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D R . H Ó D I S Á N D O R  1943-ban született 
a bánáti K isoroszon. A zrenjanini 
gim názium ban érettségizett, m ajd  néhány 
szemeszteren át az Ú jv idéki Egyetem  
Bölcsészettudom ányi K arán ak  hallgatója. 
Egyetem i tanulm ányait Budapesten az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudom ányi K arán ak  Pszichológiai 
Tanszékén fo ly tatta  és klinikus 
pszichológus oklevelet szerzett.
E gy  ideig Budapesten végez tudom ányos 
kutatóm unkát a V SZ A T  V égrehajtó 
Tan ácsán ak  ösztöndíjával. 1974 őszén az 
Eötvös L orán d  Tudom ányegyetem en megvédi 
az öngyilkosság tém aköréből írt 
bölcsészdoktori értekezését. D oktorátusát 
1975-ben a zágrábi egyetem is megerősíti.
1975 óta az adai Potisje szerszám gépgyár 
pszichológusa. Tanulm ányai hazai és 
m agyarországi fo lyóiratokban  —  H íd ,
Létünk, O k tatás és N evelés, M agyar 
Pszichológiai Szem le, V alóság  —  és a 
M agyar Szó K ilátó jában  jelentek meg.
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BEVEZETÉS

Az embernek a környező valósághoz -  más emberekhez, dol
gokhoz, jelenségekhez -  és önmagához való viszonya sajátos 
módon, élményszerűen tükröződik. Az élet ezért az ember 
számára élményjellegű. Ez az élmény az egyén legszemélyibb 
sajátossága, éntudatának magva, személyiségének alapja és 
formálója, gazdagságának kimeríthetetlen forrása. Az ember 
életének élménye önnön visszatükrözött léte, Hegellel szólva: 
,,a lét fénye.”

Az élmény pszichofiziológiai alapja a központi idegrendszer
ben lejátszódó, érzelmi színezetű folyamatcsoport, amelyet 
önálló egységként élünk meg. Az élmény alapját azok az érzék
szervi impulzusok szolgáltatják, amelyeket a külvilág ingerhatása 
kelt receptorsejtjeinkben, illetve a szervezet belsejéből jövő in
gerek. Az érzékszervekből jövő ingerek diszkrét impulzusok 
alakjában idegi közvetítéssel az analizátor központi részébe, 
a nagyagykéregbe jutva -  ennek dinamikus struktúrája révén - , 
bonyolult kölcsönhatásba kerülnek egymással, sokféle módon 
befolyásolva egymást sajátos élményjelleget keltenek.

Az élmények alapjául szolgáló érzékszervi impulzusok, az 
érzetek közvetítenek a külvilág felől. Az érzet az egyedüli út, 
amelyen keiesztül az ember közvetlenül kapcsolatba kerül az ob
jektív világgal. Ez az „egyetlen út”  azonban igen széles sávú 
információs csatorna. A látási, hallási, tapintási, szaglási, fclési, 
stb. specifikus modalitású érzékieteken keresztül a szó szoros 
értelmében véve feldolgozhatatlan mennyiségű információ ér 
bennünket. Becslések szerint nem tudatos szinten másodpercen
ként 109 bit információt dolgozunk fel, míg tudatosan „csak” 
102 bitet. A nagyagykéregben ebből az érzet-zuhatagból, infor
mációáradatból rendkívül összetett folyamatok szövődnek, 
amelyeket mi erős redukcióval mint emlékezeti, képzeleti, 
gondolkodási stb. folyamatokat élünk meg. Ezek a lelki jelen

5



ségek azonban valójában elválaszthatatlanok a komplex él
mény hát tértől. így pl. még az igen karakterisztikus fájdalom
élmény is komplex tapasztalati kategória, s nem pedig -  mint 
általában, ahogy hisszük -  egyetlen speciális inger következmé
nye. A mindenkori élményháttér határozza meg a tudatot, az 
asszociációk körét, a figyelem irányultságát és szelekcióját, 
gondolataink jellegét, érzéseinket, szándékunkat, magatartásun
kat. Az élményháttér pedig nem más, mint a bennünket folya
matosan és nagy mennyiségben érő információk nyomán elő
álló, érzelmi színezetű összkép a valóságról. Vagyis az élmény 
a valóság sajátos tükröződése bennünk.

A valóság élményként való tükröződése az ember számára 
rendkívüli jelentőségű. Az élmény jelzi az ember számára a vi
lágnak -  tárgyaknak, jelenségeknek, más embereknek stb. 
szükségleteivel, törekvéseivel való összhangját vagy diszharmó
niáját, az élet eredményességét vagy sikertelenségét. Az élmény
nek éppen ezért nagyon lényeges tevékenységmeghatározó és 
személyiségformáló hatása van. Általánosan ismert, hogy a 
koragyermekkori élményháttérnek milyen nagy fontossága van 
az egyén személyiségének jövője szempontjából. Kevésbé is
mert és feltárt viszont az élményháttér és a felnőttkori életvitel 
összefüggése. Pedig ennek ai összefüggésnek a feltárása na
gyon fontos.

A pozitív tónusú élménytúlsúly, mint életöröm fokozza az 
ember élettevékenységét, míg a negatív színezetű élményháttér 
csökkenti az életkedvet és életerőt. Különös jelentőségűek a 
tartós emocionális állapotként megélt élmények, a személyisé
gen hosszú időre eluralkodó hangulatok, amelyek hasonló 
színezetet kölcsönöznek valamennyi új élménynek, s ezzel 
jelentősen befolyásolják az ember gondolatait, tudatát, egész 
magatartását és életéhez való viszonyát. Ezek az alapélmények 
mint nagy életérzések -  magányosság, halálfélelem, búskomor
ság, szorongás, idegesség, stb. -  sokkal meghatározóbbak, 
mintsem hogy ezeken az ember tudatosan, valamiféle erős 
akarattal változtatni tudna. Ezek a létélmények fellazítják a 
személyiséget, elsodorják az embert, s kedvező feltételeket
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teremtenek különböző pszichés és szomatikus betegségek 
számára. A kedvezőtlen létélmények közvetlen okozóivá válnak 
számos élet megrövidülésének, zátonyra futásának.

Korunkat sokféleképpen szokták jellemezni. Mindenképpen 
a társadalmi erőfeszítések, összecsapások, válságok, robbanások, 
széthullások, drámai útkeresések, de főképpen -  a forradalmak 
kora ez. Szocialista és nemzeti felszabadító forradalmak törnek 
ki, megváltoznak a régi társadalmi struktúrák. Gyökeresen 
megváltozik a valóságról alkotott tudományos képünk is. For
radalom a tudományban -  fizikában, vegytanban, biológiában - , 
forradalmi változás a termelés technológiájában; a tömegtájé
koztatásban, űrkutatásban, haditechnikában...

Az egymást érő forradalmak, szakadatlan változások joggal 
kelthetik e korról a gyorsuló idő és táguló világ benyomását. 
A XX. századnak ez a dinamikus légköre azonban döbbenetes 
módon másként tükröződik az egyedi lét élmény szintjén. A 
gyorsuló idő ve J és táguló világgal egyidőben és vele ellentétben, 
az egyedi élettér s a pszichoszféra inkább beszűkülést, elsiváro- 
sodást mutat. Mintha az ember ténylegesen, élményszinten nem 
azt a világot élné, amelyet e kor látványosan nyújt magáról. Téri 
dimenzióiban és társadalmi-gazdasági lehetőségeiben tágul a 
világ, a személyes létet más oldalról meghatározó emberi viszo
nyok alakulásának iránya miatt az egyedi élet- és mozgástér 
mégis egyre szűkül. Az ember személyes kapcsolatai sivárak, 
társadalmi környezetében izolálódik, idegenné válik; életét, te
vékenységét létfeltételei merev sztereotípiákká nyomorítják.

A XX. századnak ez a kettőssége benne lüktet a század embe
rének kínzó, gyötrő alapélményeiben. A magányosság, szoron
gás, kétségbeesés olyannyira kortünetté vált, hogy a neurózissal, 
depresszióval diagnosztizált kóros személyiségek számát a fej
lett ipari társadalmakban az Egészségügyi Világszervezet több 
mint százmillióra becsüli. Az alkoholban, más narkotikumokban 
menedéket keresők számát aligha lehet ez alá a szám alá becsülni. 
Hiszen már azoknak a tragikus eseteknek a száma is több évente 
egy milliónál, amelyekben létélményeik feldolgozatlanságából, 
létérzéseik szorításából öngyilkosságba menekülnek az emberek.
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Mi az alapja-háttere ennek a közérzetnek? A pszichoszférá- 
ban -  létérzéseinkben, élményfeldolgozásunkban -  beálló nagy
arányú változások hogyan függnek össze társadalmi változások
kal, folyamatokkal?

Az egyén szubjektív pszichikus sajátosságainak az objektív 
valósággal való kapcsolatának kérdése nem új, a kor társadalmi 
változásai által felszínre dobott létélmény-problematika csupán 
sürgetően -  és sajátos aspektusból -  aktualizálta. Az ember szub
jektív pszichikus tevékenységének az objektív világgal való kap
csolata -  átfogóbban és mélyebben -  a megismerésnek és a 
cselekvésnek, az egyén és a világ kölcsönhatásának alapja, így 
e kérdés mélyén az emberi viselkedés, az emberi élet és az emberi 
történelem lényegbevágó összefüggései rejlenek.

A létélmény problematikájával mint az objektív valóság 
szubjektív pszichikus szférában való tükröződésének egységes 
élményével egységes problémakörként még nem foglalkoztak a 
kutatások. E problémaköire vonatkozó kérdések különböző 
tudományok kontextusában merülnek fel. Ez természetszerűleg 
azt eredményezi, hogy igen különböző megközelítési módokkal 
találkozunk, amelyek csak közvetett úton, a részletkérdések 
különböző aspektusaival foglalkozva, eltérő eredményekre, 
következtetésekre adnak alapot. Ez a rövid tanulmány arra tesz 
kísérletet, hogy a létélmény és a valóság összefüggéseinek egy
séges megközelítésű -  filozófiai, pszichológiai, pszichiátriai -  
elemzését nyújtsa. A tárgy sajátosságánál, újszerűségénél fogva, 
s mivel gazdag tapasztalati és elméleti szaktudományos kutató
munkákra ntm támaszkodhat, e munka szükségszerűen csak 
általános bevezetője, kísérleti jellegű vázlata lehet a vizsgálandó 
kérdéskörnek, s nem ennek alapos, kimerítő tárgyalása és össze
gezése.
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LÉTÉLMÉNY ÉS FOGALMI ÁBRÁZOLÁS

Az egyik legnagyobb és legősibb kérdés: milyen a megfelelés 
a dolgok világa és belső világunk, a világ és ismereteink, létünk 
és tudatunk között. Milyen a valóság, olyan-e, amilyennek meg
ismerjük, olyan-e, amilyennek átéljük?

Bontakozó öntudatunk valóságra eszmélésében a kérdés így 
vetődik fel -  egységesen. A valóság és a valóságot tükröző tu
datunk megfelelésére kérdezve a tudat egyaránt jelent -  egymás
tól elválaszthatatlanul - , fogalmi ismeretet és *étérzést. Élmény 
és tudás szerves egységben áll. Mire azonban ez az eszmélés 
társadalmi-tudati szinten ismeretelméletté formálódik, a fenti 
kérdés sajátos redukción megy keresztül. Az ember továbbra 
is kíváncsi marad ugyan a valóságra, a valóság és a tudat viszo
nyára, de már csak mint a valóság felfogására, s e felfogás adek- 
vátságára. Ám, hogy életérzésünk, létélményünk mennyire valós, 
s egyáltalában mi köze a valósághoz annak, ahogyan létünket 
megéljük, mellőzhető kérdésnek bizonyul.

A mai polgári ismeretelméletben és az ebben gyökerező hét
köznapi tudatban szemet szúróan jelen van a valóság megismeré
sének -  a megismerés igényének -  ez a különös egyoldalúsága. 
Úgy jelentkezik ez, mint a „tiszta ész” , az „érzelemmentes 
ráció” glorifikálása. Vagyis eszerint annál hitelesebb, tudomá
nyosabb a valóság tükröződése bennünk, minél nagyobb és 
kizárólagosabb szerepet kap a dolgok megragadásában az ér
telem.

Nem nehéz felismerni ennek a szemléletnek a hátteiét. A 
múlt öröksége és jelenbe ágyazott érdekeltsége egyaránt ki
mutatható benne. Az évszázadok során formálódó ismeretel
méletre -  és általában mindenfajta bölcselkedésre -  rányomta 
bélyegét a valóság elvont dolgaival foglalkozó gondolkodók 
konkrét társadalmi helyzete. Élve a maguk életét, s az „örök 
igazságot” keresve, fel sem merült bennük, hogy a rabszolga,
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jobbágy, bérmunkás talán másként éli meg a valóságot, mint 
amilyennek ők látták és ábrázolták bölcs könyveikben. A 
valóság másként való megélésében valójában a valóság másféle
sége feszült, olyan arca, jellemzője -  embertelensége amely 
csodálatosképpen mindig rejtve marad a túlzottan elvont „tisz
ta ész” számára.

A7 ész glorifikálása mögött egyébként is a pszichikus funkci
ók -  mint valóságmegismerő folyamatok -  sajátos felfogása áll. 
Ahhoz, hogy az észt, illetve szélesebb értelemben a7 alapjául 
szolgáló gondolkodást más pszichikus funkciók fölé (vagy alá) 
rendelhessük a valóság megismerésének folyamatában, minde
nekelőtt el kell követnünk azt az önkényes csonkítást a valósá
gon, hogy az egyes pszichikus funkciókat -  a valójában meto
dológiai absztrakciókat -  egymástól funkcionálisan elkülönít
hetőnek tételezzük fel. Ezt követően eshetünk csak újabb hi
bába, ha jelentőségük szerint „rangsoroljuk”  az egyes pszichi
kus funkciókat.

Lenin e hamis idealista koncepcióval kapcsolatban azt írja: 
„Közelebb áll-e a képzet a valósághoz a gondolkodásnáJ ? 
Igen és nem. A képzet nem foghatja fel a mozgást a maga egé
szében, például nem foghatja fel a 300 000 km/másodperces 
sebességű mozgást, de a gondolkodás felfogja, és fel is kell, 
hogy fogja” . Csakhogy a gondolkodás képzetekből származik és 
„a képzetekből származó gondolkodás ugyancsak a valóságot 
tükrözi” . Ahogyan nem lehet a képzet és a gondolkodás alá- és 
fölérendeltségéről beszélni a valóság tükrözésének adekvátsága 
kapcsán, épp olyan kevéssé lehet az érzelmek, az emlékezet, 
képzelet és gondolkodás alá, ill. fölérendeltségéről beszélni. 
A maga módján valamennyi pszichikus funkció a* objektív 
valóságot tükrözi. Ahhoz pedig, hogy a valóságot megközelítő
leg is a maga teljességében és bonyolultságában megragadhas
suk, nem elég a gondolkodási készségünkre támaszkodni. 
A gondolati megragadás önmagában szükségképpen egyoldalú. 
Az egyoldalú felfogás következménye pedig a valóság megcson
tosodása, megmerevedése, tökéletlensége.

A puszta észre, a „tiszta gondolkodásra” alapozó polgári is
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meretelmélet és az ebben gyökerező polgári tudományos (és 
egyéb) gondolkodás, a valóság megismerésében a tudati tükrözés 
leszűkített, sajátosan felfogott változatát fogadja el, s így nem 
nyújthat teljes képet a valóságról. A valóságnak éppen az ember 
léte szempontjából egyik legfontosabb oldala, az ember és a 
valóság viszonya fölött értéktelenül siklik át. Ezért válik végső 
soron öncélúvá, embertől elidegenedett tudománnyá.

Nem véletlen ezért, ha olykor nem tudósok, hanem művészek 
azok, akik legközvetlenebbül és leghozzáférhetőbben ábrázolják 
az ember hiteles valóságát, az ember intim belső szférájában és 
a világhoz való viszonyában lezajló alapvető változásokat. Az 
így tükrözött valóság hitelessége éppen abban van, hogy jelen 
van benne az emberi lét élményjellege, az élmény sajátossága. 
A polgári ismeretelméletre alapozó tudomány a maga ridegségét 
és korlátozottságát azzal szeretné feloldani, hogy feldarabolva a 
valóságot, az ún. , , irracionális szférát” a művészetre ruházza 
át. Ez a7 „irracionális szféra” azonban végső soron nem más, 
mint az emberi létet kísérő élmény jelleg, s még a valóságot 
felparcellázó tudományok hagyományos felosztása szerint is 
pszichológiai, szociológiai, szociálpszichológiai, szociálpszichiát- 
riai, pszichiátriai, stb. témakör.

A polgári ismeretelmélet talaján álló gondolkodók, tudósok 
voltaképpen nem is érzékelik a valóság megragadásának egy
oldalúságát, mert eJeve egyoldalúan -  tehát rosszul -  viszo
nyulnak a valósághoz. A valóságot az embertől függetlenül té
telezik fel, s mint az embertől teljességgel független valamit 
teszik vizsgálatuk tárgyává. A világ objektivitása ennélfogva 
náluk halott, megmerevedett, az emberi gyakorlattól független. 
Az így értelmezett valóságban valóban lényegtelen, elhanyagol
ható szerepe van a létélménynek. Csakhogy ez a „szigorú ob
jektivitással” felruházott világ, bár valóban nem emberszabású, 
mégis emberszabta. A szigorú objektivitás hangsúlyozása mögött 
a világ passzív elfogadásának, konzerválásának tendenciája 
húzódik meg. Merthogy nem mindenki számára nyújt, azonos 
lehetőségeket s élményt a lét. Vannak, akik történelmi-társa
dalmi helyzetüknél fogva jobban ki vannak, ki lehetnek békülve
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létélményeikkel, mert egyszerűen más valóságot élnek, mint 
azok, akik — úgyszintén helyzetüknél fogva — pusztán átszenvedik 
letézésüket. Érthetően mindenki a maga által élt (megélt) 
valóságot fogadja el és tartja hitelesnek, ehhez ragaszkodik 
vagy ezen szeretne változtatni, s ha teheti -  alkalma és szüksége 
van rá - , ehhez gyárt teóriát.

A valóság megélésének élményét az ,,ésszerű tudomány” 
számunkra való, szubjektív jelentőségű valóságreprezentáció
nak tartja. A létérzés szubjtktív jellege, szubjektív jelentősége 
tagadhatatlan. Értelmetlen is lenne tagadni, hiszen ebben van 
jelentősége. Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy nem 
valóságos az, amit létérzésünk tükröz, hogy semmi köze a 
valósághoz. Más kérdés, hogy a létélmény szubjektivitását 
kifogásoló ,,objektív ésszerűség” semmrvel sem kevésbé szub
jektív és számunkra való. Lukács gondolatait idézve, maga a 
,,legtisztább” , „legelvontabb ész” sem lehet a társadalmi fej
lődés felett pártatlanul lebegő semleges valami, éppen ellenkező
leg: mindenkor egy társadalmi helyzet konkrét ésszerűsége 
vagy ésszerűtlensége tükröződik vissza benne.*

Gondolatiság és létélmény a valóság egységét, sokféleségét 
és folyamatosságát tükröző tudatban egymástól elválaszthatatlan. 
A valóság pusztán fogalmi ábrázolása, gondolati reprodukciója 
tükörszerűen halott, megmerevedett. Az egyes valóságmozza
natokról alkotott fogalmi lenyomatok nem tudják visszaadni 
a valóságnak sem egységét, sem folyamatosságát. Lenin írja: 
„Nem képzelhetjük el magunknak a mozgást, nem fejezhetjük ki, 
mérhetjük le, ábrázolhatjuk anélkül, hogy folyamatosságát 
megszakítsuk, hogy leegyszerűsítsük, eldurvítsuk, szétdarabol
juk, hogy az élettel teljeset megöljük. A mozgásnak a gondolko
dás által való ábrázolása mindig duivítás, az elevenség elrablá
sa ...” Ha tehát csak ennyiből állna az ember valóságfelmérő 
képessége, ha csak a valóság fogalmi ábrázolására korlátozódna, 
s nem kerülnénk egyúttal a valósággal más viszonyba, élő-átélő 
viszonyba, a valóság mozaikszerévé, szakadozottá, fagyott,

*  Lukács György: és% trónfosztása, Akadémiai Kiadó, 1974.
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megcsontosodott idegenséggé válna. A közvetlen élmény, az 
éber tudatnál mindig jelen levő tompa, amorf, éizelmi színezetű, 
változékony intenzitású és árnyaltságú rezdülések, a sokszínű 
hangulat a jókedvtől a parttalan szorongásig, a valóság szi
várványarca bennünk. Nem más ez, mint az életfolyamat moz
gásban, változásban levő folyamatos visszatükröződése, a 
konkrét élettel összefüggésben levő valóság folyamatosságának 
vetülete. Az élményfolyam nagyobbik része sohasem nyer tu
dati szinten megfogalmazást, mint életérzés raktározódik el 
bennünk.

A valóság megismerésének folyamatában a létélmény és gon
dolatiság egységének felbontása nem csupán elvont ismerctelmé- 
kti probléma. A hamis idealista koncepció gyakoilati következ
ményei miatt -  létprobléma. A polgári ismeretelméletre alapozó 
tudományos gondolkodás előtt rejtve maradnak az ember szá
mára fundamentális létkérdések. A polgári tudomány öncélú 
ismeretszerzésében, míg a fellegekben jár, itt alant értetlenül 
áll szemben az ember különös létérzéseivel: kozmikus szorongá
sával, ön- és világsorvasztó magányával, idegenségével, önnön 
életét kioltó tragikus végítéleteivel, s létélményének számos más 
„devianciaként” jellemzett szimptómájával.

A létet élményjellegétől megfosztó, fagyott absztrakciókból 
hamis világot konstruáló „elvont ésszerűség” a maga tanul
mányváraival messze kerül a létélményeinek szorításában élő 
konkrét ember reális problémáitól. Szükségszerű következmény 
ez, hiszen az elvont ésszerűség a létélmény lüktető jelenvalósága 
nélkül csak kísérlete lehet ennek a világnak.
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ÉLMÉNY ÉS TUDATFORMA

Mennyit tükröt  ̂ gondjainkból a tudomány?

Ha a valóság megismerésének fejlődésvonalát követjük, azt 
látjuk, hogy a munkamegosztással és a társadalmi viszonyok 
differenciálódásával párhuzamosan a megismerés különböző 
módjai, a valóság különböző kódolási rendszerei jönnek létre.

Kezdetben a valóság fogalmi és érzéki megragadásban egy és 
oszthatatlan. A társadalmi tevékenység, a munka és a mi gisme- 
rés szoros kölcsönhatása miatt a valóság a maga totalitásában 
jelenik meg. A társadalmi tevékenység differenciálódásával, 
a munkamegosztással azonban ez az egység felbomlik. Elkülönül 
a szellemi munka, vagyis a teoretikus aktivitás, és a köznapi 
tevékenységnek nevezett tulajdonképpeni termelő munka. 
Az egyre bonyolultabbá váló társadalmi organizációban ez a 
kétféle társadalmi aktivitás egymással fölé,- ill. alárendelt vi
szonyba kerül. Mindkét tevékenységforma tovább differenciá
lódik, a teoretikus tudat és a gyakorlati tudat közötti szakadék 
azonban áthidalhatatlan marad, csak mélyül.

A teoretikus tevékenységből hosszú fejlődés eredményeként 
kristályosodik ki a tiszta fogalmi gondolkodás, a tudomány, 
mint önállósult tudatforma. Az egzakt tudományosság, mint 
önállósult tudatforma egyre kizárólagosabban, mint a valóság 
megismerésének „csúcsa” és „leghitelesebb” formája lép fel. 
Értékét és hitelét csak növelték az elmúlt évszázad, még inkább 
az elmúlt évtizedek nagy tudományos eredményei. A másik 
oldalról viszont a termelés oroszlánrészét megvalósító köznapi 
tevékenység a maga gyakorlati tudatával mind a megismerés, 
mind a valóságábrázolás fogalmi síkján sekélyes marad és silány. 
Vajon ez a körülmény egyben azt jelentené, hogy a gyakorlati 
tudat, viszonya a valósághoz inadekvátabb a tudományénál? 
Ám a kérdés meg is fordítható: a tudomány, mint önállósult 
tudatforma mennyire adekvát a lét gyakorlatával?
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A fenti kérdéssel kapcsolatban a tudomány megfelelésére, s 
egyáltalában a tudományos gondolkodás fejlődésének lehetősé
geire választ keresve, mindenekelőtt két problémába ütközünk. 
Először is, a tudomány, bármennyire is speciális tudatforma, 
mégiscsak egyetlen kódolási síkja a valóságnak. Kérdés, lehet-e 
egyetlen kódolásmódon, egyetlen kódolási rendszerben a maga 
összetettségében, bonyolultságában visszaadni, tükrözni a 
valóságot? Másodszor, nem szabad szem elől téveszteni, hogy 
a fogalmi gondolkodás fejlődése során minél inkább önálló 
tudatformává válik, annál inkább elszakad a közvetlen praxis
tól, a lét gyakorlatától. Mint önállóvá váló társadalmi tevékeny
ség eltávolodott, elszakadt a köznapi tevékenységet folytatók 
közvetlenül éizékelt, átélt, adott valóságától. Aligha szabad 
felednünk, hogy a teoretikus praxis és ennek talaján kialakuló 
tudomány, mint tudatforma, mint a valóság speciális kódolása 
csak úgy és csak azáltal vált lehetővé, hogy az emberek nagy 
többsége számára a fizikai munkát, a termelést, a mindennapi 
tevékenységet kényszertevékenységgé degradálta. Bár ez a 
munkamegosztás történelmileg szükségszerű és nélkülözhetet
len volt mind a társadalmi termelés fejlődéséhez, mind a tudat
formák differenciálódásához, s ezáltal a valóság jobb megis
meréséhez és megragadásához, ez még nem jelenti azt, hogy 
az így létrejött tudomány, mint társadalmi tudatforma, mentes 
lenne minden deformációtól.

Napjainkban, a tudományos-műszaki forradalommal, a tudo
mány közvetlen termelőerővé válásának folyamata azt a be
nyomást kelti, hogy a társadalmi élet, elmélet és gyakorlat, a 
megismerő és a termelő tevékenység ismét -  immár egy ma
gasabb szinten -  a maga totalitásában jelentkezik. Vagyis azt 
a látszatot kelti, hogy a tudomány mint társadalmi tudatforma 
már túllépte elkülönültségének (egyoldalúságának) történelmi 
szakaszát. Bizonyos szempontból -  elsősorban a társadalom 
természetátalakító aktivitását tekintve -  ez valóban így van. 
Ezen a téren csodálatos eredményeket ért el az ember. Ám 
sokkal kevésbé áll ez az ember más jellegű viszonyaira. A köz
napi tevékenységgel foglalkozó konkrét ember a tudomány
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által siralmasan elhanyagolt, létproblémáival és létérzéseivel 
magárahagyott.

Honnan a tudományban a bizonyos problémákkal szembeni 
érzéktelenség, más problémákkal szemben pedig a fokozott 
érdeklődés? Aligha tételezné fel bárki is, hogy a megismerést 
valamely belső önmozgás hajtja, hogy a tudás önmagában 
rendelkezik egy olyan sajátossággal, hogy egyre finomodjék, 
s a valóság minden szintjéhez viszonyítva egyre adekvátabbá 
váljék. A tudomány nem önmagát fűtő örökmozgó, hanem 
nagyon is eleven kapcsolatban van a társadalom anyagi terme
lésével, az anyagi termelés fejlődésével, a munkamegosztással, 
végső soron a társadalom osztályviszonyainak fejlődésével. 
A tudomány ennek következtében tele van ideológiai elemek
kel. Funkciója elválaszthatatlanul összefügg azzal a történelmi 
ténnyel, hogy létrejötte a társadalom osztályokra bomlásának 
folyamatába ágyazott s hogy a mindenkori uralkodó osztályok 
elsődleges érdekeltsége határozta meg e szellemi tevékenység 
irányultságát és specializálódását. Mindez természetesen azzal 
járt, hogy az uralkodó osztályok törekvései mélyen beágyazód
tak a tudomány mint a valóság megismerésének problémaérzé
kelésébe, s partikuláris céljaik nem egyszer jelennek meg össz
társadalmi érdekként feltüntetve, általános emberi célként 
elkönyvelve.

A teoretikus tudatnak, így a tudománynak is, a mindenkori 
uralkodó osztály partikuláris érdekeltségével, tudatával való 
kapcsolata szolgál magyarázatul, hogyan és miért maradt ma
gára a hétköznapok gyakorlatában élő ember létének probléma- 
és élménytengerével. Ezért lehet -  bár paradoxként hangzik -  
a valóság tudományos tükrözése is hamis. A hamis tudományos 
elméletek jelenléte folyamatosan kimutatható a polgári társa
dalmak szabályozó rendszereiben, a társadalmi szabályozás 
eszmei szférájában. Ez a körülmény természetesen ellentmondá
sok forrása. Éppen ezeknek az ellentmondásoknak a felismeré
sével magyarázható, hogy napjainkban megélénkült az érdeklő
dés a tudomány önismeretének tudományos pioblémái iránt. 
A tudomány komplex tanulmányozásának igénye már sokfelé
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szervezeti kereteket öltött. A tartalmi, módszertani, terminoló
giai viták mellett a kutatás az ilyen jellegű intézményekben 
elsősorban a tudományszervezés, -tervezés, -irányítás, és a 
tudománygazdaságtan területéről közelít az általánosabb tu
dományiam problémákhoz. Nem kétséges, hogy ez a széles körű 
komplex kutatás megfelelő alapot fog szolgáltatni egy „maga
sabb szintű” tudománystratégia kidolgozásához. Vagyis a 
tudomány még finomabb, alkalmasabb eszközzé válik a kitűzött 
célok elérésében. Csakhogy ezáltal egyáltalán nem vetkőzte le 
még polgári ideológiai jellegét, illetve szoros kapcsolatban 
marad továbbra is a szabályozó és célkitűző rendszerek (társa
dalmi rétegek) érdekeltségeivel. A tudomány újabb területekre 
nyomul előre. Félő azonban, hogy a lét gyakorlatával küszködő 
ember saját problémáinak ez újabb tudományos célkitűzésekben 
csak igen elvontan, illetve sehogyan sem fog tudni érvényt 
szerezni.

Elhangzanak javaslatok a tudomány szervezésének és célki
tűzéseinek demokratizálásával kapcsolatban. Mások egyértel
műbb állásfoglalásra helyezkednek. Állítják, hogy az egyes 
emberek gyakorlati tevékenységére épülő mindennapi tudat, 
a mindennapi ész és problémaérzékelés nem irányíthatják a 
tudományos kutatást, mert ennek szférája határtalanul széle
sebb, jelentékenyebb annál, mint amivel a mindennapi tudatnak 
dolga akad. Ez az érv azonban fából vaskarika. Mert bármeny
nyire is korlátozott és meghatározott a mindennapi tudat, a 
konkrét gyakorlati lét határozza meg ezt a tudatot. És a tudo
mánynak ahhoz, hogy — a munkamegosztás által szavatolt 
privilégiuma által -  betölthesse társadalmi küldetését, hogy 
hozzájáruljon az emberiség felemelkedéséhez, öntudatra ébre
déséhez és a világ emberivé tételéhez, az emberi élet és az emberi 
sors mélyebb, lényegesebb összefüggéseit kell kutatnia, a min
denféle tudatot meghatározó lét gyakorlati problémáira kell 
orientálódnia. Mert például (ellenpéldául) nem a tudomány 
immanens logikájának, még kevésbé a lét gyakorlati problémái
val küszködő köznapi tudat problémalátásának, tágabb kom
petenciájának következménye a jelen helyzet, a technofóbiás
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tudomány mint sajátos társadalmi tudatforma, hanem a militariz- 
musé, a lét emberellenes társadalmi gyakorlatáé.

A valóság megismerésének és formálásának köznapi tevékeny
ségre és teoretikus aktivitásra felbontott kettőssége mint ellent
mondás éppúgy szolgálhatja történelmileg a fejlődést, mint 
amilyen veszélyessé válhat más történelmi helyzetekben. Ha 
messze is még a jövő, amikor az ember a megismerés és a 
tevékenység egységében újra a maga totalitásában élheti meg 
társadalmiságát és valóságát, jövőnk érdekében a cél mindenkép
pen az, hogy közelítsük egymáshoz e két tevékenység- és tudat
formát. Ilyen irányú közelítésnek nem lenne éppen jelentéktelen 
lépése, ha a tudomány a mindennapi lét gyakorlatához kötött 
ember helyzetére és problémáira céltudatosabban irányulna. Igaz, 
ez nem elmélet és elhatározás kérdése, hanem a társadalmi 
gyakorlat, az osztály viszonyok függvénye.
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ÉLETÉRZÉS ÉS TÖRTÉNELEM

Az élet az ember számára élménnyé szubjektivizálódik. így 
minden egyedi elmúlás az élet egyéni átélésének pótolhatatlan 
vesztesége. A múltba merülve a hétköznapok történetét sosem 
tudjuk ezért hűen rekonstruálni. Az élet alapjául szolgáló — ezt 
meghatározó -  társadalmi folyamatokat feltárhatjuk, ám hogy 
milyen érzés volt adott időpontban élni, élmény formájában 
sohasem tapasztalhatjuk már.

A létezés és történés egysége és folyamatossága megszűnik 
az egyén megszűnésével. Szubjektív élmények híján a történe
lem csak a múlt történeti rekonstruálására van utalva. A törté
neti ktret mellett a létezés belső élményét nem tárja fel. A feltárt 
valóságmozzanatok így szükségszerűen töredezettek, szaka
dozottak, megmerevedettek, s a múlt mozdulatlan, dermedtté 
fagyott fogalmi preparátum. A fogalmi absztrakciókból konstru
ált múlt, mint a valamikori létezés formája, kerete, váza, mozaik
szerű története, bár hasznos tanulságul szolgálhat jelennek és 
jövőnek, e fogalmi konstrukcióból mégis hiányozni fog az, ami 
a lényeg: maga az élet. A történelem adóssága: miképpen élték 
meg az ősök, az előző nemzedékek saját létezésüket.

Az élet tartalmi és formai oldalának szubjektív vonatkozásai
val azonban nemcsak -  sőt elsősorban nem is -  a történelem 
adós, hanem más társadalomtudományok (is). A társadalom- 
tudományok -  talán a természettudományok hatására -  tudo
mányosságuk kritériumát túlságosan a tényszerűség-tárgy- 
szerűség-adatszerűség, mint módszertani forma és keret által 
vélik szavatoknak. Élményelemzés helyett is, rendszerint a 
számszerűség kedvéért (mintegy a meggyőzés hiteléért), az 
adatokra bontás dominál, függetlenül attól, hogy létünk-való- 
ságunk bizonyos vonatkozásainak vizsgálatánál melyik út 
bizonyulna adekvátnak.

Persze, a tudományokra is jellemző egy fejlődési folyamat.
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Téves és tudománytalan -  akár módszertani -  hiedelmek (is) ne
hezedhetnek rájuk, s a problémafelvetés is helytelen lehet sokáig. 
Nem kivétek z alól a pszichológia sem. A gondos megfigyelések 
lassú felhalmozása nélkülözhetetlen előfeltétele minden átfogó 
általánosításnak. Ez a fejezete a pszichológiának szükségszerűen 
domborította ki az adatszerzést, a tényszerű — tárgyszerű regiszt
rálást módszertanában. Ez rendjén is lenne, ha e szorgalmas 
adatgyűjtés, regisztrálás minden esetben helyes elvekre támasz
kodna. És éppen itt jelentkeznek legtöbbször a problémák. A ku
tatások áradata mögött ma is -  a létélmény és a valóság össze
függéseinek vizsgálatát közvetlenül érintő és befolyásoló — két 
elvi tévedés tartja magát. 1. Ma is tetten érhető még és ható 
az ún. pszichológiai funkcionalizmus, amely mechanisztikus 
elvével egymás mellé helyezi, önmagukba zárt és önálló 
funkcióként értelmezi a pszichikus folyamatokat. 2. Nagyon 
kevés kivételtől eltekintve szinte minden kutató elfogadta azt 
az axiómává avatott feltevést is, hogy a pszichikus funkciók 
olyan fiziológiai folyamatok, amelyek azonosak bármely kor
szakban. Mindkét álláspont összeegyeztethetetlen a dialektikus 
materializmus szemléletmódjával és módszertanával. Ezek miatt 
az elvi tévedések miatt szubjektív létélményeink (létérzéseink) 
magyarázatában és megértésében, az objektív valóságra való 
vonatkoztatásában sajnálatos, de érthető módon a pszicholó
gia csak nehezen tud előrehaladni.

Pedig Vigotszkij már a huszas évek végén megfogalmazta 
feltevését, hogy a „magasabb rendű pszichikus funkciók” (ak
tív figyelem, szándékos emlékezés, elvont gondolkodás, akarati 
tevékenység, stb.) nem értelmezhetők közvetlenül az agy funk
cióiként, mert lényegüket tekintve ezek, a folyamatok már az élet 
társadalmi feltételeiben, a történelmileg felhalmozott általános 
emberi tapasztalat elsajátítási folyamatában -  tárgyak, eszközök, 
és nyelvhasználat — gyökeieznek. Tételének igazi hordereje 
azonban abban az állításában rejlett, hogy a társadalmi tapasztalat 
elsajátításának folyamata során nemcsak a pszichikum tartalma, 
hanem a pszichikus folyamatok formája is megváltozik. A gyer
meki értelem fejlődéséhez hasonlóan, az egyik történelmi ala
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kulatról a másikra való áttérés során nemcsak az emberek tudat- 
tartalma, hanem tudatuk felépítésének formája is megváltozik. 
Más szóval, az emberi pszichikum társadalmi-történeti termé
szetű. Nemcsak az élményfddolgozás alapja, de módja is meg
változik a történelem során. Az élet élményfeldolgozását kutatva 
így válik a pszichológia szükségképpen történettudománnyá, 
illletve ilyen vonatkozásában válik nélkülözhetetlenné a múltat 
feltáró történelem számára.

A történelmi fejlődés a társadalmi objektivációk egyre gaz
dagabb körét hozza létre, így a tudat társadalmisága is több
rétűvé válik. A kialakuló új életforma a társadalmi tudat új 
formáival közvetlenül visszahat az egyéni tudatra. A XX. 
századra tömeges méretekben előtérbe kerülő Jétérzések csak 
azáltal juthattak el mint háttérben meghúzódó társadalmi ellent
mondások a személyes élmény szerű feldolgozásig, hogy az ember 
megszabadulhatott korábbi, elsődleges fontosságú problémái
tól -  az egzisztenciális létbizonytalanságtól. Mert, mint Marx 
mondotta, „minden emberi létezésnek, tehát minden történelem
nek is” első előfeltétele, hogy az embereknek „meg kell él
niük” . Az élethez pedig „mindenekelőtt evés és ivás, lakás, 
ruházat és még egy és más szükséges” . A létélmény -  mint a 
valóságra eszmélés új formája -  csak a létbiztonság után merülhet 
fel. Mivel pedig az éhség-ínség, vagyis a fennmaradás egzisz
tenciális problémái a legutóbbi időkig alapélményei voltak az 
embereknek, a létükhöz való viszonyukat is ezek a gondok 
határozták meg. Mindez ma is csak néhány fejlett társadalom 
viszonylag rendezett anyagi körülmények között élő rétegeinek 
egyedeire nem érvényes, itt is azzal a megszorítással, hogy az 
egzisztenciális problémák, napi gondok formájában, még így is, 
itt is sűrűn jelen vannak, háttérbe szorítva a más jellegű létél- 
mény-gondokat. Az emberiség nagy többsége számára azonban 
a puszta egzisztálás feltételei is szűkén vagy sehogysem adottak, 
s jelentőségénél (méreteinél) togva ez a probléma az emberiség 
univerzális gondja.

Mivel, Marx szavaival, a „tudat sohasem lehet más, mint a 
tudatos lét, az emberek léte pedig az ő tényleges életfolyama-
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tűk” , a századunkban előtérbe kerülő létélmény-problematika, 
mint tudatforma a lét minőségi változását jelzi. Az egyik tör
ténelmi-társadalmi alakulatról a másikra való áttérés minőségi 
fordulatát jelzi. A megteremtődött létbiztonság talaján a tudat 
a lét-nemlét perifériájáról végié a lét mibenlétének kérdései felé 
fordul. Olyan fokú tartalmi változás ez, amely egyúttal gyökeres 
változást tesz lehetővé az élet szubjektív élményfeldolgozásában 
is. Ehhez azonban a történelmi fejlődés során a jelzett egzisz
tenciális gondok viszonylagos háttérbe szorulása mellett más 
előfeltételeknek is érvényesülniük kellett. A szubjektív életérzé
sekben bekövetkező élményváltozás abban a történelmi folya
matban gyökeiezik, hogy egyáltalában létrejön az individuális 
lét feltételrendszere. A régi, kényszerű közösségi formákból 
kiszakadó, magukra maradó egyedek egyéni sorsával válhat 
egyáltalán fontossá a személy lelkivilága, az élmények egyéni 
jellege. Csak az individualizációval juthatott polgárjoghoz az 
egyedi ember öröme, bánata, kétségbeesése stb.

A történelmi-társadalmi fejlődés folyamán az emberek létében 
(mint körülményekben) és tudatában (mint az élet szubjektív él
ményfeldolgozásában) beálló változással manifesztálódhatnak a 
történelmi folyamatok mélyén meghúzódó ellentmondások. 
Az előrehaladás tehát nem szükségszerűen teremti, sok esetben 
csak felszínre veti a problémákat.

Mivel érzületeinkben maga a lét tükröződik, anyagi alapjaiban 
és szellemi felépítményeiben egyaránt, a létérzés a történelem
társadalom barométere. Az érzületekből kikristályosodó létérzés 
nem csupán az egyén számára, önmagáia vonatkoztatva nagy 
fontosságú. Az egyének belső élményei: életérzéseik, létélmény- 
konfliktusaik -  lévén az egyének szerves részei a társadalomnak 
- , mindig társadalmi tényállásokat, ellentmondásokat regisztrál
nak.

A létélmény problematikájának viszonylagos történelmi új- 
keletűsége (is) magyarázza, hogy az élmény és a valóság össze
függéseivel érdemben kevéssé foglalkozott eddig a tudomány. 
De a „kompetens” tudományokban, módszertani nehézségek 
miatt, most is nagy a tanácstalanság. Először is semmiféle
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szabályokkal rendezett módszer sincs az elégedettség mérésére 
vagy a kétségbeesés fokának kimutatására. Másodszor, nagy 
gyakorlati akadályt jelent az is, „hogy a történeti változások, 
amelyek a pszichikus folyamatok alakulására kihathattak, 
rendszerint nagyon hosszú időn át zajlottak le, s ezek vizsgála
tára a pszichológiai kutatásban nem lehetett egzakt kísérleti 
módszereket bevezetni” *. Mivel pedig nincs arra lehetőség, 
hogy a társadalmi formáció-változásokat tükröző pszichikus 
folyamatok változásait kísérleti keretek között nyomon követ
hessük, valamint az életérzések szubjektív jellegét sem lehet 
megnyugtatóan számrendszerbe transzponálni, nyilvánvalóan 
módszertani változtatásokra lesz szükség. Egyelőre azonban 
a kutatók inkább távol tartják magukat ezeknek a dolgoknak 
a vizsgálatától. Egyedül arra mutatkozik némi hajlandóság, 
hogy a gazdaságilag értelmezett életszínvonalat használják az 
elégedettség mértékéül. Az anyagi lét meghatározó jellege miatt 
ez a megközelítés nem is lenne teljesen alaptalan. Sajnos, mint 
vizsgálati módszerben már több benne a reklámfogás, mint 
a valós tényfeltárás. Ez a vizsgáló-felmérő módszer egyszerűen 
a fogyasztási életvitelt propagálja, mert kimondva-kimondatla- 
nul a fogyasztás mértékével azonosítja az emberi boldogságot.

Az árutermelés helyzetével és a fogyasztás mértékével ön
magában nyilvánvalóan nem lehet mérni, azonosítani az emberi 
boldogságot. Az ember életérzéseit-életélményeit a lét közvetlen 
gazdasági alapjai mellett olyan viszonyrendszerek is meghatároz
zák, amelyek bár az anyagi lét felépítményei, az árutermelés 
gazdasági mutatóiban nincsenek, vagy csak nagyon elvontan 
vannak jelen.

Nagyarányú történelmi-társadalmi változások pszichikus kö
vetkezményeit, iJl. bizonyos pszichikus jelenségekből nagyará
nyú történelmi-társadalmi változásokat csak úgy tudunk a ma
guk mélységében és teljességében megérteni, ha a gyakorlati 
tevékenységformák változását együtt vizsgáljuk a tudati tevé
kenységformák változásaival. A létélmény, a szubjektum olda-

*  Lurija, R. A.: A pszichológia mint történettudomány. In: A pszichikum és a 
tevékenység a mai szovjet pszichológiában, Gondolat Könyvkiadó, 1974.
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Iáról, közvetlen egységében ragadja meg és tükrözi tzt a vál
tozást. Nem csupán a világ -  mint a lét gyakorlata -  tükrö
ződik benne, de pszichikus sajátosságaival a világot átélő
megélő ember maga is!
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KOZMIKUS MAGÁNYOSSÁG

Napjainkban egyre több a vita az emberi egzisztencia értelméről 
a XX. század civilizációjában. Mindezekben központi helyet 
foglal el a magány, mint létélmény és/vagy létezési mód prob
lematikája.

Aligha tekinthető véletlennek ez a nagyfokú érdeklődés. Két
ségtelen, a magányosság életünknek olyannyira jellemzőjévé 
vált századunkban, hogy önmagában mái ez a kínos létérzés 
is elegendő ok és alap, hogy magára vonja a gondolkodó ember 
figyelmét. A magány problematikája azonban a különböző 
ideológiai törekvések, filozófiai iskolák érdeklődésében többet 
takar a magányosság pusztán magában vett létélmény jellegénél: 
az emberi viszonyok egész kérdéskomplexumának, az ember 
mibenlétének, társadalmiságának kérdése feszül mögötte. Eb
ből kifolyólag a magány jelenségét illetően igen eltérő koncepci
ókkal találkozunk. Mégis, egy dologban közös szinte valameny- 
nyi állásfoglalás: a magányossággal jellemezhető emberi létet 
egyaránt tragikusnak és abszurdnak látják.

A magány a civilizáció csődje. Az emberi lét lehető legna
gyobb nyomorúsága, hiszen az ember lényege szerint közösségi 
lény, személyes kapcsolatainak gazdag viszonyrendszere létele
me, létének közege. A magányos ember embervoltában sérült, 
mert közösségét, önnön mivoltát meghatározó közegét veszti el.

A mai ember fő problémája menekülni a magánytól, társra 
lelni, rettegni és szorongani az elszigetelődéstől, -  a közönytől. 
Ez tükröződik a mai irodalmi, filmművészeti, képzőművészeti 
és zenei alkotásokban is.

A magányosság érzésének mindig szoros kísérőjelensége az 
élet értelmetlenségének, reménytelenségének érzete. A társadal
mi közösségből való kiszakadás, az elszigetelődés, az élettérel
vesztése szorongást és halálfélelmet indukál, beszűkíti a tudatot, 
megkérdőjelezi a létezés értelmét. Ennek a kérlelhetetlen igaz
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ságnak a felismerésével, tudatával nem lehet élni. így az ember 
létének ez alól az alapvető tapasztalata alól állandóan menekülni 
próbál -  sohasem teljes sikerrel. Bármennyire belefeledkezzék is 
a lét látszólagosságaiba, banalitásaiba; dolgok, szólamok, illú
ziók tengerébe, a mindennapi élet kisszerűségeibe, az életnek 
ezt a hömpölygő hazugságát váratlan helyzetek, tragikus ese
mények szakítják meg, s feltárják a lét abszurditását, rádöbben
tenek az élettel, emberekkel, társadalommal való azonosság 
látszólagosságára -  a magányosságra. A rádöbbenést követő 
szorongás csak fokozza a lét banalitásaiba, látszólagosságaiba 
való menekülést.*

Mi a magány? Objektív élethelyzet? Szubjektív létérzés? Ki 
és miért válik magányossá?

Az ezekie a kérdésekre választ keresők igen eltérő magyaráza
tokkal szolgálnak, aszeiint, hogy hogyan vélekednek általában 
az emberről, az emberi egyén és a társadalom viszonyáról. De 
még a látszólag azonos világnézeti platform sem szavatolja e 
kérdéskörben a nézetazonosságot. Sok minden, amit mint j a 
vult filozófiát” feladtunk, „modern pszichológia” , „modern 
szociológia” formájában jött vissza. Ezért lehetséges, hogy az 
elmagányosodást olykor magukat marxistáknak vélők is külön
böző ,,Én-ti-pológiákból” kiindulva igyekszenek megérteni, 
vagy „csoportdinamikával” , „interakciókkal”  magyarázni. Épp
oly divatos a magányosság okát a „kommunikáció és meta
kommunikáció zavarában” , a „helytelenül kódoló percepciós 
készségben” , a „rosszul működő visszajelentő mechanizmusok
ban” , stb. keresni. Ezek divatos fogalmak ugyan a modern 
pszichológiában és szociológiában, csak éppen alapvető kérdé
sekben semmire sem megyünk velük. Mert metakommunikál- 
hatunk és percipiálhatunk mi ahogyan akarunk, ha a létforma, s 
a létformát meghatározó gazdasági-társadalmi viszonyok nem 
kedveznek a közösségi létnek, izolálódunk, magunkra mara
dunk. Más szavakkal, a „világban tévelygő” egyén belső élmé
nye, magánya és idegensége nem szolgálhat alapul, kiinduló

*  Heidegger: Seirt und Zeit, 1941; továbbá: Mi a metafizikai, Bp., 1945.
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pontul ennek a magánynak a megmagyarázásához. Mert a ma
gányosság nem belőle, a „világban tévelygő” egyén belső világá
ból következik, hanem a világból, amelyben tévelyeg. Az egyén 
öntudata, énünk szubjektív átélése -  így magányérzetünk is -  
másodlagos objektív helyzetünkhöz, létformánkhoz viszonyítva, 
már következmény. Ettől függetlenül az egyéni öntudat adekvát 
lehet élethelyzetével, és a magányosság felismerése, a magány 
tudatosítása és létérzésként való megélése helyesen tükrözheti a 
társadalmi valóság atomizálódását. Nem szükségszerű azonban 
ez, mert a személyiség öntudata különösen bonyolult élethely
zetekben, konfliktusok közepette dezintegrálódhat is.

Ám nemcsak arról van szó, hogy az egyén hogyan vélekedik 
önmagáról, mennyire adekvát a személyiségben reprezentálódó 
világ. Az sem lényegtelen, hogy mi hogyan vélekedünk az egyed 
egyediségéről, különvalóságáról. Mert vélekedhetünk úgy is -  
és általában a köznapi tudat szintjén úgy vélekedünk - , hogy 
az egyén egyediségét leszűkítjük „egy személynek önmagával 
való rendőrileg megállapított azonosságává... azzá, hogy egy 
egyén nem a másik” (Marx). Ilyenformán az egyén „útlevélhiva
tali azonosságával” lesz egyenértékű, az egyszeriség véletlen- 
szerűségével. Ez pedig azt jelentené, hogy a személyiség a közös
ségi léttől elszigetelt -  elszigetelhető -  valami, afféle „tiszta én” 
terméke. A valóságban azonban erről szó sincs. A személyiség 
nem azonos az egyének életének merő véletlenszerűségével. 
Mert az élet egyrészt ugyan személyes, másrészt viszont be van 
sorolva a társadalmi munkamegosztás valamelyik ágába és az 
ahhoz tartozó, azzal járó létfeltételek alá. Szó sem lehet tehát 
valamiféle — a közösségtől elszigetelt — öntökéletesedésiől. 
Ellenkezőleg, a személyiség fejlődésének útja-módja és egyetlen- 
sége egybevág azzal, ahogyan a konkrét egyén részt vesz a tár
sadalmi életben, ahogyan társadalmilag cselekszik, viselkedik. 
A személyiség igazi, kitüntetett jellemzője így végül is a munka. 
„Ahogyan az egyének életüket megnyilvánítják, olyanok ők 
maguk. Az tehát, hogy mik, egybevág termelésükkel, mind az
zal, amit termelnek, mind pedig azzal, ahogy termelnek” -  írja 
Marx.
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Tőkés termelési és társadalmi viszonyok közepette minden 
emberi erőfeszítés -  beleértve az ember izmait, agyát, képessé
geit, érzékelésének módját és kulturális értékeit -  a profit-terme
lés függvényévé, vagyis ugyanazzá válik, mint amilyenek a pi
acon levő egyéb áruk. Ez aztán továbbmenően oda vezet, hogy 
az összes emberi viszonyok, tehát az ember személyes kapcsola
tai is, dologiasult formát öltenek, és a tőkés adásvételi viszo
nyokra jellemző mennyiségi csereformáia redukálódnak, illetve, 
amelyeknek ilyen formában nincs már, vagy nem lehet jelentősé
ge, azok elsorvadnak és megszűnnek. A közvetlen személyes 
viszonyok egy része ugyanis lényegéből fakadóan nem ölthet 
anyagi csereformát, szerelmet csak szerelemre, bizalmat csak 
bizalomra, barátságot csak barátságra lehet „cseréint” . „A 
csereérték elvont, anonim hordozójának ereje, a pénz ereje 
álszemélyiségeket hoz létre, pszeudokapcsolatokat alakít ki az 
emberek között -  és ezzel ténylegesen mindennemű valódi 
emberi viszony tagadását jelenti” .* Minden kapcsolatforma 
csak az emberi érintkezés látszatát adja, valójában az ember 
embertől való elidegenülésének, elkülönülésének kifejezése. 
Ez a magányosság oka és társadalmi alapja.

Az elidegenült viszonyokból, eldologiasult állapotból, ma
gányosságából az egyén nem szabadulhat ki pusztán azáltal, 
hogy egyedileg tiltakozik ellene, hogy egyénileg megkísérli 
az alkalmazkodást, mert ezek a kísérletek az önfelszabadításnak 
csupán fiktív formái. Az elkülönült, atomizált és a közösségi 
létből kitaszított egyének egyesülése teremthet csak olyan 
civilizációt, amely a közösségi lét keretei között biztosítani 
tudja a személyiség szabad fejlődését, kibontakozását. Erre 
történtek és történnek is kísérletek. A történelem során mind 
ez ideig azonban csak látszólagos közösségekbe egyesültek az 
egyének -  állam, nemzet, vallás stb. -, olyan közösségbe, amely
-  Marx szavaival -  „mindig önállósította magát velük szem
ben” , idegen hatalommá vált, amely minden esetben az egyéni lét 
érdekeinek és értékeinek feladását követelte meg egy „maga

* Jaroszewski, T. M.: Személyiség és közösség, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1974.
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sabb” , elvont „eszmeiségért” . Az egyéni létnek szabad fejlő
dést, tág lehetőséget csak valódi közösség nyújthat, olyan 
közösség, amelyet az egyének szabad társulásukkal hoznak létre.

A tőkés társadalmi viszonyok megdöntése, a strukturális-po
litikai és gazdasági forradalom teremti meg a reális feltételeket 
a személyiség fejlődése, illetve a közösségi lét kialakulása szá
mára. Ezek a feltételek azonban önmagukban még n*m jelentik 
egyszersmind sem a személyiség megvalósult emancipációját, 
sem a közösségi lét létrejöttét. Fontos ezt tisztán, világosan lát
nunk, mert az egyén és közösség problematikája bonyolulttá 
válhat a szocialista társadalmi viszonyok közepette is. És ha épp
oly méreteket ölt a magányosság, mint a tőkés társadalmakban, 
nem kell ezt mindenáron tagadni, mert csak zavarja a tisztánlá
tást.

Amiért nincs teljes nézetazonosság a marxisták között az 
egyén és közösség meglevő problémáinak jelentőségét tekintve, 
ennek szubjektív és objektív okai egyaránt vannak. A marxizmus 
klasszikusainak irodalmi hagyatékában fellelhető idevágó gon
dolatmeneteket, utalásokat, megfogalmazásokat különböző in- 
terpretátorok más és más módon válogatták és súlypontozták és 
az emberről-társa dalomról-történelemről alkotott elmélet egé
szét és dialektikáját tekintve különbözőképpen magyarázták. 
A szemléletbeli és érdekellentétbeli különbségek mellett, e korra 
jellemző viharos tudományos-technikai és társadalom-politikai 
változások is nagy mértékben éreztetik hatásukat. Ezek a vál
tozások ugyanis nem kis mértékben vonják el a figyelmet, a tár
sadalmak anyagi és szellemi erejét, mert „fontosabbnak” , „előbb- 
revalónak” tűnnek az egyén és közösség kérdéseinél. Egyszerűb
ben fogalmazva, azt is mondhatnánk, hogy a világ fokozódó 
militarizálódása árnyékot vet minden téren és szempontból az 
egyéni lét gondjára-bajára.

A szocializmus ideológiai ellenfelei természetesen kihasználják 
az ily módon érzékennyé, sebezhetővé vált pontot. „Minden 
bizonyíték nélkül azt állítják -  írja Szpirkin —, hogy az új tár
sadalom elnyomja az embeieket, hogy ebben a társadalomban 
az ember nem maga dönt, választ, hanem kész, minden konkrét
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szituáció számára érvényes sablon alakjában kívülről kapja a 
döntéseket. Ezeket a rágalmakat maga az élet leplezi le -  írja, 
majd hozzáteszi: -  A szocialista társadalom minden egyén előtt 
szélesre nyitja a teret, hogy kifejthesse erőit és kezdeménye
zőképességét” .*

Az alaptalan rágalmak cáfolata helyénvaló és szükséges, ám 
dicsérő szavaink mögött sokszor nincs kellő fedezet. A „befeje
zett humanizmus” látszatát kelteni, s ezt az illúziót megvédeni 
mai körülmények között igen nehéz. Nem arról van szó, hogy 
nem lehetünk, nem kell büszkének lennünk a szocialista tár
sadalmak óriási sikereire, hogy az alapvető fontosságú emberi 
viszonyokban ne humanizáltuk volna az emberi létet, csak arról 
van szó, hogy az egyén és közösség viszonylatában az öröklött 
ellentmondásokat nem tudtuk felszámolni még. Csak arról van 
szó, hogy a sajátos egyéniség, az individuum továbbra is abszt
rakt közösséghez tartozik még, integrálisán emberi közössé
gek helyett politikai és adminisztratív közösségekhez. Az em
berek tényleges közössége helyett az állam hegemóniája dominál 
még. Más kérdés, hogy -  történelmi-gazdasági-politikai -  
köiülmények folytán mennyire szükségszerűen van így. Közös
ségi lét azonban akkor sem valósítható meg kinyilatkoztatások
kal, sem külső adminisztratív eszközökkel, sem pedig a személyi
ség részleges „önfeladásával” valamely „felsőbb cél” érdekében. 
A közösségi lét formálásának útja-módja, ha lehetővé tesszük, 
ha hozzásegítjük a konkrét emberi egyént ahhoz, hogy tevőle
gesen részt vegyen mind a társadalmi makrostruktúrák -  poli
tikai és gazdasági viszonyok -, mind a társadalmi mikrostruk- 
túrák -  foglalkozási és helyi struktúrák -  formálásához, ha 
hozzásegítjük közvetlen, személyes emberi kapcsolatainak 
humanizálásához. Mert hiába nyilvánítjuk ki az ehhez való jo
got és szabadságot, s hiába tekinthető ez bizonyos szempontból 
igaznak, ha maga a társadalmi lét adott formájában mégsem ked
vez a konkrét kivitelezés síkján. Hiába adott például a barátok, 
táisak szabad megválasztása, ha teimelési viszonyaink által

*  Szpirkin, A.: Tudat és öntudat, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1974.
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megszabott helyünk, körülményeink nem kedveznek -  térben, 
időben, végső soron pénzben -  a személyi kapcsolatok fenn
tartásának, folyamatos ápolásának.

A2 új társadalmi viszonyoknak meg kell szüntetniük a konk
rét egyének életét elszemélytelenítő viszonyokat. Ennek ér
dekében minden politikai és gazdasági célnak elsősorban azt 
kell szolgálnia, hogy lehetővé tegye, hogy az egyén döntsön azokról 
a viszonyokról, amelyek öt más egyénekkel összekötik, azokról a vi
szonyokról, amelyek meghatároznák szabadságának és társadalmi in
tegrációjának kereteit. Marx az emberi elidegenedés minden for
májával kapcsolatban világosan megfogalmazta állásfoglalását: 
„A  társadalmi életfolyamatoknak... alakja csak akkor veti le 
misztikus ködfátylát, amikor majd mint szabadon társult embe
rek terméke, ezek tudatos, tervszerű ellenőrzése alatt áll” . Csak 
ennek szellemében eljárva remélhető, hogy megszüntethetjük az 
emberi történelem legnagyobb paradoxonát, s önigazgatású 
társadalmunk útkeresései éppen erre irányulnak.
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A HALÁLFÉLELEM KOMPENZÁCIÓJA 
ÉS A HALHATATLANSÁG

Nincs még egy jelenség -  a lét bármely más jelenségével össze
vetve —, amelynek puszta gondolata olyan intenzív érzelmi
gondolati vihart kavarna fel, mint a halál. A félelem, a fájdalom, 
a menekvésvágy, a beletörődés és bele nem törődés sűrű szö
vevénye és az illúziók áthatolhatatlan köde tapad ehhez a jelen
séghez. Nincs nagyobb kérdés, nyomasztóbb probléma a mú
landóság tudatával élő ember számáia a halálnál. Mégis -  vagy 
talán éppen ezért -  nemcsak a köznapi tudattal élő emberek, 
de a valóság dolgaiban mélyebben látni vágyók is félnek e kérdés 
érintésétől, feszegetésétől. Nietzsche -  aki a gondolkodás bá
torságát tartotta egyik legfőbb erénynek -  joggal gúnyolód
hatott: „Boldoggá tesz, ha látom, hogy az emberek egyáltalán 
nem akarnak a halál gondolatáról gondolkozni” .

Valóban, noha számos természet- és társadalomtudomány 
érintett közvetlenül is emberi életünk múlandóságának proble
matikájában, a tudományos gondolkodás kevéssé orientálódott 
ilyen irányba. A téma szegényes irodalmának tükrében az a be
nyomásunk támadhat, hogy a halál voltaképpen nem jelent prob
lémát az ember számára. Nyilvánvaló, hogy ez abszurdum. Mint 
ahogy éppennyire abszurdum az is, hogy átfogó igénnyel írt 
lélektani könyvek még csak említést sem tesznek a halálfélelem 
személyiség-, világnézet- és sorsformáló hatásáról, a múlandóság 
tudatával élő ember múlandóságához való sajátos, sokrétű viszo
nyulásáról.

Ez a szellemi vakfolt az élet egyéb vonatkozásainak magya
rázataiban is szükségszerűen érezteti hatását. Mert a kérdés 
lényege így vetődik fel: az élet emberi tartalma és értelme meny
nyiben érthető meg elvonatkoztatva a haláltól? Kívülesik-e a ha
lál az életen -  s így egyetlen tettünket sem motiválhatja már - , 
vagy az élettől elválaszthatatlan, mert maga az élet a halál folyto
nos tagadása?
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A halál sohasem csak az egyén elmúlása. Az ember, mint egyén 
olyannyira társadalmi lény, hogy pusztulása elválaszthatatlanul 
összefügg neme létért való küzdelmének aktuális történelmi
társadalmi helyzetével. Sokféle lehet a pusztulás formája, az 
egyéni lét elmúlásának tragédiája, de mindig a társadalmi lét 
lepleződik le benne. A halálfélelem sem értelmezhető csupán az 
egyéni bölcs belátás hiányaként: ellenkezőleg, a halálfélelem, 
mint az életért folytatott küzdelem kimeríthetetlen motivációs 
bázisa, elválaszthatatlanul összefügg társadalmi helyzetünkkel, 
körülményeinkkel, életünk folyásával.

A halál és a halálfélelem kérdésköre rendkívül összetett je
lenség. Mindenekelőtt célszerű különbséget tennünk a halál 
immanens problémája, a megsemmisülés szerencsétlensége — 
illetve az ettől való félelem -  és az élet elmulasztásának lehetősé
ge miatt érzett félelem közöti. Két, egymástól nagyon is kü
lönböző irányultságú félelemről van szó. Amíg az előbbi az élet
-  bármilyen is az -  időbeli végességében látja a tragédiát (s ezen 
belül gyakran a konkrét megsemmisülésben) és a halhatatlan
ságra irányul, az utóbbi az élet milyenségére, tartalmára. A halál- 
félelem mindkét formájának megvan a maga fontos szerepe és 
funkciója: az élet tartami és tartalmi gazdagítását szolgálják.

Mivel azonban a halálfélelem rendkívül nyomasztó negatív 
érzelem, mindenáron szabadulni igyekszünk tőle. Ez többé-ke- 
vésbé sikerrel is jár, aminek az lesz a következménye, hogy nem 
a halálfélelem határozza meg közvetlenül magatartásunkat, ha
nem azok a kompenzációs magatartásformák, amelyekkel felold
juk halálfélelmünket. Ez azonban új irányt szab egész cselekvés
rendszerünknek, s más értelmi keretbe rendezi életünket. Ve
gyük csak alapul a halálfélelem két legáltalánosabban, legszéle
sebb méretekben elterjedt kompenzációját.

Hosszú történelmi korokon keresztül az emberek milliói 
megszokták az életüket egy halál utáni túlvilági lét perspektívá
jából élni, s még ma is így látják és élik életüket sok millióan. 
A vallás a halál „túlélésének” lehetőségét kínálja, a megváltás 
dogmája az áldozatos, lemondó életért kilátásba helyezi a „kiér
demelt ” örök életet. A halálfélelem szorításából aligha lehetne
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ennél az illúziónál egyszerűbb szemfényvesztéssel kikerülni. 
Az illúzió ára azonban az egész életen keresztül tartó készülődés 
a halálra, az ember földi élete egész értelmének feladása. A 
vallásos élet -  lényegétől megfosztott élet, hiszen az élet „igazi” 
lényegét az életen „túlra” helyezi. Tegyük hozzá; a vallásos em
ber számára nem túl nagy áldozat az élet értelmének feladása, 
hiszen azt adja fel, amivel általában nem is rendelkezik. Hosszú 
történelmi korszakokon keresztül az emberek többsége számára 
a valóságos élet csakugyan a siralomvölgyet jelentette a kiút 
minden reális lehetősége nélkül. Minél kiszolgáltatottabbnak, 
magányosabbnak, erőtlenebbnek, feleslegesebbnek érzi magát az 
ember adott társadalmi körülmények között, annál hatékonyabb 
a vallás tanítása a túlvilágról, nem is kizárólag az örök élet ígé
rete miatt, hanem meo-t eleve már egy közösséget is jelent, amely
hez tartozva még inkább oldódik a halálfélelem.

Minden vallás alapdogmája a túlvilág. Nem véletlenül. Az 
emberek túlvilágba vetett hitét nem lehet csak az emberi buta
sággal magyarázni, mint ahogyan a vallási dogmák ostorozásá
val foglalkozó írások ezt sokszor leegyszerűsítve láttatják. Az 
emberek abban hisznek, ahhoz ragaszkodnak, amiie valamiért 
szükségük van. Semmi szükség sem lenne a túlvilágra, jelentő
ségét vesztené a dogma, ha az emberek nem félnének a haláltól. 
A vallás mindent vitathatatlan igazságként hirdet, nem ad helyet 
bírálatnak vagy kételynek, s a halálfélelem feloldására ez a vak 
hit pontosan megfelel, különösen az önálló gondolkodáshoz 
nem szokott emberek számára. A tudomány elveti a túlvilágban 
való hitet, s kimutatja, hogy az életről és a halálról szóló vallási 
tanítások nem állják meg a helyüket. A vallási dogmákban kétel
kedni kezdő, a tudomány állásfoglalása felé orientálódó ember 
számára azonban a tudományos állítás, bár igazságértéke szerint 
meggyőző lehet, mégsem lesz megnyugtató. Sőt, a halál elkerül
hetetlensége és végérvényessége tudatában a halálfélelem csak 
fokozódik. Ennek a félelemnek az oldására irányuló „tudo- 
mányos-népszerűsítő” meggyőzés sokszor táplál hiú reménye
ket. „Aki látja a természet szükségszerűségét és észreveszi, hogy 
az új, a tökéletesebb forma csak az előző átalakulása, elhalása
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révén születhet meg s ezért neki is át kell adnia helyét a követke
ző nemzedéknek, aki eleget és jól dolgozott ahhoz, hogy a jövő 
generáció könnyebben és boldogabban folytathassa az általa 
megkezdett munkát, -  annak nincs miért félnie a haláltól sem” .* 
Az ilyen jellegű „meggyőzés” minden jószándéka ellenére is 
éppolyan dogma, olyan téveszme-rendszer, mint az ostorozott 
túlvilághit. Mert mi a különbség, istennek tetszően élni, vagy 
a jövő nemzedékért áldozni fel életünket? Mindkét esetben a sa
ját élet élésének egyszeri reális lehetőségétől esünk el. A „fel
áldozott élet” fikciója csupán vágyprojekció. De maga az érvelés 
alapgondolata is téves. Mert az ember -  mint társadalmi lény -  
és az élővilág más fajai között sokkal lényegesebb a különbség, 
mint hogy ilyen közvetlen párhuzammal lehetne magyarázni 
„tökéletesedését” . Önmagában véve már az az állítás sem helyt
álló -  még az állatvilágra nézve sem! -, hogy mindig az újabb a 
tökéletesebb forma. Mindig csak adott környezeti konstelláción 
belül, a környezethez viszonyítva beszélhetünk tökéletességről, 
amely fogalom még így is nagyon viszonylagos. Elegendő egy 
jelentéktelen környezeti változás, hogy a tökéletes bizonyuljon 
életképtelennek, s a kevésbé tökéletes nyerjen nagyobb életteret.

Még nagyobb tévedés -  és még inkább félrevezető -  az embert 
úgy tekinteni, mintha a folyamatos utódláson, a biológiai íep- 
todukción keresztül, ennek valamiféle mutációjaként tökéle
tesedne. Ha beszélhetünk egyáltalában tökéletesedésről, ez csakis 
a társadalmi viszonyok változásának függvényeként lehetne 
értelmezhető. Még ebben az esetben is csak a táisadalmi egész 
szempontjából tekintve értelmezhetnénk úgy a történelmet, mint 
az ember egyre univerzálisabbá és szabadabbá válásának prog- 
rediáló folyamatát. Az egyénekre vonatkozóan azonban egysie- 
íűen „nem létezik olyan egységes kritérium, amely az egymást 
követő történelmi korszakoknak 'fejlettebbként/ ’magasabb ren
dűként" való jellemzését lehetővé tenné” .* *

A halálfélelemmel meg kell küzdenie a vallási szepontból már

*  Gecse Gusztáv: Van-e túlvilág? Kossuth Könyvkiadó, 1972.
* *  Márkus György: Marxizmus és „antropológia” , Akadémiai Könyvkiadó, 

Bp., 1971.
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közömbös, de világnézetileg még zilált és tisztázatlan embernek 
is. A vallási dogmák elhalványodnak, de valamilyen tompa 
szorongást maguk után hagynak. „Ezt a szorongást egyesek 
formális vallásgyakorlás 'biztonsági intézkedésével’ próbálják 
enyhíteni, mások vallásos emlékeiket s laikus ismereteiket 
próbálják valamiféle egyéni védekező-filozófiává’ gyűrni, amely
ben a lélekvándorlástól kezdve a spiritizmus elemeiig a leg
különbözőbb tévhiedelmek nyomai lelhetők fel” *. A test és 
a lélek elválaszthatóságának filozófiájával pedig kognitív szin
ten is teremthető olyan helyzet, amellyel megkerülhető a halál- 
félelem. A test elpusztul, de a szellem örök, halhatatlan. Ha kell, 
hát kétfelé vágjuk lényünket, csak az ölöklét illúzióját ígérje 
a művelet.

A vallásos és egyéb dogmák mellett a halálfélelem kompenzá
ciójának másik formája a mindennapi élet „logikája” . Lényegét 
tekintve nem más ez, mint egyszeiű „megfeledkezés” a halálról. 
A mindennapi megszokás által az élet statikusnak s ezért örökké
valónak látszik: úgy élünk, mintha örökké élnénk, nem gon
dolunk közben a halálra. A valóság objektivitásával való számot- 
vetés azonban nem enged megfeledkezni a halálról. Múlandó
ságunk tudata permanens küzdelmet tételez fel az életért, állandó 
harcot a halál ellen. Ennek a harcnak a hiányával elveszti dina
mikáját az élet, statikusnak, örökkévalónak tűnik, s ezáltal a 
halál lehetősége valószínűtlen messzeségbe tolódik el. Ez az 
öntévesztés felment ugyan a permanens szorongás alól, de 
maga az élet, amelyet ilyenképpen élünk, tartalmában szűkül 
és szürkül el.

Az életnek a halál folytonos számbavétele nélkül más a logi
kája, értelme. Apró-cseprő dolgok válnak jelentőssé, sürgőssé, 
és olykor csak a halál közvetlen közelsége tudja kimozdítani 
az embereket -  s használjuk itt Ancsel Éva találó megfogal
mazását -  halálosan jelentéktelen dolgok bűvköréből. A halál
félelemnek éppen az lenne a funkciója, hogy valamiképpen 
megakadályozza az élet tartalmi beszűkülését, más szóval az

*  Murányi Mihály: Vallás és illúziók, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1974.
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élet elmulasztásának reális veszélyét. Ezt a vívódást, a múlandó
ság számbavételéből fakadó szorongást eleveníti meg Vas Ist
ván Levél az ifjúságról c. írásában: ,,Érzem, hogy lassan elfo
gyok, elpusztulok, elmúlik életem és cél nélkül, érzem, hogy 
elrohan minden idő, elmúlik minden év, elfogy minden erőm, 
s lázas, gyötrő türelmetlenség emészt el. Ügy szeretnék néha 
beszélni róla valakinek, de minek, kinek -  semmi értelme... 
s csak megy minden tovább, múlnak az évek, s szédülten, értel
metlenül nézek magam körül, látom, hogy minden merül, süly- 
lyed, s nem értem, nem értem, hol romlott el az egész életem” .

Ebben a lázas, gyötrő türelmetlenségben őrlődve, értelmes 
és érdemes életet keresve érlelődik művész és mű, s csak ettől 
az őrlődéstől válhat „értelmessé” bármely élet. A múlandósá
gunk tudatából fakadó gyötrődés alól felmentést keresve, el
háríthatjuk kétségeinket, sikerülhet az öröklét illúzióját megte
remtenünk az elmúlás gondolatának kiküszöbölésével, ennek 
az illúziónak azonban végzetes ára van. Múlandóságunk az élet 
tragikus pillanataiban mégiscsak leleplezi önmagát, s a rádöbbe- 
nés, az egyszeri felismerés fájdalmasabb lehet a folyamatos 
vajúdásnál. Ezt a fájdalmas íáeszmélést írja meg Csehov Bánat c. 
novellájában:

„Grigorij Petrovics esztergályos negyvenévi házasság után 
haldokló feleségét a kórházba szállítja. Az asszony útközben 
meghal, őt pedig félholtan, megfagyva szállítják kórházba. ’Mi- 
lyen hirtelen történik minden ezen a világon!’, döbben rá Grigo
rij Petrovics. Még ideje sem volt, hogy együtt éljen az öregasz- 
szonnyal, hogy megmondja neki, mennyire sajnálja, és máris 
meghal! Az a negyven esztendő pedig úgy telt el, ’mintha mindig 
ködben járkált volna’. Részegeskedés, civódás és ínség közepette 
nem eszmélt rá, hogy él. Most pedig nem mondhat többet az 
életről mint annyit, hogy aludt, veszekedett és verte a feleségét.”

A halálfélelem kompenzációja megfosztja az életet a múlandó
ság számbavételétől, s ezáltal megfosztja az életet dinamikájától. 
A halálfélelem kompenzációja így végül is az élet tartalmi el
szegényedésével jár. Az öröklét igézetében élve, akár egy földön 
túli létért áldozva fel ezt az életet, akár halálosan jelentéktelen
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dolgok bűvkörébe veszve, az élet élésének egyszeri lehetőségé
től esünk el. Csak a halál eszméltet rá az élet egyszeriségéie, 
valóságára és lehetőségeire. Csak a halállal való kíméletlen szem
besítés józanít ki annyira, ,,hogy ne úgy éljünk -  József Attila 
szavaival -  mintha csak volnánk” .

Természetesen senki számára sem adott az élet tartalmának 
szabad megválasztása, mint ahogy az önmagunkkal és véges 
időnkkel való gazdálkodás sem. Társadalmi létünk meghatároz 
bennünket s így lehetőségeinket is. Mégsem közömbös, hogy 
a halálfélelemben rejlő mérhetetlen energiát hogyan vezetjük le.

A személyiségben a halálfélelmet kísérő energia a pszichikus 
folyamatok egész sorához, különböző fogalmakhoz, képzetek
hez, emlékek és várakozások bonyolult rendszeréhez kötődik. 
Ha ez az energia -  feszültség -  nem talál levezetésre, felfokozó
dik és állandósul a szorongás, a személyiség érzelmi életének 
számos torzulását idézheti elő: alapja lehet apátiának, aszkézis- 
nek vagy hedonista magataitásnak, cinizmusnak stb. Mindez 
a személyiség aktivitásának csökkenésével, a személyiség bi
zonyos fokú beszűkülésével jár. A halálfélelemnek azonban 
mindez távolról sem szükségszerű következménye. Ellenkezőleg, 
ez a félelem, mint általában mindenfajta félelem, intenzív 
lelki tevékenységre és aktivitásra serkent: ösztönöz, menekülésre 
késztet, ez sarkallja az embert az életét veszélyeztető hatások 
megelőzéséle, kiküszöbölésére. Ez az energia szolgál a halál 
elleni küzdelem kimeríthetetlen motivációs bázisául. Rugója 
művészetnek és tudománynak; műveknek, kutatómunkáknak, 
amelyekkel az ember a halál ellen lázad, vagy az élet meghosz- 
szabbításán fáradozik. Az embernek küzdenie kell az életéért, 
küzdenie a betegségek ellen és az élet meghosszabbításáért, 
küzdeni az egyetemes békéért, a háborúk nélküli létéit és az 
élet minőségi, tartalmi megváltoztatásáért. Ebben a küzdelem
ben a halálfélelemben feszülő energia kimeríthetetlen erőtarta
lék. Ez a küzdelem nem reménytelen, erre tanítják az embert 
a teimészettudományok, a társadalmi folyamatok mélyebb 
megismerése, az aktív társadalmi-politikai élet sikerei stb.
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Lehet, kell és szükségszerű küzdeni -  nem a halálfélelem, hanem 
ennek okai, a halál és az életet értelmétől megfosztó rideg, hu- 
manizálatlan, partikuláris lét ellen.

Mindennek ellenére, a halál ellen folytatott harc bármely 
eredményének ellenére, amely végül is csupán egy araszai hosz- 
szabbítja meg a végtelenséghez képest a pillanatnyinak tűnő létet, 
és minden sikeres társadalmi harc ellenéie -  mely bár hosszú tá
von szép ígéret - , kárpótolhat-e valamelyest is egy most korlá
tozott, szebben és boldogabban nem élhetett, egy elmulasztott 
életért? Csökkenti-e mindez szorongásunkat és halálfélelmünket? 
És egyáltalában ,,vajon egy nálunk sokkal gondatlanabbul élő, 
sokkal fejlettebb képességekkel bíró, sokkal többet tudó nemze
déknek, a kommunizmus embereinek nem még inkább meglesz 
az okuk, hogy féljenek a haláltól, hogy fájdalommal gondolja
nak arra, hogy életük egy napon befejeződik?” -  ahogyan Mu
rányi Mihály fogalmazza meg a kérdést már idézett munkájá
ban.

Nem szörnyű ár-e a haláltudat a tudaios létért? A tudomány 
ma azt tanítja, hogy az elmúlás szükségszerű és elkerülhetetlen 
mozzanata a létezésnek. Megfellebezhetetlcn igazság ez? Nem je
lent-e újat -  lehetőségeiben! -  az élet és elmúlás vak körtáncá
ban a múlandóság tudatával élt lét? Az elmúlás és ennek tudata 
miatt a múlandóság az ember számára örök ellentmondás. 
Megoldható-e valaha is ez az ellentmondás, vagy az ember örök 
vágyálma marad halhatatlansága?

Maga az emberi élet az anyagi világ tér-idő dimenzióinak 
egyik síkján zajlik. Ez a sík, az ember társadalmi létezése, amely
nek az Univerzumon belüli elhelyezkedéséről annyit tudunk, 
hogy időben mintegy 2—2,5 millió évet tesz ki, a térben pedig 
a Földre korlátozódik. Időben-térben végtelenül parányi egy
ség. Hogy az emberi létezésnek ez a síkja hogyan vetül a jövőre, 
hogyan alakul az ember sorsa -  akár halandóságát tekintve is -  
aligha megjósolható. Az ember csak most kezdi felismerni tér
és időbeni meghatározottságát, most kezdi mozgási lehetőségeit 
tudatosan keresni. Arról sem tudhatunk egyelőre semmit, hogy 
az Univerzum más téridő síkjain található-e értelmes élet, ho
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gyan s miként zajlik, mi jellemzi ezt az életet létezésében és 
elmúlásában.

Annyi azonban bizonyos, hogy az egyedi ember élete — így 
akár halhatatlansága is -  e földi élet társadalmi létezési síkjához 
kötött. Ezen a síkon, bizonyos értelemben, bizonyos fokig a 
halhatatlanság meg is valósítható. Ennek feltétele, hogy az egye
di ember, ez a végtelenül törékeny mozgásforma saját életének 
élése közben önmagát tevékenysége által „tárgyszerűvé” , azaz 
véglegesen maradandóvá alakítsa. Ennek lehetősége az ember 
társadalmiságának jelvilága alapján adott. „Mert hiszen minden 
jel, legyen az egy egyszerű szó, vagy fogalom írásjele, de le
gyen az egy rendkívül bonyolult remekmű vagy tudományos 
té2Ís, mihelyt rögzítetten tárggyá vált és mihelyt a jel jelentését 
évtizedek, évszázadok, sőt évezredek távlatában is egy másik 
ember újból megragadhatja, megértheti és magáévá teheti és így 
élő izgalom tud keletkezni benne..., amivel az életből elvont jel 
visszaalakul életté, s így tulajdonképpen az idő és a tér végessé
gét az egyedi ember számára is megszüntette” .*

Sajnos, nem minden ember számára adott, hogy egyedi életét 
élve a személyisége és élete lényegéből fakadó jelenségeket új 
alkotássá -  rendszerbe szedett jelrendszerré -  tudná transzpo
nálni. Az emberek túlnyomó többsége fölött az élet csak mint 
tompa, amorf fájdalom- és örömélmény suhan keresztül, s 
körülményeik folytán létük alig több puszta vegetációnál. En
nek ellenére egy még elvontabb síkon minden ember, aki élt, 
ott van kibogozhatatlanul beleágyazva az emberi nem létezésébe. 
Ez a névtelen „halhatatlanság” azonban nem vigasz az ember 
számára sem az elvesztett életért, sem az el nem ért halhatatlan
ságért.

*  Gegesi Kiss Pál: Halhatatlanság, Orvosi Hetilap, Bp., 1957. 7—8.
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ÉLMÉNY ÉS SZEMÉLYISÉG-KONFLIKTUS

A hangulat változékonysága, időnkénti kellemetlen színezete 
minden embeire jellemző. Van azonban egy jellegzetesen kel
lemetlen, szorongó, elégedetlen, hullámzó hangulat által színe
zett létérzés, amelyet kifelé jelentkező tünetei, és befelé megélt 
sajátos élményjellege miatt a kö2 tudat ,,idegességnek” , az or
vosi műnyelv „neurózisnak” nevez.

Ez a létérzés a fejlett ipari társadalmak emberének egyik leg
nagyobb gondja. Méreteiről nehéz pontos statisztikát kimutatni, 
de óvatos -  orvosi tapasztalatokon alapuló -  becslések alapján 
a városi lakosság mintegy 45%-át lehet neurotikusnak tekinteni. 
Falun, kisvárosban valamelyest kisebb ez az arány.

Korunk betegségének tartják a neurózist. Ez a közhely azon
ban nem sokat mond, hiszen a „kor betegsége” címkét egy tu
cat betegségre rányomták már. A neurózis azonban valamiben 
mégis nagyon eltér az egyéb „korbetegségektől” . Történetesen 
abban tér el, hogy a legkevésbé tartják „igazi” betegségnek. 
Orvosok, laikusok egyaránt példátlan rafináltságot gyanítanak 
a dolog mögött.

Az orvostudomány szereti, ha a kóros elváltozások láthatóak, 
hallhatóak, tapinthatóak, mérhetőek, egyszóval, ha fizikailag 
megfoghatóak. így eleve tanácstalan minden kimutathatatlan, 
bebizonyíthatatlan panasz esetén. Különösen tanácstalan, 
amikor sem morfológiai, sem funkcionális elváltozást nem 
tapasztal, s mégis, a panasz alapján bizonyos esetekben el kell 
fogadni, hogy a személyiség egészét „beteges” viszony jellemzi, 
úgy kifelé, a világ, a környezet felé, mint befelé, saját élmény
világa felé.

Mit lehet kezdeni egy olyan beteggel, akinél a panaszok hi
telét az égvilágon semmi sem támasztja alá? A nagy körítés, 
aprólékosság, túlzott érzékletesség, találgatás-jellegű túlbuzgó 
igyekezet, s egyáltalában a panasz megjelenítésének fokozott
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igénye már eleve gyanússá teszi a beteget az orvos szemében. 
Hogy még gyanúsabbá váljék a dolog, a panaszkodó addig védi, 
magyarázza, bizonygatja, váltogatja tüneteit, míg végül a meg
foghatatlan „kór” , a szó szoros értelmében véve kezd testet 
ölteni. Az orvos számára azonban még ebben a testet öltött 
formájában is átlátszó csalás az egész, hiszen hamar nyilvánvaló
vá válik, hogy nem valamilyen komoly szervi ok, hanem egy
szerűen a kóros lelki élmény nyer ilyenfajta feldolgozást.

A neurotikus beteg azonban nemcsak orvosát hozza ki sod
rából, de alaposan próbára teszi környezetét is. A dolog általá
ban azzal kezdődik, hogy negatív élményreakciói miatt az ember 
kezdi kivonni magát az érvényes életszabályok alól. Saját létér
tései oly mértékben lekötik figyelmét, tudatát, annyira megülik 
egész személyiségét, hogy másokra alig van tekintettel. Kap
csolatait, amelyek még fennmaradnak, természetellenes viselke
dés, pózolás jellemzi.

Ezt a kiszakadást és képmutatást a környezet természetesen 
nem veszi jó néven. Az érvényes életszabályokat felrúgó embert 
megbélyegzik és a maguk részéről is kiközösítik. Ez a környeze
ti reakció sérti a neurotikust, aki voltaképpen megértést remélt. 
Sértettségében méginkább önző, befelé forduló lesz, környezete 
felé viszont sürgeti a megértést és az elismerést. Ennek érdeké
ben a -  kezdetben csak enyhe betegséget „szimuláló” -  neuro
tikus magatartásához most már dacos indulati elemek is tár
sulnak, ami viszont féktelen haragra gerjeszti környezetét.

Hozzá kell ehhez tennünk, hogy a neurotikussal valójában na
gyon nehéz kijönni. A környezete részéről jövő esetleges meg
nyugtatást sem fogadja kedvezően. Ellenkezőleg, a megnyug
tatást „meg nem értésnek” minősíti, problémáinak bagatelli- 
zálását, panaszainak megkérdőjelezését látja benne. Ugyanilyen 
sértő számára -  meit ez meg bántó és lekicsinylő -  a sajnálkozás 
is.

A neurózis gyűjtőfogalmával jellemzett létérzés -  s ezt a lét
érzést kísérő tünetegyüttes -  a személyiség és körülményeinek, 
világának konfliktusából származik. A neurotikus lét az élet
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sikertelen élményfeldolgozása. Egy konfliktusos lét sajátos 
„megoldása” .

Mi lehet az élet élményfeldolgozási sikertelenségének oka? 
Az élmény jellegével, intenzitásával, minőségével van-e össze
függésben, vagy az élményt feldolgozó személyiség természeté
vel, idegrendszeri adottságaival? Pavlov az experimentális 
neurózist előidéző megfigyelései alapján arra a következtetésre 
jutott, hogy a neurózis nem más, mint a felsőbb idegtcvékeny- 
ség zavara egyoldalú túlerőltetés következtében. Noha az állat- 
kísérletek eredményei nem vonatkoztathatók minden további 
nélkül emberre is, Pavlov kísérletei és tapasztalatai nyomán 
később fiziológusok és pszichológusok egyaránt arra a meg
állapításra jutottak, hogy a neurózis alapja embernél is hozzá
vetőlegesen ugyanaz, mint az állatoknál. Az idegrendszer képte
len feldolgozni a túl gyorsan adagok, túl intenzív, s egymással 
ellentétes hatású ingereket, illetve élményeket.

A dolog lényege azonban ennél jóval bonyolultabb. Tudjuk 
azt, hogy az emberek érzékenysége, fogékonysága különböző. 
Az érzékenyebb idegrendszerűnek nevezett emberek élmény
feldolgozási módjukban impresszionálhatóbbak, szélsőségeseb
bek, kisebb izgalom is elég ahhoz, hogy idegrendszerük ingerü
letbe jöhessen. A pavlovi magyarázat alapján úgy tetszik, hogy 
az ilyen idegrendszerű ember hajlamosabb a neurózisra. Nem 
tudjuk azonban, hogy az ingerküszöböt ténylegesen az öröklött 
tényezők, vagy az első és későbbi életévek tapasztalatai alakít
ják-e ki? Nem tudjuk, hogy mi állítja be az ingerlékenységet 
egy adott szintre.

Az embernek a környező viszonyokhoz való alkalmazkodása 
nem szilárd örökletes ösztönökön alapul, mint az állatoknál. Az 
ember élmény feldolgozási módja sajátosan eltér az állatétól. 
Élményfeldolgozási apparátusában a benyomások sokféleségé
nek feldolgozását számos olyan pszichés mechanizmus segíti, 
amelyek már az emberi lét kategóriái. Ezek a pszichés mechaniz
musok segítik az embert abban, hogy a folyamatos ingerzuha- 
tagból -  korábbi tapasztalatai, jártassága alapján -  kiszűrje 
a számára fontos ingereket, hogy leegyszerűsítve a benyomások
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pillanatnyi sokféleségét, áttekinthetővé tegye tudata számáia 
a világot, s ezáltal lehetővé tegye önmaga számára a dolgok 
feletti rendelkezést, utat nyisson a lehetséges tevékenységnek.

Az ember a környezeti viszonyokkal szemben így nem kény
szerül már passzív alkalmazkodásra. Olyan cselekvési stratégiá
kat dolgozhat ki, amelyek révén rendelkezik is egyúttal a dol
gokkal és a körülményekkel. Az ember így tud eligazodni az új 
élethelyzetek sokféleségében, így tud úrrá lenni az élet meg-meg- 
újuló szituációin, így tehet szert uralkodó helyzetie a világban. 
Ennek a lehetőségnek az volt a feltétele, hogy elveszítse szilárd 
ösztönéletét, s helyette az élet sajátosan új élményfeldolgozási 
módját alakítsa ki. Ezért az embernek meg kell tanulnia adott 
feltételek között élni. Az állatnak viszont nem, szilárd ösztön
élete miatt egyszerűen „tud” élni. A szilárd ösztönök hiánya mi
att az emberlény gyámoltalanságán és védtelenségén csak úgy 
tud, s csak annak megfelelően tud úrrá lenni, ahogyan és ameny- 
nyiben elsajátítja a specifikusan emberi képességeket, mindenek
előtt a megismerés és a kommunikáció képességét, valamint 
az adaptív céltevékenységet.

Ezek a folyamatok, képességek elválaszthatatlanok az ered
ményes élményfeldolgozási mód elsajátításától. A neurotikus va
lami okból ezt nem sajátítja el. Az ingerek, események egyidejű
ségéből és egymásutánjából nem képes szintetizálni, nem tudja 
megragadni a lényeget, emiatt kapkod, bizonytalan, képtelen 
célirányosan tevékenykedni, ésszerű döntésekkel megszervezni 
tennivalóit.

Az élményfeldolgozás konfliktusa zavaros, kialakulatlan rossz 
közérzeti feszültségben jelentkezik. A világ a személyiség élmény
szintjén kiismerhetetlen, fenyegető. A feszültségek, félelmek, 
veszélyek, bizonytalan fájdalomélmények kusza élményegy- 
veleggé színeződnek, s a külvilág ingerei irreális feldolgozást 
nyernek. Ezt az alapélményt gyakran intenzív szorongás is kí
séri. A heves szorongás rendszerint testi szenzációkkal jár: 
a szív körül szorulásos nyomás, a zsigerekben enyhe görcsféle 
támad, a vérnyomás emelkedik, s a szorongó személy össze
szoruló torokkal kínzó várakozásba esik.
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Ez az állapotkép, amely már önmagában is kóros, kedvező 
talaja különböző funkcionális betegségeknek. A „komoly” 
betegség aztán gyakran „kioltja” a neurózist, vagyis a beteg 
„átáll” most már tényleges betegségének valós problémáira. 
Ez azonban nem szükségszerű. Az élet egzisztenciális tartalmai, 
élményei olykor annyira eluralják a neurotikus személyiséget, 
hogy igen súlyos prognózisú szövődményekhez is példátlan 
könnyedséggel viszonyul, alig fordít figyelmet rá.

A neurotikus létérzésével kapcsolatban megkerülhetetlen a 
kérdés: vajon mi köze e létérzésnek a valósághoz? A szemé
lyiség viszonylatában, vagyis egy adott világhoz való viszony 
eredményességére vonatkoztatva kétségtelenül sikertelen él
ményfeldolgozásról van szó. De milyen az élmény a valóságra 
vonatkoztatva? Van-e a neurotikus létérzésnek valamilyen 
valóságalapja?

Részletes anamnézisek arról tájékoztatnak bennünket, hogy 
a neurózis kialakulását sorozatos sikertelenségek, bukások, ku
darcélmények kísérik. Általában kimutatható -  mintegy ok és 
magyarázatként -  a kedvezőtlen környezeti körülmény. A 
körülményeket azonban a kutatók ennek ellenére is csak szélső
ségesen durva esetekben tartják patogénnek. A beteg anam- 
nézisében felkínált szituációkat, mint „kézenfekvő” magya
rázatokat ugyanis csak igen nagy fenntartással szabad kezel
nünk, hiszen a beteg -  aki maga sincs tisztában betegségének 
tényleges okával -  racionalizációja során maga ruházza fel 
környezeti körülményeit patogenetikus jegyekkel. Ilyen ér
telemben helyénvaló a környezeti feltételek mint magyarázó 
elvek erős fenntartással fogadása. Más értelemben azonban 
a „környezeti feltételek” fogalmának használatával is baj van.

Környezeti feltételek néven a ténylegesnél általában szűkebb 
hatássotozatot tételezünk fel. Az a környezet, amelyet egy 
ember -  ha mégoly átfogó tudattal is -  megragadhat, csak pa
rányi részlete annak a valóságban őt körülvevő világnak, amely 
életfeltételeit alkotja, s amelyhez ténylegesen alkalmazkodik. 
Ami még fontosabb: a patogén tényezők éppen nem azok a lát
ványos környezeti faktorok, amelyek drámai színezettel átitatnak
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szinte minden anamnézist. Létünknek, társadalmi-termelési 
viszonyainknak egy elvontabb síkja, de konkrét életmódunkat 
szigorúan meghatározó formája az, amely már a személyiség 
társadalmi reprodukciójának szintjén traumatizáló, s amely 
úgyszólván „termeli” a neurotikusok nagy seregét.

A létformát meghatározó termelési-társadalmi viszonyok bo
nyolult összefüggésrendszerét, a személyiség szocializációját, 
az adaptív-kreatív magatartást befolyásoló-gátló körülményeit 
az ember általában nem képes fogalmi szinten hitelesen reprodu
kálni. Ehhez a valóság elmélyült ismerete kell, amely viszont 
már önmagában is kreatív szellemi létet, tudósi-művészi tehetsé
get, s tehetséget kifuttató körülményeket feltételez. Az emberek 
többsége számára -  termelőtevékenységük által napi gondjaikba 
temetve -  az őket meghatározó világ többnyire csak bizonytalan 
létérzés formájában tükröződik a maga globalitásában. A konk
rét egyéni sorsok, életek az individuális lét lehetősége által 
egyéni színezettel zajlanak, egyéni problémákat vetve fel. Az 
egyéni sorsok alapja azonban az individuális lét feltételrendszere.

A neurotikus ember ezen a feltételrendszeren nem tud vál
toztatni -  azt, mint tőle idegent, vele szembenállót éli meg - , 
tehá' saját élményfeldolgozási módján változtat. Szorongása, 
létbizonytalansága miatt sztereotípiákba, szertartásosságba me
nekül. A sztereotipizálás a megélés hiányát kívánja pótolni. 
Ugyanakkor a kínos szertartásosság némi biztonságérzetet is ád 
neki, csökkenti a szorongását, mivel egyáltalában csökkenti, 
kizárja az új ingereket, új helyzeteket és szituációkat. Ezzel 
a védekező magatartással voltaképpen az élmények elől -  a világ 
elől -  zárja el magát. Ám új élmények nélkül, a valóság folya
matos élményfeldolgozása nélkül az ember tartalmilag kiürese
dik, érzelmileg kiég. Az élet negatív élményjellege miatt a% 
élmény telenségbz -  sztereotípiákba, szertartásosságba menekülés 
végül is ál-léie^éshe  ̂veffft. A sztereotip kényszeres gondolatok, 
ismétlődő rituális cselekvések kiszorítják az egyént, elkülönítik 
a valós élettől. A neurotikus, önmagát feladva, így menekül 
a világból, amelyben él, s amely szorongatja.
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HANGULATSZABÁLYOZÁS: 
NARKOTIKUMOK -  PSZICHOFARMAKONOK

Az érzelmi állapot kémiai úton való befolyásolása régóta ismert. 
Az ember igen hamar felismerte, hogy az alkohol kiválóan al
kalmas erre a célra,. Ugyancsak hangulatkeltés céljából régtől 
fogva különféle növényeket is rágcsált.

Az utóbbi két évtized során azonban forradalmi áttörés tör
tént ezen a téren is. A hangulatéletre ható gyógyszerek három 
fontos csoportja született meg: az analeptikumok vagy ingerlők, 
amelyek ellensúlyozzák a depressziót, gyakran eufóriát és vidám
ságot hozva létre; a másik csoport az izomernyesztők vagy trank- 
villánsok; végül a hallucinogének (érzékcsalódás-keltők), ame
lyek közül az LSD—25 túlságosan is jól ismert.

A nagyszerű eredmények ellenére sajnos még nem tartunk 
ott, hogy gyógyszereinkkel pontosan azt a hatást érjük el, ame
lyet akarunk. Gyógyszereink hatásmechanizmusa ugyanis kevés
sé ismeretes számunkra, s így megesik, hogy ugyanannak a 
gyógyszernek más embereknél, különböző alkalmakkor igencsak 
eLérő a hatása, éppúgy okozhat megnyugvást, javíthatja a köz
érzetet és a gondolkodást, mint amilyen nyomorúságos közérze
tet válthat ki más esetben.

E félsikerek ellenére szaktudósok és laikusok egyaránt vérmes 
reményeket fűznek a gyógyszerek várható diadalútjához. ,,Az 
emberek nem lesznek többé csupán azért vidámak vagy szomo
rúak, szeretetre méltóak vagy kötekedők, szorgalmasak vagy 
lusták, nyugodtak vagy izgatottak, mert ilyen a természetük, 
vagy mert a körülmények ilyen hangulatot váltottak ki belőlük. 
Azért lesznek ilyenek, mert a megfelelő pirulát vették be” -  
írja nagy szuggesztív erővel Róbert Tylor a Biológiai pokolgép 
c. nagy sikert aratott könyvében.

A hétköznapi monoton életet élő, kiégett emberek sivár él- 
ménytelenségének végképp hadat üzennek a modern pszicho- 
farmakonok. Az elragadtatás, lelkesedés, a boldog eufória szá
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mukra is adott lesz. A cél azonban több ennél. Rövidesen fel
számolhatjuk az őrültséget! Az új gyógyszerekkel hamarosan 
sikerül annyira feljavítani a skizofrén betegek vagy depresszió
sok közérzetét, hogy megszűnnek szimptómáik...

Kételkedni aligha lehet a tudomány ilyen irányú sikereinek 
lehetőségeiben. Csupáncsak egy kérdés vár megválaszolásra: 
valóban az őrültséget győzzük-e le ezen az úton járva, vagy ép
pen egy egész társadalom csúszik át szorongásból és depresszió
ból eufóriás őrületbe? Mert elvégre a szorongás és depresszió 
eredendő okát nem szüntetjük meg, nem létélményeinket meg
határozó környezeti feltételeinken javítunk, hanem „önmagun
kon” . Ez a fajta adaptálódás azonban már nem a létét formáló 
ember kreatív reakciója, hanem az elmebaj vészjósló útja.

Nem sokat tudunk a pszichózisok hátteréről. E titokzatos be
tegségekkel a közelmúltig kifejezetten csak pszichiáterek foglal
koztak. Gyökeres, mondhatni forradalmi változás e téren is 
csak most következett be, amikor is egy tucat tudományág 
képviselői -  biokémikusok, neurokémikusok, pszichofarmako- 
lógusok, genetikusok, neurofiziológusok és más szakemberek 
a határtudományok köréből -  sietnek a pszichiáterek segítségére. 
Ilyen széles körű összefogástól az embei joggal remélhetné már 
létünk egyik legnagyobb titkának mielőbbi feltárását és ered
ményes gyógyítását. Egy-két dolog árnyékot vet azonban erre 
ai optimizmusra.

Ilyen nagy apparátustól, mint amilyen célba vette most han
gulati életünk kóros végleteinek felszámolását, általában azt 
várnánk, hogy széleskörűen, tehát különböző alapállásokból 
közelítsen a vizsgálandó problémához. Értől azonban jelen eset
ben szó sincs. Igaz, különböző diszciplínák képviselőiként, de 
mégis egy csapáson halad szinte valamennyi kutató. Lényegi el
térés nincs és nem is lehet közöttük, hiszen az alapállás közös: 
keressük meg a közérzet, a hangulat neurofiziológiai hátterét.

Az alapötletet egyes kutatók számára az LSD, mások szá
mára az agyfiziológiai kísérletek tapasztalatai szolgáltatták. Meg
figyelték, hogy LSD fogyasztása esetén olyan mértékben meg
változik kedélyállapotunk, magatartásunk, percepciós készsé
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günk stb. hogy a skizofréniához hasonló állapot jön létre. Ez a 
tapasztalat azt a kézenfekvő gondolatot vetette fel, hogy a skizo
frénia hátterében is valamilyen hasonló vegyi folyamatok hú
zódnak meg. Közérzetünket, magatartásunkat extrém módon 
megváltoztathatjuk LSD nélkül is, az agykéreg különböző 
pontjainak elektromos ingerlésével. Szorongást, dühöt, örömet, 
bánatot idézhetünk elő, sőt mániás felhangoltságot, eufóriás 
állapotot, vagy éppen kétségbeesést és depiessziót válthatunk ki. 
Drasztikus sebészeti beavatkozásokkal -  bizonyos idegpályák 
átmetszésével -  is radikális változtatásokat eszközölhetünk 
közérzetünkben. A beteg egész személyisége megváltoztatható 
ily módon, anélkül hogy túl sokat tudnánk e gyógyító eljárás 
tényleges alapjairól: neurofiziológiai és biokémiai hátteréről. 
Mivel gyógyszerekkel végeredményben ugyanazokat a hatá
sokat érhetjük el, mint sebészeti beavatkozással, egyszerűbb- 
ségénél fogva ez a preferált kutatási irányvonal.

A tudósok most azon fáradoznak, hogy részleteiben is megfejt
sék a közérzet és a viselkedés vegyszerekkel történő befolyásolá
sának hatásmechanizmusát. Ettől az úttól remélik egyúttal a lel
kibetegségek alapjainak feltárását és természetesen gyógyítását. 
Nem kétséges, hogy egy napon fellebben a fátyol érzelmeink, 
közérzetünk, extrém kedélyváltozásaink neurofiziológiai, bioké
miai hátteréről. Kérdéses marad azonban, hogy vajon ezzel 
együtt fellebben-e a fátyol a titkok titkáról, arról a csodálatos 
emberi képességünkről, hogy létezésünket élményként éljük 
meg, s hogy mikor, milyen élményt jelent számunkra a létezés. 
Nem az a kétséges, hogy érzelmeinknek, közérzetünknek, élet
élményünknek megvan a neurofiziológiás háttere, molekuláris 
alapja, biológiai hatásmechanizmusa, hanem az, hogy miben lát
juk kifogásolt érzületünk okát, alapját: a bennünk rejlő élmény
feldolgozó „óramű” meghibásodásában vagy az élményienk jel
legét meghatározó világban. És ezen a ponton válik szakadékká 
a kétség: gyógyítható-e és gyógyításnak nevezhető-e kedély
állapotunk gyógyszerekkel történő „kiigazítása” ? Hiszen ér
zelmeink, kedélyállapotunk önnön létünk megélését, tehát a 
világhoz és önmagunkhoz való viszonyunkat tükrözik. Ha
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szorongunk, félünk, kétségbeesünk, reális és valódi viszonyaink 
válnak félelmetessé, kétségbeejtővé. A gyógyszer, amely a 
kétségbeesésből kiemel, amely feloldja félelmünket, megszünteti 
szorongásunkat, vajon miben különbözik a kábítószerektől, 
narkotikumoktól, amelyek egyetlen s nem leplezett célja: segít
sen menekülni a világ kétségbeejtő realitásai elől? Vagy netán az 
a rejtett szándék, hogy a világ semmit se változzon, s ha szá
munkra elviselhetetlen, tegyük azzá gyógyszerekkel, kábító
szerekkel? Illúziókkal? Mert gyógyszeres állapotban éppúgy, 
mint alkoholos-narkotikumos állapotban a belső élmény kapcso
lata a külső ingerekkel csökken és torzul. Az érzékcsalódások, 
hallucinációk, fantázia és vágys2ülte érzékletes élmények el
szakadnak a valóságtól, az élmény nem a reális külvilág hullám
verése a személyiségben.

A hangulatok, extrém életélmények, pszichózisok stb. okát, 
hátterét keresve különböző utakat járhatunk. Meg kell ismerni 
mindegyik oldaláról egy dolgot, egy jelenséget, s csak akkor lesz 
ismert. Múlhatatlanul szükség van ezért biokémiai, neurofizioló- 
giai, genetikai, pszichofarmakológiai stb. kutatásokra is, 
csak éppen illúziókba -  s menet közben hamis ideológiák kar
jaiba -  nem szabad esnünk. Mert félő, hogy a hangulati élet 
szabályozását tekintve mellékutakon járunk mindaddig, amíg 
kellőképpen nem tudatosodik bennünk, hogy a lét tükröződik 
vissza érzületeinkben, létélményeinkben, éppen ezért az extrém 
életélmények sokasodása a*ra int, hogy a világon kell elsősor
ban változtatnunk, amelyben élünk.
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IRRACIONÁLIS-E A SZERELEM?

Minden jelenség a világegyetem tükre és visszhangja. Rubin- 
steinnek ebből a páratlanul szép és igaz gondolatából kell 
kiindulnunk, ha valamiképpen közelebb szeretnénk kerülni 
életünk legcsodálatosabb élményének -  a szerelemnek a meg
ismeréséhez.

Mi a szerelem? Mit tükröz, mi visszhangzik a világegyetem
nek, embersorsunknak ebben a legszebb, legellentmondásosabb 
élményében?

Minden pszichikus jelenség az ember természeti és társadalmi 
létéből származik, természeti és társadalmi viszonyok által 
meghatározott. így a szerelem sem vallhat másról, csak az ember 
természeti és társadalmi létéről; konkrét, élő, cseltkvő emberek 
önmagukkal és másokkal, világukkal kapcsolatos viszonyairól. 
E viszonyok hordozója az emberi személyiség. A személyiség 
fogalmával jelölt objektív valóság egy konkrét, élő, cselekvő 
ember által hordozott társadalmi valóság. A valóságnak szemé
lyiség formájában létező darabkája azonban nem elvontan létezik 
a világban, hanem konkrét formában, az ember mint természeti 
és társadalmi lény egyedisége által. Az emberek, mint egyedek 
egyéniségükben és személyiségükben jól elkülönülnek egy
mástól. Egyedek testi felépítésük, fizikumuk és idegrend
szerünk; egyéniségek sajátos, egyszeri, meg nem ismételt 
tulajdonságaik; személyiségek tudatos és tudattalan, sajátos 
társadalmi viszonyaik által.

Az emberek, mint egyedek egyediségükben, egyéniségükben 
és személyiségükben egymástól nemcsak elkülönülnek, de egy
szeriek és megismételhetetlenek a maguk voltában. Ebben van 
különösségük. Az emberek ilyen formában, tehát egyediségük
ben, egyéniségükben és személyiségükben képezik egymás 
számára -  egyéb viszonyaik mellett -  szeretetük, szerelmük vagy 
gyűlöletük tárgyát. Amikor azt kérdezzük, hogy mi a szeretet,
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két ember sajátos viszonyára keresünk választ. Mit ragad hát meg
-  többet vagy mást -  a szeretet a puszta emberismeretnél, ami 
által két ember viszonya sajátosan más lesz?

Különösségük és egyediségük ellenére az individuumok 
megjelenési viszonyaikban mégis nagyon hasonlóak egymáshoz. 
Általános vonásaik, jellemzőik mögött háttérbe szorul különös
ségük. A személyiségnek ahhoz, hogy a maga teljességében 
megnyilvánulhassék, rendkívül gazdag társadalmi viszonyokra, 
gazdag lehetőségekre s önkifejtési formákra lenne szüksége. 
Ennek lehetősége azonban a mindenkori termelési és társadalmi 
viszonyok által meghatározottan csak igen kis mértékben, vi
szonylag szűk korlátok között adott. Vagyis az ember ez idő 
szerint távolról sem tudja megvalósítani maradéktalanul önma
gát.

Az emberismeret mindenekelőtt azt ragadja meg, azt emeli 
ki a személyiségből, amit ez önmaga lehetőségeiből realizál; 
többnyire tulajdonságokat és képességeket. Ezek a tulajdonsá
gok és képességek azonban, éppen mivel megragadhatók -  
típusszerűek, s ilyen értelemben általános vonások a konkrét 
individuumban. Minden további igényesség -  alaposság és 
mélység -  ezen a megismerési síkon legfeljebb árnyaltabb tipi
zálásra képes, mindenkor megmarad azonban általános tulajdon
ságok, személyiségvonások csoportosításánál. Bár az általános 
és tipikus vonások sajátos együttese a személyiség elidegenít
hetetlen része, önmagában sohasem ragadhatja meg a maga 
teljességében az egész személyiséget. Sőt, a személyiségnek épp 
a legsajátosabb része, egyediségének és páratlanságának lényege, 
mindenki mástól eltérő különössége — a józan gyakorlati ész síkján
-  a legjobb emberismeret számára is örökre rejtve marad. A 
személyiségnek ezt a szféráját csak a szeletet ragadhatja meg, s a 
szeretet funkciója éppen ez.

A gyakorlati beállítottság és a józan ész nyújtotta emberisme
ret szintjén senki sem válhat szeretetünk tárgyává, legfeljebb 
arról lehet szó, hogy morálisan pozitív vagy negatív előjellel 
viszonyulunk hozzá. Megszeretni valakit csak a személyiségében 
elvontan meglevő, de bennünket ilyen vonatkozásában is sze
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mélyesen érintő mozzanatok, sajátosságok miatt lehet. Ehhez 
azonban a felszínes, gyors, gyakorlatias beállítódás helyett 
elmélyedő, elidőző, megértő veletörődés szükséges. És ilyen 
beállítódással a szerető személy sokszor nem is azt látja, ,,ami 
a szeme előtt van, -  e tekintetben némelykor valóban vak-, ha
nem ami e mögött rejlik, még akkor is, ha nem törhetett ki a 
valóságba. Ilyen értelemben a szerető személy az egyedüli, aki 
lát”  -  írja N. Hartmann.*

Nehéz lenne elvitatni Hartmann szavainak igazát. Hiszen a 
szeretet — az emberismerettel szemben -  nemcsak azt látja meg, 
hogy egy konkrét személyiség a maga megjelenési formájában, 
adott helyzetben és körülmények között milyen, hanem azt is 
látja, hogy éppen benső, még rejtett sajátosságai milyenek, eset
leg mit ígérhetnek a körülmények változásával. A szerető pillan
tás adottként és lehetőségeiben, legsajátosabb lényegében látva 
az embert, egyedül hatolhat a személyiség lényegéig. A szeretet 
ennélfogva rendkívül fontos emberi viszony. Szeretni és szeretve 
lenni az individuum számára az élet páratlan értelemteljesülése. 
És ez az, amit önmaga számára senki meg nem adhat, amit csak 
egy másik ember személyiségének legszubjektívebb, legsajáto
sabb tartalma nyújthat saját mivoltunk legszubjektívebb tartal
mának.

A szeretet, az ember emberhez való legközvetlenebb, legtel
jesebb viszonya, egyaránt vonatkozhat azonos neműek vagy elté
rő neműek kapcsolatára. Az embernek az emberhez való leg
természetesebb viszonya azonban mégis a férfinak a nőhöz -  illetve 
a nőnek a férfihoz -  való viszonya. Marx szavaival folytatva: ,,e 
viszony jellegéből következik, mennyire lett a maga számára és 
ragadta meg magát az ember mint nembeli lény, mint ember... 
Benne tehát megmutatkozik (e viszonyban; H. S. megjegyz.), 
mennyire lett az ember természetes viszonyulása emberivé, vagy 
mennyire lett a: emberi lényeg neki természetes lényeggé, mennyire 
lett emberi természete neki természetté” .**

A szerelem a szeretettel szemben tehát az ember emberhez

* Hartmann, N .: Lételméleti vizsgálódások, Gondolat Könyvkiadó Bp., 1972.
**  Mar:;: Gazdasági-filozófiai kéziratok, Budapest, 1962.
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való legtermészetesebb viszonyának sajátos formája. Mint az ember 
legtermészetesebb viszonyának sajátos formájában, a szerelem
ben az ember nembeli lényegének, nembeli viszonyának, vagyis 
emberi természetének maradéktalan megvalósítására, teljessé
gére törekszik. Ennek a törekvésnek, vágynak szenvedélyes 
kifejeződése, megnyilvánulási formája a szerelem.

Lényegéből kifolyólag a szerelem így szükségszerűen önma
gunk és környezetünk -  tehát a bennünk hordozott, általunk 
megnyilvánuló, és bennünket meghatározó emberi viszonyaink
-  átalakítására, s ez átalakulás által emberi lényegünk eszményi 
megvalósítására irányul. Ennélfogva a szerelem valóságos for
radalma a személyiségnek. Miközben nagy energiákat szabadít 
fel -  mozgósít és koncentrál -  felbontja a személyiség viszonyla
gos állandóságát és zártságát. A személyiség e fellazulás által 
valamennyi pszichés funkciójában fokozottan érzékennyé válik, 
s az élmények érzelmileg magas tónusú színskálája a maga ösz- 
szességében páratlanul gazdag és sajátos létélménnyel jár.

Mivel azonban ezt a forradalmat sohasem csak önmagunkban 
és önmagunkkal, sohasem csak egymásért és egymással vívjuk, 
hanem az egész bennünket körülvevő, nembeli viszonyainkat 
meghatározó, gúzsbakötő világgal is, a szerelem tragikuma el
kerülhetetlen. A szerelemnek ez a tragikuma a művészetek 
kimeríthetetlen kincsesbányája. Legtöbb esetben azonban e 
tragikum ábrázolása nem több a szerelem tragikumának szimp- 
lifikálásánál. Mert a szerelem lényegének meg nem értése, ha 
leszűkítjük tragikumát (ahogy e művészek szokták) egy páros 
kapcsolat -  az adott világ bevett szokásai szerinti megszervező- 
désének -  akadályaira. A szerelem tragikumának lényege a 
vágyott nembeli viszony kivitelezhetetlensége! A szerelem tragikuma, 
végső reménytelensége rajtunk, kapcsolatunkon kívüli; tár
sadalmi létformánkban objektíven adott és ezért megkerülhe
tetlen. Ami praktikusan belőle mégis megvalósul, az csupán 
üszke, hamva annak, amire irányul.

A kívülállók „helyes ösztönnel” ezért is ismerik fel hamar 
a szerelem „vakságát” , „ésszerűtlenségét” , s az átlényegült sze
mélyiség normálistól eltérő voltát. A környezet világosan látja,
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hogy ez a szenvedély törekvésében „valahol” ellentmond a józan 
észnek, vagyis az adott világ gyakoilati realitásának.

A szerelem tragikuma, hogy valóban megfullad a világ 
gyakorlati valóságának fojtogatásában. Tragikuma azonban mit 
sem von le páratlan értékéből, szépségéből és gazdagságából. 
Mert ahogyan a szerető tekintet mélyebben lát a személyiségbe 
a legjobb emberismeretnél -  látja azt realizált formájában, s szá
mára vonzó lehetőségeiben egyaránt - , ugyanúgy a szerelmes 
ember -  a jó valóságérzékelő, de korhoz kötött látásmóddal 
szemben -  látja az ember nembeli viszonyaiban rejlő lehetősé
geket, nembeli viszonyaink új formáját, emberi természetünk 
potenciális gazdagságát. A józan ész mindenkor megtapad a világ 
felszínes gyakorlatiasságán, míg a szeri tét és a szerelem a való
ságot mélységében -  lehetőségeiben ragadja meg.

A valóság adott keretét és formáját, s a dolgoknak, jelenségek
nek ebben a keretben és formában való elrendeződését és meg
nyilvánulását tükröző józan ész szemszögéből a szeretet és a 
szerelem irracionális, hiszen olyasmire irányul, ami tapinthatóan 
nincs jelen a valóságban, s a közvetlen gyakorlat síkján ésszerűt
len. Ez a látásmód azonban a valóság felszínes megragadása és 
ennek a felszínnek a misztifikálása, vagyis a józan ész korlátozott
sága. A valóság adott formája, a „dolgok rendje” egy még 
nem realizálódott létformával szemben -  illetve a szerelemre vo
natkoztatva: a kot által meghatározott nembeli viszony egy 
vágyott nembeli viszonnyal szemben -  nem abszolút és kizáró
lagos, hanem csak jelenvalóságában, aktualitásában domináns. 
Aktualitását és dominanciáját azonban az idő szükségszerűen 
megbontja, így a valóság, a „dolgok rendje” viszonylagos, 
történelmi kategória.

Emberi lényegünket, mint*a számunkra lehető legfontosab
bat helyezve középpontba, plasztikus hasonlattal élve azt mond
hatnánk, hogy a józan ész realizmusa -  megtapadás> a szeretet
-  progresszió, a szerelem -  forradalom emberi természetünk ki
bontakoztatásában. Érzelmi tónusú emberi viszony nélkül, sze
retet és szerelem nélkül éppúgy elképzelhetetlen a személyiség 
ontogenetikus fejlődése és gazdagodása, mint történelmi távla
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tokban az ember nembeli lényegének kibontakoztatása. A szere
tet és szerelem az ember legemberibb vonása, hiszen olyan em
beri viszonyok ezek, amelyekben emberi lényegünk leg
közvetlenebb, legtermészetesebb és legmélyebb formájában 
nyilvánul meg.

E legemberibb vonásunk kibogozhatatlan káoszként gomo
lyog a század emberének gondolatvilágában. Nem fűződik sem
mihez sem annyi hazugság, mint a szerelemhez, mondta Ibsen 
e szó használatáról, „megváltásáról” . Ennél azonban jóval át
fogóbb szavainak igazsága, s bátran vonatkoztatható a szerelem 
„életbölcsességgul” való megragadására, s a szerelem „irodal
mára” . Nagy lángelmék azonban a szerelem egynémely vonat
kozásában olykor a lényegig láttak. Platón szerint a szerelem 
„teljesség utáni vágy” . Ugyanezt vallja Csehov más szavakkal: 
„A  szerelem megmutatja az embernek, hogy milyennek is kelle
ne lennie” . Petőfi pedig világosan látva a racionalizmus korlá- 
tait, azt vallja, hogy „a szív az észnél gyakran messzebb lát 
sejtelmeivel” . Ezek a gyöngyszemek azonban elvegyülnek a 
köztudatban élő találgatások parttalan folyamában.

A modern lélektan -  ahelyett, hogy tisztázta volna -  még 
zavarosabbá tette a fejeket ebben a vonatkozásban. Ennek oka 
és magyarázata a fogalmi tisztázatlanságban és e jelenség leíró 
jellegű megközelítésében található. A szerelem mindenekelőtt 
„viselkedéssémává” , „szociális szereppé” stb. züllik, s egyúttal 
azonos jelentéstartalmúvá válik a sexuális magatartás minden 
vonatkozásával, a flörttől az aktusig és minden másnemű ér
zelmileg színezett vagy érzelmet mímelő kapcsolattal. így lesz 
aztán szerelemmé minden az ég világon. És ez szükségszerű 
folyamat. A modern lélektan csak szentesítette azt, ami ki nem 
mondottan, de rendkívül erős tendenciával él a köztudatban: 
a szerelem álarcát húzza rá lehetőleg minden másnemű kapcso
latra. így válik fokozatosan totemmé a szerelem fogalma, annak 
megfelelően, ahogyan silányul a másneműekkel való kapcsolat
forma.

A modern kapitalizmus világában az emberi kapcsolatok, mint 
közvetlen személyes kapcsolatok elértéktelenednek és háttérbe
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szorulnak. Mivel „egyszerűen nem kerülnek bele a csereérték
világ forgatagába, ergo semmiféle értékkel sem rendelkeznek” .* 
És az a világ, amely szükségszerűen uniformizálódásra, konfor- 
mizálódásia, stilizálásra, tipizálásra, stb. kényszerít, nem kedvez 
a szeretethez és szerelemhez szükséges emberi kvalitások kiala
kulásának. Nemcsak hogy nem kedvez, de ebben a világban a 
szerelem valóban irracionális.

A csereérték-világban uralkodó tendenciák szükségszerű kö
vetkezménye a szeretet és szerelem elsorvadása és az ember leg
természetesebb viszonyának sivataggá válása. Ilyen valóság 
talajától nagyon nehéz megtalálni a szerelem elvont lényegét, 
s benne emberré válásunk zálogát.

*  Hermann István: A mai kultúra problémái, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1974.
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ÉLMÉNY ÉS ALKOTÁS

A legtöbb embernek ahhoz, hogy önmagát mint létezőt tuda
tosítsa, kiélezett veszélyhelyzetbe kell kerülnie (betegség, bal
eset, hozzátartozó elvesztése stb). A lét és világ a saját szubjek
tumra vonatkoztatva csak ilyenkor kerül a tudat reflektorfényé
be, ilyenkor jelentkezik mint mindenekfölött álló, legfőbb 
probléma. Az élet tartalmára és élményjellegére való rácsodál- 
kozás azonban múló ideig tart, addig, amíg a veszélyhelyzet 
fennáll. Mások, kevesek — tudósok, művészek -  számára azon
ban ez az élményfeldolgozási beállítódás egész életet meghatá
rozó irányultság. Mi okozza a különbségeket, a nagy egyéni el
téréseket az élményfeldolgozásban, a teljes lelki ürességtől az 
élet rendkívüli érzékeléséig, a mindennapi tevékenységtől az 
alkotó létformáig? Korunk egyik legizgalmasabb tudományos, 
s jelentőségénél fogva legaktuálisabb gyakorlati kérdése ez.

Az emberi pszichikum jelenségeit tanulmányozó tudományok, 
mint a pszichológia, filozófia, szociológia, pszichiátria, s más 
határtudományok többé-kevésbé feladták már a régi öröklés
tani elveket, s bár itt-ott még génekben keresik az ember szellemi 
nagyságának lehetőségeit, mindjobban tért hódít az a felisme
rés, hogy a tudat a valóság eszmei visszatükröződése bennünk, 
s a szellemi nagyság mértéke a tárgyi világ objektív tartalmának 
szubjektív reprodukciós képessége. Mitől függ ez a képessé
günk?

A kérdésre a választ implicite Marx 11. Feuerbach-tézise adja 
meg. Marx 11. Feuerbach-tézisét -  értelménél fogva -  megfor
dítva is olvashatjuk: csak az tudja helyesen értelmezni a társa
dalmi valóságot, aki kész megváltoztatni azt. Mert bármi is köt 
a megtartás, megőrzés viszonyával bennünket a világhoz, ez 
a függőség az érintett dolgokban egyszersmind megkötözi, ru
galmatlanná és elfogulttá teszi gondolkodásunkat is.

A pszichológia mélységesen igazolja ezt a felismerést. A tudat
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nem passzív kristály, a különböző benyomások özönlő áramá
ba aktívan visz meghatározott rendet. Hogy milyen rendet te
remt, ez összefügg 9 személyiség külső körülményeivel és belső 
törekvéseivel. Maguk a belső törekvéseink — mint ahogy egész 
pszichikumunk is -  elválaszthatatlanul összefüggenek környező 
valóságunk aktív átalakításának-formálásának gyakorlatával, ill. 
az e téren szerzett tapasztalatainkkal. Minél kevésbé adódik 
lehetőség az egyén számára környezeti viszonyainak aktív 
formálására, minél inkább kényszerül passzív alkalmazkodásra, 
gondolati síkon annál kevésbé fog tudni elmélyedni a valóságba, 
s annál inkább kényszerül ai ismeretek passzív elfogadására. Az 
ismeretek passzív elfogadásával szerzett tudás -  elfogadott ál
láspontok, bejáródott sztereotip gondolatsorok -  aztán a későb
biekben már gátolják is az elme mozgékonyságát. Az ismeret- 
szerzés és élményfeldolgozás során a kényszerű elfogadás-meg
szokás később olyan mankóvá válik, amely nemcsak a szellem 
szárnyalását, de „botorkálását” sem teszi lehetővé. Mivel a 
mindennapi ember mozgástere sivár, körülményei által meg
határozott sztereotípiákban él, valóságát nem formálhatja szá
mottevően, így tudata is passzív marad, a hétköznapok dolgai 
lesznek úrrá felette, s nem az ő szelleme lesz úrrá a dolgok 
felett.

Az emberi pszichikum, s ezen belül a tudat végső célja azon
ban nem az önmagában vett tudás puszta birtoklása, nem is csu
pán ismeretek birtokában a sikeres alkalmazkodás, hanem megfe
lelő tudás alapján a világ átalakítása. A nagy szellemek kitünte
tett jellemzője a valóságátalakítás rendkívüli igénye, s az át
alakítás módjának, lehetőségeinek szenvedélyes keresése. Ez a 
nagyfokú szenvedélyesség és elkötelezettség elválaszthatatlan 
az egyén életvitelétől, személyiségének egészétől. Az alkotó 
tevékenység nem redukálható néhány pszichés funkció fokozott 
aktivitására, mint ahogyan ezt lélektani könyvek -  elsősorban 
didaktikus szempontok miatt -  olykor magyarázzák. A szemé
lyiség jelleme, akaratereje, találékonysága, tapasztalata, intellek
tusa, képzelete, fogékonysága, kritikai készsége, önbizalma, ki- 
taitása, bátorsága, problémalátása, gondolatainak megfogalma-
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zási készsége, világnézett stb. mind közrejátszik ebben, s egy
séges egészet, felbonthatatlan pszichikus összességet alkot. És 
ezek a pszichikus tulajdonságok egységükben, összességükben, 
sajátosságaikban szolgálnak a személyiség élményfeldolgozásá
nak alapjául-módjául.

Az alkotó munka nem csupán a személyiség páratlanul gazdag 
élményfeldolgozási módja, hanem egyúttal alkotó létforma, 
amely sajátos jegyekkel ruházza fel az alkotó egyén egész élet
vitelét. Ami kívülről -  s főképpen már eredményeiből vissza
vetítve -  alkotó folyamat, az belülről megélve gyötrő, lázas, 
őrlő élményfeldolgozás. Ez a folyamat egyben a legcsodálato
sabb létélménye az embernek, hiszen a% alkotás a lét legmélyebb 
értelmének átélése. Az anyagi világ és szellemi kultúra új, eddig 
ismeretlen tényeinek, tulajdonságainak, törvényszerűségeinek 
megállapításaival az alkotás mintegy úrrá lesz a világ dolgai felett 
átformálva a valóság érintett mozzanatait.

Az alkotó folyamat magával a problémalátással kezdődik. A 
problémalátás már a gondolkodás sajátos formája, amely eltér a 
hétköznapi gondolkodás algoritmikus jellegétől. Sokkal kevés
bé szabályok szerinti, s noha mind logikai formáját, mind pedig 
szimbolikáját tekintve társadalmilag meghatározott ez is, mégis 
sokkal inkább egyéni, személyi jellegű. A gondolkodásnak ez az 
egyéni, személyi jellege az élményfeldolgozás szabadságával 
függ össze. Csak az élményfeldolgozás szabadsága -  egyéni 
jellege -  teszi lehetővé, hogy feladva a szokásszerű, kitaposott 
utakat követő, sztereotip-algoritmikus gondolkodás normáit, 
egyáltalán belső konfliktusként jelentkezhessenek a valóságban 
meglevő problémák. Mert a probléma nem más, mint a valóság 
diszharmóniája, a valóság élmény szintű konfliktusa bennünk -  s ez 
keres értelmi feloldást.

Az alkotás lélektani mechanizmusával a hagyományos utakat 
követő lélektani megközelítés mind ez ideig nem tudott meg
birkózni. Szűkségszerűen jutott zsákutcába, mert a felfedezés 
folyamatát a mindenkori tudat ellenőrzése alatt álló egyenes
irányú logikai úttal állította párhuzamba. Mikor nyilvánvalóvá 
vált, hogy az eszmék megérését nem lehet mindig tudatos-aka
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ratlagos módon ellenőrizni, s a megjelenő új eszmét nem lehet 
a logikai következtetés szokásos módján elérni, gyökeret eresz
tett az a gondolat, hogy az alkotás jószerével tudattalan, intuitív 
folyamat. A tudattalan, az intuíció, gondolati-érzelmi belátás, 
megsejtés stb. fogalmak nehezen megfogható jelentéstartalmuk
kal valójában tapogató körülírását adják az egységes élmény
feldolgozás folyamatának.

Zavarja e kérdésben a tisztánlátást egy másik mozzanat is. 
Az alkotó élményfeldolgozás utolsó mozzanataként -  a legkü
lönbözőbb szituációkban, helyzetekben -  összeálló felismerés 
sokszor kelti azt a benyomást, hogy a felfedezések-felismerések 
a véletlen művei. A felismerés időpontját, szituációját jellemez
heti véletlenszerűség, ám e mögött a véletlen mögött hosszú 
időn keresztül tartó, folyamatos, céltudatos tevékenység húzó
dik meg, a problémával való maximális elmélyülés, a feladat irán
ti szenvedélyes érdeklődés. Amikor Darwint megkérdezték, 
hogyan jutott el a természetes kiválasztódás törvényeinek fel
fedezéséhez, azt felelte: ,,Egész idő alatt erről gondolkoztam” . 
Valahogy így van ezzel mindenki más is.

Nem véletlen egy-egy felfedezés-felismerés időpontja (körül
ménye) társadalmi hátterét tekintve sem. Az alkotás folyamata a 
társadalmi valóság realitásaiban gyökerező útkeresés. A létre
hozandó új gondolatmenet a már meglevő, korábban létre
hozott kultúra kiterjedt hálózatához szervesen kapcsolódik. 
Az új felfedezés, meglátás már a „levegőben lóg” . Tanúskodik 
erről az a tapasztalat is, hogy amikor egy kultúra feltételeiben 
megérik bizonyos összefüggések új szintézisbe ágyazására, 
egyidejűleg, egymástól függetlenül többen is rátalálnak a helyes 
megoldásra. Társadalmilag tehát a felfedezés potenciális lehető
ségeinek megteremtése, egyénileg az élményfeldolgozás kultú
rájának magas szintje, egy rendkívüli elme kiváló problémaérzé
kelése, s a problémákon való kitartó fáradozása az előfeltétele 
minden nagy „véletlen” felfedezésnek.

Nem véletlen egy-egy felfedezés-alkotás abból a szempontból 
sem, hogy kintk jut ez a szerencse. Szpirkin nagyon egyszerű, 
de nagyon lényeges idevonatkozó gondolata szerint: „Soha sen
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ki nem tett felfedezést olyan területen, amelyen semmi dolga sem 
volt” . Más szavakkal e7 azt jelenti, hogy a társadalom anyagi és 
szellemi kultúrájában felhalmozódó és megoldásra váró problé
mák csak akkor, s csak úgy remélhetnek megoldást, ha ezek 
egy-egy személyiség belső ügyévé válnak. Az ember társadalmi 
létformái és életmódjai közül semminek sincs annyi személyi, 
egyedi jellege, mint éppen az alkotó munkának. A szubjektív je
gyeknek éppen ez a páratlan gazdagsága a feltétele a tárgyi világ 
objektív tartalmai teljesebb reprodukciójának. A személyes 
tapasztalat, a saját nézőpont, a problémákkal való közvetlen, 
konkrét, belső kapcsolat elválaszthatatlan a teremtés-alkotás 
folyamatától.

A teremtés-alkotás az élmény sajátos feldolgozása. Nem pusz
ta deduktív elmefuttatás. Az ember legcsodálatosabb képessége
ként számon tartott racionális gondolkodás csak úgy tud ma
gasabb szinten, tudományos elméletekben, felismerésekben 
újjászerveződni, továbblépni, ha a szigorú megfontolások, ha
gyományok, eredmények, logikai formák stb. nehéz láncaitól 
megváló szervező képesség új egységbe ágyazza az élmény való
ságalapját. A lét problémáit -  e problémák keltette ellentmondá
sok, feszültségek, megoldatlanságok alapján -  az alkotó tehetség 
magasabb szervezeti egységbe ágyazza. így lesz nem csupán 
valóságfeltáró, de egyúttal valóságformáló.

A teremtő-alkotó munkához gazdag létélmény szükséges: 
atmoszféra, ellentmondások keltette feszültség, a lét szoronga- 
tása. Az élményből és a feszültségből teli atmoszférából születik 
meg a mű, mint az élmény kel tette feszültség értelmi-logikai 
feloldása. Az élményfeldolgozás sajátossága miatt az alkotó-te- 
remtő emberre mindig jellemző valamilyen rendbontás-rend- 
hagyás -  hasonlóan a neurotikus emberhez. Csak amíg a neuro
tikus az élményfeldolgozás kudarca miatt sztereotípiákba és 
rituális cselekvésekbe menekül, s az új élmények elöli elzárkózá
sában a „hagyományőrzés” élő karikatúrája, addig az alkotó
teremtő személyiség abban „deviáns” , hogy feloldja a zárt gon
dolkodási sablonokat, új jelentéstartalommal ruház tel fogal
makat, gondolkodásával szembe kerül tekintélyekkel, szokás
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normákkal, hagyományokkal, s élményfeldolgozása sikere ér
dekében újabb élmények felé fordulva (sokszor hajszolva) 
keresi a megoldást. Az alkotó-teremtő személyiség éppen fella- 
zultsága, érzékenysége, fogékonysága, élményéhsége s az előtte 
tornyosuló szubjektív és objektív akadályok miatt gyakran talál
ja magát neurotikus létérzésben, de feszültségeit végül is rend
szerint sikerül eredményes alkotásba transzponálnia, s ezáltal 
a valóságot -  amely szétfolyni látszott benne, s azzal fenyegette, 
hogy kóros változásokat idéz elő személyiségében -  magasabb 
szinten összeszerveznie. Az alkotó-teremtő létforma és egyné
mely kóros személyiség-magatartás között sok a rokon vonás. 
Általában közös az érzékenység, a nagy hangulati-érzelmi nyitott
ság, s emiatt a fellazultság, feszültség, szorongás. Csakhogy 
ezt az élményalapállást más-más szellemi arányok követik művé
szekben, tudósokban, felfedezőkben; kalandorokban, bohémek
ben, szélhámosokban; neurotikus, pszichotikus beteg emberek
ben. Ha az érzékenység, fogékonyság keltette hangulati élet 
hullámzása nem áll semmilyen teremtő akarat szolgálatában, ha 
hiányoznak hozzá a megfelelő szellemi arányok, nem színesebbé, 
gazdagabbá, hanem cél- és értelemnélkülivé, elviselhetetlenné 
teszi a világot. A teremtő akarat, alkotó-teremtő cselekvésformák 
tudatos igény-birtoklása különbözteti meg az alkotó embert a 
személyiségében csupán fi llazult, a helyes -  önmagát és világát 
formáló -  cselekvési koordináták hiján kóros élményfeldolgozá- 
sú és magatartásformájú embertől.
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BECSVÁGY ÉS ÖNBECSLÉS

Gondolatok élettevékenységünk tudatosságáról

„Egy fiatalember, akiről eddig senki se tudott (itt az én nevem 
következik), jelent meg a dobogón, s 9Az élet értelme másodfokú 
egyenletekben’ című előadásában, tökéletes francia nyelven, 
megoldotta a világnak rejtélyét, amin eddig hiába fáradoztak 
a legnagyobb elmék -  s mindezt oly nagyszerű előadóművészet- 
tel, hogy a jelen volt világhírű színészek sírva tolongtak a dobo
gó felé, hogy kezet szoríthassanak az alig tizenhat éves zsenivel. 
... Ti nem tudjátok elképzelni, hogy valaki délelőtt mint főaka
démikus előadást tart az egyetemi tanároknak, délután pedig 
elnyeri a hátúszás és függeszkedés világbajnokságát, mellesleg 
a rúdugrásét is esetleg, hogy aztán este az ámuló közönség előtt 
hajlongjon, mely a Nemzeti Színházban ugyanezen ifjú drámájá
nak ötszázadik előadását tapsolja orkán gyanánt” . És ez a rend
kívüli ifjú, aki mindemellett feltalálta a holdba repülő gépet és 
zenei virtuóz is, aki „időnként hanyag mozdulattal rúg be 
harminckét gólt” az ellenfél kapujába, ez a rendkívüli férfi -  
lóg a szeren.

Karinthy a benne és mindnyájunkban kicsit ott élő kamasz 
teljességre való törekvésének álmát és eszményét villantja fel a 
Tanár úr kérem idézett soraiban. Ez az álom, ezek a törekvések 
mint fénylő csillagok világítanak kamaszkorunk égboltján. Illés 
Endre értékelő szavait idézve: „Ez a vágy dereng itt sejtelmes, 
szemérmes fénnyel. És a sorok között a felismerés sír, hogy a 
teljes valóság milyen könnyen torzul humorrá. Hogy a merész 
álmok, a vad pátosz, a nagy akarás önmagában csupán az élet 
egyik fele. És amikor az álom testet ölt: a testről kidéiül, hogy 
halandó, a test ügyetlen, a csillag túl magasan fénylik, és a test -  
lóg a szeren” .

Ki ne vágyódott volna legalább gyermek vagy kamasz korá
ban nagy-nagy teljesítményekre, ki ne érzett volna magában ki- 
elégületlen szomjúságot az elérhetetlen teljesség után: tudós, ak
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robata, politikus, sakkbajnok, operatőr, pilóta, színész, énekes 
és szónok ki ne szeretett volna lenni egy személyben? És Ka- 
rinthyhoz hasonlóan, a lelke mélyén ki ne hitt volna időnként 
abban is, hogy mindehhez talán meg is volna -  meg is lett volna
-  a képessége. Ez a dédelgetett vakmerő, vad, meg nem alkuvó 
eszmény, ez a csupa nagy dolgokat akarás milyen könnyen fosz
lik mégis semmivé. Nagyszabású törekvéseinknek, eszményeink
nek később sokszor élő karikatúráivá válunk. Napi teendőinkbe 
veszve csetlünk-botlunk, a képességeinket bármilyen csekély 
mértékben is próbára tevő helyzetekben eJsápadunk, torkunk 
összeszorul, gondolataink összegubancolódnak, a régen vágyott 
és az élet felemelő pillanataiként elképzelt szereplési helyzetek
ben szintén sápadtan dadogunk, egészen jelentéktelen „nyilvá
nos fellépéseinket”  is mint az élet válságos perceit éljük át. 
Kamaszkori énünk még rendületlenül hisz magában, alkotó 
hajlamainknak -  még úgy tűnik -  páratlanul széles távlatai 
nyílnak. A serdülőkor végére azonban már a hajlamok gazdag
sága alaposan lecsökken, hogy felnőttkorra csupán vágyaink 
hajóroncsai maradjanak.

De még az is jó, ha vágyainknak legalább roncsai megmarad
nak, ha ezek válnak életünk motiváló tényezőivé, mert általuk 
valamit még mindig megvalósíthatunk önmagunkból. Vannak 
akiket a szüntelen önelemzés, a fokozott önkontroll, az ön
magukkal szembeni túlzott kritikusság ver béklyóba, kioltva 
nemcsak nagyszabású vágyaikat, de elvékonyított önbizalmuk 
meglékeli már ? tetthez érlelődő szándékot is. Velük szemben 
másokat a leplezetlenül vallott, sőt fennen hangoztatott túl 
erős becsvágy sodor magával, gyakran olyan körülmények közé, 
ahol végül is nem tudnak helyt állni. Nyilvános kudarcaikat 
mint sorsuk zátonyra futását, pályájuk derékba törését élik meg, 
amit rendszerint testi-szellemi egészségük felborulása követ. 
Vannak aztán olyanok is közöttünk, akik megtanulják időben 
hamis szerénység mögé rejteni nagyszabású terveiket, s magukba 
zárva sikerül megőrizni hitüket vélt vagy tényleges képességeik
ben. Akik megtanulnak önmagukkal szemben elfogulatlanságot 
színlelni, kisebbnek mutatni magukat a hitük szerinti tényle
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gesnél, akik látszólag vállalják a beolvadást környezetük kö
zépszerűségébe, látszólag konformizálódnak, ám valójában 
szívós konoksággal küzdenek önmegvalósításukért, közülük — 
kedvező körülményekkel -  még talán legtöbben váltják valóia 
kamaszterveiket.

Becsvágyunknak és önbecslésünknek életprogramunk ki
alakításában, életvitelünk meghatáiozásában, személyes sor
sunk formálásában -  divatos szóval: önmegvalósításunkban - , 
döntő szerepe van. Az egyéni életút ívelésében játszott kulcs- 
fontosságú szerepéhez aligha férhet kétség. Ennek ellenére 
társadalmi cselekvésünknek és magatartásunknak ez az alap
vető motivációja alig szerepel kutatások tárgyaként, következés
képp alig tudunk róla valamit.

A helyzet fonáksága nyilvánvaló. Mert hiszen mi sem termé
szetesebb, mint az embernek önmaga, saját énje iránti érdeklő
dése. Olyannyira természetes ez, hogy önmagunk számára az 
első és legfontosabb kérdés az: ,,Ki vagyok én?” Ezt az egy
szerű és kézenfekvő igazságot már Szókratész felismerte és 
filozófiai világszemléletének kiinduló elvévé tette a kérdést. 
Sőt, kifejezetten erkölcsi parancsot formált belőle: ismerd meg 
tenmagadat! Önnön mivoltunk megismerésének problematikája 
e korai felismeréstől kezdve az egész filozófiatörténeten keresz
tül az érdeklődés homlokterében állt. Platón, Descartes, Hume, 
Kant, Fichte, Hegel, s mellettük a filozófiatörténet megannyi 
kiváló szelleme mind nagy figyelmet szentelt e kérdésnek. Ért
hetően, hiszen e kérdés körül gyűrűzött a szubjektum és az ob
jektum, az ember és a világ, a tudat és a lét kölcsönviszonyának 
értelmezése. Annál meglepőbb, hogy énünk, önmagunk megis
merésének / megítélésének problematikája nemigen szerepel 
marxista megalapozottságú kutatások tárgyaként.

A téma iránti marxista filozófia és pszichológiai „érdektelen
ség” azt jelentené, hogy a szocialista társadalmak embere már 
nem kíváncsi önmagára? Az új társadalmi viszonyaink között 
öntudatunk, önismeretünk, becsvágyunk és önértékelésünk, 
tehát egyszeri és megismételhetetlen egyediségünk, énünk 
problémája elvesztette volna aktualitását? Vagy talán a dia
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lektikus és történelmi materializmus lényegéből következne, 
hogy individuális mivoltunkban másodrendűvé, sőt mint tu
dományos kutatási téma mellőzhetővé is válhatunk ?

Szónoki kérdések, hiszen képtelenségük nyilvánvaló. Mert ha 
a történelem során valaha is kulcsfontosságú szerepet kapott a 
,,Ki vagyok én?” kérdésének érdemi megválaszolása, úgy az 
mindenképpen a szocialista társadalmi rendszer kialakulásának 
időszakáról mondható el. A szocialista társadalmi rendszer 
lényegéből következik ez, amely a tőkés -  és minden korábbi -  
társadalmi viszonyokkal szemben minőségileg új embeii viszo
nyok kialakítására irányul. És éppen ezek az új emberi viszo
nyok csillantják fel az individuum számár? — a történelem során 
előszói -  mind önnön mivolta meghatározásának, mind önmeg
valósításának reális lehetőségeit. Még kevésbé következik a 
marxizmus szelleméből az egyedi lét mibenlétének, érték- és 
értelemkeiesésének tagadása. Hiszen éppen a marxizmus tárta 
fel minden korábbi filozófia hiányosságát, minden elmélet illu
zórikus voltát, amely emberi mivoltunk, s ezen belül egyedisé
günk megragadására irányult. Mintahogy éppen a marxizmus 
tárta fel azoknak a törekvéseknek is minden reménytelenségét, 
amelyek a társadalmi viszonyok megváltoztatása nélkül gondol
ták és próbálták realizálni az ember vágyait és céljait.

Nem feladatunk itt a dogmatizmus lészletes elemzését adni, 
ahogyan és amiért évtizedekre visszatartotta a maixista filozófi
ai és társadalomlélektani kutatásokat. Elég e helyen m< gjegyez
nünk annyit, hogy a „személyi kultusszal” jelzett történelmi 
időszakban feláldozták az individuális lét minden problematiká
ját egy fiktív -  mert deklaratív -  közösségi lét „eszméjéért” , 
valójában a hatalmon levők partikuláris céljaiért. Az ily módon 
elárult forradalmi humanizmussal egyidőben, minden haladó -  
(ki)útkereső -  gondolatot irtva és száműzve, a történelmi-tár
sadalmi változásokkal felszínre dobott, az individuális léttel 
kapcsolatos kérdésekre kizárólag a marxizmus ideológiai ellen
felei kereshették a válaszokat. A későbbiek során aztán meg már 
azért sem foglalkoztak marxisták ezekkel a kérdésekkel, nehogy 
ideológiai ellenlábasság gyanújába keveredjenek. Mintha e
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kérdések már önmagukban is ideológiai fertőzés hordozóivá 
váltak volna.

A körülmények folytán így szorult háttérbe számos életünk
kel kapcsolatos fontos kérdés, köztük én-tudatunk, s ezen belül 
önértékelésünk, becsvágyunk, ön keresési és önmegvalósítási 
igényünk problematikája is. Mégsincs -  mint sokszor állítják -  
valamiféle „lemaradásról” szó más ideológiákkal szemben. Mert 
noha a nyugati divatos eszmeáramlatok -  egzisztencializmus, 
keresztény perszonalizmus, strukturalista antropológia -  nem 
kevés figyelmet szenteltek e kérdéseknek, a helyzet paradoxona, 
hogy csak a marxizmus nyújthat tudományos alapot e kérdéskör 
érdemben való tárgyalásához, mint ahogy csak a szocializmus 
nyújthat reális alapot-feltételeket az önmegvalósítás gyakorla
tához. Nem valami ideológiai „elfogultság” mondatja ezt, 
maga a valóság mélyebb elemzése győz meg bennünket ennek 
realitásáról.

A filozófusok hosszú évszázadokon keresztül emberi énünket 
a társadalmi valóságtól független, önálló szellemi szubsztancia
ként értelmezték. Nemcsak énünket, de magát az embert is 
társadalmiságától elvontan szemlélték. Ezt a szemléletet Marx 
részesítette radikális bírálatban, rámutatva arra az egyszerű 
igazságra, hogy bárhogyan is értelmezze az ember önnön lé
nyegét és mivoltát, értelmezésétől függetlenül társadalmi viszo
nyai döntik el, hogy ténylegesen mi és milyen. És hogy milyen, 
azaz hogy konkrétan a magántulajdonra épült tőkés társadalmi 
viszonyok milyen feltételeket teremtenek az emberi létezés 
számára, ennek alapos anatómiáját is Marx adta meg.

„Az állai közvetlenül egy az élettevékenységével -  írja Marx. -  
Nem különbözteti meg magát tőle” . Az ember azonban „a 
maga élettevékenységét akarása és tudata tárgyává teszi” . 
Életével szemben elvárásai, szándékai, tervei vannak. És éppen 
ezáltal, hogy tud életéről, hogy valamit akar életétől, „éppen 
csak ezáltal nembeli lény az ember” . Akarhat-e azonban bármit 
életével?

Céljait, önmagát az ember munkával, tevékenységgel tudja
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csak megvalósítani. Csakhogy a magántulajdon, illetve a ma
gántulajdonra épülő társadalmi viszonyok az embert elidegenítik 
munkájától. Munkája nem szabad tevékenység. Szabad tevékeny
ségét -  s vele életét -  fel kell áldoznia egyetlen kényszerű te
vékenységért, pusztán azért, hogy fizikai, egzisztenciális szük
ségleteit kielégíthesse. Pusztán azért, hogy élhessen (megélhes
sen). Ilyen körülmények között az ember már nemcsak hogy 
nem rendelkezik szabadon életével, de mint Marx mondja, „ma
ga az élet (Leben) (is) csak az élet eszközeként, létfenntartási 
eszközként (Lebensmittel) jelenik meg” számára. Az elidegení
tett munka azonban nemcsak az ember életét, de vele együtt 
az embert önmagát is, testét és szellemét, képességeit -  Marxot 
idézve -  „neki idegen lényeggé, egyéni exisztenciájának eszközé
vé teszi. Elidegeníti az embertől saját testét, valamint a rajta 
kívüli természetét, valamint szellemi lényegét, emberi lényegét” .

Az élet elvesztése, eszközzé silányulása azonban tevékenysé
günk meghatározásának csak egyik oldala. Tevékenységünk 
ugyanis még mint saját egzisztálásunk eszköze sem pusztán ön
magunkra tartozó: mindenkor csak más emberekkel való viszo
nyainkba ágyazottan kap értelmet, jelentőséget. Még akkor is, 
amikor az embei látszólag „önmagával áll szemben, akkor (is) 
a másik ember áll vele szemben” (Marx). Márpedig — Marx 
szavaival -  „az elidegenült munka viszonyában mindegyik em
ber a másikat ama mérce és viszony szerint tekinti, amelyben ő 
maga” él és tevékenykedik. Következményeiben ez konkrétan 
azt jelenti, hogy az ember nem csupán szabad tevékenységétől -  
életétől -  van megfosztva, de még kényszerű tevékenysége i s -  
eszközzé silányult élete is -  egy abnormis viszonyokban gyökere
ző értékszemlélet által meghatározott.

Mint látjuk, nem csupán az életfeltétel materiális oldala, de 
felépítménye: a környezet jogi-erkölcsi-etikai feltételrendszere 
is rányomja bélyegét életünkre. Aligha tekinthető ezért amorális- 
nak, vagy akár antimoralistának az ember, ha eltűnődik: tu
lajdonképpen napjainkban miféle erkölcsi követelményekhez 
szabjuk életünket? A kérdés bátor felvetését, történelmileg a 
szocialista társadalmak megjelenése, konkrét helyzetünket tekint
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ve társadalmaink útkeresése teszi nemcsak lehetővé, de kény
szerűvé.

Életünk a szituációk soha meg nem szakadó láncolata. S mi 
minden szituációban döntésre kényszerülünk. Honnan tudjuk, 
hogy mikor mit kell tennünk, hogy mikor mi a helyes magatar
tás? Mi segít bennünket, hogy helyes döntéseket hozzunk, hogy 
helyes cselekvési stratégiát dolgozzunk ki? Általában erkölcsi 
törvényeink látják el ezt a szerepet. Erkölcsi törvényeinknek 
kellene sugallniuk, hogy mikor milyen magatartást tanúsítsunk, 
milyen cselekvési stratégiát kell elfogadnunk. Az erkölcsi tilal
mak és helyeslések lennének a „vezérelvek” a jövő felé való 
tapogatózásban. Csakhogy éppen olyan korban élünk, olyan 
társadalmi átalakulások közepette, amikor maguknak az erkölcsi 
kategóriáknak, tehát életünk legbensőbb „vezérelveinek” kelle
ne minőségi értékváltozáson átmenniük.

Történelmi-társadalmi helyzetünk miatt új erkölcsi eszmény
nyel kellene és lehetne már élnünk. Ehhez azonban nem kis 
bátorságra, becsvágyra és szilárd önbizalomra volna szükségünk. 
Bátorságunknak, becsvágyunknak és önbecslésünknek viszont 
erős tartópillérekre: szerves közösségi létre, és létfeltételeinkkel 
adekvát, szilárd erkölcsi bázisra lenne szüksége. Egyikkel sem 
rendelkezünk. így egyrészt a közösségi lét hiánya bénítja a 
cselekvéshez és önmagunk maradéktalan vállalásához szükséges 
bátorságunkat, másrészt magatartásunkat, cselekvési szabadsá
gunkat a múlt örökségeként ránk maradt- s történelmileg már 
avult -, erkölcsi kategóriák béklyózzák. Mégis döntésre kény
szerülünk. Vállalni kényszerülünk a cselekvés kockázatát. Anél
kül, hogy valami biztosítana bennünket afelől, hogy társadalmi 
létünk bonyolult ellentmondásai miatt melyik döntésünk bizo
nyul majd célszerűnek, adekvátnak. És a választás, a döntés elől 
nincs menekvés. Mert döntünk még akkor is, amikor nem vállal
va semmiféle kezdeményezést, tétlenül, ölbe tett kézzel ülünk. 
Mert a céltalan tétovaság, a mulasztás is döntés. Méghozzá olyan 
döntés, amely sem erkölcsileg, sem eredményeiben semmi
vel sem biztosít életünknek nagyobb esélyt, semmivel sem jelent 
kisebb kockázatot a nyílt cselekvés vállalásánál.
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Nincs konkrét cselekvési kódex. A kommunista erkölcsi 
kategóriák is inkább elvileg szolgálnak útmutatóul. Hiszen 
maga a kommunizmus is távoli jövő még. Vannak azonban 
olyan alapvető értékelvek, amelyek már jelen társadalmi viszo
nyainkra is érvényesek.

A történelmi materializmus a társadalmi érdekekből kiin
dulva fogalmazza meg az egyed életének, tevékenységének tár
sadalmi értékét. E szerint ,,az embei társadalmi értéke attól függ, 
mennyire járul hozzá tevékenységével az egész társadalmi hala
dáshoz. Mivel az ember társadalmi lény, személyes boldogsága 
szintén ettől a tevékenységtől függ. Minél többet ad az ember 
a többieknek, annál gazdagabb ő maga is mint személyiség” .* 
Az emberi ékt és tevékenység azonban sokrétűbb annál, hogy- 
sem akár ez az általános elv is a gyakorlati élet során az egyéni 
viselkedés és tevékenység „normájaként” meghatározott 
formában érvényesülhetne. Az egyének a legkülönbözőbb te
vékenységükkel és viselkedésükkel is szolgálhatják a társadalmi 
haladást. Sőt, gyakran előfordul az is, hogy az egyéni törekvések 
összeütközésbe kerülnek a szűkebb vagy tágabb környezet vélt 
vagy valós érdekeivel. Mégsincs kizárva, hogy -  akár egész 
környezetével szemben is -  az egyén törekvése képvisel egy még 
szélesebb körű s lényegesebb társadalmi érdekeltséget. Hiába 
azonban törekvésünk mögött az elvont igazság, mivel konkrét 
társadalmi értékelésünk és megbecsülésünk közvetlen környe
zetünk érdekeltségeire épül, konfliktushelyzet áll elő. Személyi
ségünktől függően ezt a konfliktust különbözőképpen oldhat
juk fel. Ha önbecslésünk sérült, ez további törekvésünk feladá
sát vonja maga után. Szilárd önbecsléssel, erős becsvágyba ágya
zott törekvéssel az ember szembe is tud helyezkedni, vagy felül tud 
kerekedni az értékeit és törekvéseit megkérdőjelező környezeti 
vélekedéssel szemben. Csak a szilárd, megalapozott önértékelés, 
s az önmagunkba vetett, de kellő rugalmassággal, kritikával 
rendelkező hit biztosíthatja számunkra a bátor cselekvőképessé
get és egész életutunk eredményességét.

*  Kun, 1. Sz.: Az én a társadalomban, Kossuth Könyvkiadó, Bp., 1969.
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Hogyan is alakul ki, mi határozza hát meg olyannyira fontos 
önértékelésünk szilárdságát vagy sérülékenységét?

Önértékelésünk közvetett értékelésekből épül fel. Gyermekko
runkban az önmagunkról kialakuló kép kizárólag a hozzánk 
legközelebb álló, számunkra fontos személyek értékelő magatar
tásán nyugszik. Később ez a kör tágul, s annak megfelelően, aho
gyan emberi viszonyaink bővülnek, mind elvontabb értékelvek 
is beépülnek személyiségünkbe, ám a közvetlen környezet ér
tékelésével szembeni függőség mindvégig nagy jelentőségű 
marad. Ez a függőség magában hordja önértékelésünk sérülésé
nek nemcsak nagy lehetőségét, de szinte állandó veszélyét is. 
Különösen gyermekkorban kritikus a helyzet. A gyermek annyi
ra kiszolgáltatott helyzetben él, hogy alapvetően fontos bizton
ságérzetét kockáztatja, ha megkérdőjelezi környezete vele szem
beni értékelő magatartásának akár túlkapásait is.

Gyermeknek, felnőttnek egyaránt szüksége van arra, hogy el
fogadják, szeressék, értékeljék. Ez annyira alapvetően fontos 
szükségletünk, hogy megszerzése/megőrzése érdekében ,,en
gedményekre” , illetve, „teljesítményekre” kényszerülünk. Az 
„engedmények” árán fogadjuk el, sajátítjuk el, építjük be sze
mélyiségünkbe környező világunk törvényeit, szabályozó rend
szereit, kultúráját, egyszóval az élet tárgyiasult szellemi feltétel- 
rendszerét. „Teljesítményeinkkel” viszont termelési-társadalmi 
viszonyainkból adódó cselekvési-magatartási szükségleteknek 
igyekszünk eleget tenni. Amennyiben azonban alapvető emberi 
viszonyaink olyanok, hogy lényünk elfogadása érdekében foko 
zott „engedményekre” , ill. fokozott „teljesítményekre” kény 
szerülünk, személyiségünk fejlődése nehezítetté, egyoldalúvá 
és önállótlanná válik. Magyarán, feláldozni kényszerülünk ön 
magunkat.

A társadalmi valóság talaja nem kedvez önértékelésünknek. 
Először is, a pozitív érzelmi viszony, a szeretet mint személyisé
günk legteljesebb elfogadása és értékelése mind nagyobb hiány
ként jelentkezik, kezdve gyermekkori családi miliőnktől, felnőtt 
társas kapcsolatainkig. Általános szeretet nélküli légkörben élünk 
valamennyien.
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Nem árt tisztáznunk, a szeretet emlegetése nem valamilyen 
irracionális nosztalgia-e csupán. E legszemélyibb pozitív érzel
mi viszony hiánya a legközvetlenebbül azt jelenti, hogy ben
nünket, egyedi konkrét mivoltunkban, senki el nem fogadott, 
senki számára sem jelentünk -  legbensőbb sajátosságainkban, 
vágyainkban, életérzéseinkben, terveinkben -  semmit. Mivel 
személyiségünk legbensőbb sajátosságai szeretet híján nem 
találnak elfogadásra, önmagunk elfogadtatásának egyetlen útja 
marad: tevékenységünkkel, munkánkkal szerezni meg környe
zetünk elismerését, személyiségünk megbecsülését és értékelését.

A teljesítményorientáció és teljesítményfokozás, mint az egyé
ni lét kizárólagos értékszerzésének útja, civilizációnk krónikus 
tünete. Pusztán a teljesítményünktől való függés sohasem vezet
het teljes megnyugváshoz. Ellenkezőleg, állandó bizonytalanság 
kíséri, és ha bármely körülmény miatt csökken helytállásunk, 
teljesítőképességünk -  márpedig ez az ember biológiai-természe
ti adottságaiból kifolyólag (gondoljunk például csak az öre
gedésre) elkerülhetetlen -  az értékvesztés félelme miatt súlyos 
szorongás lép fel, s ez a szorongás szervezeti adottságainktól 
függően a legkülönbözőbb károsodásokhoz vezethet. Számos 
megfigyelés arra utal, hogy korunk legveszedelmesebb, leg
gyakoribb betegségei -  elsősorban az érrendszeri megbetegedé
sek: magas vérnyomás, érelmeszesedés, szív-trombózis -  szoros 
összef üggést mutatnak kompenzációs magatartásunkból fakadó, 
szorongással motivált „ambiciózus” életünkkel. Más esetekben, 
a teljesítményorientált élettel szükségszerűen együtt járó kudarc- 
élmény közvetlen oka lesz számos öngyilkosságnak. Tanulsá
gosak e téren Hendin öngyilkossági kutatásai, amelyek egyér
telműen bizonyítják, hogy azokban a társadalmakban, amelyek
ben a teljesítményorientált életvitel fokozottan érvényesül, ott 
az ún. „teljesítményi öngyilkosságok” a tipikusak (pl. Svéd
országban). Mint ahogy ezek a vizsgálatok egyértelműen bizo
nyították azt is, hogy a túlprodukcióra való törekvés valójában 
a beszűkült és érzelemtelen személyi kapcsolatokból fakadó 
önértékelési bizonytalanság kompenzációja.

A helyes önbecslés rendkívül fontos, úgyszólván sorsdöntő
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vonása a személyiségnek. Mert hiszen önmagunk értékeinek 
kétségbe vonása, egyúttal saját életünk értelmének is tagadása. 
Az önmagunkban való hitünk elvesztése szükségszerűen vezet 
ezért „váratlan” katasztrófákhoz, vagy „rejtélyes betegségek
ben” jelentkező önmeghasonlásokhoz. Az így záruló életutak 
kudarcba fulladásának okát hajlamosak vagyunk egyéni „alkati 
adottságokkal” , „személyi sajátosságokkal” magyarázni, vagyis 
a történteket kizárólag az áldozat saját számlájára írni. Ez a 
magyarázat azonban az események felszínes szintéziséből adó
dik. Mert igaz ugyan, hogy a csorbult önbecslés jellegzetes 
személyiségvonás, és hogy közvetlen szerepet játszik az életvitel 
eredménytelenségében, csakhogy önbecslésünk mégsem csupán 
belátásunk vagy tetszésünk terméke. A csökkent önbecslés 
sem valamilyen öröklött fogyatékosság bennünk, hanem tár
sadalmi környezetünk képességeinket és személyes értékeinket 
kétségbe vonó (vagy figyelembe sem vevő) értékelő magatar
tásának -  viszonyulásának -  felismerése és tudatosítása, és ennek 
a környezeti értékelő magatartásnak -  viszonyulásnak -  személyi
ségünkbe való beépülése (interiorizációja). Aligha lehet ezért 
igazat adnunk Nietzschenek abban, hogy: „Az ember olyan ér
téket írhat tábláira, amilyet csak akar, hogy aztán ,felköthesse rá’ 
magát” . Ennél ezért jóval bonyolultabb a helyzet, mert minden 
önmagunk fölött kimondott ítélet (értékelés) mögött ott van 
mások értékítélete is.

A környezeti elvárások és értékelő magatartások, a társadalmi 
etikai normák és morális konvenciók között azonban van bizo
nyos mozgási lehetőségünk. Mivel nagyon sokféle társadalmi 
elvárás van, ezek közül válogathatunk, s így személyiségünk 
motivációs bázisának és jellegzetes sajátosságainak kiépítésében 
viszonylag szabad kezet kapunk. Társadalmi viszonyainknak 
és belső motivációinknak értelmező tudatosítása növeli cselekvé
si szabadságunkat, s egyúttal megszilárdítja erkölcsi magatartá
sunkat. Csak ez a folyamatosan mélyülő/táguló társadalmi tu
datosság és a mind teljesebb önismeret biztosíthat megfelelő sze
mélyi alapot terveink, céljaink -  önmagunk -  megvalósításához. 
Mintahogy ez fordítva is így van: minél alacsonyabb szintű
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motivációs rendszerünk tudatossága, s minél kevésbé ágyazott 
létünk társadalmi feltételrendszerébe, annál inkább jellemzi 
életvitelünket a kényszerűnek látszó kiszolgáltatottság, a kissze- 
rűség és az ösztönösség.

Bár az erkölcsi szilárdság, a magas szintű társadalmi tudatos
ság megfelelő személyi alap az ambiciózus, törekvő életvitelhez, 
mindez azonban önmagában még nem elég a „sikerhez” . Nagy 
célokat kergetünk, hegycsúcsokat mászunk, ahova elérve, azt 
reméljük, egyszeriben iánk ragyog mindenfelől az elismerés, 
és csupa boldogság lesz életünk. A „megérkezés” azonban rend
szerint úgy tolódik tovább, mint a délibáb.* Gyötrelmes, lázas 
küszködésünkért az elismerés és a „győzelem” vágyott élményét, 
a siker élményét ugyanis csak egy bennünket befogadó közösség 
nyújthatja számunkra. Ha hiányzik ez a közösség, ha elmarad 
a törekvéseinket koronázó értékelés és megbecsülés, kitaszított
ság-érzésünket, „megnemértettségünket” , s a mindebből fakadó 
elbizonytalanodást: úttévesztésünktől való félelmünket, törekvé
seink értelmével szemben támadt kétségeinket csak egyre foko
zódó belső elfogultsággal, önimádattal és „zsenitudattal” 
kompenzáljuk. Ez az értékvesztés félelméből fakadó kompenzá
ció azonban már hamis tudat, már meghasonlás. És e hamis tu
dat mélyülő válságát csak növeli, hogy éppoly hamis tudattal -  
csupán más előjelűvel -  kerül szembe: a „szürke többség” 
tétlenségének, renyheségének közönyével, az álszerénység és 
átlagosság kultuszának értékrendszerével. Ebben a közegben a 
„valamit akarás'” jegyében élve a kitas?ítottság-érzés reális élet
érzés, a meg nem értés szükségszerű következmény. Az önimá
dat csupán e közeg által kiépített „felettes énnel’ gátolható 
meg. Méghozzá olyan mértékben csökken az önelfogultság és a 
,,zsenitudat” veszélye, amilyen mértékben növekszik az(ön)- 
értékvesztés felismerésének és elfogadásának kényszere.

De hát minden emberre, aki tudatosan, tervszerűen, szenve
déllyel tervezi és formálja életét, aki tudományos, társadalmi 
vagy politikai célokra törekszik, aki felismerte élete egyszerisé-

*  Vitányi Iván: Másodikprométheus%iforradalom, Magvető Kiadó, Bp., 1971.
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gét, s nembeli lényegéből fakadó cselekvő-teremtő magatartásá
nak kényszerét, ott leselkedik a Szküllaés Kharübdisz veszélye? 
Vagy van járható út az önimádat Szküllája és az (ön) értékvesz
tés Kharübdisze között? A tapasztalat azt bizonyítja, ha van is, 
keskeny ez a rés. Mert milyen kevesen vannak, akik a hatalom 
ruhájában is megőrzik puritán egyszerűségüket, s milyen sokan, 
akiket önimádatuk homorú tükre már a hatalom ígéretével is 
elkápráztat, akiket egés2 en piciny hatalom is megrészegít, 
patológiásán elferdít, akik az önimádat és hatalomvágy mámo
rában gátlástalanul taposnak és takarítanak el minden útjukba 
kerülőt. A történelem legvéresebb, legembertelenebb lapjait 
ilyen ámokfutók írták tele. És a másik oldalon, a hatalom ár
nyékától távolabb, az önmaguk választotta tevékeny élet tár
sadalmi elfogadtatásáért, képességeik, személyiségük értékelésé
ért, megbecsüléséért küzdők táborában, milyen kevesen vannak, 
akik megvalósíthatják vágyaikat, sikerrel teljessé tehetik éle
tüket. Mennyivel nagyobb az áldozatok száma, akiknek az 
infarktus veszélyével, az öngyilkosság kísértésével, testi szer
vezetük felőrlődésével, szellemük meghasonlásával nem sikerül
-  e végső cél érdekében -  megküzdeniük. Odisszeusznak kell 
lennie annak, aki élete Szküllái és Kharübdiszei között szeren
csésen elhajózik.

Mindebből egyetlen végső és kényszerű tanulság adódik. 
Nem elég az ember nembeli lényegéből fakadó alkotó-teremtő 
szándék megőrzése, nem elég az új erkölcsi magatartás kimun
kálása és vállalása sem, önmegvalósításunk útja elválaszthatat
lanul együtt kell hogy járjon emberi kapcsolataink magasabb 
fokú rendezésével.

76



GONDOLATOK AZ ÉLET ÉRTELME 
KÖRÜLI POLÉMIÁRÓL

Az utóbbi időben kiéleződött az élet értelmének kérdése körüli 
vita a marxisták között. A vitára a burzsoá ideológusoknak 
az a nem éppen újkeletű vádja adott okot, hogy a marxizmus 
túlságosan előtérbe helyezi a gazdasági tényezőket, a munka és 
a termelés fontosságát, s maga a termelő ember másodlagossá 
válik. A marxisták sokáig csupán ideológiai manipulációt lát
tak e vádaskodásban, arra hivatkoztak, hogy a burzsoá ideolós 
gusok így szeretnék elterelni a hangsúlyt a gazdasági tényezők 
jelentőségéről, ezek alapvető fontosságáról. Magát a vádat pe
dig azzal hárították el, hogy hiábavaló minden filozofálgatás 
az egyedi élet értelme, boldogsága vagy boldogtalansága körül, 
amikor a humanista emberi viszonyok kialakítása lehetetlen 
azoknak az anyagi viszonyoknak a megváltoztatása nélkül, 
amelyekben az emberek a létfenntartásukhoz szükséges anyagi 
javakat termelik. A szocialista humanizmus kiindulópontja 
éppen ezért a társadalom anyagi alapja, az élet gyakorlati oldala, 
s ezen kell munkálkodni a teljesebb, boldogabb emberi élet 
érdekében. Bár ez a válasz lényegét tekintve mélységesen igaz, 
a konkrét váddal szemben mégis bizonyos sematizmus érvénye
sült benne.

A gazdasági alap és a ráépülő társadalmi lét összefüggése, 
a történelmi fejlődés folyamata ugyanis sokkal bonyolultabb és 
összetettebb annál, mintsem hogy a dolgok végső logikájáig 
egyszerűsítve le a kérdést, figyelmen kívül hagyhatnánk bár
mely előállt új helyzetet vagy jelenséget.

Századunk pedig teremtett nem is egy ilyen helyzetet. Ezek 
közül egyik éppen az individuális lét válsága, az egyedi lét 
történelmi krízishelyzete. A közösségét vesztett lét és az új 
közösségi formák kialakulásának történelmi „késése”  miatt az 
egyedi lét rendkívül kedvezőtlen körülmények közé került. 
Egyetlen század valósága sem érlelt annyi kétségbeesést, olyan
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sok személyiségsérülést, s annyi önnön létre irányuló tragikus 
végítéletet, mint a huszadik. Az individuális lét nyomasztó prob
lémáit nem lehet tovább figyelmen kívül hagynunk.

A kérdés tehát most újból ekképpen merül fel: foglalkozik-e 
a marxizmus érdemben és kellő súllyal az individuális lét nyo
masztó problémáival? És egyáltalában, szükséges-e foglalkoz
ni a marxizmusnak ezekkel a kérdésekkel?

A vélemények igencsak megoszlanak, s a viták egyre éleseb
bé válnak. Elég találomra megszólaltatni egyik és a másik tá
bort, hogy képet kapjunk a mélyülő ellentétről. Milán Macho- 
vec a Megtalálni az emberi élet értelmét c. tanulmányában pél
dául azt vallja: „Véleményem szerint az eddigi marxizmus -  
néhány nem jelentéktelen kezdemény ellenére -  nem oldotta 
meg az emberi élet értelmének kérdését, sőt sok marxista látó
határa gyakran annyira leszűkült a közgazdasági módszerekre 
és politikai jelszavakra, hogy könnyen keletkezhet az a benyo
más, hogy a marxisták messzebb vannak a probléma megoldá
sától, mint más gondolati struktúrák hívei. Ennek ellenére az 
a véleményem, hogy éppen a marxisták soraiban nagyarányú 
keresés fog megindulni c probléma megoldásáért, sőt hogy az 
emberi élet értelmének kérdése a jövő marxizmusának legfon
tosabb kérdése” . Merőben más a véleménye W. Hollitschernek, 
aki Az élet értelméről c. írásában azt írja: , ,. ..  a klasszikusok, 
és velük mi, az ő tanítványaik kerüljük az élet értelméről szóló 
ömlengéseket, melyek oly gyakran vezetnek idealista frázisokra 
és ízetlenségekre” .

Bárhogyan is vélekedjünk azonban mi az élet értelméről elvi 
síkon, maguk az emberek életük gyakorlata során saját életük 
értelmét központi fontosságúnak tartják. Egyszerű az oka en
nek: senki sem élhet anélkül, hogy életének valamilyen for
mában értelmét ne látná. Ennélfogva minden vita meddő, amely 
ezt a körülményt figyelmen kívül hagyja. Az élet értelmének 
kérdésében így abból kell kiindulni, hogy az embetek (egye- 
dek) számára -  bár ők a történelem hordozói és szenvedő ala
nyai -  nem valamely eszme, vagy történelmi „küldetéstudat” , 
hanem önnön egyszeri s megismételhetetlen létük az, ami leg
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fontosabb. Már Hegel óva int a filozófiában vissza-visszatérő 
kísértéstől, hogy az embert puszta eszköznek lássuk valamely 
nemes cél érdekében. A marxizmus még kevésbé tekinti vala
miféle áldozati báránynak az embert egy eszme oltárán.

Amikor azonban az egyéni lét kerül előtérbe valamely piob- 
léma kapcsán, nagy a kísértése annak is, hogy az életfilozófia 
bűvkörébe kerüljünk. Ezt elkerülendő, mindig abból kell ki
indulnunk, hogy az emberi társadalom objektív alapja sokkal 
szélesebb, tágabb, mélyebb minden egyéni tudatnál. Az egyéni 
tudat és az egyéni lét élményként csak csekély töredékét foghat
ja át ennek a világnak. A pszichológia ennélfogva, amely mindig 
az egyedi szubjektív szférából indul ki, sohasem lehet a törté
nelem alaptudománya, ahogyan ezt az életfilozófusok feltételez
ték. Nem lehet, mert a konkrét, cselekvő emberek pszichológi
ája -  tudat- és élményvilága -  létük átfogóbb materiális alapjai
ból, munkájuk, társadalmuk, stb. objektív feltételeiből érthető 
csak meg. Nem jelenti ez azt, hogy az individuális szféra -  mert 
kis darab világ, s mert a világ által meghatározott -  jelentőségé
ben másodlagos, vagy elhanyagolható volna. Hiszen a pszicho
lógia -  amennyiben lényegi feladatát látja el -  éppen azt vizsgál
ja, hogy adott gazdasági-társadalmi fejlettségi fokon milyen 
élményt jelent az élet, hogyan jelentkezik a fájdalom, a félelem, 
a boldogság, az élet célja és értelme, stb. az egyes konkrét egye- 
dek életében.

Igazat kell adnunk abban Hollitschernek, hogy ,,A haladás 
során elért eredmények mindenkori szintjét nem mérhetjük 
objektíven, pusztán az individuális ’életöröm’ fokával” ), de 
ugyanakkor egyet kell értenünk Mátrai Lászlóval is abban, hogy 
„Ha valaha is keresni fogjuk a kizsákmányolástól felszabadult 
emberek társadalmának fejlettségi fokát pszichológiai mértékben 
és vetületében: ezt mindig azon fogjuk tudni lemérni, hogy 
milyen mértékben győztük le a fájdalmat és a félelmet a konkrét, 
egyes emberek életében” .

Aligha állítható, hogy nincs szükségünk ilyen felmérésekre, 
különösen akkor, amikor a közösségi lét problematikája szocia
lista társadalmainkban is erősen érezteti hatását az individuális
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lét szférájában. A közösségét vesztett individuum számára élete 
értelmének keresése kulcsfontosságúvá válik, létkérdés lesz. 
Ugyanakkor éppen a közösségi lét hiánya kritikus helyzetet 
teremt az élet értelmét kereső számára.

Amikor az emberek életük értelmét keresik, rendszerint va
lamilyen elvont örökérvényűségben, valamilyen földön- s evi- 
lágon-túli dologban, vagy a világ egészének valamilyen rejtett 
értelmében, de mindenképpen valamilyen egységes, elvont elv
ben keresik, kimondatlanul is feltételezve ezáltal, hogy maga 
a létezés és az egész világ is összességében az értelemnek van 
alárendelve, értelmességre irányul. Ennek megfelelően életük 
értelmessé válását is attól remélik, hogy ez az elvont általános
ság majd megvalósul a világban és az ő életükben.

Nem véletlen, ha az értelem és érték az örökkévalóság jelle
gével lépnek fel az emberek tudatában. Olyan értelemelvek 
tanításán nyugszanak ezek a tévhiedelmek, amely értelemelvek 
viszont nagyon is földi meggondolásokból erednek, s egy szűk 
réteg evilági hatalmában és érdekeltségében gyökereznek. Min
den érték és minden morál, egyszóval minden érvényesség tör
ténelmi korhoz kötött.

Ahhoz, hogy az ember létezésének értelmét láthassa, nem 
egy elvont értelemelv illúziója kell, hanem elsősorban az, hogy 
valami lényeges tennivalója legyen ezen a világon. Értéket per
sze mások adnak tevékenységünknek, ezért alapvető fontosságú 
a közösség. Életünk szempontjából a valódi értékadó a mások
tól jövő elismerés, helyeslés, tiszteletadás, megbecsülés, hódolat, 
rajongás, ragaszkodás, szeretet stb. és ezekben a másoktól jövő 
elismerésekben, elfogadásokban rejlik az értelem teljesülése. 
Ha pedig az értelemtudat elérhetetlen ideákhoz kötött, vagy 
elvont eszmeiséghez, vagy hiányzik a bennünket elfogadó
értékelő közösség, elmarad a visszajelentés, amely tartalmat és 
értelmet ad magatartásunknak és cselekvésünknek, önbecslé
sünknek, enélkül elveszti értékét s élteimét a mindennapi élet.

A marxizmus távolról sem „boldogságellenes tan” , ahogyan 
ezt a polgári ideológusok gyakran állítják. A marxizmus „bol- 
dogságellenességének” feltételezői végtelen nagy elvi tévedés
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áldozatai. A világ legtermészetesebb dolgaként ragaszkodnak az 
élet valamilyen transza ndens értelemadó eszméjéhez, s nem 
ismerik fel, hogy a mindennapi gyakoilat, a köznapi cselekvés, 
közvetlen munkánk, tevékenységünk -  tehát a legkézzelfogha
tóbb dologi és emberi viszonyok a% élet ér telem adói. A marxizmus 
éppen ezeknek a kézzelfogható dologi és emberi viszonyoknak 
a megváltoztatására irányul, ennek a forradalmi átalakulásnak 
az ideológiája. így valóban ékesszólás helyett, magára a gyakor
lati létre s a tennivalókra irányítva a figyelmet, adja az emberek 
kezébe boldogulásuk és boldogságuk kulcsát, az értelmes élet 
éJhetésének útját-módját. A marxizmus nem valami végtelen, 
földön túli, átfogó és örökérvényű eszmékben keresi az élet 
értelemelvét, hanem a legmulandóbb gyakorlati dolgokban. 
És az élet értelemelvének évezredes keresésében ez a felismerés 
jelent forradalmian újat: nem egy örökérvényű elvont elv, 
hanem evilági múlandó dolgok az élet érték- és értelemadói 
(értelemhordozói), s éppen azáltal, hogy mulandóak.

Ahogy maga a történelem, úgy az egyes emberek személyes 
élete is a legmulandóbb dolgoktól kapja fényét. Nagy történel
mi változások, mozgalmak, forradalmak, törekvések a népek 
életében; nagy egyéniségek küzdelme: győzelme vagy elbukása, 
maga a harc a változásért, a visszatartó erőkkel szemben, törté
nelmi mértékkel mérve mindig csak egy pillanat, ám ez az idő
beli végesség mit sem von le az esemény értékéből, történelmi 
jelentőségéből.

Nem könnyű azonban rátalálni mindennapi egyedi életünk
ben a múlandó dolgokban rejlő értékekre. Kétségtelen, hogy 
egyrészt maga az átélt élmény tartalma lesz a mérvadó, másrészt 
azonban legalább ennyire jelentős az is, hogy miképpen éljük 
át, hogyan eszmélünk rá átélt élménytartalmainkra, ezek össze
függéseire. Az összefüggések felismerésének hiányában az em
ber, függetlenül az élmény tartalmától, tompán, érzéktelenül 
megy el minden mellett, ami megesik vele. Nem fogja fel, nem 
érzi át az esemény hátterét, mint a ,,sors”  soron levő lépését 
fogadja a történteket, ami így nélkülöz minden értelemadó 
hátteret. Ezért nem elégedhetünk meg pusztán a társadalmi
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gazdasági körülmények megváltoztatásával. Foglalkozni kell 
az emberek tudat- és élményvilágával is, s életük értelemadásá
nak kérdésével. Mert -  a gyakorlati élet tanulsága int erre -  
nem elég kinőni a vallásosságot, irracionalizmust, idealista 
világnézetet, ha ez a „kinövés” csupán arra elég, hogy ezután
-  létérzéseink rendszerezését, s életünk értelemadását illetően
-  a polgári realizmus, ateizmus, vagy a vulgáris materializmus 
hálójába essünk.

Nem könnyű a múlandó dolgokban felismerni az életnek 
értelmet adó tartalmat más okokból kifolyólag sem. Az ember, 
mire felnő, valahogy megszokja, hogy teleologikusan nézze és 
értékelje az eseményeket. Minden jelenség értelmét a jövőhöz 
viszonyítva keresi, mintha mindennek ténylegesen csak egy ké
sőbbi, távolabbi esemény kedvéért lenne értelme. Megvan en
nek a beállítódásnak a maga értelme és jelentősége; enélkül 
elképzelhetetlen a céltudatos cselekvés és a jövőformálás. Ám 
az már kétséges, hogy ezt a jövőt olyan mohósággal kell-e si
ettetni, hogy időnk se maradjon a „most” , a velünk éppen meg
eső élmények kimerítésére. így aztán, mivel értelmet mindig 
csak a jövőben látunk, és az elértnek emiatt siető tovatűnését 
várjuk, könnyen maradunk üres kézzel az élet értelmének konk
rét tárgyát keresve. Más életét tekintve már könnyebb belát
nunk, hogyan nyargalnak át sokan életükön.

Az életnek ebből az érzelmi és értelmi elhibázottságából 
megannyi örömforrás marad feltáratlanul, amelyekre pedig le
hetőséget nyújtott volna a lét. Ha a jelen mindig csupán türel
metlen várakozás arra, amit majd a jövőtől remélünk, az élet 
tartalma élményjellegében szárad el, s visszatekintve az így leélt 
életre, gyakran csak az események csontváza marad meg.

Amit azonban ily módon a boldogabb élet feltételeként szá
mon kérünk az emberektől, az nem kevesebb, mint hogy legye
nek költők s bölcsek egy személyben. Aligha reális követelmény. 
Az okokat keresve megintcsak visszajutunk a gazdasági-társa- 
dalmi feltételekhez, a világhoz, amely a maga körülményei sze
rint formál -  és deformál -  embereket.
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Anyagi lét és szellemiség — ez az önmagát látszólag újra és 
újra bezáró kör, amely csak történelmi léptékben spirál, gyak
ran okoz türelmetlen kétségbeesést. Megy-e előre valamit a vi
lág? Van-e egyáltalában értelme az egész folyamatnak? És ha 
nincs, lehet-e értelmes az ember élete?

Gondolkodásunk hajlik aira, hogy ez utóbbi kérdésre tagadó- 
lag válaszoljon. így azonban eleve feltételeznénk, hogy csak egy 
értelemmel felruházott, tökéletes világ nyújthat alapot értelmes 
életnek. Ez azonban egyáltalán nem állja helyét. A tökéletes 
világ eszméje az emberi cselekvés értelmét semmisíti meg. Ahol 
minden tökéletes, ott munkánkra, képességeinkre, akaratunkra
— vagyis ránk — semmi szükség. Értelmes életet csak olyan világ 
nyújthat, amelyben helye van a tökéletesítésnek, ahol az ember
nek éppen munkájával, tehetségével kell megvalósítania, létre
hoznia egy új világot. Ettől függetlenül a világ önmagában véve 
sem értelmes, sem értelmetlen. Nem benne rejlő elvont elvek 
alapozzák meg „értelmességét” , s a jövő sem tekinthető vala
milyen értelemelv önmegvalósulásának. Ami értelem van a vi
lágban, azt az ember vitte bele.

Az ember számára a világ, a lét önmagában pusztán lehető
ség. És a létezésben éppen az a felemelő és szép, hogy adva a 
világ s hozzá az embernek a lehetősége, hogy esze szerint ked
vére formálja ezt a világot. Aligha állítható, hogy e munka s 
lehetőség eredményeként a történelem a kristálytiszta értelem 
teljesülése. Az egyedi céltevékenység, törekvés eltűnik az össz- 
folyamatban. Az egyedi érdekekből, erők és hatalmak harcának 
szövevényéből olyasmi áll rendszerint elő, amit abban a foimá- 
ban senki sem jelölt meg célként. Nem mindig az értelem dom
borodik ki az előállt helyzetből. Mert miféle értelemmel van 
felruházva pl. jelen világunk, amelyben a legtöbb tudás, pénz 
és erő arra megy, hogy az önmegsemmisítés pokla felé vezető 
különböző utakat egyengesse?

Téves lenne azonban azt hinnünk, hogy az efféle értelmetlen
ség a különböző érdekek ütközése miatt szükségszerűen áll elő. 
Más rejlik emögött. Az embeiek sors- és világformáló joga csak 
elvileg adott mindenki számára. A gyakorlatban más a helyzet,

83



hatalmuknál és erőpozíciójuknál fogva az emberek feje fölött 
azok a kevesek döntenek, akik maguknak tartják fenn a világ
formálás -  s így szükségképpen mások élete értelemadásának -  
kizárólagos jogát.

84



UTÓSZÓ

A GEMMA sorozatban, amelynek keretében ez a tanulmánykö
tet megjelenik, eddig pályakezdő fiatal költők első köteteit 
adták ki. Az itt közzétett tanulmányok szintén egy pályakezdés 
termékei, ugyanúgy magukon viselik az útkeresés jellegzetes 
nehézségeit, de -  tanulmányokról lévén szó -  számos sajátos 
probléma is jellemzi őket.

Ismeretes, hogy az irodalmi alkotásokban a tartalom és a for
ma viszonya más, mint a tudományos értekezésekben. Amíg 
például a versben ez a viszony megbonthatatlan, a tanulmány 
gondolati anyaga akár többször is új formába ágyazható. Néha 
már az is elég, hogy újraolvassuk és átgondoljuk azt, amit 
meggyőzőnek vélt okfejtésként korábban papírra vetettünk, 
hogy a váratlanul támadt újabb ötl< tek, találóbbnak látszó 
fogalmak, összefüggőbbnek érzett asszociációk birtokában 
már szűknek, egyoldalúnak, görcsösnek is találjuk gondolataink 
adott formában való kifejtését. Hogy a további tépelődés, az 
újabb ismeretek és olvasmányélmények „formaromboló” ha
tásáról már ne is beszéljünk.

Ez a kötet, jelen formájában, már 1976 májusában készen állt 
kiadásra. És ha két év a tudományos okfejtések és filozofikus 
elmélkedések gondolati érvényességének „elévülése” szempont
jából talán még nem is tekinthető kritikus időnek, pályakezdés 
elején, vagyis a valóság első gondolati „megrohamozásának” 
köztudottan türelmetlen időszakában, ez mégiscsak jelentős 
idő. Jelentős már azért is, mert az ilyenkor még talán természe
tesen jelentkező „túlméretezett” igények és törekvések mellett, 
velük egyidőben, fokozottan jelen van a megvalósítottál szem
beni elégedetlenség is. Olyannyira így van ez, hogy ami egyik 
nap még gyötrő gondolati erőfeszítésként vágyott cél, azt meg
valósultával, a türelmetlen önkorrekció másnap már meg is 
semmisítené. A megoldás azonban mégsem lehet az, hogy fo
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lyamatosan átdolgozzuk, szüntelenül újraírjuk azt, amit egyszer 
már papírra vetettünk. Két okból kifolyólag sem. Először is 
azért nem, mert ha végül is nem sikerült megnyugtató formába 
rendezni gondolati törekvésünket, ha nem -  vagy nem egészen -  
azt mondtuk el, amit voltaképpen szerettünk volna, ez az elé
gedetlenség újabb munkákban úgyis megoldást keres a maga 
számára. Másodszor pedig azért nem célszerű életünknek egy 
későbbi időszakából visszanyúlva nyesegetni, „kozmetikázni” 
korábbi gondolatainkat, mert tulajdonképpen tévedéseinket 
kendőznénk el e szemérmes korrekcióval, s ez mind önmagunk
kal, mind másokkal -  olvasóinkkal -  szemben méltánytalanság 
volna.

A kötet alapjául szolgáló tanulmányok nagy része különböző 
folyóiratokban már korábban megjelent. Elsősorban azonban 
a Híd volt az, amely a szerző számára afféle „műhelyként” 
szolgált. Nem is túlzás talán műhelyről beszélni, ha arra gondo
lunk, hogy ennek a fótumnak a jellege -  mind a szerkesztés 
igényessége, mind az olvasótábor összetétele -  nagymértékben 
meghatározta az elemzésre kerülő lélektani-filozófiai kérdések 
tárgyalásának módját és mikéntjét. Nem határozott elvárások 
egyoldalú kielégítéséről volt mégsem szó, hanem éppen ellen
kezőleg, az együttműködés termékenyítő kölcsönösségének jó 
példájáról. Ahogyan a Híd szerkesztési koncepciója közeledett 
nyitottságával az ember személyi és társadalmi problémáinak 
mind szélesebb körű, többrétű társadalomtudományi megraga
dása felé, úgy realizálhatta a szerző is azt a célkitűzését, hogy a 
szaktudományos-filozófiai problémák „zártkörű” tárgyalása 
helyett, közelítsen a szélesebb olvasótábor felé. Ma már -  két 
év távlatából -  a szerző kellő kritikával tudja tudomásul venni, 
hogyan s miben kellett volna ez irányban még tovább mennie, 
így például, bár szándéka szerint eleve igyekezett szakítani 
a szaktudományos szövegmerevítés divatos allűrjeivel, vala
mint az elvont filozófiai fejtegetések homályos mélységeinek 
örökké kísértő veszélyeivel, az általa óhajtott és kívánatosnak 
tartott „esszéizáló” stílus szubjektív hangvételének, közvetlen
ségének és kötetlenségének mégsem tudott kellőképpen érvényt
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szerezni. Mégpediglen azért nem, mert -  a még közeli -  iskola’ 
évek „szakdolgozat-merevsége” , illetve a társadalomtudományi 
értekező próza általánosan tapasztalható ,,görcsössége” , olvas
mányélményként, reflexszerűen visszaüt még ezekben az első 
önálló gondolatkísérletekben. Ugyanakkor tudnunk kell azt is, 
hogy az itt közzétett tanulmányok, már eddigi „engedményeik
kel” is, „megszegték” a modern tudományos értekezések szi
gorú merevségének követelményeit, a végsőkig fokozott sze- 
mélytelenítés kritériumaival szemben már nem eléggé „kor
rektek” . És ekként már maga a „műfaj” az, ami problematikus
sá válik. Szükségképpen jelentkezik ez minden esetben, amikor 
a merev sablonokhoz kötött (nehezen érthető, s még kevésbé 
élvezhető) „tudományos” gondolatkifejtés helyett közeledünk 
a szubjektivebb hangvételű és kötetlenebb „irodalmi” kifeje
zésforma felé.

Többről van persze itt szó, mint pusztán stiláris kérdésről. 
Mivel a kifejezésforma nem egyéb mint gondolkodási séma, 
a szentesített sablon szívósan ellenáll az új formában megragad
ható gondolatok érvényszerzésének. így a szaktudományos 
gondolatkifejtés követelménnyé és kritériummá rögzült sémái 
is szemben állnak bizonyos valóságtartalmak tudományos igé
nyű kifejtésének lehetőségével. És a szerző éppen ezzel a gon
dolkodási sémával került összeütközésbe. Az új kifejezésforma 
keresése -  más kérdés persze, hogy milyen sikerrel - ,  ennek 
már csak szükségszerű következménye.

Mindez természetesen mélyen összefügg a szerző témaválasz
tásával, érdeklődésének sajátos irányával, illetve azzal az általá
nos gyakorlattal, hogy a tudományos kutatásokban valamilyen 
hamis tudat, gondolkodási séma folytán a kutatók diszkréten 
elhárítják maguktól az emberi élet szubjektív vonatkozású 
kérdéseinek tárgyalását. Ami kétségkívül furcsa gyakorlat, ha 
meggondoljuk, hogy az ember, a maga konkrétságában, csak 
mint személy, a társadalmi-anyagi viszonyoknak csak mint szub
jektív vonatkozása létezik, s hogy éppen ezért számára — szem
ben önállósult tudománya „immanens” célkitűzéseivel és látó
szögével -  társadalmi létének mindennemű sajátossága kizáró
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lag csak a szubjektív személyi viszony konkrét formájában nyer 
közvetlenül értelmet és jelentést.

Hogyan lehetséges mégis, hogy az ember személyes mivoltá
ban, tehát életének konkrét, személyes vonatkozásaiban, még
hozzá mind a kutatómunka gyakorlatában, mind a tudományos 
tudatformában kisemmizetté vált és mellőzötté?

A társadalmi-emberi viszonyok valóságának bonyolult össze
függésrendszerét, pontosabban ennek a viszonyrendszernek 
egy-egy részelemét -  a specializálódás széttöredezettségével -, 
egymástól elkülönült tudományágak elemzik. Az ember azon
ban társadalmi-anyagi létfeltételeinek ezt a bonyolult viszony- 
rendszerét nem töredezve, nem részekre szabdalva éli meg, 
hanem mint személyes életének egységes egészét. Számára épp 
annak az egységnek van a legfőbb éltelme -  hiszen e? az ő élete!

amit a különböző tudományágak, mint táisadalmi-emberi 
viszonyaink sajátos aspektusait, részekre tördelnek, s ekként 
megszüntetnek.

A szerző viszont e tanulmánykötetében -  mind a kérdésfel
tevéseiben, mind témaválasztásaiban -  a társadalmi valóságnak 
éppen ezt, az éLt személyi élményreflexiókban megélt egészét 
helyezi vizsgálódásának középpontjába: a tudományos „munka- 
megosztással” felparcellázott, s a részelemzésekben szétbomlott 
világnak a személyi létben megnyilvánuló egységét keresi -  
az élet élménytartalmában.

Az élmény -  az ember számára -  a lét evidenciája. Ez volna 
a szerzői alapállás lényegének axiomatikus sűrítése. Más oldal
ról körüljárva a kérdést: a szerző -  mind jelen kezdeti, mind 
remélhető későbbi -  vizsgálódásaival annak elméleti tisztázásá
hoz szeretne hozzájárulni, hogy társadalmi-emberi viszonyaink 
sajátosságai hogyan és miként nyilvánulnak meg személyi éle
tünk szubjektív élményreflexióiban, hogy egy-egy életérzés 
tartósságában és nyomasztó hangulatként való személyiségbom
lasztó, életsorvasztó hatásában, az ember történelmi-társadalmi 
létének aktuálisan miféle ellentmondásai lepleződnek le és 
nyernek tiagikus megfogalmazást...

Ezeket, és más hasonló kérdéseket lenne hivatott a létélmény-
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elemzés feltárni. De már pusztán maga ez a szándék is -  függet
lenül gondolati megvalósításától, intellektuális krrtelezettsé- 
gének színvonalától -  a pozitivista hagyományokon nevelke
dett társadalomtudományi gondolkodás számára főbenjáró bűn. 
Ma sokan vannak még, akik nem kis aggodalommal és gyanak
vással tekintenek erre a különös „tudományos diszciplínára” , 
nem titkolva, hogy az irracionalizmus melegágyát, a metafizika 
valaminő új formáját látják benne. Mi tagadás, a történelem 
vargabetűi folytán a marxista elméleti munkák sem igyekeztek 
mihamar eloszlatni ezeket a kétségeket. Ellenkezőleg, a személyi 
kultusz és a dogmatizmus hatására e téren valóságos tudományos 
vákuum jött létre. Ennek a szembeszökő elméleti űrnek nyug
talanító-serkentő hatása ma már egyre-másra érezhető. Meg
indult a marxista társadalom-tudományok termékeny differen
ciálódása, „zöld fényt” kaptak az évtizedekig „illegalitásba” 
szorult tudományágak, s általában nyitva az út a társadalmi 
valóság makro- és mikro változásainak elemzése és értelmezése 
felé. De az „élet” , a személyesen megélt lét, a konkrét élmény
reflexiókban reprezentálódó társadalmiság, általában együttélési 
viszonyaink jellegzetességeinek szubjektív megnyilvánulásai, 
ma is mint kétes ideológiai hátterű problémakör él még sok 
ember fejében.

Előítéletekkel, gondolati elfogultságokkal nehéz szembeszáll
ni. Érvelni csak művekkel érdemes, ezek beérését viszont siet
tetni nem lehet türelmetlenséggel, mint ahogy a szkepszis sem 
késleltetheti beérésüket.

Persze, az emberi gondolkodás mindenféle formája magában 
hordozza a tévedés lehetőségét. Fokozottan áll ez az új útkere
sésre, amely érthetően sokkal nagyobb gyorsasággal óhajtja 
realizálni, sokkal nagyobb mohósággal szeretné bizonyítva 
látni saját lehetőségeit, mint az érdemeikkel már büszkélked
hető, ám voltaképpen már lehetőségeiket is „kifutott” tudomá
nyos kutatások. Önmagában véve azonban, pusztán az a kö
rülmény, hogy az élményeinkben összeálló személyi-társadalmi 
viszonyaink valóságegyüttesét tesszük meg érdeklődésünk 
irányjelzőjévé, semmivel sem növeli jobban a veszélyt, hogy
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gondolatmenetünk irracionalizmusba fullad, mint amennyire 
magában hordozza ezt a veszélyt a társadalmi-emberi viszonya
ink szaktudományos felparcellázottságával járó életidegenség. 
Mert ahogyan az élményeinkben megragadott lét magyarázata 
magában hordozza az egységes, de felületes megoldási kísérle
tek lehetőségét, ugyanúgy az élet „viszonylagossága” helyett 
az objektivációk „egzaktságába” -  az élet eleven arca helyett 
ennek eltárgyiasult, „halott” formájába -  kapaszkodó szaktu
dományos tárgyleszűkítés, megfelelő viszonyítási pont nélkül, 
eltúlozhatja az általa vizsgált elkülönített valóságmozzanatok 
jelentőségét.

A társadalmiság objektivációs alapja, s ezeknek az anyagi és 
szellemi formában eltárgyiasított emberi viszonyoknak a konk
rét szubjektumban való pszichikus megnyilvánulása, egyaránt 
szerves tartozéka az ember létének. Éppoly tévedés lenne ezért 
a társadalmi-emberi viszonyok különböző objektivációs formáit 
kizárólag csak a maguk elvont, tárgyiasult létében vizsgálni, 
vagyis az emberi létet depszichologizálni, mint amilyen ostoba
ság volna együttélési viszonyaink sajátosságait kizárólag az 
emberi pszichikum valaminő belső sajátosságaival -  a lélek 
idealista koncepciójával -  magyarázni. A különböző társadalmi 
objektivációkban rögzült anyagi és szellemi viszonyok, és ezen 
viszonyok személyi élménnyé szerveződésének dinamikus 
pszichikus formái, a valóságban elszakíthatatlanok egymástól. 
E két megnyilvánulási forma valójában ugyanazon létbeli tar
talomnak másnemű kifejeződése csupán. A lét formaváltozásai
nak folytonosságát, dialektikus átalakulását szüntetnénk meg 
azáltal, ha ezt az egységet ontikus értelemben megbontanánk, 
ha ezen egység bármelyik oldalát a másik rovására kiemelt, 
vagy kizárólagos szerephez juttatnánk.

így tehát -  a fentebb elmondottak alapján -  nincs az a szub
jektív élményreprezentáció bennünk, amelynek valamiképpen 
ne lenne reális társadalmi tartalma, amely tehát nem társadalmi
emberi viszonyaink bonyolult szerveződésének következménye 
volna. Bizonyságot és érvényt szerezni mindennek természe
tesen nem lehetett célja ennek a szerény tanulmánykötetnek.
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Későbbi munkákra vár ennek a bonyolult kérdéskörnek árnyal
tabb tárgyalása és részletesebb kifejtése. Jelen munkájával a 
szerző már akkor is elértnek tekinti célját, ha e2 új kutatási 
terület iránt sikerült felkelteni az olvasó érdeklődő kíváncsisá
gát.
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