem közvetlen oko
zati kapcsolatról” . Vagyis, amit a fentiekből leszűrhetünk, 
lényegében így hangozhatna: létezik öngyilkosságra hajlamos 
személyiség, ez azonban semmiképp sem veleszületett vagy 
átöröklött adottságokra vezethető vissza, hanem mindenek
előtt a társadalmi-környezeti tényezők hatására történő sze
mélyiségfejlődés eredménye.

Lényegében ennek a fejlődésnek a meghatározó koordiná
ta-rendszerét vázolja fel Hódi a továbbiakban. Először kívül
ről, a környezet vagyis a társadalom felől közelítve tárgyához. 
Előbb a külső objektív valóságot mutatva meg, azután annak 
belső szubjektív képét — úgy, ahogyan az az áldozat tudatá
ban és egész szubjektumában megformálódik.

A  külvilágot mindenekelőtt a mikrokörnyezet kiindulópon-



túl választón véve szemügyre. Vagyis a családi környezet 
problematikáján kezdi és ennek során vázolja föl azokat a 
történelmi változásokat, melyeket a család, mint a társadalom 
alapsejtje az ipari társadalom létrejöttével és továbbfejlődé
sével párhumazosan elszenvedett, tehát a patriarchális nagy
család felbomlását, átalakulását kevés létszámú kiscsaláddá, 
amely stabil belső összetartó erők híján, gyakorta érzelmileg 
labilis, tartós kapcsolatra alkalmatlan személyiséget produkál, 
s eképpen a rendezetlen, bomlásra mindig kész családi viszo
nyok továbbélését „biztosítja” csak, voltaképpen tehát a tár
sadalom „atomizáltságát” tartja fenn, „bővített újratermelő
dését” a „tömegmagánynak” . Németh László megfogalmazá
sára gondolva úgy is mondhatjuk „szabad vegyérték nélküli” , 
szilárd kötődésre alkalmatlan emberfajta tömeges létrejöttét 
jelenti ez a folyamat a maga mindig visszacsatolódó bűvös 
köreivel, melyeknek lényege Hódi szerint, hogy „a valamikor 
elszenvedett lelki traumák, kóros személyiségalkattá rögzülve, 
tűrhetetlen családi viszonyokat teremtenek az újabb nemzedék 
számára” , úgyhogy „a szuicidium gyökerei (...) — a családi 
problémák szövődményének közvetítésével — igen mélyre 
nyúlnak: az ember társadalmi létviszonyai által meghatározott 
személyes kapcsolatformák és a hozzájuk társuló magatartás- 
formák feloldhatatlan ellentmondásaiba ágyazódnak” . Ilyenfor
mán azon, hogy ez a társadalmi tényezőkben gyökerező fo
lyamat az esetek egy jelentős hányadában öregkorban éri el 
a maga tragikus végkifejletét, vagyis olyankor, amikor egy 
korábban szabadságnak is tűnhető állapot végképp magánnyá 
válik, nincs is okunk csodálkozni különösebben. Akár termé
szetesnek is vehetjük, hogy: „az öngyilkosság kutatásával fog
lalkozó szerzők közül néhányan arra a gondolatra hajlanak, 
hogy valamiként éppen az individuális életút elemzéséből ve
zessék le, mind a reménytelen öregséghez, mind az öngyilkos- 
sági cselekményekhez vezető előzményeket. Így például köz
ismertté vált Gruhle koncepciója, amely szerint »az öngyilkos
ság sohasem valami egyszeri, depresszív epizód következmé
nye, hanem egy egész élettörténet logikus végkifejezése<r.” 
Nincs is tehát okvetlenül szükség holmi „sorscsapásokra” , mi
vel „az eseménytelenség és a változatlanság legalább olyan 
nyomós ok lehet az öngyilkosságra” , éppen mert „a jövő pers
pektívájának megszűnése komoly szerepet játszik az öngyil
kossági cselekmények elkövetésében” . Lévén az ember az 
egyetlen állatfaj, amely „a jövő anticipálására” képes, jut



eszünkbe itt ismét, ezúttal az időskorúak kiszolgáltatottságá
hoz kapcsolódva. Ahhoz fűződve, hogy „ahol az ember érté
kének társadalmi alapja a profit, nem szerencsés »eltartott
nak« lenni” , mégha ennek az eltartottságnak az anyagi alapjai 
netán biztosítottak is ott, ahol „Egy gigantikus szabályozó- 
rendszer vette át az élet természetes közvetlenségének tere
pét” s amely szabályozórendszer a maga áttekinthetetlensége 
folytán „idegen hatalommá vált” , sőt — szubjektíve, a tárgy- 
gyá degradált egyén szemszögéből nézve legalábbis — „ellen
séges” hatalommá egyúttal, olyanná, „amely a személyes bol
dogulásáért küzdő egyént oppozícióba kényszerítette: volta
képpen saját sorstársaival szemben” .

Ezzel pedig — Hódi okfejtését sűrítetten nyomon követve — 
voltaképpen elérkeztünk ahhoz az öngyilkosság mibenléte 
megértésének szempontjából sem megkerülhető alapvető 
ellentmondáshoz, „amely az ember történelmi fejlődésének 
(társadalmiasulásának) paradox eredményeként szembeállítot
ta a lét társadalmiságát az élet személyességével” . Agyonhasz- 
náltsága folytán meglehetősen ködösítőnek tetsző kifejezéssel 
szólva tehát az elidegenedés problémájához. Ennek belső szub
jektív vetületét közelíti meg Hódi könyvének utolsó, Az ön- 
gyilkosság lényege című fejezetében. Voltaképpen azt vizsgál
va, hogy elidegenült társadalmi közegben „A  személyes él
ményvilág — lelki élet — belső ellentmondásai abból fakad
nak, hogy az ember, bár közvetlen személyes élményként 
átéli létbeli helyzetének mindennapi meghatározottságait, még
sem látja tisztán, nem tudja megmagyarázni életének — él
ményeinek — társadalmi-személyi alapját. E nélkül a tisztán
látás nélkül viszont nem képes célirányosan gondolkodni, 
bizonytalanná válik döntéseiben, és esetlenné saját életének 
megszervezésében” . Ez egyébként szoros összefüggésben áll 
azzal a szűkreszabott szerepkörrel, amit az egyének túlnyomó 
többsége a társadalomban termelőként betölt, illetve az e sze
repkör tudatot szűkítő és személyiséget elszegényítő hatásá
val, amiért is „A  lélektani problémák abból fakadnak, hogy 
az emberek kifosztott létük mellett nem is saját fejükkel 
gondolkodnak” . Tegyük hozzá, valóságos érdekeikkel és alka
tukkal gyakran összeegyeztethetetlen értékrendszert téve ma
gukévá és fogadva el mércének. Mert nyilván erre is gondol 
Hódi, amikor az önértékelés kérdéséből kiindulva rámutat, mi
ként válik a csökkent önértékelésű ember a társaival való érint
kezésben mindinkább bátortalanná és túlérzékennyé, s hogy



ez a beállítottság miképpen vezet az élet értelmének kétség
bevonásához. Mivel „a cselekvéshez bátortalan élet valóban 
magán hordozza az értelemvesztés lehetőségét, nem rögeszme, 
hanem nyomasztó valóság az, amire a meglékelt hitű ember 
ráérez” . Voltaképpen korunk árutermelő társadalmának szün
telenül versengésbe hajszoló teljesítményközpontúságából fa
kadóan, aminek következménye az is, hogy: „Kultúránkban 
csak szemlesütve lehet szólni a szeretetről” , aminek hiánya 
fokozatosan, de törvényszerűen vezet el „a magányhoz, mint 
a személyiség agóniájához” , illetve a megsemmisüléstől való 
félelemhez, ami „a magányos ember alapélménye” . És ez az 
érzés lehet olyan erős és elviselhetetlen, hogy paradox módon 
végül is beletorkolljon a megsemmisülés választásába, az ön- 
gyilkosságba. Az élettől való megválás tette ilyenformán csak
ugyan tartalmaz valamit a környezeten való bosszúállás moz
zanatából is, mint ahogy nem idegen tőle a lelkiismeret-furda- 
lás, a bűntudat felébresztésének szándéka sem. S ugyanez 
vonatkozik egy bizonyos, a fentiekkel szorosan összefüggő 
mártírszerű magatartásra is, ami valamiféle utólagos megol
dást célzó irracionális reményt is jelent egyben, mintegy a 
hősiesség pátoszával elegyedve el. Bármennyire legtragikusabb 
vonása is az öngyilkosságnak, hogy „nem érlel megoldást” , 
„hiábavaló áldozat” , mivel a mártíromságnak ezek a jellemzői 
azt látszanak igazolni, hogy „Az öngyilkosságot elkövető sze
mélyek fejére mindent rá lehet olvasni, csak azt nem, hogy 
nem jellemzi őket környezetüknél »különb« erkölcsi maga
tartás és meggyőződés” . Más szavakkal azt is mondhatnánk, 
hogy a bukásnak, zsákutcába jutásnak nagyon gyakran az is 
oka lehet, hogy az áldozatok a személyiségükben rejlő „etikai 
értéktöbblet” folytán a többségnél komolyabban veszik azo
kat az erkölcsi vagy éppen jogi normákat, amelyek között 
élnek, s amelyeknek tiszteletét másoktól is elvárják, olyanok
tól is tehát, akik szemében ezek csupán a képmutatáshoz 
nyújtanak lehetőséget. Vagyis az áldozatok sokszor éppen 
megalkuvásra való képtelenségük folytán kerülnek szembe az 
erre nagyon is hajlók érdekszövetségével, s jutnak végül is 
kiúttalan helyzetbe. Mert: „Az öngyilkos abban különbözik 
más alattvalói tudattál élő halandótól, hogy konfliktusai so
rán rájön, hogy hamis életet él. S egy válságos pillanatban 
kiszakítja magát az elidegenedett lét gravitációjából.” Mert 
tagadhatatlanul az elnyerni már nem remélt teljesség iránti 
igénynek, az emberi méltóságnak ez a lázadó felszikrázása is



ott szerepelhet az öngyilkosság belső indítékai között. Mégha 
ezt a mozzanatot nem is érezzük okvetlenül általánosítható- 
nak, a szuicid esetek többségére vonatkozónak.

Ez azonban semmivel sem csökkenti azoknak a konklúziók
nak érvényességét és értékét, amelyekhez, az öngyilkosság 
jelenségét elemezve könyvében, Hódi végül is eljut, s ame
lyeknek lényegét az alábbi sorok fejezik ki a legtömörebben: 
„Az öngyilkosság élén, hiába fáradoznak sokan, mégsem si
kerül csorbát ejteni. Mert ítélet ez, halállal lepecsételt ítélet a 
gyalázaton: embertelenül élünk.”

♦

Súlyos szavak? Igen. Nem csupán elmarasztaló ítéletet je
lentenek azonban, hanem egy a tudomány által sokáig táplált 
illúzióval való leszámolást is. Annak a tévhitnek az eloszla
tását, hogy a korunkban tömeges jelenséggé vált öngyilkosság 
ellen az emberi együttélési viszonyok megváltoztatása, tehát 
a társadalom egészének humanizálása nélkül küzdeni lehet. 
Minden ilyen küzdelem ugyanis, amint ez a fentiek tükrében 
nyilvánvalónak látszik, valójában csak tüneti kezelést jelent. 
Ez pedig, mint minden tüneti kezelés, legjobb esetben is csak 
enyhíthet valamit a bajokon, s bár ezért mégsem mondható 
teljesen haszontalannak, valójában el is kendőzi azokat, lé
nyeges változást a riasztó kép egészének tekintetében semmi
képp sem eredményezhet. Egyszerűen az embernek mint 
„nembeli lénynek” lényegéből fakadóan, abból eredően, hogy 
az ember minden élőlény közül egyedül rendelkezve „a jövő 
anticipálásának” képességével, értelmet vár az élettől, a jö
vőtől, s ezt nem találva meg, képes embertelen élet helyett a 
„legemberibb” halál választására. Megfellebbezhetetlenül há
rítva a kiút keresésének feladatát a továbbélőkre: emberre 
szabott, lakható világot sürgetve az ember számára. Így ér
telmezve az élet szándékos eldobását, a halál „meghívásának” 
gesztusa, minden tudatos vagy tudattalan szándéktól függet
lenül, üzenet az élőknek. Paradox kiállás az élet mellett. A 
teljes emberi élet mellett, amely több a vegetálásnál.



HALÁL ÉS HAZUGSÁG
*

Halhatatlanságunk elvesztéséről

„Lelkileg semmi sem ferdült el siralmasabban, mint a mai 
világvárosi ember viszonya a halálhoz. Amit illik nagyon tit
kolni, mert kínos magánügy, a legszűkebb családé (ha van), 
mint egy eltussolt milliós sikkasztás vagy kiskorúak megbecs- 
telenítése. Halottat évszámra nem látunk, sokszor temetést 
sem. S ha látunk, ott is holmi szeméremsértésként vágják 
szemünk közé a halált, hamvasztásokon úgy tüntetik el az 
áldozatot — vagy inkább a tettest? — sietősen, simán gépe
sítve, ahogy rendőrök szoktak kilopni titkos hátsó ajtón egy 
tömeggyilkost a felbőszült lincselők elől.

Régen vérségi, sógorsági, közeli és távoli rokon, barát, kol
léga, volt haragos napokig álldogált, üldögélt, kávézott, ka
lácsot morzsolt, kortyolgatott a haldokló ágyánál, jöttek, men
tek körülötte, s minél számosabb a búcsúzó, annál ünnepibb 
az elköltözés, a távozót nem tartóztatták szemforgatón hazu- 
dozva, csak másképp viselkedtek megnőtt méltósága előtt, a 
távozó nem rimánkodta magát vissza az életbe, tréfált, szi
varozott, rendelkezett, esetleg meghallgatta egy-két kedvenc 
versét, mert a legutolsó napokban elhagyták borzalmas fáj
dalmai. Aztán kivitték a házból s végighaladtak vele utcákon 
s tereken át a temetőbe; aki látta útközt a menetet, kereszt- 
vetéssel, kalapemeléssel, főhajtással tisztelgett az ismeretlen
nek, akadt, aki csak a koporsószövegből jött rá, hogy ismerőst 
visznek. . . ”

Cs. Szabó László remek görögtárgyú esszéjét A Nagy Szűz 
gyermekeit (Nagyvilág 1982. III.) olvasva bukkanok a fenti 
sorokra. Igen, így van, helyeselek egyetértéssel. Ugyanakkor 
bizonyos ellenérzés is feltámad bennem. Lényegét tekintve két 
forrásból fakadóan is.

Közülük az egyik inkább érzelmi természetű, „ösztönösnek” 
is mondható talán. Valójában azzal kapcsolatos, hogy „ereden
dően” viszolygok mindennemű szertartástól, ceremóniától,



„cirkusztól” — végső fokon minden fajtájától a képmutatás
nak. Mert ha közvetlenül nem is túlságosan, hallomásból, de 
méginkább olvasmányaimból, nagyon is jól ismerem (ismerni 
vélem?) a paraszti-patriarchális halottsiratás mögött gyakorta 
megbúvó hipokrízist, az olyanféle jelenségeket, hogy a távozót 
régóta nyűgnek érző, sőt a vég bekövetkeztét örökségleső 
türelmetlenséggel váró hozzátartozók a nyilvánosság előtt kö
telességüknek érzik a fennhangon siratást, a vigasztalhatat- 
lanság különböző, jobbára stilizált gesztusainak kíséretében. 
Tudva, hogy a közösség, vagy inkább a közönség, minden 
őszinteségtől függetlenül, ezt várja tőlük. Az a közösség vagy 
közönség, amely, akár őszinte ez a siratás, akár nem, egyik 
esetben sem maradt adós a „ megszól ássál” . Akkor sem, ha 
a gyászoló nem erőltette meg magát túlságosan, nem adott 
bele „apait-anyait” a siratásba, ami természetesen a könny- 
hullatás keveslésére adott alkalmat, de persze akkor sem, ha 
a búcsúztató eleget tett a kívánalmaknak, mondván, hogy 
„most aztán siratja, bezzeg azelőtt. . . ” Igaz ugyan, hogy a 
„nagyon szépen megsiratták” típusú elismerő reagálások szin
tén előfordultak. Ez azonban a lényegen mitsem változtat. 
Azon, hogy a kicsit talán nosztalgikus Cs. Szabó László-i kép 
akaratlanul is az érem másik oldalának felvillantására kész
tet, az árnyoldal láttatására. Némi késéssel ébresztve csak rá 
arra, ami szintén ismert már: hogy a halálhoz való „korszerű” 
viszony, a modern társadalomra jellemző mindent zökkenés
mentesen olajozottá tenni kívánó igyekezet, ugyancsak nem 
mentes a hazugságoktól, főleg az önmagunknak való hazudozás 
elemeitől. Mert ha a halált jelentéktelenné törpítjük, tőlünk 
telhetőén láthatatlanná tesszük, az is hazugság. Nem is minden 
veszélytől mentes.

A  másik kínálkozó ellenvetés már inkább elméleti, s ennek 
megfelelően sokkal inkább racionális. Annak folytán, hogy Cs. 
Szabó „a mai világvárosi ember” halálhoz való viszonyáról 
szólva elferdülést emleget. Ebből ugyanis szinte magától érte
tődően az adódna, hogy a halálhoz való hagyományos viszony 
lenne „egyenes” vagy „természetes” . Annak megfelelően, hogy 
ítéleteinket az újról általában a múlthoz viszonyítva hozzuk 
meg, minősítéseink mintáját a megszokott, a tradicionális je
lenti. Holott ez fordítva is elképzelhető, olyképpen, hogy a 
jelenlegit, a nem régóta érvényben lévőt, a még nem (egészen) 
megszokottat tartsuk „egyenesnek” , aminek tükrében aztán 
a múltbeli az „elferdült” , az látszik torznak. Felvázolható



azonban olyan szemlélet is, amely szerint mind a kettő „egye
nes” . Éppencsak más irányba mutató. Mind a kettő „helyén
való” a maga nemében.

Mint ahogy mindkettő a maga korának megfelelője. Mind
kettő egy meghatározott társadalom halálra vonatkozó isme
reteivel, úgy is mondhatnánk „halálideológiájával” áll össz
hangban. Tudatosan vagy „ösztönösen” megnyilvánulva. Ami
ért is modem viszolygásunk a halál körüli minden teátrali- 
tástól, ideértve a hipokrízissel kapcsolatos, némileg talán túlzó 
általánosítást is, alighanem mégiscsak érthető valamiképpen. 
Hiszen éppenséggel az lenne furcsa, ha az effélét nem érez
nénk üresnek. Ha nem észlelnénk, hogy az elmúlt korok Cs. 
Szabó által is érzékeltetett „meghittebb” viszonya a halálhoz, 
csakis valamilyen transzcendens élet- illetve halálszemlélettel 
összekapcsoltan, a halál utáni élet valamilyen formájába ve
tett hittel együtt látszik érthetőnek, indokoltnak, alkalmasint 
logikusnak is. Mivel búcsúzni csak attól lehet, aki távozik, 
elmegy — mert aki elmegy, valahová megy. De akit meg
szűnni látunk, attól hogyan búcsúzzunk? Hát még aki meg
szűnni készül. Teljes szembenézéssel, minden, a halálra vonat
kozó illúziótól megfosztva, hogyan búcsúzzon? Mégha a meg
szűnés ténye, a tisztán logikai levezetés tükrében — s ezzel 
már Szókratész is tisztában volt — nem is látszik félelmetes
nek.

Pusztán egy komputer számára legalábbis nem.

♦

Emberként azonban . . .
Főleg arra emlékeztetve, hogy az ember, attól kezdve, hogy 

ráébredt az elkerülhetetlen halál tényére, mindig is menekülni 
igyekezett ettől a szembenézéstől. Kezdetben meg mintha még 
csak tudomást sem vett volna róla. Biológiai értelemben már 
maradéktalanul „beérkezett” lényként sem, meglehetősen hosz- 
szú ideig, azt követően, hogy testének és agyának mai fejlett
ségi fokát elérte.

Kari von den Steinen múlt századbeli német etnográfus 
könyvében legalábbis a következőket olvasom a brazíliai ba- 
kairi indiánokról: „Az indián valamely rajta kívül álló gonosz 
csínyben keresi a halál okát. Ha csupa jó emberek volnának, 
nem lenne sem halál, sem betegség. Az életfolyamat termé



szetes lefolyásáról nincs tudomása.” Aminek kapcsán nem árt 
mindjárt megjegyezni, hogy a „csupa jó emberre” vonatkozó 
megállapítás itt még nem valamiféle felismert törvényszerű
ségre utal, olyasvalamire, amivel a Bibliában találkozunk, 
arra ti. hogy az ember gonoszságával, bűnösségével eljátszotta 
az örök életet. Itt ugyanis szó sincs még semmiféle általáno
sításról, ezen a szinten a „rosszak” még sosem mi vagyunk. 
Mert amint azt szintén von den Steinen könyvében olvashat
juk: „Minden rossz kívülről jön, a betegség és a halál is, amit 
idegen varázslók bocsátanak a többiekre.” Minden halál egyé
ni szerencsétlenség tehát, „malőr” , „pech” , ha éppen úgy tet
szik. Amit, ha szerencsénk van, elkerülhetünk, s ami ellen 
védekezhetünk is, legeredményesebben olyképpen, hogy más, 
„jó” varázslókhoz fordulunk támogatásért. Hiába tapasztal
juk hát, hogy mindenki meghal. . .  azaz hogy valójában nem 
is ezt tapasztaljuk: sokkal inkább annyit csak, hogy sokan 
meghalnak. Meglehetősen szeszélyes „szórás” következtében. 
Meghalnak az öregek, igaz, csakhogy nemcsak ők halnak. 
Hanem a gyerekek is, az újszülöttek, legalább ugyanakkora 
számban. Mindenféle korúak. Ugyanakkor pedig élők is ma
radnak mindig körülöttünk, minden korosztályból valók, még 
öregek is. Nem beszélve arról, hogy az öregedés folyamata 
nyilvánvalóan szintén rontás, varázslat. Ügy tetszik, az öreg
ség szerepe annyi csak itt, hogy aki sokáig él, bárhogy ügyes
kedjen is, bármilyen hatékony pártfogókra találjon is, a rontás 
előbb-utóbb csak utoléri. Ennyiben, de csak ennyiben törvény
szerűen. Természetes halál valójában nem is létezik. Mint 
ahogy nem létezik a „természetes” általában sem. Mivel min
den az, még a csoda is, ami „természetes módon” a minden
napok részét képezi. Minden megtörténhet, s minden történés 
egyedi eset, tele van a világ csodákkal. Különféle átváltozá
sokkal is, amint az lépten-nyomon tapasztalható. Mert hát 
gondoljuk csak meg: eltűnik egy sün a csalitban, pár pillanat 
múlva pedig kirepül onnan egy madár. Miért ne lehetne ez a 
madár az előbbi sünnel azonos? Csak mert nem láthattuk az 
átváltozását? De hiszen ez elhanyagolható csekélység. „Bizo
nyítékul” itt még arra sincs szükség, hogy a sünt a bokorban 
hasztalanul keressük — nem is kezdjük keresni, miért keres
nénk. És ezen még csak csodálkozni sem kell különösebben. 
Legalábbis akkor nem, ha tisztában vagyunk vele, hogy az 
ellenőrzött tapasztalat, a kételkedés (hogy a kísérletezésről ne 
is beszéljünk), ilyen utólagos visszatekintés tükrében lega



lábbis, döbbenetes lassúsággal látszik kezdetben szerephez 
jutni. Még a civilizáció meglehetősen magas fokán is. Cs. Szabó 
László említett írásában esik szó egy „nagyhírű görög bölcs
ről” akinek tanítása szerint a nőknek kevesebb foga van a 
férfiaknál. „Miért nem szólt ró egyszer a feleségére, hogy 
tótsa ki a száját?” — idézi Cs. Szabó erről szólva Bertrand 
Russellt is.

Mi sem természetesebb hót, minthogy az ún. természeti vagy 
„vad” népek szintjén a halál nem csupán esetleges valami, 
hanem maga is átváltozás. Mint ahogy az élet is az. Hiszen 
az ősök, mármint a nemzetség vagy a törzs ősei, tudvalevőleg 
állatok voltak. Ugyanakkor azonban a halál egyedisége, min
den egyes haláleset konkrét egyszeri mivolta nagyon is tapasz
talatokon alapul. Azon a „megfigyelésen” , hogy a halált valaki 
(vagy valami) mindig előidézi, méghozzá szándékosan, célra
törően. Akárcsak a harcos, a vadász, fegyverrel. Úgyhogy a 
varázslat, a rontás szintén fegyver — mindössze láthatatlan 
csak. És hát a láthatatlanság, az érzékelhetetlenség semmi
képp sem kizáró oka a dolgok létezésének.

Törvényszerűvé, elkerülhetetlen valamivé a halál később 
válik csak. Végérvényesen alighanem a megtelepedett élet
forma kialakulásával egyidőben, az első agrártársadalmakban. 
Feltehetően a szabályszerűbb nemzedékváltás tapasztalati él
ményétől megtámogatva, a rendszeres, periodikusan ismétlődő 
munka megjelenésével párhuzamosan. De azért még ekkor sem 
igazán „természetes” . Annyira nem, hogy magyarázatot kellett 
keresni az örök élet elvesztésére. Még valaminek az elvesz
tésére is egyúttal: a szabadságéra. Magyarázatot találni az 
átkos munkára. Ami ugyan nyilvánvalóan életet adó, de azért 
mennyivel jobb volna, ha az életet nélküle bírnánk, lehetőleg 
örökre. Meg is volt mind a kettő, úgy az örök élet, mint a 
munkátlanság szabadsága, a „paradicsom” , éppen csak eljót- 
szottuk, magunkra vessünk. És hát micsoda haladás ez már, 
ez a „magunkra vessünk” — ahhoz képest, hogy mindenért 
„mások” hibásak.

De azért a halál most sem végleges. Nem semmi, hanem 
életen túli valami. Egy „másik” élet.

Mert ekkorára a testet és a lelket külön létezőnek feltéte
lező és az emberiséget napjainkig elkísérő dualisztikus szem
lélet nem csupán kialakult már, hanem logikusan felépített 
rendszerré is lett. Megint csak nem éppen megvetendő ta
pasztalatoktól megtámogatva. Olyanféléktől, hogy aludtunk, s



ott is ébredünk fel, ahol elaludtunk, sőt egész idő alatt el 
sem mozdultunk (amint azt társaink is tanúsíthatják), ugyan
akkor mégis messzi földet bejártunk, ismeretlen emberekkel 
találkoztunk, vagy éppen ismertekkel, közöttük már meghal- 
takkal is, akik, íme, mégiscsak élnek, láttuk őket, hogyne 
élnének. Vagy éppen madárként repültünk, időlegesen ugyan, 
de átváltoztunk, más alakot öltöttünk. Egyidejűleg tehát két 
helyen voltunk. Valami tehát távozott belőlünk, alighanem az 
a valami, ami orrunkon és szánkon át, ébren és álomban 
egyaránt, szüntelenül ki-be áramlik — s ez alól a halottak 
kivételek csak. Amikor is ez a valami, bármikor bekövetkez
hető varázslat vagy mindenkire vonatkozó isteni átok követ
keztében, végleg elszáll belőlünk. Alighanem éppen a fonto
sabb részünk. Annyira, hogy Valójában nem is belőlünk száll 
el, hanem mi távozunk el a testünkből. Egy ideig ideiglenesen 
csupán, de aztán végérvényesen.

Anélkül, hogy ez a halál végérvényességét is jelentené. Mi
vel a halál ilyenformán állapotváltozás csupán, átalakulás.

♦

Ehhez a ponthoz érkezve aztán két irányban is spekulál
hatunk. „Tetszés szerint” tételezve fel a bekövetkezett átala
kulást végérvényesnek, vagy az átalakulások végtelen sora 
egyikének csak. Mint ahogy valójában ez is történt. Amint azt 
a túlvilág képzete, illetve a lélekvándorlás tana mutatja.

Amely gondolatrendszerek nem az őket életrehívó társa
dalmak fejlődésének körülményeitől függetlenül jöttek létre 
természetesen.

Hellmut von Glasenapp ilyenformán könyvében, Az öt v i
lágvallásban, nem alaptalanul osztja két csoportra a világ 
vallásait, mégpedig az „örök világtörvény” és a „történelmi 
istenkinyilatkoztatás” vallásaira. Közülük az előbbi csoportba 
tartozók, mindenekelőtt a hinduizmus és a buddhizmus, lé
nyegüket tekintve az ősi ázsiai termelési mód, a patriarchális 
faluközösség tükrözői, a maguk változatlan, illetve ciklikusan 
ismétlődő (karma) kozmikus és emberi világképével. Amelyen 
belül a fejlődés, a tökéletesedés legfeljebb az „egyéni” lélek 
számára adott, ennek útját is kell a reinkarnációk hosszú so
rán át végigjárnia, amíg csak el nem jut a nirvánáig, ami az 
európai-nyugati közhiedelemmel ellentétben, mégsem meg



semmisülés. Hanem Buddha tanítása szerint valami, amiről 
„azt sem mondhatjuk, hogy lét, de azt sem, hogy nemlét” , 
nyilvánvalóan az egyéni lét kialvása tehát, de azért mégis
csak valamiféle állapot, méghozzá kívánatos állapot, ami felé 
törekednünk kell. Óhajtott célként mindenesetre csakis így 
élhető át, a szó immanens értelmében tehát mindenképpen 
a továbbélés egy formáját jelentheti csak. Mint ahogy a hin
duizmusnál és buddhizmusnál sokkal kevésbé túlvilág felé 
forduló kínai univerzizmusban (konfucianizmus, taoizmus) 
nagy szerepet betöltő ősök tisztelete szintén valamiféle tovább
élést képvisel, mivel a tisztelők az „ősök szellemeinek” mu
tatnak be áldozatot, ismét csak annak a kimondott vagy ki 
nem mondott feltevésnek a jegyében, hogy ezek a szellemek 
tudomást is vesznek a tisztelet megnyilvánulásairól, „élnek” , 
léteznek valamiképpen. Akárcsak a „nyugati” vallások, a zsidó 
vallás, a kereszténység és az iszlám tanítása esetében, ahol, 
összhangban az európai társadalmaknak a görögöktől kezdve 
dinamikusabb és drámaibb fejlődésével, a halál utáni élet 
egyszeri és végérvényes változás eredményeként mutatkozik 
meg. Emellett pedig egy, az isteni hatalom által elrendelt cél 
szolgálatában meghatározott „funkciót” is kap. Amint azt Lu
kács József az említett Glasenapp-könyv utószavában megfo
galmazza: „a világfolyamatnak itt kezdete és vége van, s e 
két pont közt játszódik le a kozmosz s ezen belül az ember 
története, amelynek az isten által meghatározott célja az isten 
országának előkészítése és az arra érdemes lelkek üdvözülése: 
örök élete” Erre a gondolatépítményre egyébként a maga ko
ronáját vagy inkább „toronysisakját” a leglátványosabb s illú
zióigényünket a legmesszebbmenően „kiszolgáló” módon, alig
hanem éppen a kereszténység tette föl. Azzal, amit az antik 
világ gondolkodói a leginkább képtelenségnek láttak: a test 
feltámadásának tanával. Nem is csoda hát, hogy ami korábban 
természetesnek látszott, a hit, itt már külön erényként szere
pel, éppenséggel dacos nekifeszülést is kifejez a „credo quia 
absurdum” formulájával. Elháríthatatlan kötelességgé téve az 
önámítást, az önmagunknak hazudást. Mint ahogyan ennek 
megfelelően a legfőbb bűn a hitetlenség lett — a keresztény
ség esetében éppúgy, mint az öröklétben nagyon is földi örö
möket ígérő iszlám gyakorlatában.

Amint különben „isten országának” említésekor észreve
hettük, a hit fontosságának előtérbe kerülésével egyidejűleg 
más is fellép itt. Mégpedig az utópia, amiben szintén hinni



kell. És ami a térből, azaz az „égből” , a túlvilágból, mindin
kább az időbe, a jövőbe helyeződik át.

Illetőleg a hangsúly a kettő között. Tekintve, hogy az égi
vei, az üdvözüléssel párhuzamosan a jövőbe vetített „földi 
mennyország” víziója szintén megvan már* Kezdetben a rab
ságra és szétszórtságra ítéltetett zsidóság szabadságot és újra
egyesülést célzó vágyából fakadóan, a zsidó vallásban. „Isten 
országa” , mint a Messiás eljövetelének, a megváltásnak ered
ménye ugyanis, ezeknek a vágyálmoknak beteljesülését jelenti 
eredetileg. Ezt „univerzalizálja” tulajdonképpen a keresztény
ség, teszi érvényessé az egész emberiségre vonatkoztatva. 
Eleinte annak közeli eljövetelét ígérve. De mivel ez a feltá
madással egybekötött „utolsó ítélet” egyre csak várat magára, 
a hangsúly meglehetősen hosszú ideig mindinkább a túlvilágra 
tolódik, idelenn a földön marad, ami volt: a „siralom völgye” . 
Végig a középkor hosszú századain át. Mert mintha csak a 
reneszánszban merülne fel újra hosszú idő múltán először a 
gondolat, hogy azért ebben a siralomvölgyben is érdemes szét
nézni kissé: megismerni, lakhatóvá tenni, emberszabásúvá 
formálni. Lehozni a földre, ami odafent megvan — vagy talán 
nincs is. Ennek ellenére, miért ne lenne megteremthető? Égi 
segédlettel vagy anélkül, túlvilági jutalom reményében vagy 
anélkül — egyre inkább anélkül, ám lehetőségként mégis 
mérhetetlenül megerősödve. Amíg csak a cél karnyújtásnyira 
lévőnek nem látszik már. Vagy legalább a feléje induló neki
futás lehetősége. Amiért érdemesnek látszik élni, sőt, meg
halni érte. Mindennemű kárpótlás, jutalom nélkül.

Ebből a szempontból tekintve a lényeg ugyanis mindenkép
pen paradoxnak mondható. Abból fakadóan, hogy ugyanaz a 
valóságmegismerő folyamat, amely az utópia megvalósításá
nak gondolatát egyáltalán felvethetővé tette, minden transz
cendens elképzelést szertefoszlatott. Nem csupán az „isten 
országát” téve isten nélkülivé, hanem végleg leszámolva a 
testtől függetlenül létezni képes lélek képzetével is. Fizioló
giai tünetcsoporttá fokozva le azt, amit évezredeken át mara
dandónak hittünk magunkban. Olyan egyértelműséggel, hogy 
most így, „utólag okosan”, szinte csodálkoznunk kell. Azon, 
hogy miképpen is lehetett annyi időn át nem feltenni a kér
dést: ha a lélek test nélkül is létezhet, mi szükség testre.

Ezt illetőleg a helyzet sajátosan újnak mondható. Történelmi 
léptékben gondolkodva legalábbis mindenesetre. Ami arra is 
utal mindjárt, hogy a tömeges „hitetlenség” jelenségével kap



csolatban kevés történelmi tapasztalattal rendelkezünk még. 
Arra vonatkozóan, amit Hanák Tibor A vallás helyzetéről 
című tanulmányában (Ideológiák és korunk, Szepsi Csombor 
kör, London 1969) így fogalmaz meg: „Az emberek elfordultak 
a hitélettől, s vagy tudatos materialisták lettek, vagy a túl- 
világi készülődést feledve, merőben a hasznosság és az élve
zetek ösztönösen követett szempontjai szerint élik életüket.” 
Annak megfelelően, hogy „a túlvilág nem jelent életalakító 
erőt, s nem képviseli az élet értelmét sem” . Egyre inkább 
annyira sem már, hogy holmi zárójelbe tett erőtartalékként, 
fiók mélyén rejtőző „dugipénzként” , szükség esetén előszed
hető legyen. Feltéve, hogy nem vagyunk képesek a „könyör
telen szembenézésre” .

Lévén a két pont közti egyenes túlságosan is rövid. Válto
zatlanul görbét követelő, újfajta vargabetűjét a vigasztaló és 
önámító hazugságoknak.

Filozófiai vagy csupán életfilozófiai szinten annak rendje 
és módja szerint, körülbelül a felvilágosodás kibontakozásával 
egy időben létre is jöttek ezek, csak az a kérdés, mennyiben 
tekinthetők valóban vigasztalónak. Főleg mert „pótmítosz” 
jellegük szinte első pillantásra nyilvánvalónak látszik. Már
mint az olyanféle tagadhatatlanul igaznak számító megállapí
tásoké, hogy megszűnünk ugyan, de anyagunk nem vész el, 
átalakul csak. Vagy hogy továbbélünk utódainkban. Ez sem 
túlságosan megnyugtató ugyanis, ha egyszer annyit jelent 
csak, hogy sejtjeink kromoszómáinak fele tovább él — vala
kiben, aki nem mi vagyunk. És aki akkor se mi lennénk, ha 
fennállna már a biológiai klónozás elméletileg már elképzel
hető lehetősége, ha tehát a komplett génkészletünket átment
hetnénk valakibe, aki mindössze a tulajdon másolatunk csak, 
velünk nem egy időben született, fiatalabb egypetés ikertest
vérünk. Vagy hogy a műveink, az alkotásaink élnek tovább 
helyettünk — feltéve, hogy vannak ilyenek. Ámbár lehetünk 
e téren szerényebbek is: mondhatjuk, hogy helytálltunk, kö
telességünknek (annak, amit annak hiszünk) eleget tettünk. 
Vagy ha, minden morális szempontnak fittyet hányva, elmond
hatjuk magunkról, alaposan kivettük a részünket az élet 
örömeiből. Mert végeredményben ez is vigasz lehet, ha nagyon 
akarjuk, ha a jövőtlenséggel szembekerülve képesnek bizonyu
lunk a múlttal beérni. Ami nagyon sokszor nem csupán 
újrakezdhetetlen, hanem beteljesületlen is egyben. Nem ja
vítható többé, végleg elrontott. Éppen ezért nem mindegy



mégsem, milyen is a múlt, milyen volt a megélt életünk, 
amikor tőle válni készülünk. Legalábbis a tapasztalatok, vagy 
inkább a „jelek” azt mutatják, hogy legfőképpen mégis a 
gazdag, alkotó, értékeket megvalósító életet hátrahagyók ké
pesek leginkább a végső szembenézésre. Vagy a pótmítoszok 
használatára.

Amelyekről ilyenformán elmondhatónak látszik, hogy egy
formán használhatatlanok, de — egyformán használhatók is. 
Mentalitásunktól, életünk folyamán kialakult egész személyi
ségünktől függ ugyanis, mit találunk bennük, hogyan éljük 
át őket. Logikai egyenletként, pusztán tartalmukat tekintve 
azonban mindenképpen alulmaradnak a halállal szemben. És 
ez még a várt és tőlünk telhetőleg előmozdított utópiáért való 
élésre éppúgy vonatkozik, mint a netán beteljesült utópiában 
való életre. Mert ha várjuk még, nem érjük meg, ha viszont 
benne élünk már, itt kell, hogy hagyjuk. Amiért is az, amire, 
szintén a már említett Glasenapp-könyv utószavában, megint 
csak Lukács József emlékeztet bennünket, miszerint az utópia 
beteljesülésének távlata megérleli „a vallási szükséglet elapa
dásának feltételeit” , így a halál vonatkozásában, hogy ne 
mondjuk, „a halál árnyékában” , nem látszik éppen megnyug
tatónak.

Még a magunk számára sem. Még kevésbé alkalmas mások 
nyugtatására.

*

Pedig hát ez is feladat lehet. Alkalmasint hivatásból fakadó 
megbízatás is.

Elméletileg legalábbis, bármennyire képtelenül hangozzék is 
ez. Főleg ott, ahol a materialista világszemlélet valamiképpen 
az államvallás szerepkörébe téved, mintegy éppen meggyőző 
ereje hiányának hamis látszatát keltve, védett helyzetbe ke
rül. Történelmileg nagyon is determinálnak mondható takti
kai-stratégiai okokból természetesen, mégis fura elmeficam
ként. Mert egyebek mellett alighanem olyan szempontok is 
közrejátszottak itt, amelyek Camille Flammarion múlt szá
zadbeli francia csillagász és tudományos-fantasztikus regény
író még gyerekként olvasgatott Népszerű csillagászatának azt 
a számomra emlékezetessé vált megjegyzését juttatják az 
eszembe bizonyos elmaradott országokról, amilyen a cári



Oroszország is volt annak idején, amelyekben a julianus nap
tárhoz ragaszkodnak, akár annak árán is, hogy „nem a ter
mészettel összhangban” élnek. Ez a megállapítás akkor igen
csak heves helyeslési rohamot váltott ki belőlem, ma viszont 
inkább már valami bosszantóan öntelt igazhitűséget vélek 
felfedezni az ilyen tudományos lesajnálásban. Jellegzetes atti
tűdjét a tizenkilencedik századnak, olyasvalamit, amit talán 
„felvilágosult korlátoltságnak” is nevezhetnénk. Flaubert éri 
tetten ezt a magatartást, s teszi halhatatlanná a Bovaryné 
Homais patikusában. Rokonszenvesebbé formáltan és maga
sabb szintet képviselve azonban a Varázshegy Settembrinije 
is sokat hordoz ebből magában.

Ennek korszerű „technokrata” változatát képviseli a kór
házigazgató figurája a Jókai Anna írásából készült, gondolat- 
ébresztő, sőt lényeget megragadó tévéfilmben, a Soror Dolo- 
rosában.

„Űj seprőként” megjelenve ugyanis nem kisebb célt tűz 
maga elé, mint hogy intézményében „lerendezze” a halál kér
dését. Amint azt munkatársai előtt bemutatkozóban kifejti, 
kórházát holmi szerelőműhelynek fogja fel, ahová a páciensek 
„meghibásodott” gépekként kerülnek, ahonnan aztán vagy 
megjavítva jutnak ki, vagy kiselejtezés lesz a sorsuk. Amely 
elképzelésbe nehezen illik bele, hogy a gyógyíthatatlan beteg 
egyben ember is — következésképpen fél a haláltól. Olykor 
meg éppen „kiborul” , jeleneteket rendez, környezetét — be
tegtársait és a személyzetet, legfőképpen azonban a dolgok 
olajozott menetét — zavarva, jajveszékelve-hörögve, idegesí- 
tően és ízléstelenül vívja a maga haláltusáját. Ennek felszá
molása érdekében alkalmazza igazgatónk Dopper Dóra pszi
chológusnőt. Majd azt mondanám azért, hogy a rakoncátlan 
haldoklókat „gatyába rázza” . Vagy amint azt az igazgató meg
fogalmazza: hogy a kórházban „lelkileg rendet teremtsen” .

Ennek a rendteremtésnek a kudarcáról szól a tévéfilm. 
Arról, ami szükségképpen előrevetíti a maga árnyékát.

Úgyszólván a pszichológusnő színrelépésének pillanatától. 
Amikor ugyanis, Vencel Vera megszemélyesítésében, riadt te
kintetű egérként, Dopper Dóra a képernyőn megjelenik, ezzel 
azonnal tisztába jövünk. S tisztában lennénk vele akkor is, 
ha szénanáthája miatt mentegetőzve, nem említené allergiáját. 
Hogy azután az automatikusan kiváltott „Mire allergiás?” 
kérdésre ezt válaszolja: „Nem tudom. Talán az egész életre.” 
Csalódottan jelentőségteljes összenézést váltva ki az igazgató-*



ból és a kórház orvos-párttitkárából. Ami kissé talán túlex- 
ponáltan is előlegezi már mindazt, amit csupán látszólag ma
gyaráz meg a pszichológusnő labilis személyisége, önpusztí- 
tóan „hibás” hozzáállása, arra irányuló törekvése, hogy pácien
seinek helyzetébe minél jobban beleélje magát, szenvedésüket 
valósággal magára vegye. Szívjósággal, nőies önfeláldozással 
igyekezve feladatának eleget tenni, úgy ahogyan azt „nem 
szabad” tulajdonképpen. Ezáltal érdemelve ki a „soror dolo- 
rosa” (fájdalom nővér) elnevezést Piszteler bácsitól, a bete
geket kezelésre cipelő robusztus segédápolótól, méghozzá az 
első napon már. Akiből — némileg talán konstruált módon — 
alighanem azért csinál az írónő lecsúszott értelmiségit, a kon
cepciós perek áldozatait annak idején túlbuzgón védő ügyvé
det, hogy vitapartnerként is méltó ellenfele lehessen Dopper 
Dórának, egyben pedig rezonőrje is a témának. És aki, pro
fesszionista védőpáncélt fejlesztve, jobbára bohóckodva bánik 
a betegekkel, kinél tetszést aratva, kinél nem, többnyire 
azokból váltva ki heves tiltakozást bánásmódjával, akik „elő
életükben” betöltött pozíciójuknál fogva is tiszteletet köve
teltek meg, képtelenül annak spontán kiváltására. Bárhogyan 
is legyen azonban, Piszteler bácsi a maga sokéves tapaszta
latával, Dopper Dóra küldetését illetőleg csakis szkeptikus 
lehet. Nem is csupán azért, mivel jól tudja: Dopper Dóra „be
vetésével” az igazgató mindenekelőtt az ő nyersnek és primi
tívnek bélyegzett, nem eléggé fehérkesztyűs módszerét kívánja 
ellensúlyozni. Egyben pedig őt magát is megregulázni.

Úgyhogy a tévéfilm a továbbiakban a pszichológusnőben és 
Piszteler bácsiban testet öltött kétféle halál iránti viszonyulás 
kettejüket mindinkább rokonszenwel összefűző párharca is 
lesz. Olyképpen, hogy pusztán a szituációból fakadóan, egye
dül Piszteler lehet a győztes.

Rögtön az elején, már a „lecsójelenetben” annak bizonyul. 
Amikor is a kórház egyik súlyos betege lecsót szeretne enni — 
egyszer utoljára még az életben. „Soror dolorosa” pedig gya
nútlanul besétál a morbid csapdába. Lecsót főz és beviszi a 
kórházba. Úgyhogy a beteg, megszegve a kölcsönös ámítás 
íratlan szabályait, nemcsak azt olvashatja Dopper Dóra fejé
re, hogy állapotát illetőleg mindeddig félrevezették, hanem 
még „rossz betegként” is viselkedik, „hisztériázik” , durván 
rátámad. Híjával a „kellő” , de aligha mindenkitől elvárható 
sztoikus magatartás képességének, amiért is Piszteler bácsinak 
kell közbelépnie. Azt téve, amit egyedül tehet: „leordítja” a



beteget, akkora pofont kínálva, „hogy a feje háromszor meg
fordul a nyaka körül” , ideálisnak semmiképp sem mondható 
módszerrel ugyan, de elcsendesíti. Más szóval „tüneti kezelést’9 
alkalmazva, de mitsem megoldva. Ekkor kezdek először a „túl
világ” felé tapogatózni.

Méginkább a következő jelenet nézése közben.
Ezerfelé szakadni ugyanis Dopper Dóra se képes. Amiért 

is egy idő múlva már csak a „kritikus esetek” ágya szélére 
telepszik, nekik suttog valamit. Vajon mit? — ezt ugyanis 
nem tudhatjuk meg. Alighanem azért, mert a szerző maga 
sem tudja, nem is igen tudhatja. Lévén az erre alkalmas szö
veg előállítása számára legalább olyan nehéz feladat, mint 
„szakmailag” hősnőjének is. Nem hallják meg, nem tudják a 
betegtársak sem. De azért éber szemmel figyelnek, rettegve, 
mikor kerülnek sorra. Ezért sikolt ja végül is az egyik öreg
asszony kétségbeesve: „Maga ne jöjjön ide! Maga a halál an
gyala!” Ügy hogy akaratlanul is az jut eszünkbe: ugyanebben 
a szerepben a papot a távozóban lévő hivők nem érezték, nem 
érzik „halálangyalnak” .

Így érkezik el az újabb lépcsőfok törvényszerűen oda, aho
vá csakis érkezhet. A  szituációban eleve benne rejlő kérdés 
konkrét felvetéséhez. Mégpedig a „vallásos öregemberről” 
szólva, aki nagyon is jellemző módon, maga hívja ágyához a 
pszichológusnőt. Hogy azután a nagyapjáról kezdjen mesélni, 
aki agonizáló víziójában „látta az istent” . Arról is, hogy mind
eddig maga sem kételkedett benne, hogy a végső percek elér- 
keztekor látni fogja. Most azonban kételkedés gyötri, ezért 
kéri „soror dolorosa” válaszát kételyeire. Megnyugtató vá
laszát természetesen. Dopper Dóra pedig mit is tehet mást 
— végtére is ez a feladata —, mint hogy megnyugtat. Alig
hanem először és utoljára tényleg sikerrel. Törvényszerűen 
hazugság árán.

Tulajdon bukása árán is egyben. Nemcsak azért, mert ezek 
után elbocsátják állásából — őszinte igazgatói és párttitkári 
sajnálkozás kíséretében. Mit tehetnek, ha egyszer nyilvános 
helyen folytatott vallási propaganda miatt feljelentés ment 
ellene az illetékes fórumokhoz, sejthetően a kórterem, érdeme
ire hivatkozó, különszobára és különleges bánásmódra igényt 
tartó funkcionárius betegének közreműködése következtében. 
Bosszú, rosszindulat, sőt irigység (!) által mozgásba hozott bu
taság folytán — végső fokon azt igazolva, hogy az efféle 
„csimborasszós” butaság kizárólag az ideológia talajából táp



lálkozhat csak. Más kérdés, hogy Dopper Dóra elbocsáttatása 
kiutat is jelent egyúttal, megmenekülést a teljes felőrlődéstől. 
Valóságos bukásának okait ugyanis feladatának megoldhatat
lansága rejti magában. Lélekbúvár létére lelkészt feladatköre, 
a semmivé váló semmibe való átsegítése.

Marad tehát továbbra is az ámító és önámító hazugságok 
közmegegyezéses rendszere, időnkénti kisebb-nagyobb kisik
lásokkal. Piszteler bácsi bohóckodása, szükség esetén pofon 
ígéretével megerősítve.

*

Megoldásként mindenképpen kevésnek tetszőn. De nyilván
valóan abból adódóan, hogy amíg az irracionális, transzcen
dens ideológiák, legfőképpen a vallások, a történelmi tapasz
talatok szerint képtelennek mutatkoztak az élet problémáinak 
valóságos rendezésére, megoldására, addig az erre úgy-ahogy, 
de mégis inkább (talán?) képesnek látszó racionális és tudo
mányos gondolatrendszerek képtelenek a halál kérdésének 
bármiféle feloldására. Amiből azonban mégsem következhet 
holmi szintézis megoldás gyanánt. Mert hát lemondhat-e az 
ember a valóságról, még akár a végén meztelen semmit kíná
ló valóságról is — „csak” azért, mert meg kell halnia? Annak 
kitalálása tehát, amit a voltaire-i recept szerint, ha nem lenne, 
ki kellene találnunk, aligha jelent kiutat, elméletit semmi 
esetre. Főleg, mert rég kitaláltuk, s túlléptünk rajta.

Úgyhogy még a „feloldás” lehetőségét is lejjebb, alacsonyabb 
szinten kell keresnünk. Ezt pedig a gyakorlati dolgok feltét
len közös nevezőre hozásáról való lemondás kínálhatja csak 
— amolyan hátsó ajtóként. Hogy aki ki akarja találni, újra
éleszteni vagy életben tartani a rég kitaláltat, zavartalanul 
kitalálhassa. Még akár a halállal szemben magukat ennél ke
ményebb legényeknek vélők számára is: hadd vigasztalják 
magukat a szembenézés képességének illúziójával. Hogy ama
zokkal ellentétben nekik (nekünk?) semmi szükségük semmi
féle kitalálásra...



ÜNNEP ÉS ÖRÖMÉLMÉNY 

Gondolatok Hódi Sándor egy írásának ürügyén

Képzeljünk el egy kullancsot vagy atkát — emberi értelem
mel és öntudattal. Vagy valami növényt méginkább. Végső 
fokon bármilyen folyamatosan táplálkozó élőlény megteszi, 
olyan, amelynek életében nem váltják egymást az éhes és 
jóllakott állapot szakaszai, vagy ha valamennyire mégis, hát 
éhségérzete oly magától értetődő természetességgel csillapít
ható, hogy ezek a szakaszok gyakorlatilag teljesen egybeol
vadnak. Rá sem ébred igazán az éhségérzetre, máris táplál
kozni kezd. Lehetne-e vajon fogalma ennek a még oly értel
mes élőlénynek egyáltalán táplálkozásról, éhségről, jóllakott
ságról, hogy az éhség csillapításának élvezetéről ne is beszél
jünk?

Hódi Sándor mindig mélyen humanista szempontokat szem- 
előtt tartó, ezek érdekében mindig mindenre kíméletlenül 
rákérdező, de egyben „utópisztikusán maximalista” igénnyel 
íródott könyvének, a Pszichológia és ideológiának utolsó, Hét
köznap és ünnep című írását olvasva áll össze bennem ez a 
fura gondolatsor, úgy tetszik, a szerző továbbgondolkodtató 
szándékának megvalósulását bizonyítandó.

„Szimuláció és illúziókeltette boldogságélmény ez. Pillanat
nyi megfeledkezés az érdekellentétektől megnyomorított élet
ről, a szembenállásokról, konfliktusokról, amelyek feloldha- 
tatlanul ott feszülnek a családon belül is nemek és generációk 
között” — írja ugyanis Hódi a családi ünnepekről, miután 
előbb kimutatta már a hivatalos, társadalmi jellegű ünnepek- 
ünnepségek látszatszerűségét és manipulatív voltát. Hogy ezu
tán az ünnepek minden válfajáról állapítsa meg: „Az ünnepi 
manifesztáció és demonstráció semmilyen formája sem nyújt 
többet vagy mást az összetartozás illúziójánál. A  valós és 
tényleges összetartozás permanens élménye helyett ezt kap
juk mint kárpótlást — ünnep formájában.” Annyit engedve 
meg mindössze, hogy „Az életnek ezekben a szimulált percei



ben a sehová sem tartozás és a társadalmi gyökértelenség ér
zése ideig-óráig megszűnik. Az interszubjektív viszonyok kap
nak egy kis pezsgést. S ennyiben vitathatatlan az ünnep sze
mélyiségéltető ereje. De csak ennyiben. Ez azonban mintegy 
mellékterméke az ünnepnek” . Ezt követően említi Ancsel Éva 
szociológust, aki szerint „csak a valóságos emberi közösségek
nek vannak »igazi« ünnepeik” . Mivel, amint azt ugyancsak An
csel Éva megállapítja, „csak ezek a közösségek, csak a bennük 
egymásra utalt egyének képesek az év bizonyos napjait kivé
telesen felszabadulttá és örömtelivé emelni” . Erre reagálva 
veszi aztán ki Hódi Sándor szinte számból a szót, tekintve, 
hogy magam is ezt kérdeztem pár pillanattal előbb, mielőtt 
sorait olvasva ideérkeznék: „Mármost a kérdés nemcsak az, 
hogy egyáltalán vannak-e ilyen valóságos emberi közösségek, 
hanem hogy ha volnának is, mi szükségük volna ezeknek ün
nepekre. Ha volnának, avagy ha majdan lesznek ilyen közös
ségek, lényegükből fakadóan feleslegessé fogják tenni az ün
nepeket, hiszen általuk az ünnep legfőbb funkcióját vesztené 
el: közösségpótló szerepét.” Semmivel sem kevésbé várt azon
ban számomra az a megállapítás sem, hogy „ . . .  messze még 
az idő, amikoron az embereknek már nem lesz szükségük az 
együvé tartozás demonstrálására, a közösségbe tartozás illúzi
ókkal fűszerezett élményére. Soká lesz még, mire a hétközna
pok olyannyira megszépülnek, olyan gazdag emberi tartalmat 
nyernek, hogy az ünnepek bízvást a történelem lomtárába ke
rülhetnek” .

Igen, ez az, mondom magamban egyetértve. Mivel valóban 
egyetértek — Hódi itt idézett gondolatainak egyik részével. 
Azzal, hogy „messze még az idő . . . ” , messze még a „betelje
sülés” . Ami viszont a „hétköznapok gazdag emberi tartalmát” 
illeti. ..  nos hát igen, ez ösztökél valójában nem annyira vi
tázni, hanem inkább sok mindent továbbgondolni.

Nem mintha az „ünnep mítoszának” éleslátó elemzéssel tör
tént szétrombolása felett sajnálkoznék. Vagy éppen a távoli 
jövő lomtárától félteném az ünnepeket. Annál kevésbé, mivel 
számomra az „ünnep” , „ünnepség” , „ünnepélyesség” s a velük 
rokon fogalmak legfeljebb a szatíraíró örömét, a dolgok felett 
való lebegés kicsit kajánul kellemes közérzetét jelenthetik csak, 
ami viszont — indulati töltetét tekintve mindenképpen — kö
zel állhat ahhoz, ami Hódi Sándorban is ott munkálkodik. 
Annyiban feltétlenül, hogy ugyanazon hiányérzetből fakadóan 
jutott kifejezésre.



Ez az tehát: a hiányérzet. Ez késztet valójában a dolgokat 
továbbgondolni.

Belőle kiindulva érzem ugyanis felvethetőnek: felszámolha- 
tó-e valójában Hódival közös hiányérzetünk? Felszámolható 
lesz-e valaha is az a valós, autentikus közösségélménnyel kap
csolatos hiányérzet, amire itt Hódi Sándornak az ünnepekkel 
kapcsolatos írásában sikerül rátapintani? Kitölthető lesz-e a 
még oly távoli jövőben is mással, mint az összetartozás puszta 
illúziójának segítségével? Egyéb híján akár ünnepekkel is. Lé
tezhet-e olyasmi, amit a „valóságos és tényleges összetartozás 
permanens élményének” nevezhetünk, s ha igen, eljuthatunk-e 
oda valaha is egyáltalán? Megszépülhetnek-e olyannyira a 
hétköznapok, hogy azok a maguk „hétköznapiságában” való
ban „szépek” legyenek? Annyira, hogy ha nem is az együvé 
tartozás élményének „illúziókkal fűszerezett” , de annak min
denképpen valamiféle külön demonstrálására ne legyen szük
ség.

Indokolt-e tehát, az ünnepekben (is) kifejezésre jutó „kö
zösségpótlék” fogalmával szemben, valamilyen minden tekin
tetben „valóságos közösségélményt” feltételezni? Nem csupán 
kívánalomként.

Számomra úgy tűnik, hogy nem. Tekintve hogy úgy érzem, 
az ilyenféle közösségélmény kifejezett örömforrásként, azaz 
élményként csakis „vágyott valami” lehet — hiányérzetünk 
következtében. Érzékeléséhez és értékeléséhez előbb a hiányát 
kell észrevennünk. Ügy mint a tiszta levegőét, amely akkor 
válik fontossá a szemünkben, ha az általunk belélegzett leve
gő „büdös” , fojtó számunkra. Ezért is az emberi értelemmel 
felruházott kullancsot, atkát, növényt emlegető nyitósorok, 
mivel hogy feltámadó kételyeim fogalmaink kialakulásának 
dialektikus gyökereire emlékeztetnek: olyasmire, hogy ha kö
rülöttünk szüntelenül világos lenne vagy szüntelenül sötét, 
sem a világosság, sem a sötétség létezéséről egyaránt semmit 
sem tudnánk. Amennyiben tehát szakadatlanul és folyamato
san elégíthetnénk ki valamely szükségletünket, voltaképpen 
nem is tudhatnánk annak létezéséről, mégkevésbé élvezhet
nénk azt. Amiért is aligha tekinthető véletlennek, hogy vala
mennyi alapvető szükséglete közül az emberiség nyilvánva
lóan a lélegzésről szerzett utoljára tudomást. Vagyis az öröm



élmény csakis a hiányérzet felkeltette vágy és kielégülés 
egymást váltogató folyamatának részeként, annak egyik fá
zisaként képzelhető el, válik létezővé számunkra. Tudatosodott 
élményként mindenesetre. Amennyiben tehát a közösség dol
gában „minden rendben van” , elképzelhetetlen, hogy pusztán 
a közösséghez való tartozás örömként legyen megélhető, kizá
rólag a hétköznapok szintjén méghozzá. Nem örülhetünk eleve 
és szüntelenül annak, hogy szeretjük egymást, vagyis a sze
retetnek is akkor örülhetünk csak, ha előzőleg a „szeretetnél- 
küliség” állapotát tapasztalhattuk, méghozzá annál inkább, 
minél hosszabb időn át tartó ilyen „fázis” után juthattunk 
hozzá. Na meg annál is inkább, minél inkább „újnak” számít 
még. Mert utána óhatatlanul ellaposodik, mintegy az unalom 
részévé válik.

De az unalomról később talán. Egyelőre ugyanis minden
képpen a múlt felé fordulva látszik érdekesebbnek megkérdezni, 
létezett-e bármelyik történelmi vagy történelem előtti korban 
valóságos közösségélmény. Vigyázat, közösségélmény és nem 
közösség, tekintve hogy az osztálytársadalmak előtti közösségi 
formák „valóságos” mivoltát nincs okunk kétségbe vonni. Leg
feljebb attól kellene óvakodnunk, hogy az „igazi közösség” 
fogalmát az „eszményi közösség” fogalmával keverjük össze.

Ennek az összekeverési lehetőségnek kapcsán merül fel 
ugyanis az elidegenülés fogalmának félreérthetősége. De ta
lán nem is annyira a fogalomnak, hanem inkább nyelvi meg
felelőjének, magának a szónak sajátja ez a félreérthetőség, 
méghozzá nem is magyarul csupán, mivel a német „Entfrem- 
dung” vagy „Verfremdung” s a szerbhorvát „otudenje” , vala
mint a latin eredetű „alienáció” változatai a különböző euró
pai nyelvekben ugyanezt a félreérthetőséget rejtik magukban. 
Valamiféle szemantikai pontatlanság folytán is szinte imma
nensen tételezve fel a romlatlanság, az eleve jó egyfajta pri- 
mér állapotát, valamit, amitől el kellett idegenülnünk, olyas
valamit, ami szinte elkerülhetetlenül is egyfajta eszményi 
állapot, vagy éppenséggel az „idill” állapotának képzetét kelti 
fel bennünk. Akár pusztán az egyénre, személyiségének fej
lődésére vonatkoztatva is, olyanféle megfogalmazásokban jut
va felszínre, hogy „az ember jónak születik” , mintha bizony 
az ember újszülöttként ilyen etikai értelemben akár jónak, 
akár rossznak lenne minősíthető. Pedig ez a minősítés, ponto
sabban az ilyen minősítést sugalló megfogalmazás, nemegy
szer a filozófia szintjén is kísért. Heller Ágnesnél is például,



akinek nyilvánvalóan igaza van, amikor határozottan tagadja 
valamilyen eleve adott és átörökítő gének által hordozott „ag- 
ressziós ösztön” létezését az embernél, s ilyenformán az em
ber megváltoztathatatlanul agresszív voltát is egyben, joggal 
bírálva és elítélve minden olyan elméletet, amely erre az ag
resszív ösztönre hivatkozva igyekszik az erőszak és a háború 
mindenkori elkerülhetetlenségét, sőt létjogosultságát bizonyí
tani és szentesíteni. Csakhogy ennek ellenére mégiscsak jo
gosan vethető fel a kérdés, hogy amennyiben az agressziónak 
kedvező létfeltételek mindig is adva voltak, nem csupán a tör
ténelemben, hanem a történelem előtti korokban, sőt az em
berfaj kialakulása előtti „prehumán közösségekben” , vagyis 
a még csupán majomként definiálható őseinknél is a hordán 
belül, olyképpen, hogy ezek a létfeltételek „kezdettől fogva” 
(de vajon hol a „kezdet” ?) más-más okokból, de szakadatla
nul újratermelődtek, amiért is az agresszivitás mindig is elő
nyös tulajdonságnak számított az egyedre nézve, végső fokon 
nem pusztán ideológiai jelentősége van-e — mert ilyen van, 
s ilyenként ez nem is közömbös — valamilyen „agressziós ösz
tön” létezésének. Lényegében ugyanez vehető észre azonban 
magánál Hódinál is, amikor kötetének egy másik írásában (A 
személyiség pszichológiája) Adler személyiségkoncepcióját bí
rálja. Első pillantásra nagyon is indokoltnak tetszőn állapítva 
meg, hogy „az egyén-környezet viszonyának »megoldási sémá
ja« gondolati alapját tekintve könnyen visszavezethető arra a 
társadalmi-tapasztalati bázisra, amely a kapitalista áruterme
lés és csereviszonyok alapvető sajátosságaként szükségképpen 
vált az emberek alapélményévé” . Ám ha ennek kapcsán me
gint csak egy pillantást vetünk a történelemre, s a történelem 
előtti korokra, illetőleg az utóbbiakat reprezentáló primitív 
közösségekre, figyelembe véve az állatok viselkedését tanul
mányozó etológia bizonyos megfigyeléseit is, azt hogy a hor
dában (falkában) élő állatoknál a hordán belüli hierarchia 
kialakulásában az agresszivitás mindig is döntő szerepet ját
szott* s hogy ilyen tekintetben aligha állhatott be valaha is 
„szünet” , a biológiai majd a társadalmi értelemben vett em
berré válás folyamán éppúgy nem, mint később a történelem
ben, másképp vagyunk kénytelenek látni a kérdést, s oda lyu
kadni ki, hogy itt mindössze arról lehet szó, hogy a „másokon 
való felülkerekedés célja” mindig is megvolt, éppen csak a 
kapitalizmus körülményei közt vált — bár aligha először a 
történelemben — többé-kevésbé tudatos „élettervé” , „megol



dási sémává” . Amennyiben pedig konkretizálni akarjuk a 
kérdést, egyszerűen nehezen hihetőnek tetszik, hogy ne alakult 
volna ki kisebbrendűségérzet abban a törzsi társadalomban 
élő gyerekben, aki társainál ügyetlenebbnek bizonyult — mond
juk a kezdetben játékként gyakorolt nyilazás mesterségében.

Vagyis hát jócskán benne járunk már az el nem idegenült 
állapot másik, az emberi nem egészének fejlődésére, illetve a 
történelemre vonatkozó értelmezésében, aminek kapcsán az 
„idillszerűség” látszata, az „elveszett paradicsom” képzete még- 
inkább szembeötlőnek látszik. Minden elidegenülés-elméletet 
messze megelőző korok mítoszaiba rögzültén is, mint amilyen 
a bibliai Edénkért, vagy a görög-római mitológia boldog 
aranykora, más formában bukkanva föl aztán a történetírás
ban, például Tacitus germánjaiban, megtalálható azonban 
Rousseau-nál éppúgy, mint Voltaire Vademberében, bárho
gyan is gúnyolódik az utóbbi, négylábon járáshoz való kedvet 
emlegetve, az előbbi felett. Az irokézeket tanulmányozó Mor
gan és nyomában Engels pedig még bizonyos tudományos ala
pot is biztosított ahhoz, hogy a modern ember természet
nosztalgiájától, civilizáció-csömörétől is befolyásolva, az „ősi 
társadalom” képét akarva-akaratlanul is emberségesnek, igaz
ságosnak lássuk, eszményinek értelmezhessük. Idillszerűbbnek 
a valóságosnál. Mégha az emberi társadalom fejlődésének eb
ben a szakaszában kétségtelenül volt is valami „idillikus” — 
annyiban, hogy a horda, nemzetség, törzs esetében nem be
szélhetünk olyan értelemben érdekellentétekről, mint az osz
tályokra tagolódó társadalmakban. Ezek a közösségi formáci
ók ugyanis, sokszor egyenesen hihetetlennek tűnő hierarchi
kus szerveződésük („szervezettséget” mondani alighanem nagy 
hiba lenne) ellenére „érdekazonos egységként” léptek föl a 
létért való küzdelemben, úgy a természettel, mint más közös
ségekkel szemben. Érdekellentétek a közösségen belül nem 
annyira csoportok, hanem inkább egyének közt jelentkezhet
tek, s nem utolsósorban az egyéneknek a hierarchiában elfog
lalt helye körül támaszthattak konfliktusokat. Ezt a sajátos 
és minden munkamegosztást és intézményességet időben mesz- 
sze megelőző hierarchiát, „kezdetben” , vagyis még a hordá
ban, tehát még állati és „félállati” szinten, nyilvánvalóan a 
testi erő és az agresszivitás határozta meg, később a nemzet
ségi-törzsi rendszer kialakulása után azonban ezek mellett alig
hanem más tényezők is közrejátszhattak: úgy tetszik, a tör
zsön belüli agresszivitás helyett, az erő és agresszivitás „ki



felé” való megnyilvánulásai, mégpedig a vadászatban vagy 
az ellenséggel szemben tanúsított bátorság és ügyesség, léptek 
fel ilyen rendezőelvként, harci erények esetében szoros össze
függésben annak szimbólumaival, illetve „tárgyi bizonyítéka
ival” , pl. az ellenséges harcosok levágott fejeivel vagy más 
testrészeivel. Amelyeknek, jóllehet semmi közük a termelőesz
közökhöz, éppen a hierarchiában elfoglalt hely jelképeiként, 
féltve őrzött személyi tulajdont is kellett képezniük, olykor 
bizonyára konfliktusokat is okozó féltékenység és irigység 
tárgyát. A  már bizonyos humanizáló tényezőként fellépő élet
kor mellett azonban szerepet játszhattak az „osztálytársada
lom előtti magántulajdon” bizonyos formái is. Számomra lega
lábbis igencsak tanulságos, amit Franz Boas Népek, nyelvek, 
kultúrák című könyvében a kwakiutl-indiánokról olvashatunk. 
Ezek az indiánok ugyanis személyi szükségleteiket messze meg
haladó mennyiségű takarót készítenek, illetve gyűjtenek össze 
maguknak, egyik-másik család birtokában többszáz is talál
ható, úgyhogy ilyenformán használati értékükön felül státus- 
szimbólumot is képeznek egyben. Ez pedig akkor is rendkívül 
elgondolkodtató jelenség, ha figyelembe vesszük, hogy egy 
indián törzs élete századunk első felében aligha felelhet meg 
pontosan az emberi civilizáció kialakulása előtti ősközösségi 
társadalmaknak, mivel a ma élő törzsi társadalmak nyilván
valóan maguk is hosszú fejlődési folyamat után váltak olyan
ná, amilyennek ma láthatjuk, vagy a közelmúltban láthattuk 
őket. Vagy ha a szóbanforgó „takarókultuszt” netán a magán- 
tulajdonon alapuló társadalmak valamiféle rejtett utakon be
szivárgott hatásának kell is betudnunk.

Bármi legyen is azonban e téren az igazság, mindenképpen 
nyilvánvaló lehet, hogy a törzsközösségek, szigorúan hierar
chikus rendjük, s általában is szokásokkal és „előírásokkal” , 
a legkülönfélébb „tabukkal” való rigorózus szabályozottságuk 
folytán, semmiképp sem jelenthetik a szabadság egykor léte
zett birodalmát számunkra. Nem veszett el tehát a Paradi
csom, mivel soha nem is létezett egyáltalán. Következésképpen 
„hétköznapjai” , ha nem is teltek kizsákmányoltságban vagy 
elnyomottságban, vagy ha nem is voltak a szó igazi értelmé
ben egyhangúak és unalmasak, félelemmel és szorongással te
linek annál inkább bízvást mondhatjuk őket. Bármennyire is 
ne a belső konfliktusok jelentsék itt a létbizonytalanság és a 
belőle fakadó félelem és szorongás legfőbb okát, hanem inkább 
a természettel folytatott küzdelem mindig meglévő veszedel



mei, valamint az ellenséges törzsek fenyegetése. Amennyiben 
tehát az ünnepek kérdéséhez kívánunk visszatérni, illetőleg 
az ünnepek eredetét s a bennük fellelhető közösségélmény 
mibenlétét firtatni, mindenképpen e szüntelenül meglévő fé
lelem és szorongás figyelembevételével kell szemlélnünk őket. 
Ezt téve aztán nagyon is világosan megmutatkozik, hogy a 
primitív társadalmak ünnepei sem lehettek mentesek bizo
nyos pótélményt nyújtó szereptől, valóságtól való menekülést 
kínáló funkciótól, mégha ilyenként nem is annyira a hétköz
napok egyhangúságának és unalmának megtörését szolgálták, 
hanem inkább a félelem és szorongás elűzését, annak mintegy 
katartikus és felemelő örömérzésbe torkolló levezetését biz
tosították. Kezdetben, a gyűjtögető és halász-vadász életmód 
mellett mindenképpen, alapjában véve pedig továbbra is, ám
bár egy viszonylagos bőségben és biztonságban élő földművelő 
törzsközösség esetében az ünnepeknek és ünnepségeknek már 
bizonyos egyhangúságot megtörő szerepe is lehetett. Főleg 
mert az ősfoglalkozások közül, szemben a tagadhatatlanul küz
delmes, de még csak fenntartással munkának mondható, s 
egyben változatos izgalmakat is kínáló vadászattal, valamint 
a szerencsés körülmények közt olykor még boldog semmitte
vésre vagy kedvtöltő művészkedésre is lehetőséget nyújtó 
pásztorkodással, éppen a legtöbb biztonságot kínáló földmű
velés mondható nehéznek és egyhangúnak, a leginkább „robot
szerűnek” . Amiért is a biztonság és az egyhangúság közötti 
szoros összefüggésen, ha úgy tetszik, éppúgy eltűnődhetünk, 
mint azon, hogy eredetét tekintve a magyar „munka” szó 
(akárcsak a román „muncá” is) a földművelő életmódot foly
tató szláv népek szenvedést, kínlódást jelentő „muka” szavával 
áll összefüggésben. De talán még az is eszünkbe juthat, hogy 
a termelő munka éppen a földműves tevékenység során vált 
első ízben igazán terhessé és kellemetlenné, olyan valamivé 
tehát, aminek folyamatosságát nem ártott periodikusan vissza
térő ünnepekkel, különféle termékenység-szertartásokkal meg
törni, egyben pedig, ha erre lehetőség kínálkozott, másokkal 
— nőkkel vagy rabszolgákkal — elvégeztetni.

Akár félelmet és szorongást feloldó szerepet, akár pedig 
egyhangúságot megtörő feladatot tulajdonítunk azonban ezek
nek az ünnepeknek, „hétköznapellenességükből” való eredez- 
tetésük látszólag kerül csupán mágikus-kultikus szerepkörük
ből való származtatásukkal ellentmondásba. Ez az ellentmon
dás ugyanis nyomban feloldódik, amint az „ősi társadalmak”



ünnepeinek „társadalmi funkcióját” az általuk nyújtott szub
jektív élménytől elkülönítjük. Vagyis a különféle rituális tán
cok, áldozati szertartások, férfiavató ünnepségek és egyebek, 
tudatosan a különböző természetbeli erők (szellemek) vagy 
természetfeletti hatalmak (istenek) megnyerésére szolgáltak 
ugyan, gyakorlati eredményük azonban csakis pszichológiai 
természetű lehetett: egyfajta, a mindennapiság „normális” 
állapotából kiröpítő örömélmény, eksztázis létrehozása. Ez az 
eksztázis aztán, éppen mert a közösség minden tagja (bár nem 
feltétlenül azonos szerepben) részt vett ezekben a rendezvé
nyekben, szükségszerűen eredményezett valamiféle közösség
élményt, a közösséghez tartozás megerősítését, tudatosodását, 
manifesztációját szolgálta — mellesleg a közösség más közös
ségekkel szembeni határát is megvonva egyben —, ez pedig, 
annál a ténynél fogva, hogy a közösségélmény ilyenféle ma- 
nifesztációjára egyáltalán szükség volt, végső fokon a közös
ség önmagában való élménnyé válásának lehetetlenségére, im
manensen való átélhetetlenségére kell, hogy figyelmeztessen. 
Arra, hogy a közösség, illetve a hozzá való tartozás különleges 
körülmények közt és rendkívüli állapotban, a normálisnak 
tekinthetőtől elidegenítetten válhat csak örömöt is nyújtó for
mában átélhetővé. Azáltal, hogy az ilyenkor létrejövő tömeg
eksztázis során az énhatárok mintegy eltűnnek, egyetlen közös 
énné, vagy inkább a résztvevők „énjeit” egybemosó közös eu
fórikus állapottá olvadnak össze — ideig-óráig persze, mivel 
az eksztázis csupán kivételes körülmények közt, mesterséges 
gerjesztés útján érhető el, s időbeli korlátok közé szorítottan 
tartható fenn csak. Mert utána menthetetlenül bekövetkezik 
a kijózanodás, s lesz a közösségélmény, éppen az élményként 
aligha jellemezhető permanens állapottól való „elidegenítő 
eljárás” folytán, tartós formában is érzékelhető — nem utolsó 
sorban az emlékezetben rögzült és újra elérni kívánt extatikus- 
euforikus állapot révén.

Bizonyos értelemben szintén pótélmény, méghozzá egy para
dox módon egyelőre még a „valódit” behelyettesítő pótélmény 
tehát. Olyan pótélmény, amely ugyancsak a maga „személyi
ségéltető ereje” folytán vált közösségszervező tényezővé. An
nak az eufórikus vagy extatikus, mámorosként is jellemezhető 
állapotnak segítségével, amelyet a törzsi társadalmat történel
mi sorrendben követő teokratikus osztálytársadalmaknak, pap
királyságoknak, isten-császárságoknak, a különböző szakrális 
tömegszertartások mozgatóereje által, szintén sikerült létre



hozniuk. Most már inkább a társadalmi gyökerű gondok-ba- 
jok elfeledtetését szolgálva, vagy éppen az osztálykülönbségek 
átmeneti megszűnésének illúzióját is keltve egyúttal, mint 
ahogy megvolt az ilyenféle funkciója a különböző kultikus 
megnyilatkozásoknak és tömegmanifesztációknak a klasszikus 
ókorban is, gondoljunk a görögök bachanáliáira és a római sa- 
turnalia-ünnepségekre. Hasonló szerepük volt azonban a vi
lági természetű rendezvényeknek is, s ez alól alighanem még 
a nemes vetélkedőként számontartott olimpiák sem képezhet
tek kivételt, nem beszélve természetesen a rómaiak gladiátor
küzdelmeiről és véres cirkuszi játékairól. Velük szemben a 
kereszténység templomi szertartásai kétségtelenül az össze
tartozás — kezdetben „valósabb” közösséget is tükröző — 
örömélményének kifejezésre juttatására egy kifinomultabb, 
letisztultabb, „deszexualizáltabb” formáját hozták létre, ame
lyek mellett azonban, mintegy a siralomvölgy képzetének el
lensúlyozására is, az egész középkor során, többé-kevésbé meg
tűrt formában, mindig is jelen voltak a kollektív örömélmény 
„barbárabb” , „dionüzoszibb” , orgiaszerűbb megnyilvánulásai 
is, mint amilyenek pl. a karneváli ünnepségek, „mellékesen” 
azonban még az inkvizíció nyilvános autodaféinak is lehetett 
ilyen szerepük, cseppet sem „illegális” formában, hanem az 
egyházi és világi hatalom hivatalos, sőt tudatosan manipulatív 
célzattal történő szervezésében. Mindezek a rendezvények, il
letve az általuk létrehozott „közösségélmények” azonban már 
nemcsak abban az értelemben elidegenültek, mint a primitív 
közösségek ünnepségei, olyképpen, hogy az eksztázisállapot ré
vén a közösséghez tartozás autentikusnak tekinthető élményé
nek átélését-érzékelését teszik lehetővé, hanem a szó elember- 
telenedést kifejező értelmében is: hamis és illuzórikus közös
ségélményt „éltetnek át” , s nem annyira belülről gerjesztettek 
csupán mesterségesen, hanem kívülről illetve felülről is, ami 
annyit jelent, hogy a szított eksztázisban „feloldódók” mellett, 
mögött, fölött, a hideg fejjel mesterkedők, a „részegek közt 
józanok” számítóan működő, tömeghisztériát szító csoportja 
is megtalálható. A  már említett cirkuszi játékok, az eretnek- 
és boszorkányégetések esetében éppúgy, mint Mussolini vagy 
Hitler beszédei esetében, hogy csupán a legszélsőségesebb ilyen 
extatikus elemeket magukban hordozó manifesztációkat említ
sük a közelmúlt történelméből. Amelyekkel szemben az ünne
pek és ünnepségek konszolidált formái kevésbé mondhatók 
extatikusnak, sokkal inkább „reprezentatív” viselkedést, mint



spontánnak hitt érzéseket kiváltók, úgyhogy tömeghisztéria 
helyett jobbára a „tömeghipokrízis” jelenségét, a „díszlépés 
komolyságát” produkálják csak. Amiért is ugyancsak mani- 
pulatív „közösségszervező” és „személyiségéltető” szerepüket 
inkább csak a keretükben sorra kerülő hivatalos rendezvénye
ken kívül töltik be úgy-ahogy, amennyiben ezek végetértével 
jól esik beülni valahová „egy pofa sörre” . . .  Sokkal inkább 
spontánnak tetsző és extatikus élményt nyújtó hatások nap
jainkban többnyire a politikai szférán kívül mutatkoznak meg, 
korunk pop-fesztiváljainak vagy futballcsatáinak esetében, 
úgy is mondhatnánk, hála istennek, de azért korántsem ve
szélytelen jelenségek okozóiként, közvetlenül a szórakoztató
ipar rendezésében, ám közvetve a politikai természetű mani
pulációnak is téve bizonyos szolgálatokat. Vagy éppen köz
vetlenül is, ott ahol a politikai apparátus a szórakoztatóipar 
eszköztárát, sőt annak közvetlen közreműködését veszi igény
be — ahogy az amerikai elnökválasztások során történik. Po
litikai célzattal, de lényegében a „felhajtás” eszközeivel, kül
sőségeivel, mintegy a politika „körítésének” segítségével adva 
meg a lehetőséget a hétköznapok világából, egyben pedig a 
hétköznapok gondját-baját valóságos közösség híján tulajdon
képpen megoldani hivatott politika világából is kiröpítő pü- 
lanatnyi örömélményhez.

Minél távolabbra lehetőleg a hétköznapoktól. Azoktól a hét
köznapoktól, amelyek, az ünnepek vagy kivételes ünnepi pü- 
lanatok egyhangúságot megtörő hatása nélkül, vagy azért el
viselhetetlenek, mert tele vannak gonddal-bajjal, vagy azért 
csupán — mert hétköznapok.

*

„ . . .  az úgynevezett »nagyon is emberi« csaknem mindig 
egyenlő valami ember előttivel, vagyis hát olyasmivel, ami 
közös bennünk és a magasabb rendű állatokban” — olvasom 
Konrad Lorenz könyvében, a Salamon király gyűrűjében. Azért 
ütve föl és keresve ki benne a fenti mondatot, mivel, most 
már öröm és eksztázis lehetséges forrásai után kutakodva, va
lamint az örömteli hétköznapok lehetőségét vizsgálgatva, alig
hanem újra az „ember előttihez” kell visszanyúlni. Akkor is, 
ha a jövőt fürkésszük.

Ugyanezért lapozom föl Jane van Lawick-Goodall „csimpánz



könyvét” , Az ember ámyékábant is. „Eltűnődtem azon — írja 
ugyanis Goodall két állatkerti csimpánzról —, hogy milyen 
régen el kellett feledniük már az indákat, a puha földet, az 
ágakon való hintázást és az erdei vágták izgalmát, amikor 
anyjuk szőrébe kapaszkodtak. Most már nyilván csak a táp
lálkozás jelentette az egyetlen örömet számukra, de nem él
vezhették a zamatos rovarokra való vadászás ízét és soha 
többé nem mászhattak örömteli horkantások közepette a hús 
fa törzsén a napérlelte gyümölcs felé. És milyen hosszúnak 
tűnhet az étkezések közötti idő olyan állatok számára, ame
lyek természetüknél fogva egész álló nap szeretnek enni!” 
Ezt is tennék bizonyára ott a ketrecben is, gondolom ezután, 
s ha az állatkerti gondviselők „jóvoltából” ez megadatna szá
mukra, nyilván „halálra zabálnák” magukat szegények, alig
hanem merő unalomból csak. Élelemkereső tevékenység híján 
ingerigényből csupán, úgy is mondhatnám, örömigényből. Kel
lőképpen jóllakottan tehát, agyuk kívánja a táplálékot, to
vábbra is a testük helyett.

De talán túlságosan is előrefutottam itt, túl hamar jutottam 
el az unalomig. Ahelyett, hogy a létszükségleteink kielégítését, 
a szorongató hiányérzet okozta feszültség felengedését emlí
teném elsődleges örömforrásként. Sőt talán „eksztázisigényt” is 
emlegethetnék, bármennyire is annyira rokon csupán az öröm 
fogalma az eksztázissal, amennyire minden öröm szükségszerű
en kilendülés az eksztázis felé. Ezenkívül pedig arra sem árt 
emlékeztetni, hogy nem csupán az ünnepek és ünnepségek ke
retében átélt örömök minősíthetők extatikusnak, hanem az ün
nep fogalomkörén teljességgel kívüleső örömök is, azok tehát, 
amelyeket semmiképp sem tömegben, hanem csupán kisebb 
csoportban, párosán vagy éppen egyedül él át az ember, s 
nem is csak a közvetlen létszükségletek kielégítéséből, illetve 
azok élvezetté „nemesedett” meghosszabbításából fakadó örö
mök sorolhatók ide, illetve azok, mint például a szexuális 
kielégülés, az alkohol és egyéb narkotikumok fogyasztásából 
származó élvezetek, melyeknek természetüknél fogva priméren 
is közük van az eksztázishoz. Hanem az úgynevezett intellektu
ális örömök is, mint amilyen a műélvezet, az aktív művészi 
munka, a sikeres tudományos tevékenység és ezen belül a 
felfedezés öröme — gondoljunk csak Arkhimédész „heuréká- 
jára” — s általában is az eredményes problémamegoldás fe
letti öröm, mindazok az örömök tehát, amelyeknek természete
sen csak kiváltó oka intellektuális természetű, a rájuk való



reagálás viszont már emocionális jelenség. Ilyen értelemben 
tehát extatikus is, valamennyire még akkor is, ha az örven
dező magatartása csendes és nyugodt, vagy éppen mindenben 
megfelel a kifogástalan társasági viselkedés szabályainak. Sőt 
valahogy éppen az intellektuális örömök kapcsán merülhet 
fel leginkább a gyanú a rendkívüliség, a kivételes élmény 
iránti igényt illetőleg, mivel a biológiai örömök a szervezet 
szükségleteivel, belső életritmusával állnak szoros kapcsolat
ban, úgyhogy nem látszik alaptalannak a feltevés, miszerint 
ezek terén a kivételes és rendkívüli igénylése akkor válik 
kifejezetté, ha az értelem „munka nélkül” marad, tétlenségre 
van kárhoztatva, képtelen kielégíteni sajátos, önmagát fog
lalkoztató, kreatív szükségleteit. Ügy tetszik azonban, hogy 
nem csupán az élettani jellegű élvezetek hajszolása, a „má
morigény” felé kísérelhet meg ilyen esetben kitörést az em
beri intellektus, hanem az agresszió felé is, rombolásban, sza- 
dizmusban, öncélú bűnözésben élve ki magát, éppen az ag
resszió okait és mibenlétét illetőleg hozva létre azt a sajáto
san paradox helyzetet, hogy ahol az alapvető emberi szük
ségletek kielégíthetősége megoldatlan, ott azok megoldatlan
sága lesz az agresszív magatartás okává, ahol viszont ezek 
lényegében megoldottnak tekinthetők, ott éppen megoldottsá- 
guk. Ügy is mondhatjuk tehát, hogy ahol a létproblémák meg
oldottak, ott a „problémamentesség” jelentkezik probléma
ként. Ezért beszélhetünk talán „másodlagos problémakörről” .

Amit talán „luxusproblematikának” is nevezhetünk. Vagy 
éppen az „unalom problematikájának” hasonló joggal.

Nézőpont kérdése természetesen, hogy minek nevezzük.
Társadalmi helyzetből fakadó nézőponté is, mivel az eli- 

degenültség problémakörének egy részét, azokat a problémá
kat, illetve szubjektív megélésüket, amelyek az alapvető lét- 
szükségletek kielégíthetőségének biztosítottságán túl jelent
keznek a társadalmi fejlődés során, pl. az elmagányosodott- 
ságból, eltárgyiasodásból, elüzletiesedésből stb. fakadó rossz 
közérzetet, s az erre való reagálás különböző formáit, az élet 
értelméről, céljáról való „filozofálást” , a felfokozott szexuali
tást, s a belőlük fakadó problémákon való „rágódást” , a sze
relem körüli „lelkizést” , a kábítószerek élvezését, a destruk
tív magatartást, a belső meghasonlottságból eredő öngyilkos
ságot és egyebeket, a nincstelenek, az alapvető létszükségle
tekkel küszködök hajlamosak — nagyon is érthetően — nem 
valósnak, erőszakoltnak, mondvacsináltnak tekinteni. Egyebek



mellett értetlenül fogadni az ilyen tárgyú művészeti alkotá
sokat, filmeket mindenekelőtt, úgy tekinteni ezek szereplőire, 
mint akiknek „túl jó a dolguk” . Olyanféle, végül is dühkitö
résbe torkolló riadt értetlenséggel bámulva a látottakat, mint 
Az autóbusz c. emlékezetes török-svájci film döbbenetes kép
sorának svédországi szexklubba tévedt kiéhezett török ven
dégmunkása — szimbólummá váltan ébresztve rá a film né
zőit világunk univerzális értelemben is érvényes „tudathasa
dásos” állapotára. Arra, amit valójában nagyon jól tudunk: 
hogy bolygónk e tekintetben földrajzilag, de nem csupán 
földrajzilag, két részre oszlik, egyfelől az alapvető létproblé
mák szorításában vergődő nagyobbik, másfelől a „prob- 
lémátlanság problémáival” szembekerült kisebbik részre. Úgy
hogy a „nagyobb rész” felől tekintve a „kisebb rész” mara
déktalanul irigylésre méltónak, „ígéret földjének” látszik, olya
nok lakóhelyének, akik nem is tudják magukról, milyen bol
dogok, s éppen ezért meg sem érdemlik mindazt, ami a sors 
kegye folytán kijutott nekik. Nem mintha a „szekundáris 
problémakör” nem lenne valóságos és ténylegesen szorongató, 
vagy mintha mindenképpen valóságos problémáinak valami
féle „ősoka” kizárólag az unalomban lenne fellelhető, bizo
nyosnak tetszik azonban, hogy annak egyik problémateremtő 
faktoraként, a tartalmatlanság és üresség érzete, az önma
gunkkal mit kezdeni nem tudás rendkívülit, „kalandot” , „csúcs
élményt” , tömeg- vagy „magán”-eksztázist hajszoló, egysze
rűsítve unalomnak mondható közérzete is „felzárkózik” már 
az egyéb tényezők mellé. Alighanem csak arányait tekintve 
először a történelemben. Gondoljunk csak a letűnt korok ural
kodó osztályaira, arra, hogy a mindenkori uralkodó rétegek 
valójában sohasem voltak képesek tagjaikat maradéktalanul 
társadalomszervező vagy termelésirányító szerepben foglalkoz
tatni, egy részük a szó igazi értelmében mindig is élősködővé, 
„herévé” vált, kizárólag az élvezetek hajszolásában élte ki 
magát, legalábbis életének egy bizonyos szakaszában. Mert 
amint tudjuk, Szent Ágostonnak is megvolt a maga arany- 
ifjú-korszaka, s hogy Tacitus egyszer már említett germánjai 
is éppen az élveteg elpuhultság ellenpontozásaképpen lettek a 
fegyelmezettség, a harci erények és a „tiszta erkölcs” példaké
pei, aminek azonban a germán törzsi nemesség „nagy zabálá- 
sai” és féktelen ivászatai mégiscsak ellentmondani látszanak 
kissé. Történelmileg újnak ilyen formán ez a jelenség annyi
ban mondható csupán, amennyiben a legfejlettebb fogyasztói



társadalmakban a lakosság jelentős többségnek is mondható 
része került a valamikori uralkodó osztályok helyzetébe — nem 
„hereként” és csak e tekintetben. Annyiban, hogy amint azt 
Fromm is megjegyzi, igazgyöngyökre ugyan manapság is ke
veseknek van pénzük, hozzájuk megtévesztésig hasonló ha
misakat azonban sokan vásárolhatnak. Vásárolnak is, nemegy
szer „unalomból” csak.

Természetesen az unalom ilyen kiemelt szereppel való fel
ruházása ellen felhozhatónak látszik, hogy a szórakozás min
denek fölé helyezése, az élvezetekbe való elmerülés, az eksztá
zis különféle formáinak hajszolása elsősorban félelemből és 
szorongásból fakad, azok elűzésére szolgál. Alighanem joggal 
is, mivel a viszonylagos anyagi jólét csak kevesek számára 
annyira magától értetődő és stabil valami, hogy pusztán el
vesztésének lehetősége is ne keltsen szorongó érzéseket, emel
lett pedig az emberi kapcsolatok labilissága, bonyolultsága, 
legfőképpen az elmagányosodás, éppen a jólét feltételeinek 
megteremtése, illetve megfeszített újratermelése következté
ben, szintén a legkülönbözőbb félelmek és szorongások for
rása lehet. Csakhogy ami jó a gondok-bajok elűzésére, ugyan
olyan jó az unalom megszüntetésére is, amiért is kétségesnek 
látszik, nem mutatkozna-e meg az unalom ilyen kivételes él
ményeket, „ünnepi pillanatokat” kívántató szerepben maximá
lis létbiztonság és hibátlannak tekinthető interperszonális kap
csolatok mellett is, elméletileg „elrontva” azokat, amennyiben 
valami csoda folytán létrejönnének, gyakorlatilag azonban 
létrejönni sem engedve őket. Nem szólva arról, hogy az una
lom, a „problémátlanság” szintén a félelem és szorongás for
rása lehet — az ún. „létszorongásé” , a pusztán absztrakt, egy
szerűen a halál elkerülhetetlenségének tényéből fakadó ha
lálfélelemé is. Konkrét problémák híján, agyunk „éhsége” 
következtében, annak folytán téve bennünket az „unalomél
mény” áldozatává, hogy mindannyian mindent készen kapunk, 
mások gondoskodnak rólunk, vagy mi egymásról, lényegében 
mindegy, amennyiben ez a gondoskodás nem egyéb, mint 
pontosan bejáratott és kockázatmentes rutincselekvés. Legin
kább az elevenebb szellemekre nyomasztóan ható, semmilyen 
kreatív képességet nem igénylő tevékenység, aminek hatása 
ellen mindenképpen a rendkívülinek hitt élmény keresése kí
nál védekezési lehetőséget — ami esetenként agresszív cselek
vést is jelenthet. Nem kevésbé ez ellen az „unalomelmélet” 
ellen látszik szólni azonban az is, hogy a modem ember élete



a szó igazi értelmében nem tekinthető egyhangúnak, hogy 
valójában összehasonlíthatatlanul sokszínűbb is bármely ré
gebbi kor bármilyen társadalmi helyzetben lévő emberének 
életénél, akkor is, ha figyelembe vesszük, hogy a valós élet
helyzeteket, a közvetlenül megélt dolgokat illetőleg ez már 
nem látszik ennyire egyértelműnek. Inkább csak a „konszoli
dált” , intézményesen biztosított örömélmények területére vo
natkoztatva látszik érvényesnek ez a sokszínűség a múlttal 
szemben, ám illetőleg elég, ha arra gondolunk, milyen kivé
teles élménynek számított egy operaelőadás Emma Bovary 
vagy a Fidelio előadása a Buddenbrook-ház kis Hannójának 
életében, ma viszont az ilyen természetű élmények, akár a 
tévé jóvoltából is, teljességgel a hétköznapok részét képezik. 
Apró színfoltokká zsugorodva, mint amikor a festői vásznon 
a kis tarka ecsetvonások ún. „optikai szürkévé” olvadnak ösz- 
sze.

Úgy is mondhatnánk tehát, hogy a technikai haladás, min
denekelőtt az elektronika közbejöttével, az egykor ünnepi és 
kivételes megszűnt ünnepinek és kivételesnek lenni. Teljesen 
a hétköznapok szintjére „süllyedt” , s ennek megfelelően el is 
veszítette intenzitását. Velük szemben viszont, ugyancsak a 
technika jóvoltából, a termelő munka tagadhatatlanul köny- 
nyebbé, de ugyanakkor egyhangúbbá, unalmasabbá is lett, 
a szó egyáltalán nem „festői” értelmében szürkévé fakult, s 
éppen az anyagi jólét további fenntartásához-fokozásához szük
séges tömegtermelés mellett nehezen is képzelhető el, hogy 
akár a jövőben is olyanná legyen alakítható, hogy az embe
rek többsége számára örömforrásul is szolgáló alkotói fela
datot kínáljon — akkor sem, ha e téren a lehetőségek sok
ban még kiaknázatlannak tűnnek. Többet ígérhet a hobby, a 
szabadidőben végzett kedvtelés, amely alkotói elemeket is 
tartalmazhat, esetenként tudományos és művészi tevékenység
gé is kinőhet. Ugyanakkor azonban az igazi művészi tevé
kenység, a művésszé válás, csupán kevesek számára ígérkezik 
járható útnak, vagy ha mégsem így lenne, nyomban felme
rülhet a kérdés, kinek számára produkálhatna művészetet 
ennyi művész. Ki-ki magának, a saját gyönyörűségére talán, 
ami a művészet mindenfajta informatív-kommunikatív szere
pének megszűnésével lenne egyenlő, ahol tehát mindenki mű
vész lenne, senki se lenne az többé. Alighanem még a szó 
önértékelést növelő értelmében sem, a szubjektív életérzés 
tekintetében, mivel többé egyetlen „művész” se mondhatná



vagy hihetné magáról, hogy a maga területén kivételes vagy 
legalábbis egyedi, semmi máshoz nem hasonlítható dolgok 
alkotására képes. Ennek kapcsán érdemes talán arra utalni, 
hogy régebben ennek lehetősége a termelő munka bizonyos 
területein is sokkal inkább megmutatkozott, pl. a kisipar te
rén — sajátos, immáron muzeálisnak tetsző jelenségként, el
vétve még ma is találkozhatunk munkájukra büszke, többnyi
re idős kézművesekkel. Akik olykor megmosolyogtató figu
ráknak tűnhetnek ugyan számunkra, magatartásuk azonban 
arra is emlékeztethet, hogy mások elismerésének kiváltása, 
„önmagunk csodáltatása” alighanem általános emberi igény, s 
szerencsésnek mondható, ha hasznos, konstruktív formában 
juthat kifejezésre. „Általános emberi” mivoltából adódóan 
alighanem megint csak valami „ember előtti” is egyúttal, 
olyasvalami, ami az emberré válás során egyre jelentősebb 
szerepet kapott, bizonyos szinten azonban már a homidák, az 
„emberfélék” különböző fajainak egyedei között is megvolt 
— mindenesetre a társak csodálatának felkeltésére irányuló 
törekvés ma élő legközelebbi rokonainknál, a csimpánzoknál 
szintén megfigyelhető. Feltehetőleg a „csodálás igénye” is, 
mivel a „csodáltatok” bizonyára egy létező igényt elégítenek 
ki, úgy ahogyan azt a művészek teszik. Szándékuktól függet
lenül, s természetesen mindig egyéb célzattal is, ez az „egyéb 
célzat” , a tartalom, a közlendő azonban éppen ebben az el- 
képzelhetetlenségében elképzelt, problémátlan világban lenne 
problematikus. Ilyen világ részeként ugyanis a művészek sze
repe legfeljebb sterilen gyönyörködtető, „dekoratív” lehetne 
csupán, ami a képzőművészet és a zene esetében úgy-ahogy 
biztosíthatná talán a továbbélés lehetőségét, ám az irodalom 
esetében ez már több mint kérdéses, feltéve, hogy már a prob- 
lémátlanság problémái sem képezhetnék irodalmi alkotás tár
gyát. Ami végeredményben annyit jelentene, hogy az irodalom 
számára legfeljebb a mozgalmas és véres történelem, az ag
ressziókban bővelkedő múlt képezhetne témát mindössze, szük
ségszerűen visszakívántatva mindazt, amit ma meghaladni kí
vánunk. Mintegy a nivelláltság drámátlan világába drámát 
követelőn is egyben. Nem mintha egyedül a művészet és ezen 
belül az irodalom „megrontó” szerepére hárulna ez a nagyon 
is vitatható feladat, mivel az irodalom szerepe itt sem lehetne 
más, mint ami eddig is volt: rejtetten meghúzódó tendenciák 
felszínre hozatala, kimondása az addig ki nem mondottnak. 
Annál is inkább, mivel úgy tűnik, a kiegyenlítettség állapota,



mint elérni kívánt állapot, az anyagi jólét és a szellemi szük
ségletek kielégíthetőségének egy bizonyos fokán túl elkerül
hetetlenül veszíteni kezd vonzerejéből, s már pusztán az el
sődleges problémák megoldottsága folytán, az „unalom-fak- 
tor” gátló fellépte következtében is, az egymáson való feltil- 
kerekedés tendenciájának kezd kedvezni inkább. Félő, hogy a 
többség esetében feltétlenül, alighanem azok kivételével, akik 
a „betelj esültség” így értelmezett állapotát egy bizonyos min
denek felett álló absztrakt rendezőelvként érzik kívánatosnak 
és elérhetőnek. Racionális meggondolásból fakadóan, de au
tentikusnak tekinthető érzelmi alapok nélkül. Ahhoz az em
berhez hasonlatosan, aki azért hisz Istenben, mert a vallás 
társadalmi hasznosságáról van meggyőződve.

Nagyon messzinek, elérhetetlen messzeségből felködlőnek 
tetszik tehát az emberi közösség fejlődésének minden olyan 
fázisa, amely a maga betelj esültségében, a kivételes, extati- 
kus, „ünnepi” örömélmények keresését tehetné feleslegessé, 
mindazt tehát, aminek átélésére jobb híján akár holmi ünnep 
is lehetőséget nyújthat — attól függ, kinek számára. Főleg 
mert az egybetartozás tudatának egymás szeretetére vissza
vezethető élménye — legyen bár átélhető önmagában, pusztán 
a hétköznapok gazdagsága következtében vagy csupán mani- 
fesztációk áttételének segítségével — megint csak visszavezet
hető a közös fenyegetettségre, a szorongásra, a veszéllyel szem
beni védekező „összebúj ásra” , végső fokon másoknak e sze- 
retetből való kizárására, s ilyenformán ismét csak valamiféle 
partikuláris közösséget, illetve közösségélményt feltételez csak. 
Megint csak nem olyat, amit a „beteljesültség” állapotának 
tekinthetnénk. Olyannak, ami magát a szeretetet is fölösle
gessé tenné. Mert azzá tenné.

De talán térjünk vissza a jelenbe inkább. Félmilliárd éhe
zőnkhöz, neutronbombáinkhoz, „helyi” háborúinkhoz. Olajfol
tos tengereinkhez, szennyeződő légkörünkhöz, oxigénforrásul 
szolgáló pusztuló őserdőinkhez. Kábítószerélvezőinkhöz és bű- 
nözőinkhöz. Öngyilkosainkhoz és magányos öregjeinkhez. Vé
res merényleteinkhez és túszdrámáinkhoz...  Hogy ezután 
nyomban ráébredhessünk: egyelőre mégsem az unalomtól kell 
félnünk, mégkevésbé a művészet halálától félteni az emberi
séget. Sokkal inkább a problémák megoldatlanul maradásától, 
mint túl jól sikerült megoldásuktól.



BOLONDOK ÉS SZABVÁNYEMBEREK 

Az antipszichiátria antimítosza

Mélyrehatolóan leleplező múként számbavéve teszem le Tho- 
mas S. Szász magyar származású neves amerikai pszichiáter 
könyvét*, tárgyát új oldalról megragadó tudományos mun
kaként. Szerzőjéről egyébként is tudom, hogy szemléletmódja 
folytán szakmai körökben sem kis vihart kavart munkásságá
val. Amint az a jó szokásom szerint előre elolvasott utószóból 
is kiderül, első művének megjelenése után azzal bocsátották 
el munkahelyéről, az egyik amerikai egyetemről, hogy ameny- 
nyiben állítása igaz, miszerint nem létezik elmebetegség, úgy 
munkájára sincs szükség. Frappáns visszavágásnak tetszik, ám
bár lényege a dolognak alighanem az, hogy művében Szász az 
intézményességet támadja, s az intézményeket, kiváltva ezzel 
az intézmények szokott reakcióját. Más szavakkal szólva szent
ségtörést követ el — következésképpen a következmények is 
bekövetkeznek.

Könyve szenvedélyes könyv, sokkal inkább magával raga
dó, semmint kikezdhetetlen.

Minden szentségtörés-kedvelésem ellenére tűnik ilyennek. 
Stílusosan szólva minden leleplezéshez való paranoid vonzó
dásom ellenére is, legkevésbé tehát ellenérzésből. Beállítottsá
gom ugyanis kétségtelenül a szerző mellé sorakoztat fel. Szük
ségképpen pedig Ken Kesey nevezetes regénye, a Száll a ka
kukk fészkére mellé is egyben, sőt Miloá Formán belőle ké
szült nagyszerű filmje mellé is. Ezért is vettem újra kézbe a 
regényt, s futok át rajta ismét, egyfajta gyorsolvasási technika 
segítségével. Azoknál a Szász művével rímelő részeknél időz
ve el leginkább, amilyen a következő is:

„Persze. Mert ezt tudom. Az osztály is az Üzem egyik gyár
egysége. Itt javítják ki azokat a meghibásodásokat, amik a 
szomszédságban, az iskolákban, a templomokban történnek,

* Thomas S. Szász: Ideologija i ludilo, Nap ríj ed, Zagreb, 1960.



itt pofozzák ki, itt rántják helyre. Mikor a késztermék megy 
vissza, ki a társadalomba, és néha jobb mint új korában, a 
Főnéni szívét boldogság tölti el. Ami csempén, csálén jött be, 
az most itt van készen, kiigazítva, és működik is, az osztály 
becsületére, a világ csodájára. Tessék, nézzenek utána, hogy 
megy a vadonatúj mosolyával, mintha skatulyából húzták 
volna ki. Milyen szépen pásszentosan beleillik az ő környeze
tébe, mennyire tud neki örülni, hogy az utcát épp most ásták 
föl előtte, és vízvezetéki csöveket fektetnek le. Odavan a bol
dogságtól. Hozzá van idomítva a körülményekhez . . . ”

Vagy amit Hardingtól, a „Kakukkfészek” rezonőrjétől hal
lunk:

„Én már kora ifjúságomban észrevettem, hogy én ...  éljünk 
a finomabb szóval?. . .  hogy én más vagyok, mint a többiek. 
A  másik, gorombábbik szónál mindenesetre többet mondok 
vele. Olyan mesterkedésekbe bonyolódtam, amelyekre társa
dalmunk nem néz jó szemmel. Belebetegedtem. Nem is annyira 
a mesterkedésekbe, mint inkább abba az érzésbe, hogy a tár
sadalom nagy, megsemmisítő mutatóujja rajtam van, és mil
liók hajtogatják kórusban: »Disznó! Disznó! Disznó!« Így bá
nik a társadalom azzal, aki más.”

Külön érdekességnek, sajátos élménynek tekinthető ugyan
is egyazon problémakörrel kétféleképpen, elméleti munka és 
szépirodalmi alkotás segítségével, egyaránt megismerkedni. 
Belülről is „átélni” mindazt, amit felülnézetből, vagyis tudo
mányos-filozófiai megközelítés révén tanulmányozunk. Figye
lembe véve, hogy a két könyv alapbeállítottságát tekintve 
olymértékben egybevág, hogy akár egymásból is levezethetők: 
Thomas S. Szász műve ugyanis a szerző nevével fémjelzett 
antipszichiátriai irányzat egyik alapmunkája, Ken Kesey re
génye pedig „antipszichiátriai regényként” is jellemezhető. 
Vagy éppenséggel az elméleti irodalom művészi-szépprózai ve- 
tületeként. Mindaddig legalábbis, amíg nem tudjuk, hogy a 
Száll a kakukk fészkére először 1962-ben jelent meg, Szász 
első könyve viszont, a The Myth of Mentái Illness (A lelki 
bajok mítosza) 1973-ban látott nyomdafestéket. Nem valószí
nű tehát, hogy Kesey-nek az elméleti irodalom mankójára 
lett volna szüksége művének megírásához. Sokkal inkább meg
előzni látszik hát a szakirodalom reagálását a valóságra, ami
re egyébként nem is ez lenne az első példa az emberi szellem 
történetében. Ilyen természetű gyanúnkat különben maga 
Szász is alátámasztja azzal, hogy a lelki- illetve elmebetegek



kezelését mindinkább nagyipari méretekben folytató „gyógy- 
társadalmat” leleplező könyvében irodalmi példákra is hivat
kozik. Bizonyítékként hozva fel tézise mellett, hogy a men
tális zavarokban szenvedők kórházi kényszerkezelése számos 
irodalmi alkotás tárgyát képezi, ám ezek a művek a szóban- 
forgó gyakorlatot sohasem tüntetik fel kedvező színben, sok
kal inkább embernyomorító rabság gyanánt tárgyalják, sem
mint olyan valamiként, ami az „úgynevezett páciensek” érde
keit szolgálja, hanem inkább rabtartóikét. Bármi legyen is 
azonban a helyzet az elsőbbség kérdését illetőleg, ez a két 
könyv olyannyira kiegészíti egymást, hogy szinte úgy érez
zük, Ken Kesey regényének igazi súlya és jelentősége Szász 
művének tükrében lesz ténylegesen lemérhető csak. Vagy 
akár a napjainkban már-már regénytípussá váló „bolondok
háza-regény” jelentősége általában is. Szász könyve nélkül 
ugyanis a „Kakukkfészek” közvetlen valóságanyagát könnyen 
hihetnénk a „kinti” társadalom, az „üzem” szélesebb valósága 
demonstrálásának érdekében torzítottnak, mintegy a modell- 
szerűség követelményeinek alárendelve, áttételesen érvényes
nek csak, így viszont a Szász művében olvasottak alapján in
kább arra hajiunk, hogy azok közé a ritka művek közé so
roljuk, amelyeknek valóságértéke hitelesség tekintetében egy 
szinten áll s csupán közvetetten ábrázolttal, a jelképezettel.

Thomas S. Szász ugyanis e művében, az Ideológia és őrült- 
ségrben, tárgyát több oldalról is megvilágítva ír a korunkban 
egyre inkább elhatalmasodó elmegyógyászati gyámkodásról, a 
kényszerként alkalmazott elmegyógyintézeti kezelés mind na- 
gyobbfokú elterjedéséről, sőt a pszichiátriának a rendfenntartó 
és politikai hatalom szolgálatába állításáról, nem is jelenték
telen mellékmozzanatként említve a pszichiátria egyre nyíl
tabban kifejezésre jutó önálló hatalomként való fellépését, a 
pszichiátriai intézmények, illetve a bennük tevékenykedők 
„hatalmi öntudatát” is, összességében riasztó képet festve 
minderről. Legfőképpen persze az Egyesült Államokban ta
pasztalható helyzetről, statisztikai adatokkal is alátámasztot
tan mutatva meg, mennyivel több lakója van a különböző 
ideg- és elmegyógyintézeteknek, mint a börtönöknek, nem 
mulasztva el arra sem rámutatni, hogy a kényszerkezelést cél
zó bírósági határozatok azért tekinthetők rosszabbnak a bör
tönbüntetést kiszabó ítételeknél, mert ezekkel ellentétben nem 
meghatározott időtartamra szólnak, a kezelés végetérte egye
dül az illetékes szakértőktől függ. És amint az a dolgok ter



mészetéből következik, ez a hatalommá kinőtt, s mindinkább 
mások hatáskörét is kisajátító intézményrendszer elkerülhe
tetlenül a szegényebb rétegeket sújtja leginkább, mint ahogy 
azok száma sem csekély, akiket többé-kevésbé mondvacsinált 
indoklások alapján befolyásos rokonságuk kezdeményezésére 
tartanak gyógykezelés ürügyén elzárva a világtól. Nem fel
tétlenül gyógykezelve is, vagy éppen „elkezelve” , mivel a ke
zeltek zavart ideg- vagy elmeállapota számos esetben éppen 
az erőszakos gyógykezelés, illetve a bezártság következménye. 
Ami valójában már önmagában is az elmekórtani kritériumok 
bizonytalanságáról, azok tetszés szerinti módosíthatóságáról, 
szinte korlátlan tágíthatóságáról árulkodik, nem csupán a 
velük visszaélő manipulálás lehetőségeiről, hanem ennek im
már „polgárjogot” nyert gyakorlatáról. Amint tehát Szász 
művéből kitetszik, egy kis „jóakarattal” bárki mentális za
varban szenvedőnek, ideg- vagy elmebetegnek nyilvánítható, 
akinek viselkedése bármiben és bármilyen okból is eltér a 
konvencionálistól, a megszokottól, különösen, ha a közmege
gyezéses értékrendet vonja kétségbe. Köznapi értelemben, a 
mindennapi élet erkölcs- és szokásrendszerét illetőleg éppúgy, 
mint a politikai meggyőződés, illetve „megbízhatóság” tekinte
tében, amint az az amerikai egyetemek pszichiátriai szolgá
latai és az FBI közötti kapcsolatokról szólókból is megtudható 
lesz. Vagyis amint a szerző joggal állapítja meg, a pszichiát
riának ez a fokozatos mindenhatóvá válása kiválóan alkalmas a 
legkülönbözőbb zavaró elemek elsüllyesztésére éppúgy, mint 
azok félreállítására és eltüntetésére, akik valamilyen oknál fog
va kényelmetlenséget vagy lelkiismeret-furdalást okoznak a tár
sadalomnak. Nemegyszer meg éppenséggel bizonyos szociális 
problémák „megoldását” vagy „enyhítését” kínálják, amint 
azt az Egyesült Államok és a Szovjetunió ilyen irányú gya
korlatának bemutatása, illetve a kettő egybevetése szemléle
tesen érzékelteti. Amíg ugyanis az előbbiben az ápoltakat 
rendszerint semmittevéssel egybekötött gyógyszeres kezelés
ben részesítik, addig az utóbbiban inkább a kényszerű mun
katerápia a bevett szokás, ami végeredményben a munkanél
küliség, illetve a munkaerőhiány csökkentését jelenti — pszi
chiátriai kényszerkezelés segítségével. Mindkét esetben az il
lető társadalmi-politikai rendszer ideológiájának és gazdasági 
érdekeinek megfelelően. Ez pedig végeredményben a terápiás 
módszerek tudományos értékét és hatékonyságát illetőleg is 
sokkal inkább kételyeket támaszt bennünk, semmint bizalmat.



Aligha tetszik tehát túlzásnak „emberiségellenes bűntettek” 
emlegetése. Magam is ilyennek érzem a fentieket. Nem utol
só sorban ugyanabból a szabadság- illetve egyéniségféltésből 
fakadóan, ami Szászt is mozgatja. Jogosan késztetve a szerzőt 
olyan lényegbevágó megállapítások megtételére, amilyen az 
az észrevétel is, hogy a modem pszichiátria ideológiája való
jában a hagyományos keresztény teológia adaptációját jelenti 
tudományos korunk igényeihez. Ahhoz a korhoz, amelyben 
„az ember nem bűnösnek születik, hanem betegnek. Életünk 
tehát nem a siralom völgye, hanem a betegségeké. És aho
gyan az embert útján a bölcsőtől a sírig valamikor a pap 
vezérelte végig, ma az orvos kíséri” . Annak megfelelően, hogy 
napjaink elnyomóinak legfőbb csatakiáltása az „Egészség 
mindenék felett!” formulájában jut kifejezésre. Azok jelsza
vaként, akik Szász szerint „Názáreti Jézust is bolonddá nyil
vánítanák” .

Jaj annak tehát, aki kívül esik az így értelmezett „egész
ség” körén.

Akkor is, ha Szász végkövetkeztetéseivel a mentális zava
rokat illetőleg kissé talán túlzott merészség lenne maradékta
lanul egyetérteni. Teljes egészében elfogadni a szerző állás
pontját, miszerint lelki- illetve elmebetegség, feltéve, hogy az 
agyban semmiféle fizikai elváltozás sem mutatható ki, nem is 
létezik. Vagy ha mégis, elméleti vagy ideológiai képződmény
ként csak, ahogyan a boszorkányok is valóságnak számítottak 
a középkor emberének szemében. Szükségképpen boszorkány
üldözést eredményezve.

Tűnődésem tárgya ilyenformán a következőkben összege- 
ződne: tagadható-e valamely fogalom létezése, valóságos tar
talma pusztán csak azért, mert ez a fogalom természeténél 
fogva alkalmas rá, hogy olyasmit is belekényszerítsünk, ami 
nem illik bele. S teljes egészében kárhoztatható-e valamilyen 
intézkedés vagy intézményrendszer, amiért visszaélésre nyújt
hat alkalmat.

Okvetlenül ki kell-e öntenünk tehát a gyereket is a fürösz- 
tővízzel? Vagy ha netán „kell” is, lehetséges-e?

*

„Gyűlölöm önt, Ardalianovics Gavrila, mégpedig egyedül 
azért, mert ön típusa, megtestesülése, megszemélyesítője és



netovábbja a legvakmerőbb, legönzőbb, leghitványabb és leg
alávalóbb közönségességnek, ön a jóltartott közönségesség, 
ön a kételymentes olimposzi közönségesség, ön a rutinok ru
tinja. Az ön sorsa az, hogy a legkisebb eredeti idea sem szü- 
lethetik meg soha sem az eszében, sem a szívében.”

Benedek István idézi a haldokló Hippolit szavait Doszto
jevszkij Félkegyelműjéből, elmegyógyászi gyakorlatáról be
számoló ismert és kitűnő dokumentumregényében, az Arany
ketrecben. Személy szerint azonban magam is vállalhatom ezt 
a „gyűlöletet” , bevallhatom, nem is egyszer kapom rajta ma
gamat, ámbár nyomban hozzáfűzhetem, hogy az itt közön
ségességként emlegetett középszerűség, konvencionális gon
dolkodásmód, az így értelmezett „normálisság” akkor gyűlöle
tes igazán, ha prepotenciával párosul, látszólagos szellemi 
fölényében tetszeleg, kioktat, előír és megleckéztet. Kétség
telenül patologikus rögeszmém, hogy az efféle szellemi sivár
ság egyedül „mérhetetlen szerénységgel” párosítva elviselhető. 
Ezen túlmenőleg azonban ez a fajta gyűlölet egy kicsit a mű
vészek, irodalmárok, illetve a magukat annak tartók közös 
jellemzője is, foglalkozási betegsége, hogyha úgy tetszik. 
Olyasmire gondolok, hogy az embert akkor is képes dühíteni 
valamilyen felfogás vagy nézet, ha tulajdonképpen egyetért 
vele — csak mert aki hangoztatja, sohasem gondolta azt vé
gig igazán, egyszerűen kölcsönvette, tekintélyalapon elfogadta, 
megtanulta, elhitte csupán. Ogy tetszik tehát, hogy ez a fajta 
érzelmi alapállás egyfajta irodalmi sajátosság is; annyira, 
hogy ha egyáltalán beszélhetünk az irodalom valamely eleve 
létező jellemzőjéről, akkor az mindenképpen „normáliselle- 
nessége” . Önnön lényegéből fakadóan méghozzá, abból eredő
en, hogy az irodalmi műveket, feltéve hogy azok valóban 
művek és irodalmiak, nem „normális” emberek írják, több
nyire nem is „normálisokról” s nem is „normálisoknak” . 
Hanem inkább egyéniségek, egyéniségekről, egyéniségek szá
mára. Ken Kesey regényének központi figurája, McMurphy 
is azért lehet regény hős mindenekelőtt, mert a maga módján 
egyéniség, minden primitív vagánysága ellenére is — vagy 
éppen ezért. E sajátosságából fakadóan nyeri el, félig-meddig 
bűnöző mivolta dacára is, rokonszenvünket. Nem kevésbé 
szánalmunkat is, amikor a rákényszerített agyműtét végül is 
attól fosztja meg, ami az egyénisége, ami nélkül McMurphy 
nem McMurphy többé. Ugyanezért nem szánakozunk már fi
zikai halálán. Ellenkezőleg: az indián „Serteperte Főnök”



gyilkosságát nem is érezzük igazán gyilkosságnak, inkább az 
igazságszolgáltatás egy fajtájának csak, mintegy a konzekven
ciák levonásának, a mások által megkezdett munka bevégzésé
nek. Tekintve hogy McMurphyt tulajdonképpen nem is az 
indián öli meg, hanem a Thomas Szász által „institucionális 
pszichiátriának” nevezett gépezet inkább. Másszóval az 
„üzem” , amelyet a regényben a „Főnéni” testesít meg álhu
manista képmutatásával, rendíthetetlen mosolyával, hidegen 
kiszámított nyájasságával.

Kérdés azonban, alkalmas lehet-e ez a mindenben tükrö
ződő alapvetően irodalmi szemléletmód valamiféle igazság 
tisztázására. Kiindulópont lehet-e annak megvilágításához, 
hogy vajon a lelki baj, elmebetegség, mentális zavar — ne
vezzük, ahogy akarjuk — holmi „másságot” jelent-e mind
össze, vagy pedig valami egyebet is még, többet is, kevesebbet 
is a másoktól való eltérésnél? Figyelmen kívül hagyhatók-e 
emiatt Thomas S. Szász sajátos, szenvedélyes logikájának bi
zonyos gyenge pontjai? Melyek közül különösen kettő tűnik 
támadhatónak. Az egyik, hogy a szerző a betegség fogalmát 
szigorúan a fizikai-biológiai elváltozás fogalmával kapcsolja 
össze, vagyis a magatartásbeli és tudattartalmi tényezőket nem 
tekinti bizonyítéknak a szóbanforgó jelenségek betegség volta 
mellett, annyira nem, hogy azok valóságértékének, valótlan 
vagy igaz voltának elemzésével — legalábbis e művében — 
nem foglalkozik behatóbban. A  másik viszont, hogy a betegség 
fogalmának egyik alapvető meghatározóját, károsságát a szen
vedő alanyra nézve, teljesen mellőzni látszik. Annak ellenére, 
hogy ez a testi betegségekre is érvényes, annál is inkább, mi
vel valamilyen megszokottól eltérő, de előnyösnek mondható 
testi tulajdonságot aligha jutna eszünkbe betegségként meg
határozni. Legfeljebb idézőjelben, fenntartásokkal.

Lássuk talán egyelőre az előbbit. Szásznak azt a megállapí
tását, miszerint ha valaki Napóleonnak tartja magát, csakis 
akkor nevezhető elmebetegnek, ha megfigyelője ezzel nem ért 
egyet, ha a megfigyeltet nem tartja Napóleonnak. Ez a szél
sőséges példa ugyanis, bármennyire szellemesen is érzékel
tesse a pusztán tudattartalmi alapon felállított elmekórtani 
diagnózisok viszonylagos értékét, valahogy mégis inkább kesz- 
tyűdobóan kihívó csupán, semmint meggyőzd, mivel a helyzet 
tisztázásához a megfigyelőnek elegendő annyit tudnia Napó
leonról, hogy nem azonos megfigyeltjével. Bármennyire is 
tisztában legyen különben az elmezavarok „tartalmának” ko



roktól és kultúráktól való függőségével. Ezért is „ugrik be’* 
mindjárt Karén Horney sokban hasonló, de mégis inkább 
Szász tézisének ellenkezőjét bizonyító példája korunk neuro
tikus személyiségéről szóló művéből. Arról, hogy semmi okunk 
csodálkozni azon a múlt században élő „bukott” polgári ha- 
jadonon, aki „becsületes férfi szerelmére” nem tartja magát 
méltónak többé, ám ha ugyanezzel az esettel napjaink leg
fejlettebb társadalmainak valamelyikében találjuk szembe ma
gunkat, joggal gyanakodhatunk valamilyen lelki zavarra. Bár
mennyire több árnyalási lehetőséget magában rejtő legyen is 
egyébként Horney etikai értékítéletet tartalmazó példája, leg- 
lényegét tekintve persze ez is ugyanazt kívánja bizonyítani, 
amit a maga példájával Szász is bizonyít: azt ti. hogy vala
milyen állítás vagy magatartás akkor minősül „őrültségnek” , 
ha kirí környezetéből, szembekerül annak felfogásával. Aligha 
véletlen azonban, hogy Horney éppen ilyen „retrográd” pél
dát választ, ahelyett, hogy olyan Viktória-korabeli lányt em
legetne, aki „bukottságában” felülbírálóan viszonyul korának 
erkölcseihez, nem tartja bűnösnek magát. Holott ez a felül
bíráló magatartás nagyon is beteges jelenségnek, „morál in- 
sanity”-nek tetszhetett a korabeli közfelfogás szemében, sok
kal elítélőbb reagálást váltva ki, mintha az illető bűnbánóan 
viselkedik, úgy ahogy elvárják tőle. Függetlenül attól, hogy 
álláspontja védelmében nagyon is racionális érvekkel élhetett 
volna, hivatkozhatott volna „természetjogra” , „érzelmi sza
badságra” , rákérdezve egyben a kettős erkölcsre is, lényegé
ben azokkal az eszmékkel összhangban, amelyek a kor iro
dalmában már szóhoz jutottak — ebbe a puritán angolszász 
környezetbe tévedve akaratlanul is a kor Jane Austenjai és 
George Eliotjai jutnak az ember eszébe. Szemben a Bibliával 
s az egyéb valláserkölcsi érvekkel, na meg a közvéleményre 
való hivatkozással. Azok tekintélyalapon álló, végső fokon te
hát irracionális érvelésével szemben, akik ilyenformán egyet
len, de sajnos annál perdöntőbb racionális ütőkártyával ren
delkeztek csak: bolond, aki szembeszáll a közfelfogással. E 
példával ellentétben viszont Szász Napóleonjának helyzete 
éppúgy fordított, mint Horney századunkba tévedt „bűnbánó 
Magdolnájáé” , mivel az ő számukra ennek a gyakorlatilag 
persze eleve bukásra ítélt racionális érvelésnek még a lehe
tősége sem áll rendelkezésre. Meggyőződésükhöz ragaszkodva 
ők legfeljebb megvetően mosolyoghatnak. Ugyanazzal a ren
díthetetlen fölénnyel, amivel a többség mosolyog — logikailag



kikezdhetetlen érvek felett is. Ami végeredményben annyit 
jelent, hogy azzal szemben, aki hibátlanul logikus gondolat- 
menettel, de másokkal mitsem törődve, tehát kreatív módon 
jut el a maga igazához, nemegyszer a környezet válik bolond
dá, bármennyire is az tartsa bolondnak a másikat, őt juttatva 
a bolond sorsára. Ügyhogy a kép ilyenformán nem csupán 
bonyolult lesz, hanem félelmetes is. Sok tekintetben tagad
hatatlanul Szászt igazolja. Annak ellenére, hogy a tudattarta
lom racionális volta, az álláspont valóságértéke, ebből a konf
liktus-szituációból kiragadva mégiscsak döntő szempontnak 
látszik, lehetőséget nyújtva a kívülálló számára a tárgyilagos 
megítélésre (nem egy példája esetében Szász is ezt teszi), 
akármennyire viszonylagos legyen maga a racionalitás fo
galma, sőt a valóságé is. Tovább bonyolítja a helyzetet, ha 
az álláspontját korábban észérvekkel védelmező személy az 
őt körülvevő értetlenség és önhitt látszatfölény hatására ellen
feleit igazolva „kiborul” , „hisztizik” , dühöngeni kezd — ez 
azonban már a konfliktushelyzet következménye.

Mindennek ellenére mégis akkor járunk legközelebb az 
igazsághoz, ha megállapítjuk: eszméit tekintve a két fél közül 
mindig a csekélyebb „valóságértékű” nézetet képviselő a „bo
lond” , szerepe szerint azonban mindig az, aki nézeteivel ma
gára marad.

Vagyis a kettő közül mindig a másik. Szubjektíve minden
esetre.

„Napóleon” ugyanis éppúgy hiszi a maga „napóleonságát” , 
ahogyan környezete tagadja. Téveszméje tehát ugyanolyan 
szubjektív élményt jelent számára, mint amilyet Giordano 
Bruno vagy Galilei számára a geocentrikus világrendszer ta
gadása és a heliocentrikus hirdetése jelentett.

Vagy talán mégsem így lenne? Attól tartok, mégsem egé
szen. Mert ha ez ennyire egyszerű volna, nyilván Szásznak 
sem jutott volna eszébe könyvét megírni.

Kérdés ugyanis, hogy „Napóleonunk” valóban Napóleonnak 
hiszi-e magát, vagy mindössze úgy tesz csak, mintha magát 
annak képzelné. És ha igen, vajon miért is? Azért-e, mert 
bárki által is megítélve jó oka van rá, mondjuk a büntető
jogi felelősségrevonást kívánja elkerülni, vagy pedig egészen 
más okból teszi ugyanezt, olyanból, amit rajta kívülálló nem 
érthet — azaz valójában ő sem egészen. Ügy élve bele magát 
a Napóleon-szerepbe, ahogyan a játszó gyerekek szoktak já
tékszerepükkel azonosulni. Titokban talán éppen azt élvezve



rejtett kárörömmel, hogy sikerült elhitetnie megfigyelőivel
— nem azt, hogy ő Napóleon, hanem hogy Napóleonnak kép
zeli magát. Mert ilyen is van. Ken Kesey regényének indiánja 
is így hiteti el környezetével éveken át némaságát, akárcsak
— hogy ne csupán fiktív irodalmi példára hivatkozzak — Be
nedek István Néma Margitka fedőnévvel illetett páciense is 
az Aranyketrecben. Ugyancsak éveken át játszva meg a „halló 
némát” s engedve magát alávetni gyakran fájdalmas vizsgála
toknak, egyebek mellett koponyalékelésnek is, míg végül a 
könyv szerzőjéhez kerülve, váratlanul búcsút nem mondott 
a néma szerepnek a következő magyarázat kíséretében: „Tet
szik tudni. . .  itt mindenki olyan kedves hozzám...  gondoltam 
miért kínozzam őket . . Ez a néma Margitka tehát annyira 
haragudott a világra, hogy így akart bosszút állni rajta, azzal 
hogy orruknál fogva vezeti a vele foglalkozókat, akár még 
tulajdon kínjai árán is „kínozva” őket. Amennyire ezt a 
könyvben ismertetett életrajzi adatok alapján megtudhatjuk, 
nem is ok nélkül.

Betegség-e ez vajon? Vagy amint azt Thomas Szász meg
fogalmazza: válaszadás a „hogyan élni?” kérdésre? És ha 
válasz, milyen is tulajdonképpen? Egyértelmű feleletet találni 
erre nyilván lehetetlen. De talán a puszta kaland érdekében 
is érdemes továbbfolytatni.

Legfőképpen Benedek István könyvére támaszkodva, amely 
mindenekelőtt a felsorolt esetek gazdagsága folytán ígérkezik 
minden más munkánál megfelelőbb segédeszköznek. De azért 
egy elmegyógyintézeti riportfilmből felcsípett szövegtöredé
ket is ideiktatok:

„Amerikában kijártam minden milliomosiskolát, végül is 
állami milliomos lettem, ami a legmagasabb rang az amerikai 
milliomosok között. . . ”

A következő példa viszont már Benedeké, Koronaőr Jó
zsefnek elkeresztelt betegétől származik:

„Édesanyám a japán népköztársaság bejegyzett gyermeke. 
Krumplit szedett a földön, ott volt Lenin s azt mondta: itt 
nincs más, lenni vagy nem lenni, tessék hazamenni és lefe
küdni. így is lett, anyám hazament és megszült. Másfél éves 
koromban kivittek Bécsbe, ott volt a nemzetközi dandárpa
rancsnokság, Jasztureczki, a nagymindenség tudósa és a nem
zetközi természettudományi egyetem főrektora azt mondta, 
hogyha a gyerek így van, apja spanyol, anyja japán, dobjuk 
ki' az élet zivatarába, hogy hánykolódjék.” És így tovább,



egyebek mellett arról is, hogy a szóbanforgó ápoltat közben 
árvalányhajas pörge kalapban pappá szentelték, de beleesett a 
sülttökbe, a reverendája is sülttökös lett, „innen a nemzeti 
mendemonda: »Kossuth, reverenda, keresd a reverendát«...” 

Látszólag teljes zagyvaság, mégis mennyi ötlet, humor, 
gúny, bohóckodás. Ojra valami tehát, ami az „őrületet” az 
irodalommal-művészettel rokonítja. Akkor is, ha ez az idé
zet úgy „szép” , mint egy varrógép és egy esernyő véletlen 
találkozása a boncasztalon, vagyis a szürrealizmus esztétikai 
alapképletének megfelelően. Aligha véletlenül, mivel a szürre
alizmus, mindenekelőtt a költészetben, egy kicsit megjátszott 
őrület is, vagyis az „igazi” őrülethez hasonlatosan egyidejűleg 
jelent megnyilatkozást és bezárkózást, belülről feszftő közlés
kényszert és a közlendő felismerhetetlenségig való álcázását 
is. Fittyethányást a valóságnak és a köznapi logikának, a „jó
zan észnek” . Nem kevésbé pedig „pukkasztást” is, az elké- 
pesztés szándékát. Legfőképpen azonban a szerepjátszást, egy 
külön, „szuverén” , öntörvényű világ megalkotását. Azzal a 
különbséggel, hogy a tudatos szerepformáláson túl a szürre
alista költő képes kilépni a szerepéből, visszatérni a valóságba, 
illetve a „normális” ember szerepének a vállalására is, ha kell 
— ezért képes a maga külön világát másokkal is elfogadtatni. 
De azért, feltéve hogy költészete valóban belső szükségletből 
fakad, mégiscsak ebben a maga alkotta külön világban van 
otthon igazán, ez jelenti számára az önmagával való azonos
ságot, mindazt tehát, aminek a kedvéért érdemes időnként a 
köznapi gondolkodás, a mindennapi élet szintjére is leszállni. 
Illetőleg ez a világ jelenti számára a menekülés lehetőségét a 
lét nyomasztó súlya elől, „megjátszott őrülete” így biztonsági 
szelep is lehet, ez óvhatja meg a valóságos megőrüléstől. 
Valójában azonban nem is csak a szürrealistákat kell ilyen
formán az őrültekkel rokonítani, mivel többé-kevésbé minden 
költőre, íróra és általában művészre is vonatkozik ez, vala
mennyiüknél megtalálható a szerepjátszásnak ez az igénye, 
ez a belső kényszer egy külön világ megalkotására. Akkor is, 
ha ez a külön világ megfelelője a valóságos világnak, a leg- 
messzebbmenően realisztikus, illúziórombolóan kiábrándító és 
pesszimista, látszólag tehát nem minősíthető a valóságtól való 
menekülésnek, sokkal inkább a vele való szembenézésnek. 
Mert ez a fajta szembenézés, a dolgok számbavevő feltérké
pezése és megmagyarázása, mindig megváltoztatja az alkotó 
viszonyulását a valósághoz, elidegeníti tőle, kilépési lehető



séget nyújt a számára, fölé emelkedést, birtokosává teszi an
nak, aminek korábban birtokoltja volt, hatalmat biztosít fö
lötte — végső fokon ebben az esetben is illuzórikusán csupán, 
mivel a valóság megértése és megértve újraalkotása nem je
lenti annak megváltoztatását is egyben. De: szabadságot biz
tosít a valósággal, a világgal szemben.

Alkotók esetében éppúgy, mint az őrültekében. Felismert 
vagy fel nem ismert szükségszerűség formájában megmutat
kozva.

Mert az őrültek szabadsága voltaképpen fel nem ismert 
szükségszerűség. Szemben a normálisnak tekinthetők szabad
ságával, a felismerttel. Abban az értelemben, hogy a felismert 
szükségszerűség valójában annak felismerését jelenti, hogy 
szükségszerűen nem lehetek szabad. Legalábbis nem a szó 
abszolút értelmében. S ez az, amit az „őrültek” , mindenek
előtt a leginkább e néven emlegethető szkizofrének nem ismer
nek fel. Vagy inkább: nem ismernek el.

Ezért kell egyetértenünk Benedek Istvánnal abban, hogy 
a szkizofrénia lényege a szabadságvágy. Azzal a kiegészítő ész
revétellel, hogy megállapítása talán nem csupán a szkizofrénia 
tünetcsoportjára vonatkoztatható, hanem egy kicsit az „egész
re” is. Amennyiben azt is szabadságvágyként értékeljük, hogy 
„valamitől megszabadulni” . Emiatt látszik érdemesnek Bene
dek gondolatmenetére kissé hosszabb időn át odafigyelni:

„Szabadság: annyit jelent, hogy szabad saját egyéniségem 
törvényei szerint élnem. A  szabadság ellentéte nem a rabság, 
hanem a kényszerű alkalmazkodás. A  társadalom törvénye 
sok-sok ember egyéni törvényéből alakul ki. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a társadalom törvénye azonos az őt alkotó 
egyéni törvényekkel. (...) A legtöbb ember magán-törvénye 
eltér ugyan a társadalmi törvénytől, de nem olyan mérték
ben, hogy ne tudna alkalmazkodni hozzá. Aki alkalmazkodik, 
azt hívják normálisnak.

A legtöbb ember számára könnyű az alkalmazkodás: vagy 
azért, mert egyénisége nagyjából megfelel a társadalmi köve
telményeknek, vagy azért, mert nincs egyénisége. Sok ember
ből ugyanis egyszerűen hiányzik a függetlenség, a szabad vé
lemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy — röviden szólva, 
az ilyen embernek nincs egyénisége. Akinek van, az vagy 
össze tudja egyeztetni a társadalom össz-egyéniségével, vagy 
nem. Ha igen, akkor önként alkalmazkodik, tehát lehet sza
bad. Ha nem, akkor kényszerűen alkalmazkodik, vagy fel



lázad. Ebből a lázadásból támadnak a forradalmárok, az újí
tók, a reformerek, az alkotó művészek és tudósok — mind
azok, akik újat adnak az emberiségnek. Csakhogy nem minden 
egyéniség egyben alkotó tehetség. Közepes tehetségű egyéni
ségből lesz a különc, a dilettáns, a magányos farkas, a lázongó, 
a megszállott, talán a remete is. Nem elmebeteg, de nem is 
normális a szónak abban az értelmében, hogy olyan, mint a 
norma, vagyis mint az átlag, mint mindenki más. Ha beteg: 
legfennebb neurotikus, félúton van az alkalmazkodás és az 
önérvényesítés közt, sikertelen kompromisszummal tengeti 
életét.

Nem így a szkizofrének, akik kísérletet sem tesznek az alkal
mazkodásra. Öntörvényüek. Ez az, amit a doktorok úgy hívnak, 
hogy »autizmus«, mivel csupán a befelé-fordulást az elzárkó
zást, az eltokolódást, az önösséget látják benne. Öntörvényüek: 
a világ törvényeiről tudomást sem vesznek, vagy átvetik ma
gukat e törvények korlátain. Mi mást tesz a *kataton« beteg, 
aki mereven áll a sarokban s maga elé bámul? Mi mást tesz, 
mint tiltakozik! Szavát se lehet venni, legszívesebben nem eszik, 
ágyában fejére húzza a takarót s mozdulatlanná dermed. Órá
kig, napokig, hetekig, hónapokig marad így, néha évekig is. 
Mi mást csinál ilyenkor? Semmi egyebet, csak azt, hogy ön
maga. Kirekeszti magából a világot, mindenestül. Nem ismeri 
el a világot, egész viselkedésével tiltakozik ellene. Ha mozdul, 
mozgása törvényellenes, számunkra értelmetlen és érthetetlen; 
hogy az ő számára mit jelent, arról fogalmunk sincs. Arcán 
modoros fintorok, izmaiban számunkra indokolatlan merev
ség vagy hajlékonyság. Ha beszél: szava alig hallható sutto
gás, amit csak önmagához intéz. Semmire sem reagál, senkitől 
sem vár semmit. (...)

Elismerem, furcsa dolog szabadságnak nevezni ezt a re
ménytelen magányt, ami senkinek sem jó, a betegnek se, a 
világnak se, s mindössze abból a negatívumból áll, hogy sza
bad nem részt vennie. Furcsa, annyira furcsa, hogy az ilyen 
embert elmebetegnek hívjuk. De ez nem változtat azon, hogy 
a szabadság maximuma az, ha önnön körünkbe teljesen be
zárkózunk és nem állunk szóba a világgal.”

Köznapian szólva „truccolunk” tehát. Begubózunk, s közben 
mérgezett nyilakat lövöldözünk minden irányba. Mert amint 
azt szintén Benedek István máshol megjegyzi: „Sok gúny 
van a katatónia mélyén, sok ellenszenv és cselvetés. Talán 
bosszú is. Furcsa bosszú, hiszen önmagukon állnak bosszút



a legkegyetlenebbül, de semmi árat sem sajnálnak azért, hogy 
a társadalommal szemben kimutassák teljes megvetésüket, 
makacs oda nem tartozásukat. S közben szenvednek.”

Többet mondónak, lényeglátóbbnak, pontosabbnak látszik 
tehát Benedeknek ez a fejtegetése Szásznak azon megállapí
tásánál, miszerint, aki a „társadalom galambdúcának” egyik 
nyílásába sem illeszthető bele, elkerülhetetlenül gyanakvó és 
ellenséges fogadtatás tárgyává válik. „Elutasítva, hogy a meg
felelő sztereotípiákhoz alkalmazkodjék, az ilyen személy indivi
duum lesz. S bármennyire kedveljük is az individualizmust, 
mint elvont etikai ideát, az individualistákat hajlamosak va
gyunk gyűlölni. Ez viszont azért van így, mert gyakran hoz
nak bizonytalan helyzetbe minket: magatartásukat nem ért
jük, s ami még ennél is rosszabb, képtelenek vagyunk azt előre 
kiszámítani. Űgyhogy az ilyeneket gyakran veszélyesnek érez
zük másokra nézve.”

Igaz ez is, kétségtelenül. Mint ahogy abban is igaza van 
Szásznak, hogy nem egy ilyen individualista magatartásfor
mát jobb, sőt emberségesebb is erkölcsileg elmarasztalni, szük
ség esetén büntető szankciókat is alkalmazni ellene, mint be
tegségnek nyilvánítani és kényszereszközök igénybevételével 
„gyógyítani” . Ugyanakkor azonban a „beskatulyázhatatlanság 
kategóriáján belül” mégiscsak fennáll a további disztingválás 
lehetősége. Mert amint azt észrevehettük, Benedek, másokkal 
együtt, sok tekintetben maga is közel került Szász következ
tetéseihez, erre vall az a megfogalmazás is, hogy „az ilyen 
embert elmebetegnek hívjuk” . Vagyis, amint az könyvének 
számos részletéből, nem utolsó sorban eseteinek leírásából, 
páciensei előéletének bemutatásából kiderül, tőle sem idegen 
Szásznak az a nézete, hogy a lelki- és elmebajok a maguk 
nemében csakugyan a „hogyan élni?” kérdésére adott vá
laszt jelentik. Mint ahogy a pszichológusok és pszichiáte
rek többsége tudomásom szerint rég nem tagadja, hogy a 
neurózisként és pszichózisként számbavett jelenségek okait 
— önmagukban vagy más, élettani természetű okok mellett — 
éppúgy a valóságos életproblémák jelentik, ahogyan azok 
„mítoszanyagában” is ezek mutatkoznak meg. £ppen csak 
nem tagadják azok betegség voltát. Ahogyan Benedek sem 
tagadja. Nyilván annak alapján, hogy pácienseinek válasz
adása káros, mégpedig önmagukra nézve mindenekelőtt. Szén* 
vednek tőle.

Nézőpont kérdése, hogy mitől, illetve kitől — önmaguktól-e



vagy másoktól. Bármennyire érvényesnek látsszon is itt Sartre 
Zárt tárgyalásának alapképlete, miszerint a pokol: mások. 
Mivel más(ok) számára a poklot mi (is) jelentjük. Ezért tetszik 
úgy, hogy Szásznak, amennyiben a betegség fogalmának meg
határozóiként kizárólag biológiai elváltozásokat vagyunk haj
landók elfogadni, igaza van, amennyiben viszont az emberi 
együttélés nehézségeiből adódó „mássá tevő” faktorokat is 
ilyennek tekintjük, nincsen igaza. Főleg ha figyelembe vesszük, 
hogy a teljes igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a biológiai és 
társadalmi okok sokszor a felismerhetetlenségig összefonódnak, 
kölcsönhatásba lépnek egymással. Végtére is szenvedhet va
laki magzati életében komoly idegrendszerbeli, tehát biológiai 
károsodást anyja súlyos családi konfliktusokból fakadó ideg- 
feszültséggel „megtetézett” terhessége következtében, amely 
károsodás aztán nemegyszer eleve meghatározza már az élet 
problémáira való hibás válaszkeresést. Esetleg annak a Szász 
említette szegénységben élő, iskolázatlan és kimerült házi
asszonynak esetében is, aki életének vigasztalan nyomorúsága 
elől menekülve a Boldogságos Szűznek képzeli magát. Beteg-e 
tehát? S ha igen, mitől? Illetőleg „válasza” a ránehezedő 
nyomorúságra jelenthetne-e valóságos kiutat a számára — 
akkor is, ha a pszichiáter nem nyilvánítja betegnek, nem 
akadályozva meg ezáltal, hogy „magaválasztotta szerepét” to- 
vábbjátszhassa. Mivel ez a szerep mindenképpen önsorsrontás 
csak.

Mindenesetre, ha az elmezavar betegség, kétségtelenül olyan 
betegség is egyúttal, amelyet a társadalom betegségei (is) 
okoznak. Azok a betegségek, amelyeknek sorába a gyámkodó 
hatalommá kinőtt intézményes pszichiátria alighanem szintén 
beletartozik. Ennek a betegségnek a leleplezésében Thomas 
S. Szász és általában az antipszichiátria érdemei egyébként 
akkor is vitathatatlanok, ha ez a leleplezés nem a kép teljes 
bonyolultságának megmutatásával zúzza szét az „elmebeteg
ség mítoszát” , hanem inkább antimítoszt alkot helyette.

De vajon milyen szerepe is lehet még ennek az antimítosz- 
nak? Túl a leleplezésen.

*

Giordano Bruno tehát önsorsrontó volt — merül fel ben
nem ezek után. Galilei viszont...  nos igen, ő is, addig lega



lábbis mindenképpen, amíg ragaszkodott tanaihoz, kényszerű 
megtagadásuk után ellenben már „önsorsjavító” . Ezek sze
rint tehát az előremutató, racionális tartalmú, logikus érve
léssel védhető, kétségbevonhatatlan „valóságértékű” magatar
tás ugyanúgy önsorsrontó lehet, mint az őrültség? Természe
tesen, hiszen amint ez már kiviláglott, a bolond szerepe a 
nézeteihez a környezettel, a „világgal” szemben, a túlerő 
ellenében ragaszkodónak jut, míg a „normálisé” az „okosabb 
enged” szabályának megfelelően cselekvőnek, a megalkuvó
nak.

Vagyis az önsorsrontás fogalma ellentéteként szinte magá
tól felbukkanó „önsorsjavítás” ilyenformán a megalkuvással 
egyértelmű. Azzal a magatartással, melynek rosszalló mellék- 
zöngéje alighanem a nonkonformizmus egyfajta leegyszerű
sített képletre épülő romantikus kultuszával áll összefüggés
ben. Pedig hát meg nem alkuvó lehet az is, aki meg nem 
alkuvóan törtet valamilyen végsőkig önző cél felé, aki ilyen
formán sokkal inkább gátlástalan egoistának bizonyul, sem
mint egyéniségnek. És hát különben is: Déry Tibornak abban 
a gondolatában sem rejlik éppen kevés igazság, miszerint az 
okos kompromisszumra való képesség voltaképpen nagyszerű 
tulajdonsága az embernek. Tagadhatatlannak látszik ugyanis, 
hogy sokszor éppen ez jelenti a humánumot, az adott hely
zetben a lehető legjobb megoldást — akkor is, ha esztétika
ilag nem túl hatásos. Amennyiben viszont megalkuvás, kon
formizmus, kompromisszum helyett ugyanilyen elítélő hang
súllyal alkalmazkodást emlegetünk, nem árt emlékeznünk rá, 
hogy valamennyi élőlény közül a legmagasabb fokú alkal
mazkodásra éppen az ember képes, amiért is ez a tulajdon
sága aligha minősíthető alapvetően embertelen tulajdonság
nak. Kiirthatatlan emberi tulajdonságok elítélésének pedig 
különben sem lenne semmi értelme.

Egy dolog azonban kétségtelen: az alkalmazkodás, mint a 
túlélés képessége, egyedek, illetve személyek közötti kapcso
latban, eredetét tekintve mindenképpen az alárendelés, a 
meghunyászkodás, a behódolás képességét jelenti. Ilyenként 
mutatkozik meg a csoportokban élő állatoknál, amelyeknél, 
a dominációra törekvéssel együtt, az egyes példányok csopor
ton belüli rangját határozza meg, vagyis a hierarchia kiala
kulásában játszik szerepet. Messze a „majomszint” alatt is 
már, sőt nem is csak az emlősöknél, hanem számos madár
fajnál is. Ahogyan azt Konrad Lorenztől is megtudhatjuk, az



állatoknak sajátos, az illető fajra jellemző „egyezményes je
leik” is vannak, melyekkel a gyengébb tudatja behódolását az 
erősebb féllel, amiért is aligha tévedünk, ha azt mondjuk, 
hogy a gyengébbnek ez a behódolása teszi egyáltalán lehetővé 
az állatok csoportos együttélését, úgyhogy az ilyenformán 
akár „társadalomszervező” erőként is emlegethető. Nemcsak 
az egyedek, hanem az egész faj fennmaradását is biztosítja, 
főleg a ragadozók esetében, amint erre Lorenz a hímfarkasok 
szerelmi párharcáról szólva külön is. utal, elmondva, mikép
pen kerül gátlás alá az ellenfele torkát szorongató győztes a 
legyőzött behódoló jeladásának hatására, hogyan válik kép
telenné a döntő harapás megtételére. Hogy e behódoló maga
tartás terén megfigyeltek-e már zavarokat, őszintén szólva 
annak ellenére sem tudom, hogy Jane Goodall emlékezetes 
„csimpánzkönyvében” említést tesz egy környezetéhez viszo
nyítva nagyon is idegbetegként viselkedő majomkölyökről, 
ezt illetőleg azonban roppant érdekes Lorenznak az a meg
figyelése, hogy eltérő fajú állategyedek konfliktusa sokszor 
azért végződik gyászosan, mert a győztes nem érti a legyőzött 
behódoló jelzéseit. Ámha netán előfordul ilyesmi azonos fajú 
állatok közt is, a végeredmény aligha lehet kétséges. Egy a 
lényeg azonban, a hierarchiába való rendeződés terén min
denképpen a fizikai erő játszik döntő szerepet. Ez azonban, 
amint azt Jane Goodall könyvéből ugyancsak megtudhatjuk, 
a csimpánzoknál már bonyolultabb formában mutatkozik meg, 
annyiban legalábbis, hogy egyes nagyerejű hímek nem lát
szanak érdekeltnek az „előkelő helyek” elfoglalását illetőleg, 
jámborságuk és közömbösségük folytán megelégszenek a hát
só sorokkal, mintha csak azt gondolnák, ugyan miért törjék 
magukat, másoknál viszont mintha már a dominálásra való 
törekvés más, nem erőszakos formája, a ravaszsággal való 
célratörés kísérletei, a gyengeség kompenzálásának jelei is 
megmutatkoznának, feltehetőleg az egyed társainál magasabb 
intelligenciája következtében. Ügy is mondhatnánk, a terro
rizálás mellett a manipuláció is mutatkozni kezd, előrevetítve 
a hierarchiában való érvényesülés eszközeinek azt a differen
ciálódását, ami az emberré válás során egyre inkább megmu
tatkozott, hosszú időn át azonban, méghozzá lényegét tekintve 
alighanem az ősközösségi társadalom egész szakaszában, az 
egyedi, személyes tulajdonságok függvénye maradt. Abból ere
dően azonban, hogy ebben a primitív hierarchiában a lega- 
lárendeltebb helyzet sem jelentett alapvető életmódbeli kü



lönbséget, feltehetőleg ritkán vált csak komoly zavarok oko
zójává. Legalábbis az osztálytársadalmakhoz képest, amelyek
nek létrejöttével a hierarchia struktúrája egyre inkább össze
tett lett, bonyolulttá vált. Úgy is mondhatnánk „emeletessé” . 
Olyképpen, hogy a társadalom egészét jelentő, talán „makro- 
hierarchiának” is nevezhető hierarchián belül az egyes osz
tályok képezték az egyén helyét durván és a személyes képes
ségektől függetlenül meghatározó, egyben pedig alapvető élet- 
minőségbeli különbséget is jelentő emeleteket, amelyeken be
lül viszont egy másik hierarchia, a „mikrohierarchia” érvénye
sült, a személyes tulajdonságok érvényrejutásának sokkal in
kább teret engedve. Egészen kivételes képességek mellett is 
csupán szerencsés körülmények közt téve lehetővé a felsőbb 
emeletre jutást az egyén számára, válságos helyzetekben, az 
osztályviszonyok átrendeződésekor sokkal inkább, mint stabil, 
megállapodott viszonyok között, többnyire az egyéniséggé vá
lásnak sem kedvezve éppen; olyan mozdulatlan, évszázadokon, 
sőt évezredeken át szinte csak önmagukat reprodukáló tár
sadalmak alsóbb régióiban, mint az óegyiptomi, szinte sem
miféle szerepválasztási lehetőséget sem kínálva, egészen az 
öntudatlanságig magától értetődővé téve az alkalmazkodást. 
Más szóval az engedelmeskedést, a behódolást, annak az alá
rendelt helyzetnek a vállalását, ami nyitottabb, dinamikusabb 
társadalmi körülmények közt már inkább a szerep kényszerű 
vállalását jelentette, a „másképp nem lehet” belátását vagy a 
nyers erőszaknak való engedést — illetve az ellenállást, a „pa
rancsmegtagadást ” , többnyire az önsorsrontó-önmegsemmisítő 
lázadást. Lázadásként olykor alighanem az „őrültséget” is, 
amely ilyen körülmények közt érdekes módon nem is bizo
nyult minden esetben önsorsrontónak, nyilvánvalóan sokkal 
kevésbé, mint napjainkban: szakrális, irracionális elemekkel 
átszőtt kultúrákban ugyanis a ma ideg- vagy elmebetegség 
tüneteiként értékelt jelenségek, hisztérikus vagy epileptikus 
rohamok, különféle delíriumos állapotok, rendszerint a ter
mészetfeletti erőkkel, démonokkal, istenekkel való kapcsola
tot jelentették, rettegéssel elegy tiszteletet váltottak ki a kör
nyezetből, amiért is a varázsló, a jós, a szent, a próféta sze
repét kínálhatták, ilyenformán tehát a társadalmi felemelke
dés eszközeivé is válhattak, úgyhogy akár szimulálásuk is 
„kifizetődött” .

Minél inkább misztikus és irracionális tehát valamely kul



túra, annál inkább beleilleszthetők a különböző mentális za
varok, annál kevésbé minősülnek betegségnek, úgyhogy az 
egyén számára „esztelenül” vagy „eszeveszetten” viselkedni 
gyakran éppen „ésszerű” lehet. Mint ahogy, amint azt a „szki- 
zofrén szövegek” és a szürrealista költészet közötti párhuzam 
is megmutatta, a mai kultúra legtöbb irracionális elemet tar
talmazó, sőt a ma emberének irracionális szükségleteit sokszor 
mintegy a vallást is pótló módon kielégítő művészet terén ez 
az „őrületnek” társadalmi elismerést biztosító lehetőség még 
napjainkban is fennáll. Ugyanakkor azonban az őrültség, esze- 
lősség, bolondság fogalma egyáltalán nem korunk terméke, 
megvoltak ezek a fogalmak a régi vallásos kultúrákban is, úgy
hogy a „legalizálásnak” és a felemelkedésnek ez az útja min
dig is roppant kockázatos volt, nyilvánvalóan a „betegség” 
jellegétől, „eszmei tartalmától” is függött, néha meg aligha
nem egy hajszálon múlott, önsorsjavító eszközzé vált-e vagy 
önsorsrontóvá. Amennyiben az előbbit eredményezte, úgy me
gint csak nem mentesen az alkalmazkodás momentumától, sőt 
ezt illetőleg az alkalmazkodás a „normálisok” alkalmazkodási 
reakcióinál akár még sikeresebbnek is tekinthető, mivel nem 
csupán túlélést biztosított, hanem emelkedést is, éppen az 
egyéniség elfogadtatásának képessége segítségével. De még 
az ilyen „hódító” vagy „hódoltató” alkalmazkodás is behódoló 
egyúttal, kielégítése bizonyos, a hívek lelkében lakozó, s a 
kultúra jellegével összhangban álló elvárásoknak, mindannak, 
ami összességében az erősebb felet jelenti. Vagyis az alkal
mazkodás lényege mindvégig az maradt, ami kezdetben, még 
az ember előtti világban is volt: behódolás az erősebbnek. Épp- 
csak az emberi társadalomban a fizikai erő vagy gyengeség 
szerepét egyre inkább az egyén társadalmi-hatalmi helyzete 
vette át — háttérben a „bunkóval” , vagyis az ultima ratio- 
ként mindig is bevetett erőszakkal természetesen. Előtérben 
vagy inkább a felszínen viszont az intellektuális fölénnyel, 
de mindenképpen a hatalmi helyzet függvényeként, mivel az 
engedelmeskedés az alárendelt számára csakis addig lehet ter
mészetes, amíg maga is hisz ennek a valóságos vagy vélt fö
lénynek a létezésében. Aminek hordozója lehet személy (apa, 
hűbérúr, uralkodó, hivatali főnök stb.), de lehet „anonim te
kintély” , vallás, konvenció, ideológia vagy egyszerűen a több
ség, a közvélemény is. Valahányszor tehát lázadunk ellene, 
vagy egyszerűen csak „mások vagyunk” , egyéniségnek mutat
kozunk, mindig ezt a „hivatalos” szellemi fölényt vonjuk két



ségbe. Ugyanakkor pedig a magunkét nyilvánítjuk ki. Ami 
vagy megvan vagy nincs meg bennünk.

Amikor tehát a Szász által feladott lecke, illetve a Benedek 
István segítségével leszűrt tanulságok valamiféle, legalább el
méleti megoldást kínáló „utopisztikai” megközelítésére készü
lődünk, mindenképpen nyilvánvaló lehet, hogy mindaz, amit 
korábban Benedektől alkotó és nem alkotó egyéniségekről, va
lamint egyéniség nélküli emberekről idéztünk, valójában ebbe 
az előtörténeti és történelmi-társadalmi háttérbe vetítetten 
látszik igazán érvényesnek csak. Azzal a kiegészítéssel még, 
hogy az egyéniséggé válás feltételeinek nyilvánvalóan vannak 
biológiai, illetve genetikai hordozói is, mindenekelőtt az in
telligencia és az idegérzékenység tekintetében. Nyilvánvaló
nak tűnik ugyanis, hogy azonos társadalmi-mikrokörnyezeti, 
illetve kulturális hatások mellett sem válik, vagy nem válik 
mindenki egyformán egyéniséggé, bármennyire reménytelen
nek látsszon is konkrét esetekben elkülöníteni a biológiai té
nyezőket a szociális-kulturális faktoroktól. Akár attól is, hogy 
vajon egy adott társadalom értékként tekint-e az egyéniségre, 
kívánatos tulajdonságnak tartja-e az alkotókészséget, az önálló 
gondolkodást, a kritikus szemléletet, autonóm személyiség
ként való kibontakozást kíván-e tagjaitól, vagy éppen ellen
kezőleg. Olyan sikerközpontú kultúrában ugyanis, amilyen a 
miénk, a „másság” , a többitől való különbözés mindenképpen 
sokkal kívánatosabb az egyén számára, mint amilyen az egyé
niséget tudatosan és programszerűen elfojtani igyekező kol- 
lektivista társadalmakban. Korunk társadalmaira, méghozzá 
a kapitalistára és a szocialistára egyaránt, e tekintetben sa
játságos ellentmondás jellemző. Dilemmák elé állítják az 
egyént, s főleg abból fakadóan rejtegetnek csapdát számára, 
hogy elvben az autonóm és alkotó egyéniséget tekintik érték
nek, ugyanakkor a gyakorlatban nagyfokú alkalmazkodást 
követelnek, túlnyomórészt olajozottan bejáratott rutinfelada
tokat kínálva csupán. Amint azt Szász művéből szintén meg
tudhatjuk, érdekesen tükröződik ez a nevelésben is, mivel az 
szocializációként a másokhoz való alkalmazkodás, ha ugyan 
nem a tekintélyeknek való alárendelés irányában hat, oktatói 
feladata révén viszont alkotói és kritikus magatartásra ser
kent. Alighanem olyanokban is alkotói adottságokat bonta
koztatva ki, vagy csupán ilyen adottságok meglétének illúzió
ját keltve bennük, akiket a társadalom képtelen ellátni ilyen



feladatokkal. Marad tehát a puszta igény csak. Sokszor pedig 
nem is valóságos alkotói igény, hanem inkább csak az alkotói 
vagy vezetői szerepkör iránti áhítozás, a szereplésvágy, a fi
gyelem központjába kívánkozás, akár látszateredmények árán 
is, de lehetőleg a velük járó (nemegyszer csak vélt) anyagi 
előnyökkel egybekapcsolva. Nem is annyira a nevelés folyo
mányaként, inkább a társadalom egészének sikerkultusza kö
vetkeztében. Annak folytán, hogy a nyugati civilizációban, 
ideértve a „politikai Keletet” is, legalábbis annak európai fe
lét, az önmegvalósítás szinonimája az „érvényesülés” lett,v 
eszményképe a sikerember, a sztár, a híres művész, tudós, 
politikus, forradalmár, sportoló, pénzember — vagy éppen a 
híres bűnöző. Főleg az elégtelenül szocializált, csökkent alkal
mazkodó képességű ember számára. Márpedig az ilyenek szá
ma állandóan növekvőben van, mivel a modem ipari társada
lom által szétzilált, bomlóban lévő család is mindinkább ki
egyensúlyozatlan, rosszul szocializált emberek tömegét „dob
ja piacra” , szemmelláthatóan ezek „bővített újratermelését” 
ígérve. „Selejtet” produkálva, egyéniségeket, de nem alkotó
kat.

Nem beszélve arról, hogy az eleve adott és a kellőképpen ki
fejlesztett képességek egy jelentős része is könyörtelenül ál
dozatul esik a nagy számok törvényeinek.

Ennek kapcsán jut eszembe a már nem tudom hol olvasott 
„militarista” példa. Arról, hogy hiába van ezer tábornoki ké
pességű emberünk, ha csupán száz tábornokra van szükség. 
Amiért is az ezer közül kilencszáz csak ezredes, őrnagy, szá
zados stb. marad. Ha ugyan nem közlegény csupán. Azaz ha 
ezt a játékot kissé tovább nyúzzuk még, hamarosan kiderül, 
hogy nem is kilencszáz. Hanem, mondjuk, kilencszázötven. 
Mivel a száz tábornok közül csak ötven valóban tábornki ké
pességű, a másik ötven abból a tízezerből került ki, amely 
csupán meg van győződve tábornoki képességéről. Akik kö
zül viszont megmarad kilencezer-kilencszázötven. Hogy közü
lük kilencezer-négyszázhuszonöt képességébe vetett hamis il
lúziójával is többé-kevésbé leszámolva nyugodjon bele, hogy 
nem jutott el a tábomokságig, négyszáz olyképpen, hogy a 
körülményeket, sőt rosszakaróit hibáztassa ugyanezért, tartós 
gyűlölettel és keserűséggel telítődjön, de kórosnak mégsem 
mondható lelki következmény nélkül vegye tudomásul a hely
zetet, húsz „belebetegedjen” , önmagával és a világgal meg- 
hasonlott legyen, öt viszont tábornoknak képzelje magát.



Egyetlen valaha csakugyan tábornoki képességű ember tár
saságában abból a bizonyos tábornoknak való ezerből.

Természetesen a számarányok teljesen önkényesek itt. Be
vezetésképpen annak az utópiával folytatandó további játék
nak, amire Benedek István alkotó és nem alkotó egyénisé
gekről, illetve nem egyéniségekről szóló fejtegetése késztet. 
Feltéve hogy jövőbe tapogatózó igyekezetünk nem elégszik 
meg a szokásossal, vagyis azzal a ködbevesző megállapítással, 
hogy a mentális zavarok kérdésének igazi megoldását az őket 
kiváltó élethelyzetek megoldása, végső fokon az emberek kö
zötti érdekellentétek felszámolása jelenti tulajdonképpen. Ha
nem több-kevesebb komolytalansággal ugyan, de mégiscsak 
megpróbáljuk konkretizálni az utópiát, elképzelve magunknak 
valamilyen, a különböző emberi adottságokon alapuló „sze
lektív társadalmat” is. Olyképpen, hogy az alkotó egyénisé
geknek, tehetségük jellegének megfelelően, részben irányító- 
szervező, részben valóságfeltáró (pl. tudományos kutató) sze
repeket osztunk ki, részben viszont valamilyen függetlenül 
lebegő kritikus magatartást engedélyező autonóm státust biz
tosítunk számukra, biztonságuk hathatós szavatolása mellett 
természetesen — nehogy Platón módjára száműzzük a köl
tőket, s általában is a művészeket birodalmunkból. Nagylel
kűen átengedve a termelő munkát a nem egyéniségeknek, 
azoknak, akikből Benedek szerint is „hiányzik a független
ség, a szabad vélemény, az önálló állásfoglalás utáni vágy” , 
vagyis akik menekülnek a szabadság elől. Szükség esetén gon
doskodva róla, hogy meneküljenek.

Űgyhogy most már „csak” a nem alkotó egyéniségekkel len
ne problémánk. Éppen csak velük mi legyen? Mármint a 
McMurphyhöz hasonlókkal, hogyha úgy tetszik. Azon túl, 
hogy kimondjuk, napjainkban egyéniségnek lenni olyan luxus, 
amit csakis megfelelő alkotói adottságok mellett engedhet meg 
az ember magának, s akkor sem kockázat nélkül. . .  Egyszó
val máris abbamarad a játék, s még csak nem is feltétlenül 
azért, mert elképzelésünk máris Huxley Szép új világára kezd 
ijesztően hasonlítani, mivel arra is gondolhatunk, hogy ez az 
új világ számunkra azért ijesztő mindenekelőtt, mert nála ke
vésbé racionális világból tekintünk rá — onnan, ahonnan 
nézve az értelem látomásai mindig félelmetesek. Inkább azért 
a megállás itt, mert az említett szereposztáshoz az előzetes 
szelekció semmilyen megbízható eszközével sem rendelkezünk, 
vagy ha mégis, annak eredményességét csakis a spontán sze



mélyiségformáló erők valamilyen kiküszöbölése biztosíthat
ná. Alighanem a család megszüntetése, ami az utópiák utópi
ájával egyenlő. Nem véletlen viszont, hogy az „embertenyész
tés” , a „gyermekgyár” a családi otthon helyébe állított intéz
ményes tömegnevelési rendszer minden utópiában és anti- 
utópiában, megvalósítandó eszményként vagy elrettentő pél
daként, de egyaránt ott szerepel. Platón Államától kezdve egé
szen a Szép új világig. Nem beszélve arról, hogy az ilyen 
rendszerek szükségszerűen a társadalmi mozgások leállítását 
jelentenék, a már meglévő állapotok konzerválását szolgálhat
nák csak, mint ahogyan az intézményes pszichiátria hatalom
má válása is csak ezt szolgálhatja. Lényegében a beszabályo- 
zottságnak, az intézményességnek azt az egyre inkább nyo
masztó rendszerét, amely olymértékben követel már „szab
ványembereket” , hogy az egyre inkább összeütközésbe kerül 
a „legnormálisabbnak” számító ember emberi mivoltával is. 
Annyira, hogy lassanként azok is az egyre szűkülő körön kí
vül kerülnek, s „deviánsnak” minősülnek, akik nemrég még 
belül maradtak. Azzal a talán nem is egészen elméleti ve
széllyel fenyegetve, hogy a normán belül hovatovább márcsak 
a normaalkotók, Szász szavával élve az elnyomói szerepre 
mindig kész „klasszifikátorok” maradnak meg, annak a Be
nedek által nem említett, de napjainkban egyre inkább fel
törőben lévő „típusnak” a képviselői, akiket talán „intelli
gens nem alkotó egyéniségeknek” vagy akár „intelligens nem
egyéniségeknek” nevezhetnénk. Azon az alapon, hogy a ma
gas intelligencia nem teljesen azonos a kreativitással, az al
kotói készséggel. Ami annyit jelent, hogy ez a „típus” intel
ligensebb ugyan az átlagosnál, de csupán a maga komputer
módján, emellett pusztán az „érdekek harmóniájának” kö
szönhetően is kiegyensúlyozott mikrokörnyezetben cseperedik, 
nem csupán jól szocializált tehát, hanem jól szituált is, útja 
jól egyengetett, semmi oka hát haragudnia a világra, amelybe 
beleszületett, nincs oka lázadnia ellene, nincs oka környezete 
normáinak egyetemes érvényét kétségbevonni. Minden fela
dat számára nyitott, azt oldja meg, amivel éppen megbízzák, 
s nem is rosszul, alighanem „tulajdonság-nélküliségének” kö
szönhetően. Mindössze a feladat értelmén nem gondolkodik el 
sohasem, vagy ha olykor mégis, nem árulja el. Egyformán 
alkalmas mérnöknek, orvosnak, jogásznak — vagy éppen pszi- 
chiáternak. Ilyen minőségében pedig valóban kész bolondok 
házába küldeni Jézus Krisztust is, feltéve hogy az egyetemes



értékmérővé vált középszerűség mindenható érdeke így kí
vánja. Úgy is mondhatnánk: a Szép új világé.

Mert ennek fenyegetően ránkvetődő árnyát az intézményes 
pszichiátria gyámkodó hatalma is jelenti. Ezért tetszenek 
Szász könyvének szenvedélyes féligazságai mégiscsak új szem
pontokat kínálónak. Önmagunkra rákérdezőnek.



ÉLŐ SZERVEZETEK, SZERVEZETT ÉLŐK 

Séta a hierarchia körül

„Mint említettük, a sejtekben megsemmisül a normális ősz* 
tódást szabályozó mechanizmus és ennek következtében a rá
kos szövet rendellenesen növekszik. Ezek a szövetek elvesztik 
feladatköreiket, kijátszva azokat a törvényeket, amelyek pon
tosan meghatározott helyet biztosítanak számukra a szervezet 
egészében. A  rákszövet éli saját életét, megsemmisítve kör
nyezetét, mindaddig, amíg nem kezdi veszélyeztetni a létfon
tosságú funkciókat. A  »megbolondult« sejtek szaporodása 
minden tisztelet nélkül támadja mindazon struktúrákat, ame
lyektől az élet függ: ha olyan vezetékhez ér, amely továbbít
ja a nyersanyagokat vagy elvezeti a végtermékeket, egysze
rűen eldugaszolja vagy felrobbantja őket és az egész aktivitás 
megszűnik.”

Rákról szóló ismeretterjesztő írásban olvasom a fentieket. 
Hogy nyomban, már menet közben holmi anarchistákhoz, ter
roristákhoz, bűnözőkhöz hasonlítsam a kérdéses ráksejteket, 
lényegében ugyanannak a reflexszerű képzettársítási kény
szernek engedelmeskedve, amely a szóbanforgó szöveg szer
zőjét is motiválta, amikor „megbolondult” sejteket emlegetett. 
Mitsem érezve természetesebbnek az élő szervezet és a tár
sadalom közötti efféle párhuzamoknál. Hogy a következő pil
lanatban épp erre csodálkozzak rá.

Ez is késztet valójában újraolvasni a szöveget, most már az 
elsődlegesen társadalmi jelentést hordozó fogalmakat szándé
kosan keresve benne. Olyanokat, mint „feladatkör” , „törvény” , 
„tisztelet” , nem mintha a használatuk ellen kifogásom lenne, 
dehogy is, annál kevésbé, mivel nélkülük a szóbanforgó írást 
aligha lehetett volna megfogalmazni. Na de itt van az is még, 
hogy „nyersanyag” és „végtermék” , ez a két fogalom is tár
sadalmi tevékenységhez, méghozzá a termelő munkához kap
csolódik, elsősorban az iparhoz, melynek keretében egyébként 
robbantani is szokás, de persze azt máshol is, társadalomelle



nes célzattal is — csakhát végső fokon lehetséges-e bármilyen 
társadalomellenes tevékenység társadalmi mivoltát kétségbe 
vonni? Nyilván éppúgy nem, mint a ráksejtek képződésének 
élettani jellegét.

Végeredményben azonban ugyanez a párhuzam jut kifeje
zésre magában a szervezet szóban is, illetőleg, a fogalom nem
zetközi nevében, az organizmusban. Itt azután érdemesnek 
látszik kicsit hosszabban is elidőzni. Tekintve, hogy mind a 
„szervezet” , mind az „organizmus” kifejezés két, egymástól 
látszólag merőben különböző, de mégis szorosan összetartozó 
fogalmat jelöl.

Ezért is lapozom föl a Magyar nyelv értelmező szótárát és 
találom meg a szervezet címszó alatt a következőket:

„Általában egymással szervesen összefüggő, összhangban lé
vő, együttműködésre képes dolgok összessége.

1. Állati illetve növényi szerveknek az egyedet alkotó összes
sége, élő test, élőlény. II a. Az ember testének felépítése, élet
működésének erőbeli állapota; alkat.

2. Valamely társadalmi réteg, osztály, állam érdekeit, illetve 
valamely meghatározott célt szolgáló szervezett csoport, egye
sülés, intézmény. || a. ennek része, szerve.

3. Valamely társadalom, emberi társulás vagy társadalmi 
folyamat belső felépítése, rendszere, tagozódása. Nemzetségi, 
törzsi szervezet; az egyesület, a hatalom, a párt szervezete; a 
munka hűbéri, kapitalista, szocialista szervezete.”

Lényegében tehát azt kapom, amire számítok is. Igaz ugyan, 
hogy három pontba foglalva kettő helyett, ez azonban, mivel 
a szó társadalmi jelentéstartalmát a 2. és 3. pont együtt rejti 
magában, a lényegen mitsem változtat. Azon, hogy a nyelv 
nyilvánvalóan azért jelöl azonos szóval két különböző és kü- 
lön^külön pontosan körülhatárolható fogalmat, mert felismer
te közös nevezőjüket. Mármint az „egymással szervesen össze
függő, összhangban lévő, együttműködésre képes dolgok összes
ségét” . Vagyis ami egyformán vonatkoztatható úgy az élő 
szervezetre, mint az „élők szervezetére” . Egyáltalán nem ok 
nélkül alakult itt ki tehát közös fogalom, s nem is ok nélkül 
vált annak kétféle jelentése egymás tükörképévé.

•



Kitérőre csábító pont ez egyébként. Mégpedig a „melyik 
volt előbb?” kérdésének felvetésére. Annak feszegetésére, hogy 
vajon melyik is lehetett a kettő közül a másik mintája. Mert 
hát csakugyan: mit is neveztek eredetileg szervezetnek, orga
nizmusnak?

Erre a kérdésemre a Magyar nyelv történeti-etimológiai szó
tára sajnos édeskevés magyarázattal képes szolgálni. Nyelv
újításkori képződménynek, reformkori eredetű kifejezésnek 
mondva a „szervezet” szót, Kossuthot nevezve meg annak első 
használójaként. Amiért is nyilvánvaló, hogy az „organizmus” 
kifejezés eredete és használatkörének alakulása dolgában kel
lene nyomoznom, ezt illetőleg azonban az etimológiai szótár 
már nem nyújt segítséget a további búvárkodáshoz. így csu
pán valószínűsíteni merem azt a feltevésemet, miszerint a szó, 
illetve a fogalom eredetileg csak társadalmi jelentés hordozó
ja volt, méghozzá abból kiindulva kockáztatom meg ezt, hogy 
az ember társadalomszervező tevékenysége, illetve ennek tu
datosodása termelte ki a szervezet (organizmus) fogalmát, nyil
vánvalóan a munkamegosztással összefüggésben. Ám ehhez a 
fogalomhoz nyilván az élő szervezet speciális funkciót betöltő 
része a szerv (orgánum) szolgált mintával, s járult hozzá an
nak létrejöttéhez, hogy aztán az ember, feltehetően az élettan 
tudománya fejlődésének következtében ébredjen csak rá: nem 
csupán a résznek, hanem az azt jelölő szóból képzett egésznek 
is megvan a maga biológiai mintája...  Mindenesetre annyi 
bizonyos, hogy a kétféle jelentés kezdettől fogva szorosan 
összefonódott, kölcsönhatásban állott egymással.

Akárcsak maguk a dolgok is, amelyeket a fogalom jelent, 
mégha itt az időbeliség kérdésére adható válasz jóval egyér
telműbb is. Abból adódóan, hogy előbb léteztek élő szerve
zetek, s csak azután formálódhatott, szerveződhetett belőlük 
is valami, az „élők szervezete” , társadalmi képződmény, a 
„szervezetek szervezete” , hogyha úgy tetszik. Következéskép
pen az élővilágban előforduló minden társulás, tehát az emberi 
társadalom is, egyfajta szuperorganizmus, felettes szervezet, 
vagyis a társadalmi értelemben használt szervezet-fogalom 
magasabb kategóriát jelöl, nagyobb egységet a szerveződés 
hierarchikusan felépült piramisában. Amiért is a kettő közötti 
hasonlóság folytán mi sem természetesebb, minthogy a na
gyobb számára a kisebb (de semmivel sem egyszerűbb!) ké
pezzen mintát. Kézenfekvő mivolta ellenére, vagy inkább be
lőle adódóan, nem kevés félreértést okozva.



Tekintve hogy a kettő között jelentősek a különbségek is. 
Mondhatni, alapvetőek, lényegbeliek.

♦

Egyelőre azonban maradjunk inkább a hasonlóságnál. Most 
a kettős jelentésű fogalom kialakulása kérdésének mellőzésé
vel, a kettőt egybekapcsoló közös elvet keresve.

Abból indulva ki, hogy a szervezet fogalmának definíciója, 
az „együttműködésre képes dolgok összessége” elkerülhetet
lenül egyfajta központi irányítottságot tételez föl, méghozzá 
„progresszív” módon. Vagyis minél inkább érvényes az élőlé
nyek valamely csoportjára, populációjára ez a meghatározás, 
legyen szó akár sejtekről, akár emberekről, annál inkább 
mondható az szervezetnek is. Egységként való működése, 
összehangolt cselekvésre való képessége voltaképpen centrali
záltságának függvénye, ami viszont óhatatlanul szervezőket és 
szervezetteket, irányítókat és irányítottakat feltételez, „csú
nya” szavakkal élve, parancsolókat és engedelmeskedőket — 
nemcsak a szociális képződmény, hanem az élő szervezet ese
tében is. Sőt az utóbbiban igazán, mivel ez az elv nagyon is 
az élő szervezet esetében mutatkozik meg maradéktalanul, a 
maga végsőkig következetes formájában, egyúttal pedig el
lentmondásoktól és feszültségektől mentesebben is. Oly mér
tékben, hogy az élővilág evolúcióját, ebből a szemszögből néz
ve, úgy is felfoghatjuk, mint a központosítás fokozódásának 
szakadatlan folyamatát, a mind centralizáltabb szervezetű élő
lények megjelenését. Akár még az egysejtűek világában is, 
amelyen belül a legkezdetlegesebb, sejtmag nélküli sejtekkel 
szemben a sejtmaggal rendelkezők képviselik a fejlődés ma
gasabb fokozatát, hogy azután a soksejtű állatok körén belül 
ugyanez a centralizálódás ismétlődjön meg a mind közpon- 
tosítottabb felépítésű idegrendszerrel bíró fajok megjelenésé
nek folyamatában, egészen az állatvilág legfejlettebb képvi
selőjének, az embernek, a piramis csúcsát képező „teremtés 
koronájának” létrejöttéig. Ami éppen e folyamat betetőzése
képpen kialakult tudatának, „minden tudatok legfejlettebb
jének” (azért így, mert a tudomány ma már egyre inkább 
kénytelen elismerni az állati tudat létezését is) köszönhetően 
emelkedett az élővilág csúcsára, s válhatott — ugyancsak 
nagyképű és napjainkban kellemetlen mellékízt is kiváltó szó



val élve — a „föld urává” is egyúttal. Mint ahogy ugyanez 
a szabály látszik érvényesnek lenni az emberi társadalomra, 
illetve a történelemre is vonatkoztatva. Olyan történelmi je
lenségek esetében mindenképpen, mint amilyen a munka
vagy államszervez és, amelyek kapcsán hatásosság szempontjá
ból a hierarchikus felépítés jelentősége tagadhatatlan.

Amiért is, ha közös elvet keresünk, kikerülhetetlenül a hi
erarchia fogalmával találjuk szemben magunkat.

Azzal a szóval tehát, amely az Idegen szavak kéziszótára 
szerint az alábbiakat jelenti:

„1. rangsor: egymás fölé rendelt hivatalok, tisztségek szi
gorúan megállapított és betartott sora. 2. ilyen fokozatokra 
épített társadalmi vagy foglalkozásbeli rendszer. 3. a katolikus 
egyházi hatalom birtokosainak bizonyos rendfokozatokba osz
tott összessége.”

Ebből pedig első pillantásra nyilvánvalónak tetszik, hogy 
egyértelműen társadalmi eredetű fogalommal van dolgunk. 
Közelebbről is meghatározva egyházi, papi eredetűvel, .mi
vel a „hier” , „hiero” kezdetű szóösszetételek általában is ilyen 
jelentésre, illetve eredetre utalnak, vagyis a hierarchia erede
tileg „szent hatalmat” , „papi uralmat” jelentett, jelentéstar
talma, számos más kifejezés „imperialista” expanziójához ha
sonlatosan, később bővült ki. Ezért is merészelem most a szo
kottnál is általánosabb értelemben használni, túlmutatva az 
emberi társadalom keretein, sőt nem csupán más élőlények 
szociális képződményeire vonatkoztatni (amint az az állatok 
életmódját tanulmányozó etológia tudományában már szoká
sos), hanem az élő organizmus belső felépítésére is hasonló
képpen.

Nem mintha különösen rokonszenves fogalomnak találnám. 
Dehogy is, inkább viszolygok tőle. Szinte a „szabadság nevé
ben” is berzenkedve, amiért így elém állva arra kényszerít, 
hogy elismerjem jelentőségét. Akár külön amiatt a rokonság 
miatt is, amelyet a bürokrácia fogalmával tart, még pusztán 
„korom gyermekeként” is ellenszenvesnek érezve az alá-, il
letve fölérendelt kapcsolatokat —, elvégre napjaink szellemi
ségére mindenekelőtt az egyenlőség, a mellérendeltség köve
telményként való hangsúlyozása a jellemző, sokszor a meg
szállottságig menően, de semmiképp sem ok nélkül.

Csakhogy a tények — tudvalevőleg — tények maradnak. 
Akkor is, ha mélyen sajnálatosnak érezzük őket.

Még attól is függetlenül, hogy az élő szervezetnek és a tár



sadalomnak ebben az egybevetésében, amire most vetemedem, 
mindenképpen van valami konzervatív sajátosság is. Éppen 
mert a társadalomnak ez az élő szervezetként való szemügy- 
revétele mondható hagyományosnak, ám ilyenként éppen ké
zenfekvő volta miatt található meg Platónnál és Arisztóte- 
lésznél éppúgy, mint a középkor keresztény gondolkodóinál, 
Augustinusnál, Aquinói Szent Tamásnál, hogy a felvilágoso
dás és a polgári forradalmak korában átmenetileg háttérbe 
szorulva, a pozitivizmus képviselőinél, Comte-nál, Taine-nél, 
Herbert Spencemél éledjen újra — éppen az általuk létre
hozott és művelt szociológia tudományában, annak sajátosan 
biologikus szemléletében, melynek alapját éppen a társada
lomnak élő organizmusként való felfogása képezte. Legfőkép
pen annak kollektív, funkcionalista rendjét hangsúlyozva, s 
annak tiszteletben tartását követelve, s egyensúlyt felborítóan 
károsnak és kórosnak nyilvánítva az osztályharc és a forra
dalmi törekvések minden formáját, csupán a lassú evolúció
nak, illetve a fejlődés felülről való irányításának engedve te
ret a társadalmi változásokban. Alapjában véve azt a törté
nelmi jelenséget tükrözve, hogy ez az organikus-funkciona- 
lista szemlélet általában olyankor kerül előtérbe és válik do
mináns ideológiai tényezővé, amikor egy társadalom, illetve 
annak vezető rétege védekező állásba helyezkedve, mindenek
előtt stabilitásra törekszik, a meglévő állapotok fenntartásá
ra. Tudatosan vagy tudattalanul annak tökéletes vagy zök
kenőmentesen tökéletesíthető voltát hirdetve, vagy éppen jól 
beváltságát bizonygatva, pusztán a létezés tényéből is erényt 
faragva, s eképpen egyfajta kollektív, egyén feletti szemlé
letből kiindulva, olykor transzcendens célokat is hangsúlyoz
va, már-már valami felettes kollektív tudat létezését is fel
tételezve. S ez a szemlélet voltaképpen századunkban is kí
sért még, legszélsőségesebb formában a fasizmus ideológiájá
ban mutatkozva meg (a nép minden, az egyén semmi), nem 
egészen idegen azonban a szocializmus torzult formájától sem, 
pl. a kulturális forradalom Kínájától (az ember célja nem le
het más, mint kis csavarként működni egy nagy gépezetben), 
mint ahogy nem idegen a modern kapitalizmus gyakran pszi
chológiai töltésű ideológiáitól, s a belőlük fakadó kifinomul
tan manipulatív gyakorlattól sem, amely az individualista ma
gatartásformákat igyekszik kórosan deviánsnak nyilvánítani, 
s ennek megfelelően betegségként kezelni. Végső fokon tehát 
ez a szemlélet valamennyi változatában oly mértékben a tár



sadalom és az állam modelljének tekinti az élő szervezetet, 
hogy a kétféle szervezet-fogalom közötti alapvető különbsé
gekről szinte nem vesz tudomást, vagy ha mégis érzékeli azo
kat, jelentőségüket igyekszik alábecsülni. Más szavakkal: azt 
emeli modellé, ami legfeljebb csak hasonlatosság, amiért is 
a kettő közötti párhuzam értéke sem igen lehet több tetszetős 
hasonlatnál, amely ilyenformán sántít is mindjárt. Űgyhogy 
a ráépített elmélet kezd csak el sántítani igazán.

Méghozzá a kívülálló szemében nemegyszer szinte komikus 
hatást is keltve. Elsősorban átlátszósága folytán.

Főleg olyankor, ha az irányító, a szervező, a parancsoló, 
tehát a hierarchia felsőbb régióiban helyet foglaló „csendre 
inti” a beosztottat, az alul lévőt. Mintegy eképpen szólva le 
hozzá: „Ne fészkelődj, ülj a fenekeden és végezd a dolgodat, 
láthatod, hogy én is ezt teszem.” Tekintve hogy annak vá
lasza: „könnyű neked, lennél csak te az én helyemben” , szük
ségszerűen a helycserére vonatkozó indítványt rejti magá
ban. S ebben a párbeszédben, úgy tetszik, a kétfajta szervezet 
közötti alapvető különbség jut kifejezésre, éppen mert az élő 
szervezeten belül az egyes részek közt sohasem kerülhet sor 
hasonló dialógusra, mivel az állati vagy emberi szervezet 
egyetlen máj- vagy zsírsejtjének sem „juthat eszébe” , hogy 
de jó is volna egy idegsejt helyében lenni. És persze olyasmit 
sem „képzelhet magáról” , hogy képes lehet az idegsejt funk
ciójának betöltésére. Abból az egyszerű tényből fakadóan, hogy 
élő szervezet esetében tudata (ha egyáltalán van) mindig az 
egésznek, szociális képződmény, szuperorganizmus esetében 
viszont csakis az egyes részeknek, a „sejteknek” lehet — az 
egyedeknek. Másszóval, a kettő esetében az átélő és cse
lekvő szubjektum, fejlett szervezetek esetében a tudat, eltérő 
szinten helyezkedik el, következésképpen az érdek is a hie
rarchikus építmény más emeletén mutatkozik meg.

Ezért létezhet az élő szervezetben a rész az egészért. Szem
ben az élők szervezetével, ahol az egész létezik a részek ked
véért.

*

Érdekről esett szó az előbb, ez pedig óhatatlanul egy vele 
rokon fogalmat vet felszínre. Mégpedig az önzés fogalmát, 
jobban mondva az önzés kérdését.

Erre a pontra érkezve ugyanis könnyen hajlamossá válha-



tünk rá, hogy ezzel a sajátosan emberi és morális értékítéletet 
is magában hordozó fogalommal operáljunk. Ügy mint az „em
beri természet” legfőbb jellemzőjével, olyasmivel, ami a te
hetetlen karszéttárás melletti képmutató sajnálkozásra éppúgy 
alkalmat adhat, mint az emberi társadalmon belüli létért való 
küzdelem igazolására, végső fokon tehát az elnyomás és a 
kizsákmányolás örök és megváltoztathatatlan voltának hir
detésére. Nemegyszer azonban szemrehányásként is elhangzik, 
mégpedig az organikusan felfogott társadalom harmonikus
nak vélt rendje megbolygatása kapcsán, gyakran irigység em
legetésének kíséretében. Ki nem mondottan is mintegy arra 
utalva, hogy bezzeg az élő szervezet részei — szervei vagy 
sejtjei — mentesek minden önérdektől, önzéstől.

Lévén az élő szervezet sejtjei csakugyan „önzetlenek” . Vagy 
éppen „önfeláldozóak” is — ahogy az például a szervezet im
munrendszerének részét képező és szervezetet „életük árán” 
is védő fehérvérsejtek esetében történik.

Holott ez is látszat csak. Illetőleg addig mondható érvényes
nek mindössze, amíg az önérdek vagy az önzés fogalmát a 
tudattal kapcsoljuk össze. Mivel, ha meggondoljuk, a tudat 
valójában csak az önérdek megfogalmazásának képességét je
lenti, azt hozva felszínre, ami eleve megvan, azt hogy minden 
élő szervezet önmaga fenntartására törekszik, s ami ilyenfor
mán kezdettől fogva sajátossága az élő anyagnak. Ilyenként 
pedig végső fokon a tehetetlenség törvényéből vezethető le, 
abból, hogy az anyag mintegy „önsúlyánál fogva” meglévő 
állapotának és helyzetének megőrzésére törekszik, mindig a 
legalacsonyabb energiaszint felé tendál, amiért is az élő anyag 
aktivitása úgy is felfogható, mint az egymással szembenálló 
és egymást kiegyensúlyozó tehetetlenségi tényezők kölcsönha
tásának eredménye, a mennyiség minőségbe való átcsapását 
is demonstrálva. Amiért is ennek tükrében az ember önzése 
már nem is specifikus emberi tulajdonságként jelenik meg 
előttünk, hanem mint olyan valami, ami az anyag természe
téből alapvetően adódik, s aminek az emberi önzés, annak 
akár legszörnyűségesebb megnyilvánulásaival is együtt, „leg- 
magasabbrendű” formája csupán — ám egyúttal olyan sajá
tosság is, aminek meghaladására, esetenként és kisebb-nagyobb 
mértékben, csakis az ember mutatkozhat képesnek. Éppen 
tudatának köszönhetően. Vagyis paradox módon itt még az a 
helyzet is előáll, hogy ilyenformán a vallásos gondolkodóknak 
az a felfogása is igaznak tetszik, amely a lélekkel szemben a



testet, vagyis az anyagot tekinti bűnös szubsztanciának, bár
mennyire is nem tartjuk a „lelket” önálló létezőnek, hanem 
bonyolult életfunkciók, tehát az anyag legmagasabb fokú 
szerveződése eredményének. Mindez azonban mitsem változ
tat azon, hogy az önérdeket, vagy ha úgy tetszik, az önzést, 
az élő szervezet legalapvetőbb tulajdonságának kell tekinte
nünk, amiért is abszolút önzetlenséget, illetve önfeláldozást 
elvárni az embertől sem lehetséges. Társadalom, állam létét 
alapozni rá pedig egyenesen abszurdumnak hat.

Mindebből tehát az következik, hogy az élő szervezetben, 
ha látszólag találkozunk is önzetlenségre és önfeláldozásra 
emlékeztető jelenségekkel, lényegüket tekintve azokban a ré
szeknek az egész alá rendelődése jut kifejezésre, voltaképpen 
a központi szabályozó mechanizmus kényszerítő ereje követ
keztében. Mivel a részek, pl. a soksejtű szervezet sejtjei, a 
maguk lehetőségein belül nagyon is „önző módon” viselked
nek, pontosabban annyira viselkednek így, amennyire azt 
nekik „megengedik” . Minden „lelkifurdalás” nélkül elszív
ják tehát a számukra megfelelő tápanyagokat a szervezet azon 
részei elől, amelyeknek azokra sokkal inkább szükségük le
het az egész szervezet fennmaradása szempontjából, illetve 
csak akkor nem teszik ezt, ha olyan molekuláris lekötésben 
találkoznak velük, amelynek lebontására képtelenek, mivel 
nem rendelkeznek az ehhez szükséges enzimekkel. Vagyis a 
központi szabályozó mechanizmus éppen ezeknek a leköté
seknek a segítségével gondoskodik dehogy is az „igazságos” 
elosztásról, hanem elsősorban a leginkább létfontosságú szer
vek ellátásáról, válságos körülmények közt a kevésbé fonto
sakat könyörtelenül pusztulásra ítélve. Ennek megfelelően 
szabályozva pl. a vérkeringést hidegben, eleinte ugyan fo
kozva a periferikus vérellátást, tágítva a hajszálereket, finom 
izomremegtetés révén is gondoskodva a fokozott hőtermelés
ről, ám ha ez nem bizonyul elégségesnek, az irányító központ 
később már a szervezet belsejében tartja a vért, „beletö
rődik” a végtagok lefagyásába. De nemcsak az ezt szabályozó 
vegetatív idegrendszer működik így, hanem a központi ideg- 
rendszer magasabb régiói is: ezért rágja le a róka a lábát, ha 
csapdába szorult. Végső fokon pedig maga az ember is ezért 
egyezik bele valamely testrészének amputálásába. Illetőleg 
megteheti azt is, hogy a biztos pusztulás veszélyének eseté
ben sem egyezik bele — nagyobbnak ítélve meg a veszteséget 
a nyereségnél. De ez már a tudat, az értelem felülbíráló mű



ködése itt — anélkül, hogy az önérdeket hatályon kívül he
lyezné, mivel az élet helyett a halált választva, annak csu
pán tárgyát, illetve célját változtatja meg. Maga a belső sza
bályozó mechanizmus azonban mindig az élet körömszakad
táig való fenntartására irányul, még olyankor is, amikor an
nak már „semmi értelme” . Ügyhogy a „legfelsőbb vezetést” 
akár szintén önzőnek mondhatjuk — amennyiben nem vesz- 
szük figyelembe, hogy „nem is tehet mást” . Tekintve, hogy 
a központi idegrendszer, illetve az agy, kiváltságos helyzetben 
van, olyan mechanizmussal rendelkezik, hogy az utolsó pil
lanatig a maga számára biztosítja a szükséges tápanyagokat, 
tehát még olyankor is, amikor más létfontosságú szervek pusz
tulása folytán maga is csak a pusztulás sorsára juthat. Amint 
arról Hanna Krall Egy lépésre az Űristentől című könyvében 
is olvashatunk: itt esik szó ugyanis a varsói gettólakók egy 
orvoscsoportjáról, amely az éhhalál áldozatainak boncolása 
során minden szerv szöveteiben súlyos elváltozásokat tapasz
talt, egyedül az agyszövetben nem.

Mindez egyébként az élő szervezet és az élők szervezete 
közötti hasonlóságot, lényegében a hierarchia működési elvé
nek általános érvényűségét, illetve a központosított felépítés 
hatékonyságát bizonyítja. Csakhogy éppenséggel az önzetlen
ség minden megnyilvánulásának kizárásával, végső fokon azt 
bizonyítva, hogy az élő szervezet ugyanúgy az önérdekek (rész
érdekek) szabályozott és egyensúlyban tartott rendszere, 
mint maga az emberi társadalom is. £ppen csak sokkal tö
kéletesebb minden valaha létezett, ma létező, vagy egyáltalán 
elképzelhető társadalomnál.

Mégpedig a részek és az egész már említett eltérő viszonya 
következtében. Annak folytán, hogy az élő szervezet mindig 
mint egész rendelkezik, ha nem is mindig tudattal, „énnel” , 
de feltétlenül olyan fokával a központosítottságnak, hogy ma
radéktalanul egységként reagálhasson mindenre, ami benne 
vagy körülötte történik, s ennek folytán egységes szubjektum
ként funkcionáljon. Ellentétben minden szuperorganizmussal, 
szociális képződménnyel, ahol az élethelyzetek megélésére ké
pes szubjektum mindig az egyed, az alkotóelem. Illetőleg, s 
nyilvánvalóan ez a lényeg itt, nem kétféle szubjektum lé
tezik, hanem egy, csupán két különböző szerepben, attól füg
gően, honnan is nézzük. Mert ami az egyik viszonylatban „én” , 
tudat vagy legalábbis egészet képező reflexmechanizmus, a 
másikéban csak anélkül része valaminek, hogy a többi rész



szel együtt a dolgokat egységesen is érzékelni és megélni ké
pes, objektíve is létező „szuperszubjektummá” szerveződhetne. 
Mintegy a társadalom vagy éppen az állam „énjévé” . Mert 
ilyesmi nincs — illetőleg feltételezni ugyanannyi, mint Istent 
feltételezni.

És hát valóban. Ebből a szempontból nézve az istenképzet 
voltaképpen nem is más, mint egy ilyen „társadalmi én” hi
potézise. Óhaja és vágyképe annak, ami legfeljebb csak jó 
volna, ha létezne. Aminek hiánya egyébként a szuperorganiz
mus, a szociális képződmény ilyen értelmű tökéletesedésének 
határait is megszabja egyben. Mindannak a határait tehát, 
amit a részként egzisztáló egyed (egyén), éppen mert ő az 
átélő szubjektum, ő az „én” , bizonyos ponton túl mindenkép
pen nyomasztó teherként, ránehezedő idegen hatalomként él
het meg csupán. Szükségszerűen védekezve ellene, nemegy
szer elégedetlenséget kifejező „rákos” viselkedéssel.

♦

Sajátos ellentmondásnak tetszik különben, hogy a „rákos
nak” minősíthető jelenségek, vagyis az elégedetlenkedés, en
gedetlenség okait általában éppen a szuperorganizmus töké
letesedésének határai rejtik magukban. Illetőleg azok a kü
lönbségek, amelyek a kétfajta szervezet alapvetően eltérő lé
nyegéből fakadnak — vagyis az egyén, az egyének csoportja, 
valamely elnyomott vagy magát annak érző réteg, osztály, 
semmiképp sem azért lázad, mert túlontúl is tökéletesnek 
érzi azt a társadalmat, amelyben él, azt az organizmust, amely
nek részét képezi. Hanem éppen ellenkezőleg: tökéletlennek. 
Számára ugyanis a tökéletesség mércéje csakis az lehet, hogy 
ő miképpen él, hogy érzi magát a számára adott társadalom
ban. Ami végeredményben azt jelenti, hogy az élők szerveze
tére vonatkoztatva a tökéletesség mércéi merőben mások, kö
zéppontjukban sokkal inkább az igazságosság, az egyenlőség 
elve áll, semmint a zökkenésmentes funkcionalitás kérdése. 
Függetlenül attól, hogy az így értelmezett, tehát az egyenlő
ség és igazságosság elvén alapuló tökéletesség közelebbjutása 
a megvalósuláshoz sokban funkcionális tökéletesség kérdése is 
egyúttal. Ezt azonban az egyén, helyzeténél fogva, hajlamos 
elhanyagolni, illetve jelentőségét akkor érzékeli csak igazán, 
ha szervezőként létezik, irányítóként működik, valamiképpen



a hatalom birtokában van. Ekkor viszont, kedvezőbb helyze
téből adódóan és érdekeinél fogva, hajlamossá válik rendben 
lévőknek találni a dolgokat, illúziókat táplálni a fennálló ál
lapotokat illetőleg, önmagát ámítani vagy — másokat csupán. 
Esetleg azt vallani és hirdetni csak, hogy a „rendszer” , a szer
vezet korántsem tökéletes ugyan, de sajnálatos módon nem is 
lehet az. Más szavakkal: a létezőt tekinteni az elképzelhető 
világok legjobbikának.

Ez azonban más kérdés. Ügyhogy amikor itt tökéletesség
ről esik szó, mindenképpen funkcionális tökéletességet értünk 
ezen. Ilyen szempontból tekintve a társadalomra, minden tár
sadalmat és bármilyen szociális képződményt az élő szervezet
hez viszonyítva látunk tökéletlennek.

A  már említett legfőbb különbségen túl, az egyéb különb
ségek közül is számba véve néhányat.

Nem utolsó sorban az egészet egybentartó kohéziós erő kér
dését. Azt, hogy ez a kohézió az élő szervezet esetében össze
hasonlíthatatlanul nagyobb, sokkal inkább kényszerítő erejű, 
lényegében felbonthatatlan.

Legfőképpen annak folytán, hogy az élő szervezet mindig 
pontosan körülhatárolt. Annyira, hogy a biológiában nem ok 
nélkül nyert polgárjogot a „doboz” kifejezés annak a keretnek 
vagy inkább edénynek a jelzésére, amely az élő szervezetet, 
annak minden belső folyamatával együtt, behatárolja, magába 
rejti. Voltaképpen a szervezett anyagnak azt a dinamikus 
egyensúlyi rendszerét tartalmazva, amely ugyan szakadatlan 
anyagcsere- és információs kapcsolatban áll a külvilággal, de 
amely külvilág már nem képezi az élő szervezet részét, ille
tőleg az válik csak belőle a szervezet részévé, ami bekerül a 
„dobozba” és beléje épül, s akkor szűnik meg annak része 
lenni, mikor eltávozik belőle. Vagy akár még élő anyagként 
is kiszakad belőle vagy leszakad róla, ami többnyire a levált 
rész pusztulását is jelenti, de mégha nem is ez a helyzet, ezek 
a részek már akkor sem a szervezet részei többé. Ebből a do
boz voltából fakadóan aztán az élő szervezet, ha képes rá, 
helyét is mindig mint egész változtatja meg, s ugyanígy tér
beli kiterjedésének és összehúzódásának lehetőségei is erősen 
korlátozottak. Ellentétben a szociális képződménnyel, amely
nek rendszerint (de nem feltétlenül!) szintén megvannak a 
maga térbeli, földrajzi határai, alkotó elemeinek helyzete azon
ban ezeken belül sohasem teljesen helyhezkötött, a részét ké
pező egyedek többé-kevésbé mindig „szabadon” mozognak



benne, egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezkedésük szünet 
nélkül változik, sőt az egyedek, időlegesen vagy végérvénye
sen, belőle ki is léphetnek — úgy is, hogy minden térbeli 
eltávolodás ellenére, továbbra sem szűnnek meg annak ré
szét képezni, de úgy is, hogy minden közösségi köteléket meg
szakítva, más közösség részévé válnak. Vagy esetleg ott is 
maradnak a „helyszínen” , mégis kiszorulnak belőle. Nem szól
va arról, hogy az egyed egyidejűleg több közösség részét is 
képezheti, s rendszerint képezi is, hogy valójában hányét, vég
ső fokon attól is függ, mit tekintünk közösségnek, szociális 
képződménynek, szuperorganizmusnak, illetve, hogy éppen 
adott nézőpontunkból hányat is veszünk számba. Mindez 
együttvéve pedig azt is jelenti, hogy a szervezet fogalmának 
szociális értelmezése, szemben a biológiai fogalommal, sokkal 
inkább absztrakció csak.

Ezzel az absztrakcióval, illetve a szuperorganizmus „lazasá
gával” függ össze aztán a biológiai, illetve a társadalmi szer
vezet belső információs rendszerének, kommunikációs mecha
nizmusának eltérősége és különböző hatékonysága. Tekintve, 
hogy az élő szervezeten belül lényegében két „kommunikációs 
csatorna” , illetve kódrendszer ismeretes. Ezek közül az egyik, 
a hormonális szabályozás rendszere, tehát a vegyi, moleku
láris üzenettovábbítás, mindjárt a kezdet kezdetén kialakult, 
így szinte az élet jelenségével egyidős, kezdetlegesebb vagy 
fejlettebb formájában tehát minden élőlényben (vagyis a nö
vényi és állati szervezetben egyaránt) megtalálható. Míg vele 
szemben a másik, az információk elektromos impulzusok út
ján történő továbbítása csupán az állati szervezetben létezik 
és az idegrendszer meglétéhez kötődik. Emellett pedig az üze
net mindkettőben „kiépített vezetékeken” , a vér- és nyirok
erek útján, illetve az idegpályák közvetítésével jut el céljá
hoz. Vagyis az élő szervezet kommunikációs apparátusa ilyen
formán a telefon-, vagy távíróhálózatra emlékeztet, szemben 
a szociális képződmény rádióra emlékeztető rendszerével, 
melynek közege azonos az élőlények életterét képező életkö
zeggel. A vízzel vagy a levegővel tehát, amelyek tulajdonsága
ikból fakadóan vagy aktívan, azaz kibocsátott szaganyagok ese
tében áramló mozgásuk révén, hanginformációk esetében rezgő
mozgások által vesznek részt az információtovábbításban, vagy 
pedig — optikai jelzések esetén — passzívan csupán, annyi
ban, hogy nem képeznek akadályt a fényhullámok számára. 
Eképpen közvetítve az információkat többé-kevésbé fejlett, de



mindenképpen autonóm egészet képező élő szervezetek közt, 
amelyek, ha már hallanak és látnak, hangot tudnak adni, jel
zésszerű mozgások leadására és vételére képesek, meglehető
sen bonyolult szervezetek is, úgyhogy feltehetően a tudat va
lamilyen formája is pislákol bennük. Amiért is az a kommuni
kációs rendszer, ami az egymás közötti üzenetváltást lehetővé 
teszi számukra, voltaképpen sokkal tökéletlenebb és kezdet
legesebb annál, ami bennük van, ami szervezetük működését 
biztosítja. Ez a „belső” információrendszer ugyanis, mégha 
nem is mentes egészen a zavaroktól, hiszen tudjuk, hogy az 
öröklődést hordozó anyag, vagyis a gének átadásában, illetve 
a fehérjeépítésben is előfordulhatnak „másolási hibák” , s 
eképpen „téves üzenetek” is (ennek következménye a rák is 
végeredményben), alapjában véve kiváló hatásfokkal műkö
dik, méghozzá alighanem azért, mert itt az üzenet tartalma 
mindig egyértelmű és pontosan meghatározott, voltaképpen 
egyszerűnek mondható. Vagyis a kommunikáció egész rend
szere mindig annyira egyszerű részfeladatokra lebontott, hogy 
a végtelenül bonyolult egésznek a működését éppen ez a le- 
bontottság teszi lehetővé. Emellett a „munka” jellege, amit 
az üzenetváltásnak szabályoznia kell, állandónak mondható, 
a feladatok bejáratottak, ismétlődőek, úgy is mondhatnánk 
rutinszerűek, hála annak a genetikai programnak, mely a 
szervezet felépítését eleve meghatározta.

Ez a program ugyanis, mégha nem is jelent „felettes tuda
tot” , mégha nem is „én” , nem is ész, nem is értelem, úgy 
működik, mintha az lenne.

Űgyhogy hozzá képest az élő egyedek közötti információ- 
csere mechanizmusa, minden „nyelv” , még a tagolt emberi 
beszéd is, úgy tetszik, joggal mondható tökéletlennek. Töké
letlen kapcsolatnak a tökéletesek között.

Abból eredően is, hogy az üzenet itt a valóságnak mindig 
valamilyen leegyszerűsített jelzését, képletét tartalmazza csak, 
nem utolsó sorban azért, mert a gyors reagálás érdekében 
gyorsan felfoghatónak, rövidnek is kell lennie, tehát viszony
lag kevés információt tartalmazhat csak, mivel a több közlést 
továbbító üzenetváltás mindig azzal fenyeget, hogy késést 
okoz, alul marad az idővel folytatott versenyfutásban. Így a 
kommunikáció mindig hatalmas hibaszázalékkal működik, 
mégpedig minél fejlettebb, vagyis bonyolultabb felépítésű va
lamely közösség, annál inkább rövidzárlatokkal teli, félreér
tésekkel terhelt, s minél gyorsabban fejlődő és változó kö



zösségekről van szó, annál nagyobb mértékben, mivel így 
sokkal kevésbé beszélhetünk rutinfeladatokról, némileg a ge
netikai programokra emlékeztetőén a kulturális hagyományok 
meghatározta „bevált” megoldásokról. Vagyis az eképpen 
gyorsan változó helyzeteket a hierarchia „illetékes” régiói nem 
csupán késve értékelik ki és reagálják le, hanem sokszor hi
básan is egyúttal. Nemcsak a jelrendszer marad el tehát a 
„dolgok” fejlődése mögött, hanem a „dolgok” megértése is 
éppen a jelrendszer tökéletlensége miatt, ami aztán magára 
a jelrendszerre, a kommunikálás eszközére is újra visszahat 
— még tovább fokozva annak lemaradását, voltaképpen a 
szakadékot növelve a kívánatos és a valóságos közt, a részek 
önállósulását, öncélúságát. Következésképpen az élő szerveze
tekből szerveződött vagy szervezett szuperorganizmus márcsak 
kommunikációs rendszerének tökéletlensége folytán sem érheti 
el az összehangolt működésnek, a funkcionális egységnek azt 
a fokát, ami az élő szervezetre jellemző.

Különösen szembetűnő ez, ha a kétfajta organizmus nega
tív visszacsatoláson alapuló egyensúlyfenntartó mechanizmu
sait vetjük egybe. Mert ennek tükrében ez a szabályozó rend
szer a szuperorganizmusban, főleg ha a társadalom vagy az 
állam egészét tekintjük annak, egyenesen kezdetlegesnek, 
„primitívnek” mondható. Maga az élő szervezet ugyanis éppen 
ilyen negatív visszacsatolási rendszerek egymásba épült és 
összehangolt sokasága révén biztosítja belső egyensúlyát, vég
ső fokon fennmaradását. Olyanféle szabályozó berendezések 
révén, amilyen egy hűtőszekrény vagy elektromos fűtőtest 
termosztátja is, melynek működése azon alapszik, hogy a be
rendezést be- és kikapcsoló központ folyamatosan értesül a 
hőmérséklet ingadozásáról, s ennek megfelelően tartja fenn 
a kívánt szint állandóságát. Ez a szint tehát mindig egy kicsit 
ingadozó, ám minél kisebb ez az ingadozás, annál inkább 
mondható a szabályozórendszer tökéletesnek. Amennyiben 
viszont a hőfok növelése vagy csökkentése a kívánatos, ez már 
egy „felettes szerv” közbelépését igényli, példánk esetében azt, 
hogy az ember igazítson a hőszabályozón. Mint ahogy lénye
gében ez történik az ember hormonrendszerének esetében is, 
amelyen belül a kapott visszajelentések alapján az agyalapi 
mirigy gondoskodik az egyensúlyról, az állandóságról, ameny- 
nyiben viszont annak szintjén is változtatni kell, az már „fe
lettesének” az agyfüggeléknek az „ügykörébe” tartozik. Ebből 
pedig az lenne itt a legfőbb tanulság, hogy a visszacsatolás



elve egyáltalán nem mond ellent a hierarchia elvének, annak, 
hogy az irányító központ egy-egy szabályozó rendszeren belül 
mindenképpen kiemelt, „kiváltságos” helyzetben van, anélkül, 
hogy „önkényesen” járhatna el, vagyis hát eljárását a szabá- 
lyozandók, az „alárendeltek” helyzete és igénye is meghatá
rozza. És persze elvben a szervezett társadalom hierarchiája 
is ugyanígy működik, illetve többé-kevésbé a gyakorlatban is, 
mivel még a legelnyomóbb vezetés sem mellőzheti az elnyo
mottak legelemibb szükségleteit. Viszont a hatásfok az élő 
szervezettel összehasonlítva még akkor is rossz, ha az elkép
zelhető legrátermettebb vezetést az elképzelhető legjobb szán
dék vezérli, illetve, ha a vezetettek „öntudata” és kötelesség
tudása sem hagy maga után — emberi mértékkel mérve — 
semmiféle kívánnivalót. Amiért is a fentiek értelmében, 
vagyis a részek önérdeke és az információrendszer tökéletlen
sége folytán a szervezett társadalomban egyetlen visszacsa
tolási rendszer működése sem maradéktalanul konfliktusmen
tes. Annyira nem, hogy még a legolajozottabb működés is 
akkora hibaszázalékkal megy végbe, hogy ez a hatásfok élő 
organizmuson belül halálos kórral lenne egyenértékű, ami 
végső fokon azt jelenti, hogy ennek az összehasonlításnak a 
tükrében szemlélve az egészséges állapot egyenlő a nemléte
zővel. Azzal, amit csupán elképzelünk magunknak, amit óhaj
tunk, de aminek a megvalósulásától egyben rettegünk is: azo
nos az utópiával.

Vagyis ami élő szervezet esetében normálisnak, tehát a leg
gyakoribb állapotnak számít, az a szociális szervezet esetében 
nemhogy kivétel lenne, hanem valami soha el nem érhető 
eszményi állapotként lebeghet előttünk csupán. Feltéve, hogy 
a két szervezet-fogalom vonatkozásában az egészséges állapo
tot azonos mérték alapján határozzuk meg — aminek helyes
ségében kételkedni egyébként komoly okaink is lehetnek. 
Függetlenül attól, hogy konzervatív ideológiákkal találjuk-e 
egy táborban magunkat, hiszen az ilyen ideológiák hordozó
ira, amikor „egészséges” vagy „beteg” társadalmat emleget
nek, egyáltalán nem a fenti utópikus fogantatású maximaliz- 
mus a jellemző, sokkal inkább a megállapodottnak, a hagyo
mányosnak, a „jól beváltnak” egészségesként való emlegetése. 
Csakhogy ennek a kétféle egészségmércének az elfogadása már 
egészében is megkérdőjelezi a társadalomnak azt az összeha
sonlítását az élő szervezettel, amiről itt szó van most. Sőt ha 
ehhez hozzávesszük még a hatékonyság fogalmát is, azt, hogy



ez a fogalom az élő szervezet esetében pontosan meghatáro
zott, s értéke nem mérhető másképpen, csakis azon, hogy 
mennyire biztosítja a szervezet fennmaradását, ellentétben a 
társadalommal, melynek kapcsán azt is meg kell kérdeznünk, 
mi is ez a hatékonyság, hogy a puszta fennmaradáson túl 
milyen irányba is kívánunk hatni, akkor valójában „teljes 
pompájában” kibontakozik az a fogalomzavar, ami ebből az 
összehasonlításból adódik.

Űgyhogy most már az is felmerül, van-e egyáltalán értelme 
énnek az egybevetésnek. Szolgálhat-e bármiféle tanulsággal is.

Ám, úgy tetszik, valamennyire mégis. Mivel a hierarchia 
ennek ellenére alapvető vonása a szervezettségnek, a szervezet 
fogalmától semmiképp sem elválasztható.

Annak a különbségnek ellenére is, amiről eddig nem esett 
még szó. Mármint a specializáció, illetve a szelekció különbö
zőségéről a kétfajta szervezetben. Arról, hogy az élő szervezet 
sejtjeinek specializálódása, különböző szövetekbe való rende
ződése, valamint az egyes szervek és szervrendszerek kiala
kulása, ugyancsak a genetikai program alapján játszódik le, 
méghozzá a magzati élet egészen korai szakaszában, végső 
fokon tehát eleve adott. Amiért is itt képtelenség olyasmit 
feltételezni, hogy valamelyik idegsejt irányító funkcióját ne
tán zsírsejt tölti be. Az emberi társadalomban viszont. ..

De ez már a hierarchia szerveződésének kérdését érinti az 
élők szervezetében — legyen akár szó állatok csoportjairól 
vagy az emberi társadalomról.

♦

Idáig jutva azonban — mielőtt az élő szervezetek hierarchi
ába való szerveződését meghatározó tényezőket próbálnánk, 
ha csak vázlatosan is, számbavenni — két dolog is megállni 
késztet.

Az egyik a közismert megfogalmazása, miszerint az élet az 
anyag szerveződésének legmagasabbrendű formája. Abból 
adódóan, hogy magában rejti a naivnak tetsző kérdést: vajon 
a szuperorganizmus, az élőket szervezetként összefogó szoci
ális képződmény, hányadfokú szerveződését is jelenti az 
anyagnak.

Ezért is veszek elő olyan műveket, mint Wemer Heisen- 
berg atomfizikai és filozófiai tárgyú beszélgetéseket tartal



mazó könyve, A rész és az egész, valamint Marx György 
Életrevaló atomok című munkája, s kezdek hozzá, nem is min* 
den nehézség nélkül, olvasásukhoz. Főleg az utóbbi izzaszt 
meg alaposan, nem is annyira azért, mert alcímként az „atom
fizika biológusoknak” meghatározás szerepel, vagyis megér
tésében nem elsősorban élettani ismereteim hézagai jelentik 
a nehézségeket, hanem, amint számítok is rá, sokkal inkább 
matematikai tudásom szinte teljes hiánya, ha ugyan nem 
„velem született” antitalentumom is egyúttal. Ügyhogy, kez
deti reménytelen kísérletek után, merészen és tehetetlenül 
kerülöm ki a minduntalan akadályként elém tornyosuló kép
leteket és sematikus ábrákat, s próbálok meg a „ha nem tudsz 
érteni, higgy, hogy érts” számomra nem túl lelkesítő szent- 
ágostoni tanácsának segítségével elboldogulni. Számos helyen 
lemondva egyes gondolatmenetek pontos nyomonkövetéséről, 
illetve a dolgok egzakt megértéséről, pusztán a „bizalommal 
fogadott” végkövetkeztetések alapján eligazodni.

De annyit talán mégis sikerül kiszűrnöm az olvasottakból, 
megerősítve a máshonnan már korábban felszedetteket, hogy 
az atomot, molekulát, óriásmolekulát, egysejtű és soksejtű 
élőlényt tekinteni az anyagszerveződés egyes fokozatainak, 
voltaképpen végsőkig leegyszerűsített, ha ugyan nem primitív 
elképzelésnek számít. Pusztán olyan dolgok miatt is, hogy a 
sejtet a biológia tudománya rég nem tekinti már az élet 
alapegységének, hogy az első élő sejt létrejöttét is nyilván
valóan az élő anyag molekuláris szinten való évmilliárdos 
fejlődése előzte meg, vagy hogy, legyen akár szó egysejtű 
élőlényekről, akár a többsejtű szervezetek sejtjeiről, a mai 
fejlettebb sejtformák is valószínűleg többszörös szerveződés 
eredményeként léteznek — az egyre inkább igazolódni látszó 
citoszimbiózis elmélete szerint a kezdetlegesebb sejtformák 
egyesülésének, egymásba épülésének köszönhetően. Vagyis 
egyes feltevések szerint az állati sejt három, a magasabb ren
dű növényi sejt viszont négy kezdetleges sejttípus összeolva
dásából alakult ki, alighanem olyképpen, hogy a nagyobb 
méretű egysejtű szervezetek bekebelezték a kisebbeket vagy 
a nagyobbakba hatoltak be a kisebbek, amelyek ilyenformán 
a „gazdasejtek” szerveivé lettek, illetve úgy váltak képessé 
a benne való továbbélésre, hogy abban megfelelő feladathoz, 
szerepkörhöz jutottak. Ennek értelmében tehát a növényi sej
tek klorofilt tartalmazó testescskéi önálló életet élő kékmo- 
szat-sejtekként váltak volna a fotoszintézis szervecskéivé,



mint ahogy a növényi és állati sejtben egyaránt megtalálható 
és fontos enzim-aktivitást kifejtő mitokondriumok is nyilván 
ugyanezért emlékeztetnek bizonyos baktériumfajokra. Ami 
tehát a sejtet illeti, az az anyagszerveződés folyamatának 
nyilvánvalóan nem is egyetlen fokozatát képezi, hanem ennek 
megfelelően többet is, szemben a soksejtű szervezettel, ame
lyet, mivel a benne található szervek és szervrendszerek nem 
kívülről épülnek bele, hanem a genetikai program szerint 
belső fejlődés útján alakulnak ki, mindenképpen egy szer
veződési fokozatnak kell tekintenünk.

Semmivel sem kevésbé bonyolult azonban a kép, ha a sejtek 
szintjénél alacsonyabb fokozatra, a molekulák szintjére eresz
kedünk le. Bármennyire figyelembe vesszük is, hogy kétféle 
molekuláról, egyszerűen csak molekuláról és óriásmolekuláról 
(makromolekuláról) szokás beszélni. Valójában azonban ez a 
két molekula-fogalom a csupán két atomból álló hidrogénmo
lekulát éppúgy magában foglalja, mint az ember dezoxiri- 
bonuklein-savjának „legombolyítva” egy méternyi kettős spi
rálját a maga többmilliárd atomjával, amiért is a molekula 
és a makromolekula valójában nagyon is tágan értelmezett 
nevét jelenti mindazoknak a szerveződési fokozatoknak, illet
ve egyszerű vagy bonyolult anyagképződményeknek, amelyek 
mintegy az atomok és a legkezdetlegesebb sejtképződmények 
között helyezkednek el. Nagyságrend dolgában is, de csupán 
itt az „élettelen” és „élő” közötti skálán mozogva, mivel egy 
csupa szénatomból felépült gyémántkristály például egyetlen 
óriási molekula tulajdonképpen. Sőt még az anyagszerveződés 
kiinduló pontja, az atom is addig látszik itt „szilárd pontnak” 
mindössze, amíg csak azt tekintjük anyagnak, ami atomokból 
áll. Bár erre azért okaink is lehetnek, mivel az atomokat al
kotó elemi részecskék, amelyekről különben tudjuk már, hogy 
nem „elemiek” , vagyis a protonok, neutronok, elektronok stb., 
önmagukban már nem tekinthetők a szó „klasszikus” értel
mében anyagnak. Tagadhatatlanul „anyagi természetűek” 
ugyan, de hát ilyen a fény is, ami viszont energiának számít, 
s ennek megfelelően legkisebb „adagja” , a szintén elemi ré
szecskének tekintett foton, energiakvantumnak minősül. Ami
ért is itt, a részecskék világában, az anyagszerveződés kérdése 
már nem úgy vetődik fel, hogy mi szerveződik az anyagból, 
hanem inkább: miből szerveződik az anyag. Amire a fizika 
válasza nagyjából az lenne, hogy energiából. Annak megfele
lően, amit említett könyvében Heisenberg így fogalmaz meg:



„Lehet, hogy addig aprózhatjuk az anyagot, míg már nem 
osztott részecskéket kapunk, hanem az energia anyaggá vá
lásának leszünk tanúi. . Hogy ezután maga is belefáradjon 
kissé a mindig új kérdéseket szülő kérdések megválaszolásába, 
végül is így kiáltson föl: „De hát akkor mi volt a kezdet 
kezdetén? Fizikai törvény? Matematika? Szimmetria?. . . ” És 
utána megpróbál kikötni a szimmetriánál. Idealisztikus módon 
tulajdonítva önálló létet egy elvont fogalomnak, valójában 
azonban azt példázva, miképpen is vált századunkban „áttet
szővé” , bizonytalanná, szinte meghatározhatatlanná az anyag 
valaha oly magától értetődőnek látszó fogalma. Éppen az anyag 
behatóbb megismerése következtében.

Amiért is a szuperorganizmus kapcsán a „hanyadfokú szer
veződés” kérdésének felvetése voltaképpen céltalan és értel
metlen is — legfeljebb izgalmas gondolati kalandra csábító 
inkább. Akárcsak az az ötlet is, ami Heisenberg szimmetriája 
kapcsán merül föl bennem: hogy ti. miért ne tulajdoníthatnék 
ugyanilyen alapvető jelentőséget a hierarchia fogalmának is 
— úgy érezve, semmivel sem járnék el Heisenbergnél önké
nyesebben. Annál is kevésbé, mivel ez nem látszik ellentétben 
állni Heisenberg szimmetriájának elvével. Azzal, ami idealista 
koncepciója ellenére, mégsem egészen megalapozatlan, mivel 
Heisenberg e szimmetria kapcsán nyilvánvalóan a kettősség
nek a világban és az anyagban mindenütt megmutatkozó el
vére gondolt, ami a pozitív és negatív elektromos töltések 
jelenségében éppúgy megmutatkozik, mint mindabban, ami 
„mögöttük van” , abban, hogy minden részecskének megvan a 
maga antirészecskéje is, hogy antianyag is létezhet, illetve 
„léteznie kell” , vagy az anyag és energia egymást feltételező 
és kiegészítő, végső fokon szétválaszthatatlan kettősségében. 
Sőt, ha meggondoljuk, hogy hétköznapi logikánk, „józan 
eszünk” , illetve a klasszikus fizika törvényeihez szokott szem
léletünk számára az atomfizika számos matematikailag, kísér
letileg és gyakorlatilag bizonyított ténye is merő abszurdum
nak hat, akkor még a szimmetria önálló léttel való felruházása 
sem tűnik akkora képtelenségnek. így talán az sem, ha a hie
rarchiát a szimmetria egy módosult, továbbfejlődött (szerve
ződött) változataként próbáljuk meghatározni. Koncentrikus 
szimmetriaként, ha úgy tetszik. Arra alapozva nem annyira 
elméletünket, hanem inkább „játékunkat” csak, hogy két erő 
kölcsönhatásának minden olyan megnyilvánulása, amikor az 
egyik hatás egyetlen pontból, illetve a tér egy viszonylag



kicsiny, körülhatárolt részéből sugárzik ki, míg a másik na
gyobb térben eloszolva, több „forrásból” kiindulva hat vissza 
rá, természetszerűleg körkörös elrendezést eredményez, ez 
pedig szükségképpen a hierarchia képzetét kelti. Még akár a 
hidrogénatom esetében is, bármennyire egyetlen elektron ke
ring is itt egyetlen proton körül, s nem is csupán azért, mert 
a proton tömege jóval nagyobb, pontosan 1836-szorosa az 
elektronénak, hanem inkább azért, mert a proton „áll” és az 
elektron »kering körülötte, illetve inkább (annak ellenére, 
hogy „egyedül van” !) körülveszi azt, „héjat” képez, „elektron- 
felhőt” . És persze méginkább hierarchikus „szervezetnek” hat 
a többi elem atomja, mivel itt már több elektron kering az 
atommag körül. Nem kevésbé az olyan molekula, amelyben a 
szénatom fűzögeti maga köré a hidrogén és más elemek atom
jait, így „látva hozzá” az élet szervezéséhez. Vagy a Nap a 
bolygóival, hogy ezúttal továbbra is az „élettelen” anyagnál 
maradjunk. Pedig hát sem az atommag, sem a Nap vagy más, 
bolygókkal rendelkező égitest nem „uralkodik” a szó igazi 
értelmében elektronjai vagy bolygói felett, nem „irányítja” 
azokat, annyira sem, mint a sejtmag a sejt többi részét, mind
össze fogva tartja őket elektromágneses illetve gravitációs 
erőterével. Ennek ellenére, lám, az előbb is a „rendelkezik” 
kifejezést használtam, s azt is leírtam, hogy „fogva tartja” , 
méghozzá csak most, utólag kapom rajta ezen magamat, vagyis 
akár tetszik, akár nem, öntudatlanul is mindig a központot 
tekintjük „rangban” előkelőbbnek, bármenyire is a szemben
álló erők egyensúlyáról legyen itt szó, mivel enélkül a keringő 
test vagy „megszökne” vagy belehullana a központba. Vagyis 
a „rangot” itt is mindig a helyzet határozza meg — akárcsak 
a szuperorganizmusban, a társadalomban. Más kérdés, hogy ez 
a helyzet minek függvénye.

Íme hát a hierarchia az „élettelen” világban. Olyan vala
miként, ami — az én szememben legalábbis — többnek tűnik 
tetszetős szimbólumnál. Ezért látszik a hierarchia riasztóan 
általánosnak.

*

Ki látott már lihegő rovart? Pontosabban méhecskét. Rako
mányától túlterhelten, kényszerleszállás után megpihenni egy 
kerti asztalon, széken vagy pádon. Vagy lenn a földön is 
ugyanígy, ahol persze kevésbé veszi észre az ember ritmiku



san lüktető potrohát amint gyors ütemben kitágul és össze
húzódik, szinte az ember vagy más emlősállat ziháló mellka
sára emlékeztetve. Nem is csupán látszatra, hanem funkcióját 
tekintve is, mintegy a rovarszervezet „farmotorosságának” 
megfelelően. Mert a méh, mint minden más rovar, valójá
ban így lélegzik, légzőnyílásai ugyanis testének egész felü
letén megtalálhatók, fokozott tágulásra és összehúzódásra 
azonban elsősorban potrohszelvényei képesek, ezenkívül pedig 
még a szíve is a potrohában van. Tőlünk, gerincesektől merő
ben eltérő állattípust képvisel tehát, de azért ahogy „kifújja 
magát” , a pihenőjében van valami roppant „emberi” .

Éppen mert dolgozik. És mert közösség tagja. Az úgyneve
zett rovarállamé.

Ez lenne ugyanis a másik dolog, ami megállásra kényszerít. 
Lévén a termeszek, méhek, darazsak és hangyák „állama” , 
vagy inkább óriási létszámú családja, a szuperorganizmus egé
szen különleges formája. Sajátos, nem egy vonatkozásban 
ámulatra is okot adó mivoltából fakadóan az emberi társa
dalmon kívül az egyetlen olyan szociális képződmény, amely
ben fejlett munkamegosztás is létezik, s ezért a szó szorosabb 
és magasabb rendű értelmében is rászolgált a szervezet elne
vezésre. Vagy éppen az „állam” megtisztelő titulusára is, 
nyilvánvalóan legfőbb jellemzőjének, a munkamegosztásnak 
köszönhetően. Amiképpen „polgárai” is ugyanezért tűnnek 
nemcsak „emberinek” , hanem „észlényeknek” is.

Pedig nem azok. Nem is lehetnek. Már pusztán „agymennyi
ségük” folytán sem, annak következtében, hogy a mézelő méh 
gombostűfejnyi agya mindössze nyolcszázezer idegsejtből áll, 
míg az emberi agyvelőben található idegsejtek száma körül
belül 14—15 milliárd. Vagyis, amint említett könyvében Marx 
György az ember méretei kapcsán megjegyzi, „az ember azért 
ilyen nagy, mert okos” , ami végül is azt jelenti, hogy igazi 
észlény csakis abban a nagyságrendi tartományban létezhet, 
amelyben valóban létezik is, „miniatürizált” formában tehát 
el sem képzelhető, illetőleg Liliput csakis a képzelet terméke 
lehet. Mint ahogyan az is nyilvánvalónak látszik, hogy egy 
rovarméretű agy vagy inkább idegközpont csak, éppen az 
idegsejtek viszonylag kis száma folytán csakis arra lehet ké
pes, amit valóban produkál is, nem tudhat mást, mint ponto
san meghatározott program szerint viszonylag szűk keretek 
között működni. „Dúcláncai” sajátos „sorkapcsolásos” felépí
tésének köszönhetően is, annak megfelelően, hogy a rovaragy,



a magasabb rendű állatok és az ember agyához viszonyítva 
kevésbé hierarchikus, illetve centralizált, inkább lineárisan 
szervezett, s így csak egy előre belerögződött viselkedési prog
ram lepergését vezérli inkább. Ez a program pontról pontra 
„megtervezett” , mintha csak lyukszalagra lenne kódolva, úgy
hogy ennek megfelelően a rovar mindig „tudja” mit kell 
tennie, olyképpen, hogy amint a program egyik pontja meg
valósult, nyomban a soronkövetkező válik időszerűvé, több
nyire függetlenül a külső körülményektől. Vagyis ha ezek 
megfelelnek a programnak, jó, ha viszont nem, hát az sem 
olyan rettenetes szerencsétlenség, a „peches” egyed legfeljebb 
elpusztul, ám ennek semmi jelentősége. Mert a rovarfajok 
roppant egyedszáma következtében a faj mindenképpen fenn
marad, úgyhogy ez a lineáris program, minden látszólagos 
tökéletlensége ellenére, mégis „kifizetődő” . Mit számít hát, 
ha a hernyók egy része nem a legszerencsésebb rejtekhelyei 
választja magának a bebábozáshoz, fő hogy más részük a 
lepke-állapotot mindenképpen megéri. Azért említem külön
ben ezt a példát, mert a rovarok „zárt genetikai programjá
nak” éppen ez a legcsodálatosabb megnyilvánulási formája: 
a lárvából kifejlett példánnyá válás, az átalakulás. Főleg mert 
e program egy része pusztán biológiai folyamatnak tetszik 
ugyan számunkra, más része azonban olyan mozzanatokból 
is áll, amit mi emberek akaratlanul is hajlamosak vagyunk 
„tudásnak” látni. Mert hogy a selyemhernyó selyemszálat 
választ ki magából, ez még „természetes” , ám hogy gubót is 
sző belőle maga köré, az már mindenképpen olyasvalami, amit 
mi feltalálni, kieszelni szoktunk, vagy másoktól megtanulni. 
És hogy ez mégsincs így, az kissé érthetetlennek tetszik szá
munkra. Ebből a szempontból nézve tehát nincs is okunk túl
ságosan csodálkozni Aquinói Szent Tamáson, aki Isten léte 
öt bizonyítékának egyikét éppen az „értelem nélküli lények 
célszerű működésében” vélte fellelni. Persze, valahogyan a 
selyemhernyó is „feltalálta” valamikor a gubószövés mester
ségét, illetve annak mind tökéletesebb módját, ám az egyszer 
„megtanult” program mindig az átöröklés révén adódik to
vább. Akárcsak a lépkészítés tudománya a méheknél.

Mert valójában a rovarállam sajátos munkamegosztásának 
esetében is valami hasonlóval találjuk magunkat szemben. 
Azaz, itt tulajdonképpen nem is a munka megosztott, hanem 
maga a genetikai program inkább, olyképpen, hogy minden 
egyed az egész programot örökli ugyan, ám hogy valamely



„államalkotó” nőstény rovarlárvából végül is anya lesz-e vagy 
dolgozó csupán, azt már a fiasítás etetésével foglalkozó dol
gozók „döntik el” azzal, hogy a lárvát milyen anyagokkal 
táplálják, méghozzá ugyancsak az őket működtető genetikai 
program hatása alatt, mivel a program különböző fizikai és 
magatartásbeli tulajdonságokat hordozó részei éppen a táp
lálék milyenségétől függően aktivizálódnak vagy kerülnek 
gátlás alá. Mert a rovarállam aktív tevékenységet folytató 
egyedei, tehát bizonyos hangyafajok „katonái” is, a pusztán 
megtermékenyítő szerepet betöltő hímekkel (herékkel) szem
ben, ugyanúgy mindig nőstények, mint ahogy azok a ter
meszek esetében is — amely utóbbiak mellesleg, azonkívül, 
hogy szintén rovarok, egyáltalán semmiféle rokonságban sem 
állnak a méhekkel, darazsakkal, hangyákkal, valójában sok
kal ősibb rovartípus képviselői. Űgyhogy emezek, főleg a han
gyák, „államrendjüket” mintha csak tőlük lesték volna el és 
utánozták volna le, hogy azután holmi fiatal és barbár né
pekként ők legyenek az „ősi civilizációt” képviselő termesz
várak megrohanói. . .  Mert hát akárhogyan legyen is, mind
egyre beleesünk a rovarállam és az emberi társadalom össze
hasonlításának csábító csapdájába, melynek tükrében a termesz
és hangyaállam különös hasonlósága valahogy még Swift 
Gulliverjének lóállamát is eszünkbe juttathatja, mivel a két 
rovarcsoport rokonsági foka körülbelül az ember és a ló egy
mástól való rokonságbeli távolságának felel meg tulajdonkép
pen. Vagyis mintha az ember mellett a ló vagy valamely 
más patás állat is kifejlesztett volna bolygónkon egy civili
zációt . . .

Csakhogy a rovarállam felépítése és hierarchiája — hogy 
most már a realitásokhoz térjünk vissza — nemcsak rendjé
ben, hanem eredetét tekintve is alapvetően különbözik mind 
az emberi társadalomtól, mind a magasabb rendű állatfajok 
társas képződményeitől általában is. Főleg mert szigorú rendje 
ellenére „hatalmi szervezetnek” mégsem mondható. Hatalma 
ugyanis valójában még a „királynőnek” sincs, helyzete azáltal, 
hogy „állampolgárokat termel” , inkább központi csupán, s 
kiemeltnek is annyiban mondható csak, amennyiben élettar
tama többszöröse a közönséges halandónak számító dolgozó
kénak. Ügyhogy a rovarállamban a hatalom inkább „személy
telen” , mivel a genetikai program kérlelhetetlenül rideg rendet, 
áthághatatlan törvénykönyvet képvisel. Amennyiben viszont



az élő szervezettel, illetve a sejttel hasonlítjuk össze a rovar
államot, az anya helyzete leginkább még a sejtmagéhoz hason
lítható: úgy viszonyul a többiekhez, mint a sejtmag a sejt 
többi részéhez. Mint ahogy maga a rovarállam is, éppen a 
genetikai program központi szerepe folytán, valahogy közbe
eső fokozatnak tűnik az élő szervezet és a valódi szuper
organizmus, a szociális képződmény között, akár még azért 
is, mert tökéletességben szinte alig marad el a részét képező 
egyedek tökélye mögött.

Legalábbis ha a tökéletességet azon mérjük le, hogy a rész, 
az egyed, mindig maradéktalanul alárendeli magát az egész 
érdekeinek. Mint a földben fészkelő poszméheknél például: 
ahol a bejáratnál őrködő egyed, szárnyainak verdesésével, 
eleven ventillátorként gondoskodik a fészek szellőzéséről, 
és ha elpusztítjuk, nyomban másik áll a helyére. Vagy amint 
a termeszkatonák teszik, úgy véve fel a harcot a termeszvárba 
behatoló hangyákkal, hogy a mögöttük lévő munkások közben 
befalazzák a falon támadt rést, elzárva előlük a visszavonulás 
útját. Ami emberi szemmel nézve éppúgy lehet imponáló, 
mint riasztó példa, valójában azonban arról vall mindenek
előtt, hogy mint a rovarvilágban általában is, az egyed éle
tének a rovarállamban sincs semmi jelentősége. Annyira nincs, 
hogy ebből akár még azt a következtetést is levonhatnánk, 
hogy a „nép minden, az egyén semmi” elve csakis a rovar
államban lehet képes ennyire maradéktalanul megvalósulni. 
Nyilván mert egyedül az értelem olyan foka és jellege mellett 
képzelhető el egyáltalán, mint amilyet a rovaroknál találunk. 
Vagy olyan foka mellett, mint amilyet az ember képvisel?

Igen, kétségtelenül, így is mondhatnánk. Csakhogy az érte
lem ezen a fokon már nemcsak a tudatos áldozat meghozata
lára lehet képes, hanem arra is, hogy ennek értelmét kétségbe 
vonja. Vagy hogy a rovarállamra emlékeztető falanszter-lét 
értelmét is tagadja.

Ámde az ehhez a magaslathoz vezető út nem csupán mér
hetetlenül hosszú, hanem máshonnan is indul egyúttal. Mivel 
a magasabb rendű állatok különböző társulásai nem holmi 
átöröklött program fejleményei, hanem inkább egyfajta „tár
sadalmi szerződésből” fakadnak.

*



Csakhogy ezt a „társadalmi szerződést” az erőszak alakította 
ki. Annyira, hogy nyugodtan nevezhetjük az „ököljog társa
dalmi szerződésének” . Vagy inkább az „aki bírja marja” szer
ződésének.

E „szerződés” lényegének illusztrálása érdekében álljon itt 
tán néhány sor egy tyúktenyésztésről szóló szövegből:

„A  tyúkok tojóházba telepítésével egyidejűleg megkezdődik 
a közelharc a dominációért. Pl. két tyúk összetalálkozik, az 
erősebb megbúbozza a gyöngébbet, így a következő alkalom
mal, ha ismét összetalálkoznak, a gyöngébb igyekszik elme
nekülni, mert előre tudja, mi vár rá. Persze az említett vesztes 
tyúknál is van gyöngébb egyed, s ezt idővel meg is bú- 
bozza. . . ”

Vagyis helyben vagyunk. Pusztán emlékeztetőül ugyanis 
elég ennyi, hogy megérthessük: „társadalmi szerződésünk” az 
erőfölény érvényesülésén alapszik, vagyis az állatok társulá
sain belül az erősebbek dominációja, illetve e domináció elis
merése a gyengébbek részéről, tekinthető az általánosan el
fogadott alapelvnek, ez tartja fenn a rendet a csoporton belül. 
Nem utolsó sorban annak révén, hogy a gyengébbek mégis
csak kárpótolhatják magukat valamiképpen: az erősebbektől 
elszenvedett bántalmazást másokon torolják meg, „lefelé” ad
ják tovább a náluk is gyengébb példányoknak, melyeknek 
megint csak módjukban áll az elszenvedett vereség megaláz
tatásának lefelé való továbbadása. Emberi világunkból vett 
kifejezésekkel szólva érzelemátvitel, „pótkiélés” segítségével. 
Kivéve persze a tojóház, illetve a falka, a nyáj, a horda, a 
társadalom leggyengébb tagját. Annak megfelelően, hogy „a 
ranglétra legalsó fokán maradt tyúk sorsa a legnehezebb. Ezt 
mindig mindnyájan fejbeverhetik, ha nincs elég táplálék, ő 
marad éhen, ha nincs elég hely az itatónál, ő marad szom- 
jan” ...  Akárcsak...  de hát ki kell-e mondanom egyáltalán, 
hogy ugyanúgy, mint az emberi társadalomban? Sőt szüksé- 
ges-e akár azt is hozzátennem, hogy az utóbbiban ez a „leg
gyöngébb” nemegyszer a „letolt” beosztott okvetetlenkedő 
felesége, vétlen gyermeke, szerencsésebb esetben az oldalba- 
rúgott házőrző kutya, a villanyéllel elvert tehén vagy ló, leg
szerencsésebb esetben a földhöz vert pohár vagy tányér. 
Illetve, ha lenyeljük a mérgünket, a saját pangó gyomorsa
vunktól kikezdett gyomor- vagy nyombélfalunk, dohányfüst
től átitatott ártatlan tüdőnk. Mert a lényeg mindenképpen 
ugyanaz — legyen szó akár tyúkokról, akár mirólunk.



Függetlenül attól, hogy a nyers fizikai erő szerepét az em
beri társadalomban mindenekelőtt a hatalom, a társadalmi 
pozíció vette át, jóllehet emögött az azt védelmező erőszak 
fenyegetése mindig is megtalálható, bármenyire kevés köze 
legyen is ennek az erőszaknak a „meztelen” testi erőhöz. 
Mégha ennek az ősi hierarchiát szabályozó tényezőnek a ma
radványai világunkban is megtalálhatók. Nem utolsó sorban 
a gyermekek és serdülőkorúak csoportjain belül szerveződő 
hierarchiában — oly mértékben, hogy szinte azt is mondhat
juk: ezeknek a csoportoknak egyfajta „nevelő” hatásuk is 
van, általuk tanuljuk meg a leckét, segítségükkel értjük meg 
az „erősebb kutya” törvényének egyetemes érvényű jelentő
ségét. Úgyhogy mire kinövünk belőlük, magunkkal visszük 
már egész életre ázóló tanulságunkat. Mert azt már semmi
képp sem nehéz megértenünk, hogy a felnőtt világban az 
erőfölényt már nem a fizikai erő többlete jelenti mindenek
előtt. Ha ugyan sikerül egyáltalán kinőnünk az ilyenfajta 
hierarchia szorításából. Minél elmaradottabb ugyanis egy tár
sadalom, illetve minél inkább az egész társadalom hierarchiá
jának alján van az egyén helye, annál inkább foglya marad az 
erőhierarchiának is — egyebek mellett. „Egyebek mellett” , 
igen, mert ezen mindazt értenünk kell, ami a hierarchia vo
natkozásában az emberi társadalom specifikuma, mindazt, ami 
kizárólag az ember nevet viselő állatfaj szuperorganizmusára 
jellemző, és ami, a legkezdetlegesebb emberi társadalmi for
mációktól kezdve a legfejlettebbekig, bennük egyaránt sze
repet játszik. Végső fokon mindazt tehát, melynek alapját a 
nyers erő állati princípiumával szemben az értelem emberi 
princípiuma képezi tulajdonképpen.

Erről szólva egyébként írhatnék „észt” , „szellemet” , „okos
ságot” is. Legkevésbé azonban „intelligenciát” , mivel minden
képpen többet értek ezen annál, amit a pszichológia avatott 
szakemberei megfelelő (vagy nem megfelelő) tesztek segít
ségével mérni képesek, és amelynek viszonylagos értékét 
éppen a pszichológia tudománya ismeri fel mindinkább. Vagyis 
az értelem fogalmát a lehető legszélesebb jelentésében igyek
szem itt használni, mintegy az ember, s nem is mindig csak 
az ember intellektuális képességeinek összességére vonatkoz
tatva.

Annak kapcsán, hogy az értelem külön erőként való fellép
tével a szuperorganizmusban voltaképpen dráma kezdődik. 
Mélyen az állati létben gyökerezve még, messze megelőzve az



emberré válás folyamatát, de oly módon, hogy nélküle az 
emberré válás folyamata el sem indulhatott volna a maga 
útján. Ez a dráma viszont az értelem lényegéből fakad, abból, 
hogy az értelem, bár a létért való küzdelemben az ember, 
mint faj esetében győztesnek bizonyult, s hosszú távon (sajnos 
sokszor az egyén élettartamát meghaladó távon csupán) más 
vonatkozásban is győztesnek bizonyulhat, önmagában soha
sem képes erőként hatni. Hanem fizikai erőáttételre is szüksége 
van, akkor hatékony csak, ha valamiképpen erőt irányíthat, 
erőt tarthat mozgásban. Ennek lehetősége pedig vagy adott 
vagy nem adott az egyed, illetve az egyén számára. Ezért 
történhet meg végül is, hogy a magasabbrendű faj egyede 
esetenként az alacsonyabb rendű faj egyedével szemben alul 
is maradhat — elvégre az embert a cápa is felfalhatja. £s 
persze a dolgok természetéből adódóan ez nem csupán a kü
lönböző fajok egyedei között érvényes, hanem egyazon faj 
egyedei között úgyszintén, mivel a fizikailag erősebb vagy 
kedvezőbb hatalmi helyzetben lévő, de értelem dolgában 
gyengébb egyed/egyén szintén győzelmet arathat testileg 
gyengébb vagy kedvezőtlenebb hatalmi helyzetben lévő értel
mesebb vetélytársa fölött, illetve erejénél-hatalmi helyzeténél 
fogva elsősorban ő lehet képes akaratát ellenfelére erősza
kolni. Akkor is, ha az értelem valójában már nem is legyőzni, 
hanem meggyőzni akar. Mivel az értelem az erőáttételt még 
ez esetben sem nélkülözheti. Hiszen még a puszta közléshez, 
a beszédhez, a merő hangadáshoz és szájmozgáshoz is fizikai 
erő szükséges. Amit — mivel a szájat könnyű befogni — nem 
is nehéz megvonni a meggyőzni igyekezőtői, aki így máris 
legyőzötté lesz. Erre a legyőzésre viszont csakis a fizikailag 
vagy „hatalmilag” erősebb fél lehet képes, illetőleg a szelle
mileg gyengébb kényszerülhet rá. „Értelmi fogyatékossága” 
miatt is félreértve a helyzetet, s élve az erőfölénnyel — azaz 
talán nagyon is értve a helyzet lényegét: tekintve, hogy szá
mára a meggyőzetés a legyőzetéssel egyenértékű, ez pedig a 
hierarchiában elfoglalt helyének elvesztésével járhat. Ezért 
veti be szinte reflexszerűen az erő „állati princípiumát” . Azzal 
az emberi princípiummal szemben, ami sokszor éppen akkor 
látszik igazán, ha nyers erővel vagy hatalommal kerül szem
be: ilyenkor csillog, éppen bukásában, az értelem tragédiája.

De talán jobb mellőzni a romantikus sirámokat, lefékezni 
egy kissé. Nehogy azt a benyomást keltsem, mintha az értel
met eleve „jónak” , az erőt viszont „rossznak” tartanám.



Annál is inkább, mivel az értelem emberinek mondott prin
cípiumában tagadhatatlanul valami „rossz” is ott rejlik. Lega
lábbis, ha a hozzá fűződő hagyományos képzetekre gondolunk, 
arra például, hogy az ördög fogalmához sok mindent hozzá 
társíthatunk, épp csak a butaságot nem, amiért is éppen az 
agyafúrtságot, a ravaszságot, a körmönfontságot szokás „ördö
ginek” nevezni. Emellett még egyházi szövegekben is rá
bukkanhatunk olyan intelmekre, hogy „tiszteld az erősebbet” , 
afféle megállapítások mellett, hogy „az értelem önmagában 
nem érdem” ...  Amely utóbbi észrevétel igaz is, éppcsak 
ugyanez az erőre vonatkoztatva is igaz lehet. Épp ezért az 
erősebb tisztelete semmivel sem kevésbé nevetséges emberi 
megnyilatkozás a társadalmi pozíció tiszteleténél. Amennyiben 
pedig az értelem fogalmához eleve a rossz képzetét kapcsol
juk, valójában arról feledkezünk meg, hogy az értelmet fegy
verként rendszerint olyankor használjuk, s vagyunk ravaszok 
és körmönfontak, ha erőfölénnyel állunk szemben, olyankor 
„élünk vissza” vele, ha előzőleg valaki már az erejével tette 
ugyanezt. Vagy a hatalmával természetesen.

Nem beszélve arról, hogy minden „gyanússága” ellenére, az 
értelem minden más emberi tulajdonsággal szembeni priori
tását tagadni ugyanannyi, mint az ember emberré válása leg
főbb eszközének jogosultságát kétségbe vonni. Végső fokon 
tehát önmagunk léthez való jogát is egyben.

Persze az efféle moralizálásnak valójában semmi értelme. 
Lévén a testi erő és az értelem egyaránt a létért való küz
delem eszköze végeredményben.

Sajnos, az emberi társadalomban is. És természetesen az 
élővilágban, az állati létben, amelyben a kettő egymással való 
szembekerülése is gyökerezik. Azon a fejlődési fokon túl, 
amelyhez elérkezve ennek lehetősége egyáltalán megmutat
kozhat, Mert ez a lehetőség csakis akkor jelentkezhet, ha a 
kérdéses faj felépítése már elég bonyolult ahhoz, hogy az 
egyes egyedeknek az átöröklési mechanizmus révén létrejött 
génkombinációi eléggé differenciáltak legyenek, s így az egye- 
dek tulajdonságai is eltérőek lehessenek, más szóval, ha egyál
talán van minek eltérnie egymástól. Fizikailag gyengébb, de 
„szellemileg” erősebb, értelmesebb egyedek ugyanis — egyéb 
kombinációk mellett — csakis ezesetben alakulhatnak ki, s 
persze csakis ekkor lehet szó arról, hogy az erőfölény hiányát 
valamiképpen „ésszel” lehessen és kelljen ellensúlyozni. És 
hát csakugyan, minél magasabb rendű valamely állatfaj, annál



kevésbé a nyers erő szerepel csupán a hierarchiában elfoglalt 
hely meghatározójaként, annál inkább szerepet kap például 
az agresszivitás is, ez viszont csakis akkor bizonyulhat haté
kony hajtóerőnek, ha megfelelő ügyességgel, gyors reagálással 
és helyzetkihasználással párosul — tekintve, hogy az ügyessé
get, a „motorikus intelligenciát” legkevésbé éppen ezen a szin
ten lehetséges az értelem más formáitól megkülönböztetni, 
másképp szinte meg sem nyilvánulhat még. Idővel azonban 
az értelem egy „tisztább” megnyilatkozása, a ravaszság, a 
taktikázás, ha úgy tetszik a hazugság is szóhoz jut. Annál is 
inkább, mivel az álcázás, a megtévesztés voltaképpen egyál
talán nem idegen a természettől, s „tisztán biológiai” formá
ban, például a mimikriben, szinte kezdettől fogva megmutat
kozik. Később a ragadozó életmód becserkésző fogásaiban 
pedig már „szellemibb” formájában is szerephez jut, annyira, 
hogy döntő jelentősége tagadhatatlan. Mi sem természetesebb 
hát, mint hogy a különböző állattársulásokon belül is érvény
re jusson. Ennek kapcsán érdemesnek látszik a legtöbb ma
gasabb rendű gerinces (madár és emlős) állatfaj esetében 
kisebb termetű, s így gyengébb nőstények magatartására fi
gyelni. Arra, amit Konrad Lorenz említ a monogámiában, de 
egyúttal csoportosan élő madarak, elsősorban a csókák kap
csán: hogy ti. egyes, a ranglétrán eredetileg nagyon is hátul 
álló nőstények miképpen igyekeznek előkelő helyezésű hí
mek kegyeibe férkőzni, amely törekvésük, ha sikerrel jár, 
jelentős „státusváltozást” eredményez számukra, amit az így 
felkapaszkodott tojó rendszerint igyekszik is társai felé minél 
harsányabban hirdetni. Jó példája ez annak, hogy a gyen
gébbnek az erősebb kegyeibe férkőzése miképp módosítja az 
erőhierarchia rendjét, hogyan alakul ki a rejtett domináció. 
Olvashatunk azonban nőstény páviánokról is, amelyek, a 
megfigyelők szerint, gyakran hihetetlen rafinériával játszák 
ki a falkabeli vezérhím szexuális egyeduralmát, s ez akár 
arra is figyelmeztethet, hogy az értelem, ha nem párosul 
„hozzá méltó” erővel, szükségszerűen rendbontóvá, „destruk
tívvá” lesz. Alighanem azt is megvilágítva mindjárt, miért 
nem lehetséges az értelem egy bizonyos szintjének kialaku
lásán túl a szuperorganizmusban olyan harmonikus rend, 
amilyennel a rovarállamban találkozhatunk: egyszerűen azért, 
mert az egyed a maga külön érdekeit követi, s ehhez külön
böző eszközökéi is rendelkezik már, úgyhogy a csoport rendje 
sem lehet többé olyan, hogy azt egyetlen egyednek se jusson



eszébe kétségbe vonni. Nem „elméletileg” persze, hanem pusz
tán azáltal, hogy megszegi és kijátssza. Mivel a rend kijátszása 
mindig annak megkérdőjelezését is jelenti, s így gyakorlatilag 
lázadás is egyúttal.

Ezért lesz az értelem szerepe ebben a vonatkozásban kettős, 
szervező és bomlasztó, organizáló és dezorganizáló is egyben.

Éppen az értelem már említett tragédiájából eredően, ami
ért képtelen önerejéből hatni. Így aztán mindenképpen „szö
vetségesre” van utalva. Mégha az értelem — vagy amit az 
állati létben már annak lehet nevezni — nagyon korán be
leszólt is a hierarchia alakulásába, mintegy a maga bélyegét 
is rányomva annak képére, mindig megbontva az egyedek 
közti kapcsolatok öntudatlan és automatikus rendjét, s azt 
mindig újjá formálva. Vagy úgy, hogy megvolt a fizikai erő
vel rendelkező egyedben, amelynek (lassanként egyre inkább 
„akinek”) akarata ilyenformán „értelmes akarat” is volt, vagy 
rejtett domináció útján jutva érvényre, vagy akár alulma
radva is az erőfölénnyel szemben, de mindenképpen konflik
tust eredményezve. És esetenként a dolgok alakulására még 
így is kihatva.

Mert a döntő tényező továbbra is az erő maradt. Még na
gyon sokáig. Illetve amennyiben erőn nem csupán a testi 
erőt értjük, hanem annak végső fokon erre visszavezethető 
formáját, az erőszak alkalmazásának lehetőségét, tehát a ha
talmat is, úgy valójában napjainkig is. Függetlenül attól, 
mennyire hirdeti magát a hatalom erőszakellenesnek, mennyi
re vallja, hogy a maga erőszak-eszközeire éppen az erőszak 
fékentartása érdekében van szükség, illetve, hogy mennyire 
tekinti magát az értelem megtestesülésének, az ész gazdájá
nak, a bölcsesség letéteményesének, aminek szabályozó és 
irányító szerepe nélkül a társadalom nem létezhetne. Ez ugyan
is a hatalom önmagáról alkotott és több-kevesebb sikerrel 
elfogadtatott mítoszát jelenti csak, s ebben a formális érte
lemben a „szellem győzelme” akár teljesnek is mondható, mi
vel amióta a hatalmat, a kiváltságosok uralmát egyáltalán 
indokolni lehet és kell, az mindig is az értelemre való hivat
kozással történt. Mintegy az „erősebb vagyok, tehát okosabb 
is” mottójának jegyében.

Valójában azonban a fejlődés folyamán annyi történt csak, 
hogy a mind fejlettebb társadalmakban a nyers erő ugyan 
valóban mindinkább háttérbe szorult — anélkül azonban, hogy



a szó igazi értelmében az értelemnek engedte volna át a te
repet.

Mivel az ősi hordákra, a nemzetségi-törzsi közösségekre vo
natkoztatva egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne az erő lett 
volna elsősorban a kiválóság, a vezető szerepre való alkal
masság mércéje, illetve az értelem e téren csak akkor érvénye
sülhetett, ha megfelelő fizikai adottságokhoz társult. „Repre
zentálván” , formálisan legalábbis, egyedül ez biztosíthatott 
előkelő helyet a rangsoron belül. Amennyiben viszont a kör
nyezetből kiemelkedő értelmi adottságok gyengébb fizikum 
mellett léteztek, a közösség ilyen tagja inkább csak a rejtett 
domináció eszközeivel élhetett, vagy az erősebbek kegyeibe 
férkőzött, vagy adottságait valamiképpen igyekezett misztifi
kálni. Titokzatos hatalmaktól eredeztetni, maga mögött ter
mészetfeletti erőt (!) felvonultatni, természetesen úgy, hogy 
maga is hitt annak létezésében. És ha e törekvése sikerrel 
járt, ő lett a sámán, a törzs varázslója. Szerencsés esetben te
hát a rejtett domináció nyílttá is válhatott, tisztség is kere
kedhetett belőle — varázserejének sikere azonban mindig at
tól függött, mennyire volt képes segítségével a többiek erőfö
lényét ellensúlyozni, agresszivitásukat féken tartani. Később 
persze a munkamegosztás létrejöttével, a különféle mester
ségek kialakulásával párhuzamosan egyre inkább szerepet ka
pott az értelem és a tudás, lényegében specifikus és gyakran 
titokként őrzött ismeretek révén biztosítva az egyén szá
mára a társadalmi megbecsülést és a kedvező helyet a hie
rarchia ranglétráján. Mindez pedig kezdetben még annyit je
lentett, hogy legyen szó akár testi akár szellemi tulajdonsá
gokról, az egyén lényegében személyes adottságai, ha úgy 
tetszik tehetsége szerint érvényesült, amint azonban a munka- 
megosztás továbbfejlődése, illetve a magántulajdon létrejötte 
révén kialakult az osztálytársadalom „emeletes hierarchiája” , 
vagyis a közösségen belül nem csupán az egyedek-egyének 
rangsora létezett már, hanem egyes csoportoké is, amelyekben 
az egymástól származó nemzedékek váltották egymást, alap
vető normává a „születési szerencse” vált — amelyet az örök
letes képességek állattenyésztői tapasztalatokból sematikusan 
leszűrt fikciója „igazolt” csupán. Mégha ez a helymeghatározó 
norma csak durván és nagy vonalakban érvényesült is, mivel 
az egyazon osztályhoz-réteghez tartozók csoportján belül még
iscsak az egyéni tulajdonságok jutottak szóhoz. Csakhogy 
másképpen, mint az osztálytársadalom előtti közösségekben,



többé-kevésbé a kontraszelekció felé is tolódva, mivel a lenti, 
elnyomottnak mondható osztály vagy réteg a maga belső hie
rarchiáját többé már nem egyedül alakította, hanem lega
lább ennyire a felette lévő osztály is, szükségképpen a maga 
szempontjai és érdekei szerinti szelekciós normarendszert ér
vényesítve, mintegy a maga szájaíze szerint értelmezve a ki
válóságot, ami így sokszor nem volt egyéb a fentiek kegyét 
leső konformizmusnál, az érdekeiket kiszolgáló készségnél. És 
persze ugyanez „fent” is érvényesült annak révén, hogy a 
vezetésre való képesség az elnyomás eszközeinek hatékony 
alkalmazása képességét jelentette tulajdonképpen. Amennyi
ben tehát valamilyen kiválónak számító emberi adottság meg
felelt ezeknek a követelményeknek, érvényesült, amennyiben 
nem, kihullott a rostán.

Vagyis ilyenformán „a szelekciós rendszer” , se lent, se fent, 
nem feltétlenül a legkiválóbb emberi tulajdonságok érvénye
sülését támogatta. Legkevésbé éppen „értelemhierarchia” ki
alakulását az „erőhierarchiával” szemben, s legkevésbé a szo
rosabb értelemben vett hatalom vonatkozásában, amilyen az 
„államapparátus” volt mindenekelőtt. Illetve a múltat jelző 
„volt” itt talán nem is okvetlenül szükséges.

Mindez pedig valójában azt jelenti, hogy az értelem „em
beri princípiumának” szerepe a szervezett élők hierarchiájá
ban továbbra is ugyanolyan ellentmondásos és kétarcú ma
radt, amilyen kezdetben is volt. Annak folytán, hogy válto
zatlanul az volt a perdöntő, vajon az értelem az erővel, illetve 
a hatalommal együtt létezett és lépett-e föl, képes vagy haj
landó volt-e a hatalom pozíciójába kerülni vagy sem, mivel et
től függően jutott irányító szerephez. Eszerint válva a meg
lévő hierarchia védelmezőjévé vagy támadójává, konstruktív 
vagy destruktív erővé, ha éppen úgy tetszik. Ám az utóbbi 
esetben a jövő „konstruálójává” is egyben.

Legalábbis a jövő jelenné válásának pillanatáig.



ÉRTELEM ÉS UTÓPIA 

Tovább a hierarchia körül

Mindaz, amit kissé talán gyűjtőszóval élve értelemnek ne
vezünk, valahogy az oxigénre hasonlít. Annyiban legalábbis, 
hogy az égés folyamatában nem az oxigén ég el, hanem benne 
égnek el a dolgok, vele egyesülnek más anyagok, vagyis az 
oxigén nem maga az égés ugyan, de nélküle nem éghet semmi. 
Ugyanúgy, ahogyan értelem nélkül nem létezhet eredményes 
emberi tevékenység, bármire irányuljon is. Legyen akár egyé
ni, akár társas, azaz szervezett.

Mindez egyébként újra csak a figyelmemet egyre inkább a 
rögeszme szintjén lekötő hierarchia fogalma kapcsán merül föl 
bennem. Azzal összefüggésben, hogy mindinkább körüljárva 
ezt a fogalmat, lassanként a hierarchia humanizálásának kér
dése merül felszínre. Leírásának pillanatában nyomban megüt
köző közbekiáltásra késztetve: Humanizálás? Hogyan? Hát a 
hierarchiát nem megszüntetni kellene inkább? Illetőleg a 
hierarchia humanizálása nem annak megszüntetésével egyen
értékű? Figyelembe véve, hogy a vizsgált fogalmat mindjárt 
az elején nem a legrokonszenvesebb fogalomként aposztrofál
tam.

„Elvben” tehát megszüntetni lenne jó, ez végül is aligha 
lehet kérdéses. Csakhogy vizsgálgatása során elszomorítóan 
univerzális mivolta is igencsak megmutatkozott. Elkerülhetet
len velejárójaként mindenfajta szerveződésnek és szervezett
ségnek, olyannyira hogy aligha lehet elválasztható egyetlen, a 
jövő társadalmát előrevetítő víziótól sem. Mert azt csupán 
minden félreértés eloszlatása kedvéért írom már ide, hogy az 
osztálytársadalom megszűnése csak az egyes osztályok közötti 
hierarchia megszűnését jelentheti, de nem az egyének közti 
hierarchia eltűnését is. Tekintve, hogy a hierarchia nem csu
pán az ősi, osztálytársadalom előtti emberi közösségek sajátja 
is, hanem — amint láthattuk — az állatvilágban fellelhető 
társas képződményeké is egyúttal. Nem beszélve arról, hogy



megszüntetése a minden szervezett tevékenységről való le
mondással lenne egyértelmű.

Vagyis ennek értelmében az utópia célja is csak részleges 
lehet. Annak megfelelően, hogy ami lebírhatatlannak bizo
nyul, azzal együtt kell élni valamiképpen. És elviselhetővé 
tenni, emberi princípiummal átitatni, humanizálni. Megfosz
tani az elidegenültség vonásaitól. Márpedig ebben a vonat
kozásban csakis az értelem bizonyulhat ilyen emberi princí
piumnak.

*

Amennyiben tehát a hierarchia humanizálásának feltételei 
után kutatunk, két szálat is kézbe kell vennünk. Közülük az 
egyik a múlt, vagyis az osztálytársadalom előtti „természetes” , 
még el nem idegenült, de persze cseppet sem „humánus” ál
lapot felé mutat, azt a helyzetet jelöli, amikor az egyénnek 
a hierarchiában elfoglalt helyét még annak személyes tulaj
donságai, egyéni adottságai határozták meg. Míg a másik — el
méletben legalábbis, vagy talán jámbor óhajként csupán — 
a jövő felé mutat, olyan állapot felé, amelyben majd ezek 
közül az egyéni adottságok közül elsősorban a leginkább em
beri tulajdonság, a szellemiség tölti be a szelektáló szerepet. 
Mintegy abból a tényből logikusan adódva, hogy a tudomány 
és a technika fejlődése folytán az állatvilágban és a kezdetle
ges emberi közösségekben még döntő jelentőségű testi erő 
máris sokban háttérbe sfcorult: pl. a termelő munkában mind 
kisebb a jelentősége, hogy a genetikus Czeizel Endre szemléle
tes példájával éljünk, egy sok tonnányi teher megmozgatására 
képes daru teljesítménye szempontjából a darukezelő testi ere
je, ötven vagy száz kilós testsúlya, teljességgel közömbös. Ezt 
a máris létező állapotot mellesleg a sport jelensége is érdekes 
módon aláhúzza még, puszta létezésével is arra utalva, hogy 
az ember testi teljesítőképességének kifejezésre juttatásához, 
és az így létrejövő sajátos külön hierarchia felmutatásához, 
napjainkban egyre inkább az emberi tevékenységnek egy spe
cifikus területe szükséges már, vagyis ami egykor alapvető 
létfenntartó tényezőnek számított, korunkban már sokban szó
rakozásnak és szórakoztatásnak számít, illetve egészséget fenn
tartó szerepet kapott. Holmi az „emberi totalitásra” elvon
tan tekintő szemlélet tükrében ez persze nem feltétlenül ör
vendetes, de ugyanakkor logikus fejleménye egy elkülönülési



folyamatnak, amelynek igazi buktatója azonban nem is itt 
mutatkozik, hanem inkább ott, hogy a fizikai erő háttérbe 
szorulása nem jelenti egyben az erőszak háttérbe szorulását 
is. Vagyis az erőszak „átszellemülésében” , figyelembe véve, 
hogy korunkban az erőszak első számú eszköze nem a testi 
erő, hanem a fegyver, márpedig minél fejlettebb fegyverről 
van szó, annál inkább tekinthető az szellemi terméknek is, 
vagyis éppen a tömegpusztító fegyverek számítanak leginkább 
szellemi munka, intellektuális tevékenység eredményének. 
Végső fokon olyasvalaminek, ami éppen a magára utalt ér
telem, a „fegyvertelen szellem” kiszolgáltatottságát fokozza 
tovább. Napjainkban annyira, mint még soha a történelem
ben.

Ez azonban mit sem változtat az alaphelyzéten. Azon, hogy 
mindettől függetlenül, mégiscsak az „értelemhierarchia” te
kinthető humanizált hierarchiának, következésképpen megva
lósulása kívánatosnak.

Persze a „megvalósulás” szót csak félve írom le. Tekintve 
hogy használata itt egyenlő az álmodozással.

De hát miért ne álmodozzak. Miért ne játszadozzak egy 
álmodozás esélyeivel? Mintegy a fel tornyosuló akadályok, a 
kibogozhatatlannak látszó ellentmondások kihívásának is en
gedve mindjárt.

Annak ellenére, hogy ettől akár az „államvezető mosónő” 
lenini víziója is visszariaszthat. Az a gondolat, hogy államot 
vezetni „gyerekjáték lesz” . Ami végső fokon annyit jelent, 
hogy ehhez különleges értelmi adottságokra és tudásra nem 
is lesz szükség, s ami mellesleg szintén álmodozás emlegeté
sére késztet. . .  legalábbis amíg hirtelen be nem ugrik Vla
gyimir Iljics egy másik megnyilatkozása is. Amikor Gorkijhoz 
beszél. Arról, hogy „átkozottul nehéz ez a mi dolgunk” . Már
mint a vezetőé, a vezetői pozícióban lévő forradalmáré.

Ergo, kvalitásokra, vezetői képességekre, vagyis értelemhie
rarchiára mégis szükség van — legalábbis a beteljesülés pil
lanatáig.

Ami azonban azt is jelenti, hogy a „hogyan szelektálni?” 
kérdése mellett nyomban az is felmerül, hogy mit is szelek
tálni tulajdonképpen.

Mivel végső ideje érinteni a kérdést, mit is érthetünk kva
litásokon, adottságokon, vagy éppen vezetői képességeken. 
Végső fokon az annyit emlegetett értelmen tehát. Holmi eleve 
adott, veleszületett, örökléstanilag meghatározott tulajdonsá



got-e, illetve az idesorolható tulajdonságok összességét, vagy 
pedig társadalmilag meghatározott, a szociális körülmények 
hatására kifejlődött személyiségjegyeket.

Ezzel pedig különösen kényes ponthoz érkeztünk.
És bizonyos értelemben olyan senki földjéhez is, amelyet 

egyfelől a biológia, főleg a genetika, másfelől viszont a pszi
chológia és a szociológia egyaránt a maga felségterületének 
tekint, azáltal, hogy ugyanazt a jelenséget, konkrétan az em
berek közötti értelmi különbségeket, a maga eszközeivel igyek
szik megmagyarázni. Illetőleg a szóbanforgó tudományokon 
belüli különböző irányzatok között szintén megoszlanak a vé
lemények, méghozzá nem függetlenül a különféle ideológiai 
szempontoktól sem. Figyelembe véve, hogy minden idevonat
kozó ismeret vagy elmélet szükségképpen ideológiai előjelet 
kap, amiért is a genetikai hordozók és általában a biológiai 
faktorok szerepének hangsúlyozása rendszerint konzervatív, 
sőt reakciós színezetben tűnik fel, míg a szociális tényezőké 
haladónak hat. Nemegyszer attól függően, hogy a tudományon 
kívüliek mit várnak el a tudománytól és mit szeretnének se
gítségével bizonyítani.

Annak ellenére, hogy a kérdés lassanként mégis kibontakozó 
tisztázódásának folyamatában szembetűnően a szociológia, il
letve a szociálpszichológia érvei látszanak előretörni. Mintegy 
a hagyományosnak mondható biológiai szemlélet rovására, 
számos korábban biológiailag determináltnak, átöröklöttnek 
vélt emberi személyiségjegy társadalmi-környezeti, illetve kul
turális eredetét tárva föl, nemegyszer éppen az értelem és az 
intelligencia problémakörébe tartozókét is. Nem beszélve ar
ról, hogy az állatpszichológia és az etológia kísérletei és meg
figyelései a magasabb rendű állatok számos, korábban ösz
tönmegnyilvánulásnak tekintett viselkedési formája kapcsán 
is fényt derítettek a tanulás szerepére. Amiért is nyilván
valónak látszik, hogy a tanulás képessége nem kizárólag az 
émber sajátja, vagyis már a fejlődés ember előtti szakaszá
ban, az ember állati múltjában is jelentős szerepet játszott. 
Ez viszont kétségtelenül arra vall, hogy az ember „készen” 
vajmi kevés személyiségjegyet kap az átörökléstől, vagyis 
igencsak igaznak látszik az a megállapítás, miszerint fejlődése 
és szocializálódása során az ember valójában nem a benne 
rejlő adottságokat bontakoztatja ki, hanem a kívülről adott 
kulturális örökséget építi be magába, pontosabban azt a ré
szét, ami számára hozzáférhető. Tulajdonképpen ebből építi fel



személyiségét, mindig a számára adott lehetőségeknek meg
felelően, azaz társadalmi helyzetétől, mikrokörnyezetétől füg
gően, amely környezet viszont elsajátító képességére, tanulási 
készségére, végső fokon intelligenciájának fejlődésére is ked
vezőbb vagy kedvezőtlenebb hatással lehet és van, nemegy 
esetben azoknak a serkentő vagy gátló emocionális tényezők
nek a révén, melyek a fejlődő személyiségben a környezet 
hatására kialakulnak, szinte a születés pillanatában döntő 
irányt adva a személyiség fejlődésének, ha ugyan nem még a 
magzati korban. Ügy is mondhatnánk hát, hogy ebben a vo
natkozásban az emberi társadalom szelektáló mechanizmusa 
mégiscsak emlékeztet a rovarállamra. Annyiban, hogy az em
ber örököl ugyan egy genetikai programot, elsősorban a ta
nulóképességet illetőleg, ám a munkamegosztás következtében 
létrejött rétegeződés azt az egyének jelentős részének esetében 
nem engedi teljes egészében kibontakozni, mivel a rétegek- 
osztályok hierarchiájában alul helyet foglalók számára gátolt 
fejlődést biztosít csupán. Gyakorlatilag többnyire behozhatat
lan hátrányt a szerencsésebb körülmények közé születettek
kel szemben.

Éppen csak az a kérdés, mi az, amire ezek a szociális ténye
zők hatnak. Mégha tudjuk is, hogy az ember nem örököl hu
mán adottságokat. Pontosabban nem örököl olyan tulajdon
ságokat, amelyek az ember társadalmi értelemben vett ember
ré válása óta alakultak ki, márcsak azért sem, mert az így 
értelmezett emberi adottságok genetikai rögződéséhez túlsá
gosan is kevés az a néhányszáz nemzedék, amely azóta élt, 
amióta civilizációról beszélhetünk. Valamit azonban mégis
csak örökölnie kellett. Ha nem „humán” tulajdonságokat, ak
kor olyan, lényegében még állatinak mondható „prehumán” 
tulajdonságokat, amelyek valamikor még nem az emberi kul
túra, a társadalmi örökség elsajátításában játszottak szerepet 
(mivel mindez még nem létezett), hanem másfajta funkciójuk 
volt. Ebben az értelemben tehát az ember nem az olvasnita- 
nulás képességét örökli, hanem a különböző vizuális alakza
tok megkülönböztetésének képességét, mely állati vagy félál
lati őse számára valaha mondjuk az elejtendő vad nyomainak 
felismerését tette lehetővé, s nem is a zeneszerzés képességét 
örökli, hanem kiváló hallást, amelynek az „örökhagyó” egy
kor a távoli neszek felismerésében vehette hasznát, továbbá 
jó kombinációs készséget, amely eredetileg a kiszemelt zsák
mány viselkedésének kiszámításában lehetett az ős segítségére,



ma viszont a kettő együtt akár a zeneszerzés tehetségét is 
jelentheti. Azaz a zeneszerzéshez szükséges „biológiai” adott
ságokat, melyeket természetesen fejleszteni kell, amihez vi
szont a társadalmi körülmények nyújtanak vagy nem nyúj
tanak lehetőséget. Mert ha ilyen prehumánnak mondott és 
eredetileg más funkciót betöltő genetikai adottságok nem lé
teznének, végső fokon képtelenek lennénk a tanulás képességét 
megmagyarázni, illetve a kulturális örökség elsajátításának 
képességei sem létezhetnének. Ha tehát így értelmezzük az 
átöröklés szerepét, ez valójában már fel is oldja azokat az 
ellentmondásokat, amelyek a biológiai és a szociológiai szem
lélet között feszülnek. Emellett ez az értelmezés nagyon is 
összhangban áll a biológiának azzal az álláspontjával, hogy az 
emberi agy, a maga élettani felépítését tekintve, a legutóbbi 
százezer évben alig változott.

Egyszóval az átöröklésnek valamilyen szerepe mégiscsak van 
a személyiség kialakulásában, ha nem is akkora, mint ahogy 
azt azok szeretnék, akik az uralkodó osztályok „nemesi le
velét” kívánják hitelesíteni a segítségével. Ám annál nyilván 
több és más, semhogy azt állíthatnánk, biológiailag mindenki 
tökéletesen azonos lappal indul.

Mert végeredményben semmi sem szól amellett, hogy a szó- 
banforgó öröklött prehumán adottságok egyénenként tökéle
tesen egyformák legyenek, amiért is nyilvánvalónak látszik, 
hogy az ebből fakadó differenciáltság az egyéneket a kul
turális örökség egyik vagy másik részének jobb vagy kevésbé 
jó elsajátítására teszi képessé, s hogy ilyenformán az össz- 
eredmény tekintetében is lennie kell bizonyos eltéréseknek. 
Akár azért is, mert enyhén szólva valószínűtlen, hogy bár 
minden más szerv felépülésére eltérő módon hassanak ki a 
különböző génkombinációk, éppen a legbonyolultabb szerv, a 
világmindenség talán legösszetettebben szervezett anyagi kép
ződménye, az emberi agy képezhessen itt kivételt és alakul
hasson tökéletesen azonos program alapján. Nem beszélve az 
ez ellen szóló olyan érvekről, amilyenekkel az ún. csodagye
rekek jelensége is szolgál, amelyet pusztán környezeti hatá
sokkal sehogysem lehet megmagyarázni. Sőt akár az alulról 
jött tehetségek ténye is cáfolni látszik a „természet igazságos
ságának” ezt a hipotézisét, pusztán a Gorkij- vagy Veres 
Péter-féle alkotói pályák is, tekintve hogy a gyerekkori kör
nyezet ezek esetében nagyon is csak gátolt fejlődést biztosító
nak látszik. Amiért is mindent csupán szociális tényezőkkel



megmagyarázni ugyanolyan egyoldalúság, mint mindent pusz
tán a biológiai faktoroknak tulajdonítani. Ezért tetszik szá
momra Lucien Séve francia filozófus gondolata is, miszerint 
„Talán éppenséggel úgy áll a dolog, hogy a nagy emberek, 
akik valamely korszakban pontosan annyiban kivételek, ameny- 
nyiben a társadalmi feltételek a többi ember óriási többségét 
visszaszorítják a fejlődésben, bizonyos értelemben a korszak 
normális emberei”, nem csupán túlzásnak, de az emberi egyen
lőség eszméje bizonyos mitizálásának is egyben. Alighanem 
sokkal inkább a genetikus Czeizel Endre megállapítása mond
ható itt tárgyilagosnak: „Biztos, hogy Bach, Madách vagy 
Michelangelo sem juthatott volna el azokra a csúcsokra, ame
lyeket öröklött génjeik számukra lehetővé tettek, ha olyan csa
ládba és olyan társadalmi környezetbe születnek, amely eleve 
lehetetlenné teszi tehetségük kibontakoztatását. Az is bizo
nyos visszont, hogy Einsteinhez hasonló lángelméket — örök
lött adottságok nélkül — a leggondosabb nevelés és a leg
megfelelőbb gondoskodás sem produkálhat.”

De hát nem is csupán a „nagy emberekről” van itt szó, 
vagyis arról a jelenségről, amit a genetika nyelvén „pozitív 
extrém variációnak” szokás nevezni, s persze annak ellenté
téről, a „negatív extrém variációról” sem, melynek képviselőit 
az örökletes gyengeelméjűség eseteiként ismerjük, hanem a 
kevésbé szélsőséges variációkról hasonlóképpen. Mintegy az 
átöröklés logikájából fakadóan, mivel ennek alapján elkép
zelhetetlennek látszik, hogy az átöröklés úgy produkáljon 
szélsőséges variációkat, hogy közben a normálisnak számítók 
között, a „középszerűség birodalmában” minden egyforma le
gyen. Inkább arról van csak szó, hogy ebben a tartományban 
a szociális tényezők sokkal inkább eltakarják szemünk elől a 
genetikai tényezőket, amiért is azok inkább csak a szélsősé
gek esetében érhetők tetten. Lényegében annak megfelelően, 
ahogy Donald O. Hebb neves kanadai pszichológus A pszicho
lógia alapkérdései c. könyvében az intelligenciáról ezólva „A ” 
és „B” intelligenciát különböztet meg. Eszerint „Az A  intelli
gencia terminus az értelmi képességek veleszületett lehetősé
gére utal, míg a B intelligencia ennek a fejlődésnek egy ké
sőbbi időpontban meglévő szintjére, amikor a személy értelmi 
működése már megfigyelhető” . Ami végeredményben azt je
lenti, hogy „az A-t valójában nem tudjuk mérni” . Más sza
vakkal: ami örökléstanilag adott, az „tisztán” sohasem mutató



kozhat meg, hanem egyfajta „magánvalóként” szükségképpen 
rejtve marad számunkra.

♦

Ügy tetszik, volna tehát mit szelektálni. Éppen „csak” az a 
kérdés, miképpen. Nem is véletlenül került mellesleg ez a 
„csak” idézőjelbe. Hanem mert nagyon is úgy tűnik, hogy min
den épp ezen múlik. Vagy talán bukik meg inkább.

Végső fokon azon, hogy bármilyen sok szempontból hason
lítson is géphez az élő szervezet, egy alapvető dologban min
denképpen el is tér tőle. Abban, hogy alkatrészei nem külön 
készülnek, hogy aztán összeszereljék őket, majd pedig bekap
csolva üzembe helyezzék a kész szerkezetet, amelynek aztán, 
ha a tervezet jó volt, a számításoknak megfelelően kell mű
ködnie. Ellentétben az élő szervezettel, amely, ha a megter
mékenyítés folyamatára gondolunk, már működő elemekből 
áll össze, s létrejöttének pillanatától kezdve is szüntelenül 
működik, üzemelés közben alakul és növekszik, kizárólag 
működve létezik csak, egészen az egyszeri és végső kikapcso
lás pillanatáig. Űgyhogy a környezet, amelyben működik, 
kezdettől fogva kihat rá, alakulását mindvégig befolyásolja 
— legfőképpen azonban éppen elkészülése közben, amíg el 
nem éri a „kész” állapotot, mármint a felnőttséget: mert ami 
ezután következik, már inkább hasonlít a gépek használatára, 
arra, hogy a gép használatától függően kopik, rongálódik, 
használódik el. Az a kapacitás, amit a gép esetében ismerünk, 
de amit az élő szervezet esetében, éppen mert működve ké
szült, legfeljebb sejthetünk csupán. Legalábbis a tudomány mai 
állása szerint.

Kérdés viszont, mindig is így lesz-e? Elvégre a tudomány 
okozott már egynéhány meglepetést, kellemeset, de kellemet
lent is. Sőt veszedelmeset.

Amiért is a szelekció, az értelemhierarchia megteremtése 
lehetőségének, illetve jogosultságának feszegetése, akár még 
etikai aggályokat is felvethet. Ideológia és őrültség c. köny
vében Thomas S. Szász pl. arra is int, hogy óvakodjunk az 
emberek mindenféle osztályozásától, mivel az ilyesmi mindig 
sötét manipulációs lehetőségeket rejt magában. Márpedig ezt 
éppúgy lehetetlen tagadni, mint azt, hogy ilyen osztályozás 
mindig is létezett, és mivel ez elkerülhetetlen velejárója min
den szervezett társadalomnak, minden emberi számítás sze



rint mindig létezni is fog. Amiért is egyáltalán nem bizonyos, 
hogy ilyen, az értelem hierarchiáját létrehozni kívánó klasszi
fikáció lenne épp a legrosszabb a lehetségesek vagy a létezők 
között. Ma még nem létező, és nem is éppen valószínű tudo
mányos ismeretek birtokában természetesen.

Úgyhogy az alábbi játék a lehetőségekkel, inkább feltételes 
csak. Na meg annak tudatában űzött, hogy aki makacsul és 
megátalkodottan az értelmet tekinti a legfőbb értéknek, egy 
kicsit mindenképpen eladta a lelkét már az ördögnek.

Mert kétségtelenül van is annak valami gyanús mellékzön- 
géje, ha leírjuk: az az erkölcsi követelmény, miszerint a gyen
gébbekre is tekintettel kell lenni, érvényes ugyan a fizikailag 
gyengébbekre és a hátrányos szociális helyzetben lévőkre vo
natkoztatva, ám a szellemileg gyengébbekre vonatkoztatva 
ez már kétséges lehet. Illetve annyira érvényes csak, ameny- 
nyire ez a gyengeség szociális hátrány következménye. Kissé 
nyers aforisztikussággal fogalmazva: más az, ha valaki azért 
ostoba, mert elnyomott, mint ha azért elnyomott, mert ostoba 
— főleg ha az „elnyomottság” azt jelenti csak, hogy az illető 
nem kerülhet vezetői pozícióba, s így alkalmatlanságával nem 
okozhat kárt a társadalomnak. Más kérdés persze, hogy önér
zete, önbecsülése így is sérül, illetve hogy az ember tulajdon 
intellektuális adottságaira vonatkozó illúziói többnyire ma
kacsok, méghozzá függetlenül a való helyzettől. Sőt: erős a 
gyanúm, hogy az önbecsülés megőrzése éppen az értelem dol
gában gyengébb lábakon állóknak sikerül jobban, mivel job
bára az értelmesebb, elmélyülésre hajló, tehetséges emberek 
kételkednek önmagukban és válnak sokszor kisebbrendűségi 
komplexus áldozatává, nemegyszer maradva alul azokkal 
szemben, akik nagyon is alaptalanul hisznek tulajdon értéke
ikben. Főleg ha az utóbbiak önhittsége „kellő agresszivitással” 
is társul. Kérdés tehát, melyik „elnyomás” esetében indokol
tabb az igazságtalanság emlegetése? Nem beszélve arról, hogy 
az igazságosság elve — főleg ha az egyenlőség fogalmával azo
nosítjuk — egy bizonyos ponton túl elkerülhetetlenül beleüt
közik abba a ténybe, hogy a társadalom végső fokon organizmus 
is és ezért azt várjuk tőle, hogy mint ilyen funkcionáljon. Me
net közben is, tehát „célbaérésig” , amennyiben feltétlenül az 
utópiára függesztjük tekintetünket. Sőt akkor igazán csak, 
mivel odáig el is kell jutnunk valamiképpen.

Nincs más hátra tehát, mint a „természet igazságtalanságá
nak” utat engedni. Elvégre ha valaki színvakságban szenved,



igazán nem veheti rossznéven, ha nem kap hajtási jogosítványt, 
bármennyire szeretne is kocsit vezetni.

Csakhát a bonyodalmat az jelenti itt, hogy a színvaksághoz 
hasonló, fizikainak tekintett fogyatékosságok tényét könnyű 
belátni. Ellentétben a szelleminek számító képességek gyenge
ségével. Vagyis az értelmi gyengeség belátását alighanem ön
maga megléte, tulajdon természete akadályozza. Úgyhogy ál
modozásunk tárgya legkevésbé éppen szubjektíve ígérkezik 
igazságosnak. Mégha olyan állapotot látszik is jelölni, amely
ben a mindenkitől képességei szerint elve jutna kifejezésre 
— igaz ugyan, hogy a mindenkinek szükséglete szerint kér
désének további nyitvahagyása mellett. Ámbár a hierarchiában 
elfoglalt kevésbé előkelő helynek nem kellene feltétlenül ked
vezőtlen helyzetet jelentenie az anyagi szükségletek kiegészí
tése szempontjából is, úgyhogy az ilyen hátránynak inkább ̂ 
lélektani következményei lennének csupán.

Persze ez a „csupán” bizonyos szempontból mindent is je
lent. De ezt egyelőre mellőzzük talán.

Annál is inkább, mivel itt mégis egy igencsak utópisztikus 
állapot csillan meg a szemünk előtt. Méghozzá az értelem 
egyfajta felszabadulásának ígérete, annak megszűnése, hogy 
az értelem menthetetlenül az maradjon, ami őseredetileg volt 
és ami lényegében ma is még — a létért való küzdelem esz
köze mindenekelőtt. És ez a (természetesen csak a fantázia 
síkján megmutatkozó) lehetőség, ha meggondoljuk, egyfajta 
pozitív előjelű elidegenedési folyamatnak is felfogható. Mert 
ha az értelem a szelektálás terén egyáltalán szóhoz jutott a 
múltban — és hát szóhoz jutott —, elsősorban mint a létért 
való küzdelem eszköze tehette ezt. Mint ahogy ma is csak 
ilyenként érvényesülhet, ősi szerepének megfelelően, de lehe
tőségeitől nem annyira elidegenülve, mint inkább idegenül 
csak, nem megvalósítva azokat, mivel kiteljesedésükhöz éppen 
eredeti funkciójától kellene elidegenülnie, tőle minél Ynesszebb 
jutnia.

Mert mégha nem is tagadható, hogy az értelem beleszólt a 
múltban, s beleszól ma is a hierarchia szerveződésébe, nyil
vánvaló, hogy ezt a létért való küzdelem eszközeként tehette 
és teheti mindenekelőtt. Következésképpen ilyenként törek
szik a hatalom megszerzésére. Annak megfelelően, hogy a ked
vező hatalmi helyzet egyenlő a szükségletek kiegészítésének 
kedvezőbb lehetőségeivel, a nagyobbfokú biztonsággal, tár
sadalmi megbecsüléssel. Ebben az értelemben a hatalom „fo-



kozott létet” jelent és mivel minden társadalom az értelmet 
kiáltja ki a hatalomra való jogosultság kritériumának (bármi
nek nevezze is, „isteni kegyelemnek” , „bölcsességnek” , „rá
termettségnek” , vagy egyszerűen „hozzáértésnek” ), a hatalom 
birtoklása valamiképpen a kimagasló értelmi adottságok bizo
nyítékának is látszik — anélkül, hogy mindig az lenne. Mivel 
ebből az emberi becsvágyra rendkívüli vonzerőt gyakoroló 
mítoszból valójában annyi igaz csak, hogy valóságos és nem 
látszatsikert elérni mindig kiemelkedő értelmi adottságokkal 
lehetséges csupán, bármiféle területéről legyen is szó az em
beri tevékenységnek, tehát a tudományban, művészetben, 
gazdasági életben, bizonyos értelemben alighanem még a 
sportban is. Végső fokon persze a politikában is, legalábbis 
ami a „történelmi méretű” szerepeket illeti, még a negatíva
kat is, mint ahogy azt a nürnbergi per vádlottjainak magas 
intelligencia-hányadosa is tanúsíthatja. Ez azonban koránt
sem jelenti azt, hogy a csúcsokra jutók nem előzhetnek meg 
még ezen a szinten is nálunk érdemesebbeket és alkalmasab
bakat — akár a körülmények folytán, akár mert nem válo
gatnak eszközeikben. Nem mintha az élet más területein nem 
találhatnánk erre példákat, mivel akad ilyesmi szép számmal 
a művészet vagy a tudomány területén is, ahol bizonyos kont
raszelekciós tényezők szintén szerephez juthatnak. Ám sok
szor a kívülről történő beleszólások „jóvoltából” főleg a poli
tikának vagy az üzleti életnek a művészetre és a tudományra 
gyakorolt befolyásával összefüggésben; éppen mert itt, a po
litikában és az üzleti életben, tehát a leginkább hatalomnak 
számító hierarchikus struktúrákban, érvényesül az értelem a 
létért való küzdelem eszközeként, vagyis a leggátlástalanabb 
módon. Valóságos vezetői képességek mellett, illetve helyett, 
sok mindent felszínre hozva.

Kalandorokat, szélhámosokat, megszállottakat, pszichopatá
kat, sőt pszichotikusakat. És persze dilettáns percemberkéket.

Ezért is kételkedhetünk az ismert megállapításban, misze
rint a hatalom megragadásának képessége a hatalom ered
ményes gyakorlásának képességét is jelenti egyben. Annyira 
indokoltan, hogy akár még az „akinek az isten hivatalt adott, 
ad hozzá észt is” rezignált mikszáthi legyintése is válasz le
hetne. Amúgy mellékesen csak.

Mert talán mégse legyintsünk. Hanem inkább nézzük meg, 
mi is kell valójában a hatalom megragadásához, illetve a hie
rarchiában való feljebbjutáshoz. Egy füst alatt pedig azt is



mindjárt, minek nem szabadna léteznie ahhoz, hogy a hatalmi 
struktúrában az értelem hierarchiája jusson érvényre.

Értelmen, „észen” kívül még valami mást is hozzá szokás 
számítani ugyanis az úgynevezett vezetői kvalitásokhoz. Azt 
amit „dominációs törekvésnek” neveznek. Aminek kapcsán 
mindjárt az is fölmerül, hogy az ilyen törekvés, illetve a do
mináns szerep eredetét tekintve alighanem kétféle lehet: erő
szakos és kezdeményező. Legalábbis erre vallanak azok az 
óvodás gyermekekkel folytatott kísérletek, melyeknek során 
azt tapasztalták, hogy a dominációra törekvő gyermekek egy 
része erőszakos fellépése, verekedős magatartása révén válik 
dominánssá a gyermekcsoportokban, másik része viszont az
által, hogy, mivel ötletei vannak, indítványoz, s ilyenformán 
befolyásoló aktivitása folytán lesz a közös játék irányítója. 
Vagyis az egyik terrorizál, a másik manipulál, amiért is meg
kockáztathatjuk a feltevést, hogy az utóbbiban nem feltétle
nül a domináns pozíció elérésének szándéka munkál elsősor
ban, hanem hogy az ilyen gyerek szellemi elevenségének és 
ismerettöbbletének köszönhetően akaratlanul is belecsöppen 
a domináns szerepkörbe. Legalábbis nem kell jobban kívánnia 
a dominációt társainál ahhoz, hogy szinte magától domináns 
helyzetben találja magát. Hajtóereje tehát nem elsődlegesen 
az agresszivitás, agresszív megnyilatkozásai így inkább reak
tívak csak és főleg az erőszakos típussal való konfliktusából 
erednek. Míg az erőszak „képviselőjének” agresszivitása 
annyiban mondható csupán reaktívnak, amennyire agresszív 
gesztusaival a kezdeményező típus spontánul kialakult hely
zetére reagál, s igyekszik azt segítségükkel tőle elhódítani. 
Gyakran sikerrel is, mivel az első összeütközés után a mani
pulátor nemegyszer átengedi a „parancsnokságot” a terrori- 
zálónak, ő maga pedig, annak mintegy védelme alá helyezve 
magát, inkább csak a rejtett domináció eszközeivel él, most 
már főleg a „vezért” manipulálva és csak rajta keresztül a 
csoportot. Ha ugyan egyáltalán sor kerül összeütközésre kette
jük között, ami inkább olyankor fordul csak elő, ha az erő
szakos később került a csoportba, mert ha eredetileg is benne 
volt már, vagy éppen a manipuláló érkezett utóbb, akkor a 
helyzet már eleve a fenti képlet szerint alakul. Sokban a két 
típus kapcsolatának leggyakoribb modelljét kínálva a továb
biakra, a felnőtt társadalomra vonatkoztatva is — anélkül 
persze, hogy akár ebben a modellben is tisztán biológiai ere
detű vonásokról lenne szó, mivel az ilyen korú gyermekek



személyisége nyilván megkapta már a legdöntőbb lökéseket a 
környezettől. Ám a lényeg itt az, hogy ez a kapcsolat a két 
magatartásforma megtestesítői között legfőképpen annyiban 
módosul, hogy az erőszakos típus a későbbiek során rendsze
rint szocializálódik, megtanulja, hogy az erőszak mégsem min
den, annak legdurvább formáival pedig nem is juthat messzire 
civilizált társadalomban. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
feladja dominációs törekvéseit, s hogy azok érvényesítésében 
nem az erőszakos eszközök iránti vonzódása mozgatja minde
nekelőtt. Annál is inkább, mivel ez a vonzódás, a hatalomvágy 
hajtóereje, feltehetőleg gátlólag hat mindarra, amit kíváncsi
ságnak vagy a fogalom magasabb rendű értelmében megis
merési vágynak, tudásszomjnak mondhatunk. Tudása így 
sosem lesz önmagáért való és önmagában is örömöt okozó, 
hanem mindig is hatalmi aspirációinak alárendeltje, aszerint 
értékes vagy értéktelen a szemében, mennyire látja azt célja 
érdekében használhatónak. így ha kialakít is magának holmi 
meggyőződést, „világnézetet” , mivel az nem szüntelen igaz
ságkeresés, belső vívódás, kérdezés és kételkedés eredménye, 
sohasem lesz igazán autonóm és autentikus, hanem „megta
nult” , másodkézből szerzett csak. Elhitt, tekintélyalapon el
sajátított, mert ez az emberfajta, az autoritárius személyiség, 
mivel maga is tekintélyre vágyik, tiszteli a tekintélyt, a tár
sadalmi pozíciót, végső fokon a nála erősebbeket. Ám éppen 
e tulajdonságai (hogy ne mondjuk fogyatékosságai) segítsé
gével képes a hatalmi struktúrába való beépülésre és a hie
rarchiában való emelkedésre.

Szemben a kezdeményező típussal, amely csupán a vele 
való megalkuvás által illeszkedhet bele a hatalom szervezetébe, 
mintegy tulajdon lényének bizonyos elárulása árán, s válhat 
ott különböző szinten „tanácsadóvá” , „teoretikussá” , „ideoló
gussá” stb., aszerint, mennyire képes magasra jutni. De ilyen
ként is mindig csak részben érvényesítheti elképzeléseit, mind
untalan beleütközve erőszakos magatartást hordozó társa 
megértőképességének határaiba. Helyzete egyébként szükség
képpen belső világára is visszahat és ennek megfelelően szű
kül be, „csontosodik meg” személyisége. Ha viszont nem 
vállalja a szürke eminenciás szerepkörét (fenn a csúcson a 
legszerencsésebb esetben is csak „második emberként” tehát), 
menthetetlenül kiszorul a hatalomból. Amennyiben egyáltalán 
megpróbál oda bekerülni, mivel adottságai folytán könnyen 
érvényesülhet a tudomány területén, választhatja a hierar



chiához mindig lazábban kötődő művész státusát is, ám minél 
magasabbra jut a kínálkozó pályák valamelyikén, annál va
lószínűbb, hogy valamilyen formában kapcsolatba kerül a ha
talom köreivel, s így könnyen konfliktusba is. Következés
képpen ő lesz a „nehéz ember” is, az örök opponens, a min
denkori eretnek. Ennek megfelelően a társadalmonkívüliség 
nyújtotta szerepek közül is inkább az ideg- vagy elmebetegé 
áll előtte nyitva, míg az erőszakos számára ugyanez a szerep- 
osztás jobbára a bűnözőét kínálja.

Mindez így persze túlságosan is sarkított és sematikus. 
Emellett a „politikus” és az „értelmiségi” viszonyát tükrözi 
mindenekelőtt. Ám alighanem a hatalom és az értelem köl
csönös kapcsolatáról is elmond valamit. Annyit mindenkép
pen, hogy ez a kapcsolat sohasem volt felhőtlen, és hogy így 
a kilátások sem mondhatók éppen rózsásnak.

Függetlenül attól, hogy az értelemnek ezek a csökkent esé
lyei a hatalom jellegétől, a hierarchia felépítésétől függően 
különböző formában nyilvánulnak meg, s hogy a hatalmi 
struktúrában való feljebbjutás útjai mindig az adott társa
dalom szerkezetét tükrözik vissza. Mert ha a hatalom örök
letes (nemcsak az örökletes monarchiára gondolunk, hanem az 
uralkodó osztályok örökölt helyzetére is), amikor persze nem 
beszélhetünk a hatalom megszerzésének, hanem csak megőrzé
sének és „közhasznú” gyakorlásának képességéről, az értelem 
egy, az átörökléssel kapcsolatos tévedésen „bukik el” . Azon, 
hogy bármit tartsunk is az átöröklés szerepétől, az semmi
képp sem biztosítja a kívánatos adottságok apáról fiúra tör
ténő sima továbbadását. Nem szólva arról, hogy ami itt eset
leg örökölhető lehetne, az a „dinasztiaalapító” erőszakossága 
és kíméletlensége, mindazoknak a tulajdonságoknak az összes
sége, amelyek a hatalom erőszakos megszerzéséhez szüksége
sek, legyen ez akár „palotaforradalom” , akár pedig a társa
dalom mozgásával álljon összefüggésben. Úgyhogy itt min
denképpen az erőszakos típus adottságai jutnak érvényre. És 
hát cseppet sem bizonyos, hogyha valaki a korábbi rend meg
döntésében kiváló szervezőnek és stratégának bizonyult, 
ugyanilyen lehessen a hatalom megszerzése után is, mivel a 
hatalom békés gyakorlása egészen más képességeket is köve
telhet, merőben eltérőeket korábban beidegződött reflexeitől. 
Úgy tetszik hát, hogy az így „fixálódott” parancsolási hajlam 
is egyik oka a kiharcolt hatalom konszolidált körülmények 
közötti elbürokratizálódásának, ami viszont a maga „szamár



létra-feltételeivel” a középszernek, a kisebb kaliberű embe
reknek kedvez inkább. Főleg amikor az első nemzedék lassan 
már levonul a színről, szükségszerűen a hajlékonyabb, ki
egyensúlyozottabb szabványkarrieristáknak adva át a terepet. 
Olyanoknak, akik a hatalomátvétel szellemi felépítményét már 
tananyagként sajátították el és így azt egyfajta konvenció
rendszernek is tekintik, ami külön is a kontraszelekciót segíti 
elő. Leginkább „optimálisan” akkor, ha a bürokratikus gépe
zet túlságosan is egyszólamú eszmerendszer jegyében műkö
dik, mivel ez kedvez leginkább a hivatalos igazságokhoz való 
ragaszkodásnak, és egyben a kezdeményező típus háttérbe 
szorításának. Ennek eredménye aztán a bürokrácia önámító 
hajlama, a szervezet szabályozó mechanizmusának nehézkes
sége, végső fokon a kívánatos pályakorrekcióknak olyan fokú 
késleltettsége és elnagyoltsága, ami a megtett utat a kívánatos 
egyenes helyett, imbolygó hullámvonalhoz teszi hasonlatossá. 
Ügyhogy aligha lehet kétséges, hogy az értelem felszínre ju
tásának mégiscsak a minél közvetlenebb formában megnyil
vánuló demokratikus körülmények kedveznek mindenekelőtt 
— főleg ha a zavartalan véleménynyilvánítás nem ütközik a 
kelleténél nagyobb akadályokba, mivel éppen a nézetek össze
mérése kedvez leginkább a kezdeményezve domináló kreatív 
személyiségnek. Annak ellenére, hogy a demokrácia gyakran 
az emberi kisszerűséget is felszínre hozza és hogy a különben 
lényeget jelentő többségi elv (végtére is az ember-egyedek 
alkotta szuperorganizmus az egyedek összességéért létezik) 
témánk szempontjából egy sajátos paradoxont is magában hor
doz: azt, hogy a szerényebb képességű többségnek kell saját 
soraiból kiválasztani a nála kiválóbb keveseket, tehát fel is 
mérni a képességeket, illetve, hogy a társadalom az előtte álló 
problémák közül csak azokat oldhatja meg, amelyeket a több
ség felismerni is képes. Ami persze még mindig jobb, mint 
amikor a megoldás lehetőségének a bölcsnek kikiáltottak fel
fogóképessége szabja meg a határát, nem beszélve arról, hogy 
itt a hatékonyság a megfelelő tájékoztatástól is függ, az in
formációs rendszer minden irányú működésétől.

Vagyis az eszményinek mondható szelekciót valójában még 
az elképzelhető legdemokratikusabb viszonyok sem biztosít
hatják. Legkevésbé pedig azt, hogy a legkreatívabb személyi
ség, a mindent racionálisan megközelítő és önnön gondolatain 
lemérő, „totális gondolkodónak” is nevezhető embertípus (vég



téré is miért totális államról, háborúról vagy futballról es
hessen csak szó?) ne szoruljon ki a hatalomból, sőt többé-ke
vésbé a társadalomból. Lényegében annak megfelelően, hogy 
az alkalmazkodásnak elkerülhetetlenül a személyiség bizonyos 
öncsonkítása a következménye.

Űgyhogy kimondhatónak látszik: az értelem alapján történő 
szelekciónak egyetlen létező szervezeti struktúra sem kedvez 
egyértelműen. Amiért is a kérdés most már az, hogyan is 
állunk azzal, ami nem létezik, hanem aminek lennie kellene 
csupán.

Mivel elvben itt egy utópisztikus megoldás is fönnállhat. 
Már amennyiben feltételezzük, hogy olyasmire is képesek va
gyunk, amire valószínűleg soha nem is leszünk, ti. hogy bir
tokunkban van az ember tisztán biológiailag adott képességei 
megismerésének lehetősége. Amely esetben az „erre hivatott” 
szakértők állapítanák meg, mondjuk holmi kromoszóma-vizs- 
gálattal az újszülött fejleszteni érdemes képességeit és így 
döntenének eljövendő helyéről a társadalomban. Ami egy ki
csit azt is jelentené, hogy a kiválóak kiválasztását maguk a 
kiválóak intéznék, kérdés csak hogyan, milyen társadalmi 
mechanizmus segítségével. ..  Mert hát aligha vitás, hogy 
mindennek lehetősége nemcsak utópisztikus tudást, hanem 
utópisztikus társadalmat is feltételez — azt tehát, amit éppen 
az értelem szerinti szelekció, az értelemhierarchia segítségével 
szeretnénk megteremteni.

Vagyis az ördögi kör ezzel bezárult.

*

Ámbár egy ilyen kört képzeletünk fekete táblájáról akár 
le is törölhetünk, olybá véve, mintha nem is létezne. Hogy 
utána nyomban másik kört rajzolhassunk föl.

Azt kérdezve, hogy csakugyan jó lenne-e, ha az ember át
öröklés meghatározta képességeit, mint potenciális adottságo
kat, voltaképpen a kulturális örökség eltérő irányú és arányú 
elsajátításához szükséges tanulási képességeket, az általuk 
kibontakoztatható fejlődés társadalmi feltételeitől tökéletesen 
különválasztva ismerhetnénk meg. Hogy aztán rájuk alapozva 
építsük fel képzeletbeli társadalmunkat. Mert ez a kérdés 
még akkor is indokolt és egyben kételyt támasztó, ha a sze
lektálók tudása, tökéletesen megbízható kritériumok birtoká



bán, valóban az is lenne, aminek hirdeti magát: tudományosan 
maradéktalanul megalapozott, tévedhetetlen.

Kételyeink indokoltságát egyébként éppen az értelem em
beri princípiumnak mondott mivolta rejti magában. Vala
mennyiünk gondolkodásában elfoglalt központi helye vég
eredményben.

Mert persze ennek kapcsán az is eszembe jut mindjárt, 
hogy az értelem emberi princípiumának jelentőségével „va
lahol a lelke mélyén” mindenki tisztában van, amiért is az 
önértékelés, az „önérzet” szempontjából mindenképpen értel
mi képességeink jelentik a központi kategóriát. Olyan ember 
esetében is, aki nem nagyon büszkélkedhet kiváló észbeli 
adottságokkal. Mégha netán nagyon is tisztában van ilyen ter
mészetű korlátaival, mint például az értelmi fogyatékosok 
intézetének az a lakója, aki egy itt készült tévériportban arról 
vallott (aránylag szépen és összefüggően), miért érzi magát 
jobban az intézet falai között, mint „kint az életben” : mert 
odabenn legalább nem bántja senki. No meg az a tizenhat éves 
törpe termetű fiú, egykori kórházi szobatársam is felbukkan 
nyomban, aki ugyancsak nyíltan beszélt arról, hogy ész dol
gában gyenge lábon áll, kissé máris zárójelbe téve némi ci
nizmussal párosított szomorú sóhajomat is: bárcsak ne csupán 
kórosnak számító szinten találkozhatnánk ilyenfajta együtt
érzésre hangoló beismeréssel. Nemcsak ott tehát, ahol a dolgok 
állása annyira nyilvánvaló, hogy a felfogóképesség minden 
behatároltsága ellenére még a szenvedő alany előtt sem ma
radhat rejtve, s ilyenformán nem sok helye lehet már az 
önámításnak. Mert az ilyen helyzet voltaképpen kivételesnek 
számít, mivel az többnyire sokkal kevésbé nyilvánvaló, mint 
valamilyen testi hiba, vagy csupán a gyengébb fizikum ese
tében, ami legtöbbször „tulajdonosa” számára is hamar kide
rül. Ellentétben a szellemi adottságokkal, melyek kapcsán 
rendszerint tág terünk kínálkozik ahhoz, hogy a körülmények
re hárítva a felelősséget, önértékelésünk csorbíthatatlansága 
érdekében továbbra is „okosak” maradhassunk a magunk 
szemében. És hát ez az önámító mechanizmus többnyire sze
rényebb adottságok mellett szokott „hibátlanul” működni, 
fejlettebb tudat esetében viszont...  De talán nem is folytatom 
tovább, mivel az önismeret, önmagunk kritikus szemléletének 
képessége (mint minden valóban létező személyiségjegy), na
gyon is az azt kialakító környezeti hatásokkal, végső fokon 
az egyén társadalmi helyzetével áll összefüggésben. Így erről



csupán annyit még, hogy amennyiben a genetikai adottságok 
tisztán megismerhetők lennének és így az egyén helye a tár
sadalomban kizárólag ezek függvénye volna, számára az ön
ámítás és a mindenért másokat hibáztatás jótékony lehetősége 
végleg megszűnne. Hasztalanul tudná, hogy semmiről sem te
het, mindenért „hibás” mégis ő lenne. És hát végeredmény
ben mindenki a maga világának központja, önbecsülésre tehát 
mindenkinek szüksége van — bármennyire „fedezetlen csekk
nek” tűnjön is a mások szemében.

De itt talán újra legyinthetnék is. Legalábbis ha hagyom 
magam továbbra is az ördögtől vezettetni, arra gondolva, 
hogy az itt felmerült „önérzeti szempontok” érvként jobbára 
érzelmi természetűek. Annál is inkább, mivel ez a legyintés 
bosszús is lehet. Mert szívem szerint ingerülten kérdezném: 
engedjük meg tán, hogy ez legyen a narancshéj? Hogy éppen 
ezen, mármint a „tehetségtelenek” önérzetén bukjon meg min
den? Ennyire „mellékes” dolgon?... „céltudatos” ember min
denesetre szentimentalizmust szokott emlegetni ilyenkor — 
gyakran éppen a lényegről megfeledkezve.

Csakhogy látszólag érzelmi természetű érvelésünk nyilván 
a „céltudatos” ember számára is komolyabban vehetőnek lát
szik mindjárt, ha figyelembe vesszük, hogy bármennyire pszi
chikai természetű nehézségekről legyen is itt szó, az értelmi 
adottságok alapján történő szelekció meghatározta helyzet 
megélése az egyén részéről óhatatlanul visszahatna az objek
tív társadalmi valóságra is. Azáltal, hogy ez az elképzelt 
szelekció bármilyen tökéletes tudományos normarendszerre 
épülne is, mindenképpen a megbélyegző, illetve kitüntető 
címkeragasztás egy fajtája lenne, úgyhogy a hierarchia alsóbb 
és népesebb régióiba soroltak éppen a rájuk ragasztott „cím
ke” folytán éreznék kevesebbnek magukat, nem csupán a 
felettük lévőkhöz, hanem önmagukhoz mérten is, kisebb 
értékűnek látszanának tulajdon szemükben a valóságosnál. 
Feltéve hogy elfogadnák a címke hitelességét, s nem menekül
nének tulajdon képességeiket illetőleg jobb híján irracionális 
illúziókba. Anyagi szükségleteik, sőt netán mesterségesen táp
lált fogyasztási szenvedélyük minden kielégítettsége ellenére 
is elégedetlenül és a lázadás valamilyen formájába torkollva. 
Szükségképpen „feljebbvalóikkal” keveredve konfliktusba, 
akik ugyan értelmi fölényük folytán valószínűleg képesek 
lennének lázadó megnyilatkozásaikat leszerelni, vagy éppen 
el is fojtani, ám ha ilyesmire kerülne sor, képzelt világunkat



az értelmesek minden uralma ellenére se mondhatnánk az 
értelem diadalának. Hibátlan működés esetében sem, mivel 
erre is csak úgy kerülhetne sor, hogy az alárendeltek felet
teseik szellemi fölényét „azok biztosan tudják, mit csinálnak” 
alapon elhinnék csupán és alázatosan bölcsnek fogadnák el 
intézkedéseiket, kötelességtudóan végrehajtva azokat, anélkül, 
hogy valóságos értelmükről igazán meg lennének győződve, 
vagyis a döntéshozókhoz tekintélytisztelően, tehát irracionáli
sán viszonyulnának. Lefojtott és lefelé továbbadott titkos gyű
lölettel is, de kárörömmel is lesve a fentiek botlásait, mivel 
az ilyen irracionális tisztelet mindig a gyűlölet eleméit is ma
gában rejti. Éppúgy mint a „tiszteltek” esetében a megvetést 
a „tisztelők” iránt.

Mert ez a címkézés elkerülhetetlenül az utóbbiakra is visz- 
szahatna. Annak folytán, hogy a „kiválasztottak” eleve tulaj
don felsőbbrendűségük tudatában nevelkednének, s ezt holmi 
küldetési morál, annak beléjük sulykolt tudata, hogy felada
tuk a nekik alárendelt gyámolítottak boldogítása, aligha ellen
súlyozná. Nem semlegesíthetné tehát azt a parancsolási ref
lexet, melyet a hatalmi helyzet termelne ki bennük és ami 
lényegénél fogva éppen az értelemmel áll ellentétben, amiért 
is az így kialakult uralkodóréteget, bármennyire válogatott 
garnitúrát képezne is, és bármennyire különbözne is a korábbi 
uralkodó rétegektől abban, hogy tudományos szelekció ter
mékeként sokkal kisebb szerepe lenne benne a családi alapon 
való újratermelődésnek, végül is a mindenkori uralkodó osz
tályok sorsa érhetné utol: a szellemi devalválódás. Annak az 
éleselméjűségnek az elvesztése, amit a szellemi harc tarthat 
fenn csak — akár a zavartalan nézetütköztetés révén, akár pe
dig olyképpen, hogy az értelem embere, vállalva a veszélye
ket, az erőszak ellen folytat küzdelmet. Figyelembe véve, hogy 
a hatalmi helyzet folytán értelmük és tudásuk továbbra is a 
„hatalom értelmének” örök szerepét játszhatná csupán: tak
tikázhatna, manipulálhatna, mítoszokat gyárthatna azok szá
mára, akiket irányit és gyámolít. Méghozzá, éppen az értelmi 
kiválóság folytán, híjával az önámitásnak, tehát a hazugság 
és a lelkiismeret-furdalás terhének vállalásával is egyúttal, 
feltéve hogy ez az j,elit” — kiemelkedő értelem birtokában 
az etika iránt is fogékony lenne. És hát miért ne lenne, mivel 
semmi okunk valamilyen az értelemtől független ^erkölcsi 
érzéket” feltételezni. Úgyhogy a lelkifurdalás szülte rossz köz
érzetet csakis cinizmussal ellensúlyozhatná, mintegy az „úgy



döntöttem, hogy gazember leszek” Shakespeare-i formulájá
nak megfelelően. Mégha ez a hazugság-manipuláció annyira 
sikerülne is, hogy a manipuláltakat tökéletesen boldoggá ten
né, mivel ez a manipulálók rossz közérzetét legfeljebb irra
cionálissá tehetné, vagyis minden logika ellenére a manipu- 
lálóban valahol ott bujkálna az a megmagyarázhatatlan érzés, 
hogy manipuláltjait rútul becsapja, megfosztva őket annak a 
„kisebb teljességnek” a kibontakozásától, ami biológiailag 
mégiscsak bennük rejlik. Mert azokhoz a feladatokhoz, ame
lyek az ilyen munkamegosztásban rájuk hárulnának, még erre 
sem lenne szükség. És talán azt se feledjük, hogy az ilyen 
szelekció nyomán kialakult társadalom (inkább gépezet, mint 
szervezet) zavartalan működéséhez viszonylag kevés „szer
vező agy” is elég lehetne. Ám ugyanakkor a szervezők adott
ságainak maximális kibontakoztatásáról sem lehetne szó, mi
vel ezeknek minden képességüket hatalmuk gyakorlására és 
megőrzésére kellene fordítaniuk. Vagyis egy felette különös 
paradox helyzet állna itt elő: mind a manipuláltak, mind a 
manipulálók genetikailag meghatározott képességeik alatt sze
repelnének.

De valami talán még ennél is paradoxabb lehetne. Az, hogy 
boldogtalanságra épp a kiválasztottaknak lenne nagyobb 
„esélyük” . Elsősorban azért, mert boldogító tevékenységük, 
úgy-ahogy és ideig-óráig (évszázadokig?) akár sikerrel is jár
hatna. Miért is ne, ha egyszer rendelkezésünkre állna a tömeg
kommunikációnak és a szórakoztató iparnak az az ámító gé
pezete, aminek már napjaink jól-rosszul szelektálódott ural
kodó rétegeinek is birtokában van, méghozzá a mainál is fej
lettebb szinten. Na meg a rég bevált kábítószer, a jó öreg 
vallás is, igencsak reális szükségletként, akár mert a halál 
ellen nincs orvosság és a jövőben sem lesz. Egyszóval ennek 
az elképzelt, de egyre kevésbé ragyogó távlatokat kínáló tár
sadalomnak is meg lehetne alkotni a maga vallását, sőt ez a 
lehetőségekkel folytatott játék — fantasztikus regénybe illő
en — szinte már annak modelljét is kínálja: egyfajta moder
nizált változatát a hinduizmusnak, középpontjában a lélek
vándorlással és abbeli keményével a hierarchia alján lakozók- 
nak, hogy az engedelmesség jutalmaként következő életük
ben fejlettebb értelemmel születve, felsőbb kasztba kerülnek. 
Mert az így elképzelt társadalom végül is kasztrendszer lenne. 
Különös kasztrendszer, amely még a mindenkitől képességéi 
szerint és a mindenkinek szükségletei szerint követelményé



nek is eleget tenne — azzal a megszorítással, hogy a gyámo
lítottak szükségleteit természetesen a gyámkodók határoznák 
meg. Aligha véletlen tehát, hogy nevezetes regényében, az e 
sorokat is inspiráló, de már máshol is emlegetett Szép új vi
lágban, Aldous Huxley valóban kasztokról beszél. És hát az itt 
vázolt vallásmodell majdnem olyan jól beilleszkedik ebbe a 
kasztrendszerbe, mint a Huxley elképzelte „szórna tablettá
nak” nevezett tökéletes és veszélytelen kábítószer, melynek 
megalkotásához szintén meglehet a tudománynak a maga esé
lye. De talán kombinálni is lehetne a kettőt egymással. Annak 
érdekében, hogy a felső kaszt ne kényszerüljön végül mégis 
az erőszak ultima ratióját elővenni — ha a manipuláltak hely
zetüket netán mégis társadalmi igazságtalanságnak éreznék. 
Mert amint a „természet igazságtalanságát” intézményesítjük, 
az nyomban társadalmi igazságtalanságként mutatkozik meg. 
Még a hatalomtartók előtt is, akik képességeiknél és helyze
tüknél fogva nyilván a többieknél hamarabb ismernék is föl.

És ezzel máris elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol a szer
vezettség és az igazságosság követelményei elkerülhetetlenül 
összeütköznek. Olyképpeii, hogy egyfelől a szervezettség köve
telményei akadályozzák az igazságosság érvényre jutását, 
másfelől az igazságosság követelményei lesznek akadályává a 
szervezettségnek. Mégha a dolgok igazságtalanságként való 
megélését esetleg vélt, szubjektív igazságtalanságnak minő
sítjük is. Figyelembe véve, hogy helyzetétől függően mindenki 
mást érezhet igazságosnak, ami megint csak azt igazolja, hogy 
az emberi értelem egyénhez kötöttsége, a tudat autonóm volta 
lesz akadálya a tökéletesen harmonikus társadalmi szervezett
ségnek. Az, hogy a társadalomnak nincs tudata — csak az 
embernek.

Ügyhogy az újabb kör is bezárult.
Még mielőtt kimondtuk volna, hogy valaminek a tökéletes 

ismerete — úgy ahogyan azt az ember genetikai anyagát 
illetőleg elképzeltük — szükségképpen a dolog megváltozta
tásának lehetőségét is magában rejti. Témánk esetében annak 
lehetőségét és veszélyét is, hogy a genetikai anyag ismereté
ben a társadalom irányítói nemcsak a „meglévő készlet” tu
dományos szelekciójával próbálkoznak meg, hanem annak 
módosítását is megkísérlik. Nemcsak úgy, hogy kiküszöbölnek 
egyes örökletes betegségeket, hanem úgy is, hogy új tulaj
donságokat építenek bele az örökletes anyagba és rajta ke



resztül az egyénbe, annak bizonyos alapvetően emberi tulaj
donságait is megváltoztatják. És ha a biológia rohamosan 
felgyülemlő „pokolgépére” gondolunk, baljós sejtéseink nem 
is tűnnek alaptalannak: Miért is ne válhatna hát a tudomány 
képessé arra, hogy „felsőbbrendű embert” tenyésszen ki, ám 
ugyanígy arra is, hogy csökkent képességű, csupán a velük 
szemben támasztott követelmények szerint működő agyakat 
állítson elő. Lényegében úgy, ahogyan azt Huxley regénye 
elénk vetíti, mivel egy tömegtermelésen alapuló társadalom
nak éppen ilyen engedelmes munkaerővé lefokozott ember
anyagra lenne szüksége, s nem önálló személyiségekre, akik 
a maguk megzabolázhatatlanságával csak zavarokat okozná
nak. Pontosan úgy, ahogyan azt Huxley regényének „világ- 
ellenőre” mondja ki a legfelsőbb kasztba tartozó „Alfákról” 
szólva: „Mi hiszünk a boldogságban és a stabilitásban. Egy 
Alfákból álló társadalom nem lehetne más, mint instabil és 
nyomorúságos. Képzeljen el egy Alfákkal dolgoztató gyárat, 
vagyis önálló, független egyéneket, akik jó genetikai alapok
kal rendelkeznek és úgy kondicionálták őket, hogy képesek 
legyenek (bizonyos határok között) a szabad választásra és 
felelősségvállalásra.” Mert amint azt a szóbanforgó regény
szereplő tovább folytatja: „Az Alfák tökéletesen beilleszthetők 
a társadalomba, de csak azzal a feltétellel, hogy Alfa-jellegű 
munkát végeztetünk velük. Csak egy Epszilontól (ti. a leg
alsóbb kasztba tartozótól) várható el, hogy Epszilon-jellegű 
önfeláldozásra legyen hajlandó, s csupán azért, mert számára 
ez egyáltalán nem jelent önfeláldozást: ők a legkisebb ellen
állás útját követik.”

Végső fokon tehát az értelemhierarchia gondolatának kö
vetkezetes végigvitele nyomán, s nem utolsó sorban éppen a 
Huxley-regény tükrében, végletesen nyomasztó és riasztó vi
lág képe bontakozik ki. Mégha Huxley ezzel a monstre-társa- 
dalommal szemben nem is képes igazán racionális érvelésre. 
Vagy éppen ezért — mivel erre nincs is lehetőségünk. Annak 
megfelelően, hogy, amint erről Nagy Péter írja a regény új 
magyar kiadásának utószavában: „Az új világ emberei vég
letes rabságban élnek, de mivel ezt nem ismerik, kondicionált- 
ságuk következtében nem ismerhetik fel, boldogok — de csak 
technikailag magasra fejlesztett állati szinten. . . ” Ezért kell 
igazat adnunk Nyikoláj Bergyajev azon gondolatának is, me
lyet mottóként a regény élén találunk: „Ügy tetszik, az utó
piák sokkal inkább megvalósíthatók, mint ahogyan azt hi



szik. S voltaképpen egy sokkal nyugtalanítóbb kérdés előtt 
találjuk magunkat: hogyan kerüljük el megvalósításukat?... 
Az utópiák megvalósíthatók. Az élet az utópiák felé halad. 
És talán egy új évszázad kezdődik el, egy olyan század, ami
kor az értelmiségiek és a művelt osztály majd olyan módoza
tokról álmodozik, amelyekkel el lehet kerülni az utópiákat, 
és vissza lehet térni egy nem utópikus társadalomhoz, amely 
kevésbé »tökéletes« és szabadabb.”

Csakhogy ennek a visszatérésnek a gondolata egyenlő az 
értelem vereségével. Akkor is, ha ennek a vereségnek a fel- 
és beismerése maga is az értelem teljesítménye.

*

„SZÓKRATÉSZ: Megegyezésünk szerint a legkülönb fér
fiaknak és nőknek minél többször kell egybekelniük, a leggyar
lóbb férfiaknak és nőknek pedig minél kevesebbszer. És a 
kiválók utódait fel kell nevelnünk; a gyarlókét nem, ha azt 
akarjuk, hogy a nyáj a legvirulóbb legyen. De e mesterke
désünkről senki se sejtsen semmit, csak a vezető, ha azt akar
juk, hogy az őrök nyájában nem támadjon civódás.

GLAUKÓN: Igen helyesen.
SZÓKRATÉSZ: Tehát törvényt hozunk ünnepekről, ame

lyeken összeboronáljuk a menyasszonyokat és a vőlegényeket, 
áldozatokat is mutatunk be; költőink meg költsenek méltó 
himnuszokat a leendő nászhoz; de a nászok számának en
gedélyezését a vezetőkre bízzuk, hogy ne csökkenjen a fér
fiak száma — figyelembe véve háborút, betegséget, más min
dent, és így az állam se túl nagy, se túl kicsi ne legyen.

GLAUKÓN: Helyes.
SZÓKRATÉSZ: Ügyes sorsolással kell kimódolnunk, hogy 

párosításkor a gyarlóbb a sorsot okolja, és ne a vezetőket.”
Platón Államából, minden utópiák őséből való a fenti rész

let. Mivel itt találkozhatunk először az embertenyésztés gon
dolatával. Ámbár azért is esett rá a választás, mert benne a 
vezetők „felsőbb államérdekből” szentesített csalásának prog
ramját is megtalálhatjuk — felette jellemző módon. De per
sze gyerekbeszéd felett való mosolygásra késztetőn is, ami 
így, több mint kétezer év távolából akár olcsó dolog is lehet, 
csakhogy...  nos hát nem tudom, ezt az öletét is megvalósí
tandó javaslatként tárta-e Platón Hierón szürakúzai tirannus



elé, 6m cseppet sem csodálkoznék, ha valahol azt olvasnám, 
hogy a tirannus éppen emiatt adta el rabszolgának hasznave
hetetlen tanácsadóját. Legfőképpen azonban azért ez az idézet, 
mert Huxley műve, több mint két évezred után, mintha csak 
válasz lenne Platónnak. Elkerülhetetlenül a kései utód fö
lényével, de annak megfelelően, hogy időközben történt egy 
és más az emberiséggel. Épp elég ahhoz, hogy indokoltnak 
érezzük azt a gondolkodási fordulatot, melyből adódóan szá
zadunkban a jövő fenyegető árnyait felvetítő anti-utópia lé
pett az ideális megoldásokat kínáló utópia helyébe. Amiért is 
Platón Államát és Huxley Szép új világát akár egy roppant 
út kezdő- és végpontjaként is megjelölhetjük. Mégha végig
menni ezen az úton külön tanulmányt, sőt könyvet kívánna, 
vaskosát, terjedelmeset. Főleg ha az emberi társadalom fej
lődésének azt az útját is felvázolnánk benne, melynek leg- 
kiáltóbb ellentmondásaira az utópiákban gondolkodók választ 
kerestek. Egy bizonyos ponton túl elkerülhetetlenül oda jut
va, hogy az elképzelt világok többé már ne a tökéletesség ké
pét fessék, hanem az elrettentését — anélkül, hogy megszűn
nének kiútkeresés lenni. Mint Huxley műve is végeredmény
ben.

Mert napjainkban mindazt, amiből kiutat keresünk, többé 
nemcsak a már meglévő állapotok jelentik, hanem azok a 
fenyegető lehetőségek is, amelyeket a tudomány eredményei 
a túlságosan is tökéletes szervezettség távlataként kínálnak. 
Alighanem attól is függetlenül, képes lesz-e az ember valaha 
felmérni a még csak csírájában mutatkozó személyiség jövő
beli dimenzióit. Vagy akár attól is függetlenül, hogy vajon ez 
jó lenne-e. Mivel a közvetlenebbnek látszó nagyon is ellent
mondó lehetőség jelenleg inkább az, hogy a különböző tár
sadalmak valamelyike éppen valóságos tudományos ismeretek 
nélkül kezd az „értelmesek” kiválogatásához, mellőzve a szo
ciális egyenlőtlenséggel kapcsolatos aggályokat. Egyszerűen 
onnan véve a számára nélkülözhetetlen tehetségeket, ahol ta
lálja, a kedvezőbb szociális helyzetben lévők közül, mivel nem 
is tehet 'mást. Sőt ha figyelembe vesszük a nagyon is vitat
ható intelligencia-tesztek mind gyakoribb használatát és az 
elit-iskolák szervezésének különböző kísérleteit, úgy tűnik, ez 
a folyamat már el is kezdődött. Láncreakciót ígérőn, mivel 
egyetlen társadalom sem engedheti meg majd magának azt 
a luxust1, hogy ellenálljon az e téren kialakuló verseny kihí
vásának. Minden ideológiától függetlenül, mivel az ideológi



ák, a történelem tanúsága szerint, olykor ugyan késleltető 
tényezőnek mutatkoznak, de idővel kellően képlékenynek is. 
Ezenkívül az elvben elit-ellenes társadalmak ideológiája egy 
érdekes ellentmondást is magában hordoz, azt ami az avant- 
garde létezéséből adódik — márpedig avantgarde és elit rokon
fogalmak. így hát az a kérdés csak, mennyire lesz képes ez a 
sokban kontraszelekciótól terhelt avantgarde idejében engedni 
a kényszerítő körülményeknek, de úgy irányítani a szelekciót, 
hogy az ne valamilyen minden eddiginél hatékonyabb, félel
metesebb és áttekinthetetlenebb hatalmi gépezetet eredmé
nyezzen. Emellett a sikeres szelekciónak köszönhető hatékony
ság más szempontból is kétélű fegyver, s mint ilyen nemcsak 
az ideológiailag tarka és pragmatikus társadalmaknak biztosí
tana előnyt az anyagi és szellemi javak felhalmozásában, ha
nem tovább növelné a fejlettek és fejletlenek közötti távolsá
got is, mivel az utóbbi társadalmak, jobbára erősen patriar
chális felépítésük és irracionális elemektől terhelt kultúrájuk 
folytán képtelenek lennének elindulni azon az úton, amelyen 
éppen nekik kellene gyorsan haladni. Ügyhogy a máris ko
pogtató szelekció távlata enyhén szólva is beláthatatlan.

Bizonyosság viszont csak egy van: minderre az értelem kí
nálhat csak megoldást. Azokra a bajokra is, amelyeket maga 
okozott.
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