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bben a cikkben arról olvashatsz, hogyan is 
működik testi-lelki energia-háztartásunk, ennek 
megismerésével pedig könnyebben elfogad-

hatjuk a bennünk zajló folyamatokat, vagy éppen 
befolyásolhatjuk őket, például energikusabbak 
lehetünk. Három téma köré csoportosítom üzenetem: 
 
I. Az energia, a stresszre adott válaszmintáink és a 
testi-lelki egészség kapcsolata 
 
II. Mire van szükségünk az energikussághoz? 
 
III. Mit tehetek az energikusságért, hogyan lehetek 
energikusabb? 
 

 
I. Az energia, a stresszre adott 
válaszmintáink és a testi-lelki egészség 
kapcsolata 
 
Az energia szót tudományos körökben 
fizikai folyamatokra értelmezik, miközben a 
köznapi nyelv és néhány szakterület 
beszélnek lelki energiáról is, pl. a 
komplementer gyógymódok vagy a 
pszichológia egyre több irányzata (központi 
fogalom pl. a szomato-pszichoterápiákban). 
Egységes definícióról nincsen tudomásom, 
úgy tűnik, az energia kifejezéssel illetnek ma 
sok olyan jelenséget a belső, testi folyamatok 
és állapotok gazdag élményvilágából, 
amelyekre egyszerűen nincsen más 
szavunk. Ennek részeként az energikusságot 
gyakran éberség, elevenség, tettrekészség, 
koncentráció, (gondolati) frissesség leírására 
használjuk, és általában a pozitív han-
gulathoz, a lelki egészséghez és jólléthez 
kötjük. Rokon szavak lehetnek az életerő, 
vitalitás. 

 
Az energiaszintünk ciklikusan hullámzik a nappalok-
éjszakák, ill. évszakok váltakozásával, ugyanakkor 
hatással lehet rá bármilyen minket ért változás és az 
arra adott válaszunk. Minden változást, ami 
egyensúlyunkból kimozdít, stressznek nevezünk. „A 
stressz az élet sója”, ismerte fel Selye János, világhírű 
magyar orvoskutató, és idézték többen azóta is. A 
stressz tart minket változásban, próbára teszi és 
alakítja megküzdési stratégiánk tárházát. A külső és 
belső változásokat a testünk érzékeli, és a központi 
idegrendszeri feldolgozás révén vagyunk képesek 
értékelni azok jelentőségét a számunkra. Felmérjük – 
akár tudattalanul - a változás valószínű kimeneteleit 
(jutalmak és veszélyek), és a helyzetre illő és 
személyiségünkre jellemző választ indítunk. A válasz 
nemcsak viselkedésbeli, ugyanígy része a gondolati-, 
érzelmi-, idegi-, izom- és zsigeri reakció is. 
 
A viselkedéses válasz ezerféle lehet, indíthatunk 
agresszív támadást, kiabálhatunk, lefagyhatunk, 
megnyugodva hátradőlhetünk, lelkesen feloldód-
hatunk, izgatott készenlétbe kerülhetünk... Hat 
választípust különíthetünk el aszerint, hogy a kiváltó 
helyzet biztonságos, vagy veszélyes, ill., hogy vá-
laszként az energiát felhasználjuk, vagy épp 
ellenkezőleg, az energiát elraktározzuk (lsd. Alan 
Fogel: The Psychophysiology of Self-Awareness, 148. 
o.): 
 

E 
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Az idegi-zsigeri válaszok (neuroendokrin reakciók) a 
viselkedéssel összhangban szintén kapcsolatban állnak 
az energia-háztartással, két fő tengelyük az autonóm 
idegrendszer és a hypothalamus-agyalapi mirigy-
mellékvesekéreg rendszere. 
 
Amennyiben a változásra adott válaszunk az energia 
felhasználása (éberen figyel, küzd, vagy menekül), az 
autonóm idegrendszer szimpatikus része mozgósítja a 
belső forrásokat, felkészíti a szervezetet a terhelésre és 
teljesítményre. Az általa kibocsájtott adrenalin többek 
között felpezsdíti a vérkeringést, a noradrenalin pedig 
aktiválja az idegrendszert. Ezen folyamatokkal 
karöltve, a mellékvesekéreg egyik belső szteroidunkat, 
a kortizolt bocsájtja ki, mely vércukrot és más 
tápanyagokat szabadít fel, ill. a szteroid gyógy-
szerekhez hasonlóan gátolja az immunrendszer 
működését. 
 
Amennyiben a változásra adott válaszunk az energia 
raktározása (pihenés, lefagyás, ájulás), úgy működésbe 
lép a paraszimpatikus rendszer, a szimpatikus 
rendszer pedig gátlás alá kerül. A szervezet újjáépítése 
történhet ilyenkor, felélénkül az emésztés, a 
tápanyagraktározás és az immunrendszer meg-
erősödik. 
 
Az izom-válasz a mozdulatokon és a hangadáson kívül 
lehet az alapfeszültség (tónus) változása. Az energia-
raktárok mozgósításakor az izmok tónusosan 
összehúzódnak, készenléti állapotba kerülnek. 
Szerencsés esetben az energia elhasználását feltöltődés 
követi, ekkor az izmok is ellazulhatnak. Ám a tartós, 
feloldatlan stressz állandó testi feszültséget okoz, ami 
izom- és ízületi fájdalmakhoz vezet, a légzőizmok 
tónusos feszültségén keresztül pedig beszorítja és 
felületessé teszi a légzést. Lazító (relaxációs)- és 
légzőtechnikák elsajátításával megérezhetjük és 

elengedhetjük izmaink feszültségeit. Az izmaink 
folyamatosan információval látják el agyunkat saját 
állapotukkal kapcsolatban, így hatással lehetnek az 
energiaszintünkre és hangulatunkra (Hilty et al. 
2011). Példaképp: az edzett, ugyanakkor ellazult 
izmok a vitalitás, lelki erő érzését adhatják, a feszült 
izmok a feszültség érzését, a kimerült izmok a 
fáradtság érzését. 
 
A testi- és lelki stresszválaszaink egymással szoros 
kölcsönhatásban, összetett mintaként működnek. Pl. 
vagy az energia felhasználása, vagy -raktározása a 
gondolatok, érzelmek, viselkedés, idegek, izmok és 
zsigerek hálózatának több, vagy akár összes 
elemében egyszerre jelenik meg. Így mindazok 
számára, akik a testi és lelki egészség kapcsolatára, a 

mentálhigiéné testi betegségek megelőzésében és 
kezelésében játszott szerepére kerestek bizonyítékokat, 
fontos tudományos területté vált a stressz. A kutatók 
érdeklődésének középpontjába az utóbbi évtizedekben 
a kortizol került (lsd. fent), hisz könnyű mérni (a 
nyálból is kimutatható), lassan bomlik (a hajunk 
legalsó kb. 1 centimétere képet ad az elmúlt hónap 
megélt stressz-szintjéről), szemben a vérben szállítódó 
és bomlékony adrenalinnal. A kortizoltengely 
egészséges működését (stresszhatásra aktivitása 
megnő, majd a stresszhelyzet elmúltával lecsökken) és 
ritmusát (reggel felszökik, majd napközben 
folyamatosan csökken) összefüggésbe hozták az 
energiaszinttel (vitalitással), hatékony stresszkezelő 
stratégiákkal, a megélt stressz csökkentésével, jólléttel 
és a testi panaszok alacsonyabb számával. 
 

 

Az energia 
raktározása 

Egyensúly az 
energia-

felhasználás és 
–raktározás 

közt 

Az energia 
felhasználása 

Biztonság 
feltöltődés 
(pihenés, 

kikapcsolódás) 

bevonódás 
(engagement) 

éber 
figyelem 

(vigilancia) 

Veszély, 
kihívás 

immobilizáció 
(lefagyás, 

ájulás) 

figyelmi 
beszűkülés és 

feloldódás 
(abszorpció, 

flow) 

üss-vagy-
fuss 

(Canon-féle 
vészreakció) 
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A kortizolválasz szélsőséges eltérését (akár felfelé, akár 
lefelé) ugyanakkor az egészség romlásához kapcsolták. 
Egyrészről a megküzdőképességünket meghaladó 
stresszt a kortizol magas szintjével kötötték össze, 
mely az immunrendszer gyengítésén keresztül 
felelőssé tehető a fertőzésekkel szembeni esendőségért, 
és részt vehet a daganatos betegségek kialakulásában 
is. Másrészről, a tartósan fennálló stressz hatására 
kialakulhat a szervezet szimpatikus rendszerének 
kimerülése, egy tanult tehetetlenség, mely a 
kortizolszint és a kortizolválasz csökkenésével jár 
(hypocortisolism). Ennek következménye lehet az 
immunrendszer fellángolásán keresztül a fáradtság, 
lehangoltság (sickness behaviour), valamint 
gyulladásos folyamatok (pl. reuma) és fájdalmak (pl. 
hát-, derék-, fejfájás) felerősödése. Gyakran a súlyos 
traumán átesettek körében (PTSD: katasztrófát, 
háborút, családi erőszakot követően), ill. a tartós és 
kontrollálhatatlan stresszben kiégők (burn-out) figyelik 
meg a kortizoltengely alulműködését, a tartós 
fáradtságot és funkcionális fájdalmakat. 
 

 
 
Fontos lehet hangsúlyozni, hogy egy válaszminta 
önmagában véve mindig elfogadható (pl. az agresszió, 
és a lefagyás is...), sőt, az adott helyzetben az egyetlen 
eszköz lehet az életben maradásra. Ezek az összetett 
stratégiák az evolúció kezdete óta tétetnek próbára, 
választódnak ki és érlelődnek. Egyedfejlődésünk során 
próbáljuk ki és raktározzuk el mindazon stratégiáknak 

a készletét, amellyel felelni tudunk a változásokra és 
rögzítjük annak a bölcsességét, hogy számunkra 
melyikkel felelet milyen helyzetre a leghatékonyabb. 
 
II. Mire van szükségünk az energikussághoz? 
 
Mi vihet közelebb Téged a stresszválaszok hatékony 
kiválasztásához, figyelmes Olvasóm? 
 
E fenti kutatási eredményekből is kitűnhet, hogy az 
egészségünket segít megőrizni, ha többféle 
válaszmintával rendelkezünk, melyek közül 
rugalmasan választhatjuk ki a helyzet kihívásaihoz 
megfelelőt. Az egészség felborulásához pedig az vezet, 
ha huzamosabb ideig egyetlen vagy kevés válaszminta 
működik bennünk. A stresszoldásra és lazításra 
ugyanakkora szükség van, mint a stresszre (hisz 
szerepet játszik pl. az éberség, izgalom, és a 
szocializáció fenntartásában). 
 
Az adott helyzetben hatékony és kellemes 
stresszválasz szabad kiválasztásában segíthet az 
önismeret és a testi tudatosság. Saját magunk 
megismerése és belső világunk érzékelése 
hozzájárulhat, hogy 1.) felismerjük a saját  
válaszmintáinkat, és szabad választással használjuk 
őket, újakat tanuljunk, 2.) megérezzük, az adott 
pillanatban mire van szükségünk (pl. feltöltő pihenésre 
vagy izgalmas kalandokra), és 3.) időben, súlyosabb 
testi-lelki betegségek kialakulása előtt felismerjük az 
egyensúly felborulását és azt is, hogyan állíthatjuk 
vissza (Bakal: Minding the Body). A tartós 
energikussághoz szükség van a vele egyensúlyban 
lévő feltöltődésre és pihenésre is, látszólag paradox 
módon az energiátlanságra! (Egyes kutatók szerint az 
energiahiány, sőt a depressziós gének evolúciós 
előnye, hogy a pihenő viselkedésválaszon keresztül 
segíti a szervezet regenerálódását.) 
 
A stresszválaszainkat fogantatásunktól és szü-
letésünktől kezdve alakítják külső hatások, 
meghatározó az anyával, családunkkal és tágabb 
környezetünkkel való kapcsolat. A biztos kötődés 
édesanyánkkal -vagyis annak az élménye, hogy 
számíthatunk rá a bajban, és hogy segít nekünk 
megküzdeni a minket érő stresszel-, az alapja annak, 
hogy később saját magunkról gondoskodhassunk, és 
megadhassuk magunknak azt, amire szükségünk van. 
A szocializálódás, a társas támogatás keresése 
önmagában egy hatékony stresszválasz lehet, így a 
családi fészek és az utána szövődő kapcsolataink és 
közösségeink fontos források lehetnek az 
energikusságnak. Ezért, mielőtt kizárólag saját 
magunkban keresnénk az energia kulcsát, érdemes 
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megvizsgálni a velünk kölcsönhatásban álló szűkebb 
és tágabb környezetünket: családokat, iskolákat és 
munkahelyeket, a jelenlegi társadalmakat és civi-
lizációt. Személyes benyomásom, kórházi tapasz-
talatom és tudományos olvasmányaim alapján 
kultúránk részesei nem ritkán szenvednek az 
energiahiányától, és ezzel párhuzamosan jellemző a 
közösségekre a külső motiváltság és merev 
szabályelvűség, mely a saját megküzdőképesség és 
belső motiváció, önismeret és szabad döntés rovására 
dolgozhat. 
 
Szülőről gyerekre szállhatnak és maradhatnak fent 
azok a válaszminták és sémák, amelyek egyes 
részeinket gátolják, csonkítják az önismeretet, és külső 
szabályokat helyeznek belső motivációink elé (lsd. Eric 
Berne: Sorskönyv c. könyvét, vagy Birtalan Balázs: 
Sorsköny nélkül c. korábban is idézett blogját). Pl. egy 
maximalista anya normákhoz való könyörtelen 
ragaszkodása továbbélhet gyermekében a „Légy 
tökéletes!” parancs formájában. Vagy egy alkoholista 
apa gyermeke a szülői gondoskodás hiányában nem 
tanulja meg, hogyan kapcsolódhat másokhoz, és a 
támogatás hiányát felnőttkorában is függőségben 
elégítheti ki (pl. szerhasználat, munkamánia). 
 
A válaszminták nemcsak egyes személyek és családok 
sajátja, áthathatják az egész kultúrát, hatással lehetnek 
egy társadalom működésére. Megjelenhet pl. az 
oktatásban az intézmény-központú nevelés, mely az 
egyéni, belső érdeklődés helyett elvekre és szabályokra 
fekteti a hangsúlyt, ellentétben a gyerek-központú 
neveléssel (interjú Vekerdy Tamással). Ugyanígy, a 
munkahelyek (pl. a hírhedt multik) döntő része is 
hosszú időn keresztül, vagy a mai napig is, a 
termelést és profitot helyezik előtérbe, hiába alapul 
mindez a „munkaerő” energikusságán, a 
feltöltődés lehetőségén és a belső motivációk 
kiélhetőségén. 
 
A válaszminták öröklődése és lassú 
változtathatósága egyrészről evolúciós előny lehet, 
hisz minden újabb stratégia teszteléséhez időre és 
tapasztalatra van szükség. Lehetséges, hogy 
„nyugati” civilizációnk az emberiség egyik 
próbálkozása a sok közül, fajunk történetének 
időben eltörpülő szakasza, sőt, a civilizáció-
kritikusok egy része szerint t korántsem a 
legsikeresebb (lsd. D. Quinn: Izmael). Pl. „az 
életnek egyetlen helyes útja van” meggyőződés 
(mém) általános jellemzője lehet civilizációnk 
eszmerendszerének, ami nemcsak ahhoz vezet, 
hogy tagjai életük végéig ragaszkodjanak egyetlen 
stratégiához, bezárva a kaput a szabad választás és 

spontaneitás előtt. Erősítheti az elképzelést, mely 
szerint az emberi faj az állatvilág felett áll, 
terjeszkedésünk érdekei az ökoszisztémánál előbbre 
valók, elidegeníthet és szétkapcsolhat a természettől. 
 
A fentiek alapján három szükséglet emelhető ki, 
amelyek kielégülése feltétele az energikusságnak: 
 
 önismeret és szabad döntések (autonómia), 
 stresszválaszaink arányban álljanak a kihívásokkal 

(kompetencia) és 
 támogatás és tanulható minta a környezettől 

(kapcsolódás). 
 
Ez összhangban áll a Self-Determination Theory 
alapszükségleteivel (míg mások pl. öt, ezzel átfedő 
alapszükségletet neveznek meg). 
 
Összegezve, az energikusság a változásokra adott 
válaszmintáink része. Szoros kölcsönhatásban mű-
ködik a viselkedéssel, gondolatokkal és érzelmekkel, a 
testi (idegi-, zsigeri-, izom-) válaszokkal. Így az 
energikusság pontos jelzőkészüléke egész szer-
vezetünk egészségének, a vitalitást felváltó fáradtság 
egy figyelmeztetés lehet az egyensúlyból való 
kibillenésről, egy felhívás a pihenésre, feltöltődésre. Ha 
tartósan figyelmen kívül hagyjuk e jelzéseket, 
hosszútávon testi- és lelki egészségünket koc-
káztathatjuk. Az energikussághoz szükség van: 
autonómiára, kompetenciára és kapcsolódásra. Ezek az 
élmények megmutatják, a válaszmintáink elégségesek-
e a kihívásokhoz, önállóan kiválaszthatjuk-e a 
számunkra legmegfelelőbb lépést, és a válaszaink 
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kielégítőek-e a környezettel való kölcsönhatáshoz. 
Habár minden válaszmintának egyéni története van, 
fontos szerepet játszhatnak a családi szokások, 
kulturális hagyományok és civilizációs sajátságok. Az 
egyén és a környezete egységes rendszerben működve 
formálja az energiát, a nyitott figyelem, tudatosítás 
segíthet odakísérni a Világot, ahová menni szeretne. 
 
 
III. Mit tehetek az energikusságért, hogyan lehetek 
energikusabb? 
 
A cikk végéhez érve, kedves Olvasóm, megnézheted, 
hogyan illeszkednek a testi-tudati tengelyről való 
gondolataim a saját tapasztalatodhoz és tudásodhoz. A 
leülepedést és kapcsolódást segítheti néhány kérdés: 
„Mi számomra az energikusság?”, „Hogyan érzékelem 
saját magamban?”, „Mire van szükségem ahhoz, hogy 
energikus legyek?”, „Milyen kapcsolatot látok az 
energia és az egészég között?”, „Hogyan befolyásolja 
az energiámat a környezetem?” „Milyen más kérdést 
vagy felismerést hozott az idő, amit ezzel a cikkel 
töltöttem?”. A saját válaszaid a legfontosabbak, melyek 
megtalálásához segíthetnek a fenti szempontok, 
melyek üzenetét tömören így foglalnám össze: 
 
Egyéni szinten, az energiaszintünk és stratégiáink 
tudatosításához és a változtatásához, valamint az 
(alap)szükségletek felismeréséhez és teljesebb 
kielégítéséhez vezető lépéseket gyakran saját magunk 
is megtehetjük. Ha a saját erőnkből létrehozott 
változásokkal, vagy azok sebességével nem vagyunk 
elégedettek, fordulhatunk külső (bármi, ami nekünk 
működik; pl. pszichológusi, terápiás) segítséghez az 
önismeret fejlesztésére. 
 
A közösségi szinten felmerülő energiát apasztó 
körülményekre való reflexiót és az újabb (hatékonyabb 
és kellemesebb) közösségi stratégiák felfedezését 
megtámogathatom a saját környezetemben. Másrészről 
dönthetek úgy is, hogy elhagyom a leszívó közösséget-
kapcsolatot (ezt a Földünket szinte teljes egészében 
elfoglaló civilizáció esetében nem is olyan könnyű 
megtenni, ha a társadalommal volna problémám). 
Fontos lehet a közösségi párbeszéd és reflexió is az 
energia kérdésére. Remélem, ezzel a cikkel is 
segíthettem ezt a folyamatot.  
 
 

Tihanyi Benedek T. 
jógaoktató 
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Napkultusz 
az ókortól 
napjainkig 
 

 
 Nap végigkíséri az ember 
életét, egész generációkét, 
sőt, történelmi korszakokat 

néz végig, égi trónján ülve. Maga 
az ősnyugalom, a higgadtság, a 
bölcsesség, amely a fény erejével 
teremt nap mint nap. Nem 
ítélkezik, látszólag nem is 
cselekszik, mégis az élet alapvető 
mozgatórugója, Nélkülözhetetlen 
a növények oxigéntermeléséhez, 
az elvetett mag kikeléséhez, az 
ember szervezetében képződő 
vitaminok beépüléséhez, vagyis 
maga az élet.  
 
Útitárs is egyben, a magányos 
vándorok, utazók társa a végtelen 
pusztákon, hegyekben és völ-
gyekben. Az ember hozzá igazítja 
teendőit, általa ismeri fel a helyes 
irányt, állandóságával biztos 
pontot jelent. Így születtek köl-
temények a Napról, a bölcs égi 
vándorról, mindenek éltető ele-
méről. A Nap szimbólummá lett 
az emberi világban. A hozzá 
kapcsolt   emberfeletti   tulajdonsá- 
 

 
 
 
 
 
 

goknak köszönhetően iste-
ni rangra emelkedett. Ebből 
eredően pedig uralkodók, 
királyok származtatták 
magukat tőle. 
 
De „hétköznapibb” szere-
pet is kapott: mivel ritmust 
és ciklikusságot ad az 
emberi életnek, mérhetővé 
teszi az időt. A magyar 
nyelv jól kifejezi a Nap 
ebbéli szerepét azzal, 
amikor ugyanezt a 
hangalakot használja a 24 
órás ciklusra, azaz egy 
„nap” hosszúságra. De 
még a „nap-tár” kifejezés is 

hűen tükrözi ezt a funkciót. 
„Holnap is felkel a Nap” - lehet 
hallani a szólást, amikor az 
örökkévalót próbálják megragad-
ni, de kialakult az időjárással 
kapcsolatos szólás is a magyar 
nyelvben: „hétágra süt a nap”, 
amikor az égitest a világ minden 
sarkát bevilágítja. A több ezer 
évvel ezelőtt élt földműveseknek 
nagyon gondosan kellett figyelni a 
Nap útját, és a változó csillagos 
eget, mert az égitestek helyzete 
jelezte nekik előre és határozta 
meg a soron következő mező-
gazdasági teendők idejét. 
 
A Nap elsőrendű fontosságú 
égitest lett 
 
Olyan isten, akinek képzelt élete 
rendkívül gazdag mitológiát, 
mondakört hozott létre. Ünnepük 
gyakran kapcsolódik a téli 
napfordulóhoz, amikortól az 
éjszakák rövidülnek, a nappalok 
pedig egyre hosszabbak lesznek. 
Amikor a világosság fokozatosan 
„legyőzi” a sötétséget, illetve a ta- 
 

 
 
 
 
 
 
vaszi (március 21-i) napfor-
dulóhoz, amikor végre felolvad a 
jég, újraéled a természet, indul az 
asztrológiai új esztendő. De 
nagyon sokfelé ünnep a nyári 
napforduló is (szentiván-éj). A régi 
egyiptomiak a kozmikus jelen-
ségek fő mozgatójának a Napot 
tartották. Még a Nílusnál is jobban 
tisztelték. Hitük szerint a Nap 
minden reggel megszületik a 
tengerből, az ősvízből, vagy a 
lótuszvirág kelyhéből, hogy elűzze 
a sötétséget, hogy az éjszaka 
rabsága után új tevékenységre 
sarkalljon. Az ókori Egyiptomban 
a nagy istenségek között Ré 
napisten az egyik legjelentősebb 
alak volt. Napi útját a Napisten 
bárkán tette meg, azaz olyan 
közlekedési eszközön, amilyent 
maga a nép is használt. Az északi 
országokban főként kocsin jártak, 
ezért ott a napistennek kétkerekű 
szekere volt.  
 
Ehnaton fáraó idejében vált a 
napkultusz egyedülivé és kizá-
rólagossá, az összes többi istenség 
rovására. Ré napisten kultuszát 
Aton, a napkorong neve alatt 
hirdette. Atont teremtőként, a föld 
és lakói táplálójaként és élte-
tőjeként dicsőítették. Mivel Egyip-
tomban a fáraót is istenként tisz-
telték, így az óbirodalom köze-
pétől kezdve a fáraót is egyen-
lőnek tartották a Napistennel, 
származása nem volt kérdéses. A 
sumerek az i. e. IV. évezredi 
Mezopotámiában fontosnak tartot-
ták, hogy áldozatokat mutassanak 
be az általuk Utunak, illetve 
Babbarnak, azaz „fényesen ragyo-
gó”-nak nevezett napistennek. Az 
utánuk jövő akkádok elsőként 
teremtettek birodalmat e fontos 
területen. Ők is folytatták a 

A 
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napkultuszt, az istenséget Samas, 
azaz „Nap” néven tisztelve. Az 
ókori Kelet csaknem minden 
népének megvolt a maga nap-
istene, vagy épp napistennője. 
Ugyanakkor a Nap az indoeurópai 
népek legnépszerűbb istenei közé 
tartozott, és az isteni erő 
szimbóluma volt. Az ókori India 
védikus himnuszaiban a mindent 
látó istennek tartották, aki egy-
formán látja a jó és a rossz 
cselekedeteket, elűzi a sötétséget, a 
rossz álmokat és a betegségeket. A 
középkori Iránban a napot dicsőítő 
ünnepségek az iszlám előtti idők 
örökségei voltak. A napistenről 
alkotott eszmében a négy fehér ló 
által röpített kocsi képe számos 
indoeurópai népnél közös elem. 
Az urál-altaji és a szibériai népek, 
köztük a tunguzok, az úzok, a 
manysik, a hun törzsek is, mind, 
mind kivétel nélkül napimádóak 
voltak. 
 

 
 
Az ókori Rómában mély tisztelet 
övezte Szaturnusz istent. 
 
A néphit úgy tartotta, hogy ez az 
istenség tanította meg az em-
bereket a mezőgazdaság forté-
lyaira. A Szaturnusz név jelentése 
is ezt szimbolizálta, vagyis 
táplálékot adó gabona, a hajtás 
kisarjadása, az új élet kezdete. 
December 25-én tartották ünnepét, 
s az új élet, új fény születésének 
napjaiban megrendezett ünnep-
ségsorozatot nevezték szatur-
náliáknak. A hellén világban 

december 25-én ülték nagy 
pompával és örömujjongással a 
Nap, Héliosz Aión születésnapját. 
A közép-amerikai inkáknál is a 
napkultusz volt a vallás meg-
határozója, és Inti, a napisten 
számított a leghatalmasabb 
istenségnek. Kultusza a mintegy 
12 milliós birodalom minden 
lakója számára kötelező volt. Földi 
megtestesítője az uralkodó volt, 
aki a világi kormányzást is és a 
vallási ügyek irányítását is 
elvégezte. Az uralkodócsalád ön-
magát egy mitikus ősön keresztül 
a napistentől származtatta. Az 
indiánok hitvilágában központi 
alak a teremtő főisten, akinek 
azonban nem alakult ki kultusza, 
vagyis azt képzelik róla, hogy a 
teremtésen túl nem szól bele a 
világ dolgaiba. Az egyik leg-
jelentősebb vallási szertartásuk 
azonban a naptánc, amelyet 
általában évente egyszer, a nyár 
elején rendeztek meg. A nép 
összegyűlt, és más törzsekből való 
vendégekkel együtt mege-
rősítették vallásuk alapelemeit a 
világegyetemről, valamint hitüket 
a szavakban, rítusokban és 
jelképes tárgyakban jelen lévő 
természetfeletti erőkben. A távol-
keleti Japánban napistennőt 
tisztelnek, akitől a mindmáig 
uralkodó császári ház származtatja 
magát. A felkelő nap országának 
nevezik, s állami zászlóján is fehér 
alapon a napkorong vöröslik. 
Kínában több napistenség isme-
retes. Hszi-hot, a napistennőt 
például „tíz nap anyjának” 
nevezik, mivel a régi kínai hét 
tíznapos volt. Az ő naphintóját 
nem lovak, hanem hat sárkány 
húzza. Indiában több néven is 
tisztelik a napistent, aki az elkép-
zelések szerint hétlovas nap-
szekéren halad át az égen. 
 
A Nap, ez az állandóságot 
szimbolizáló égitest, ha elsötéte-
dik,  az  a  régi  hiedelmek  szerint  

 
 
baljóslatot, nagy csapást vagy 
egyéb rossz bekövetkeztését 
jelentette. Nyilvánvaló volt, hogy 
a napfogyatkozások félelmet kel-
tettek, és ezt is összekapcsolták 
isteni beavatkozásokkal. A régi 
kínai hiedelmek szerint a nap-
fogyatkozást a napevő sárkány 
okozza, ezért a sárkányt cintá-
nyérok és fedők összeütögetésével 
riasztották el. A vikingek szerint a 
napfogyatkozásért két farkas 
okolható, Skoll és Hati. A hindu 
mitológiában pedig egy gonosz 
démon, Rahu harap ki időnként 
egy darabot a napból. A régi 
feljegyzések szerint csaták sorsa 
dőlt el ilyenkor, mert a gyávább 
ellenfél a sötétség hatására meg-
futamodott. A korábbi naptisz-
teletre Európa egyik népcso-
portjának, a germánoknak a kö-
rében is számos tény mutat. 
Nemcsak a feltárt napszekerek, 
mint amilyen például a trund-
holmi napkocsi, hanem a hét 
napjainak a máig használatos 
pogány, germán és részben római 
istenekkel történő megnevezése. 
Így például a vasárnap a napisten 
nevét őrzi az angol „sunday”-
hangalakban, vagy a német 
„Sonntag” szóban. 
 
A napkultusz „államosítása” 
 
A római császárokkal kezdődött a 
Római Birodalomban. Az áttörés 
Aurelianus császár (270-275) alatt 
következett be, aki a Sol Invictus, 
azaz a Legyőzhetetlen Nap hi-
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vatalos kultuszát vezette be, 
ünnepét a téli napfordulóra, 
december 25-re helyezte. Nagy 
Konstantin idejében (306-337) 
azonban Rómát egyre erősödő 
vallási felfordulás rázta meg, meg-
sokszorozódtak a kereszténység 
hívei. A keresztények és a po-
gányok háborút vívtak egymással, 
és Constantinus úgy döntött, hogy 
egyetlen vallás, a kereszténység 
alatt egyesíti Rómát, bár az általa 
veretett pénzen képmása mellett 
továbbra is megmaradt a napisten 
szimbóluma. A történészek máig 
csodálják azt a ragyogó húzást, 
amellyel a császár áttérítette a 
napimádó pogányokat a keresz-
ténységre, beolvasztva a pogány 
szimbólumokat, jeles napokat és 
szertartásokat a keresztény hagyo-
mányba. Karácsony ünnepe u-
gyanis csak 354-ben került át 
december 25-re, amikor pápai 
rendeletben a téli napfordulót az 
egyházi ünnepek közé iktatta. 
Jézus születésnapjának meghatá-
rozása sem volt kis feladat ebben a 
korban, ugyanis többféle dátum 
létezett. A választás valószínűleg 
azért esett végül december 25-re, 
mert ezzel akarta a keresztény 
egyház ellensúlyozni a Napisten 
kultuszát. A naptisztelet vonatko-
zásában az uralkodók közül 
érdemes megemlékezni a francia 
XIV. Lajosról (1643-1715), a 
Napkirályról, aki a legnagyobb 
nyilvánosság előtt propagálta, 
hogy ő nem más, mint a testet 
öltött napisten. Az udvari cere-
móniák és a különböző műal-
kotások mind azt hirdették, hogy 
az uralkodó napként ragyog 
mindenek felett. A király felkelése 
és lefekvése is külön szertartás 
keretében, a felkelő és lenyugvó 
napra utalt. A Napisten szim-
bolikusan ma is jelen van, hiszen a 
napév sarkalatos pontjaihoz ma is 
valamilyen ünnep, emléknap 
csatlakozik. A napfordulók egy-
kori napjaihoz a karácsony, vagy a 
június 24-i Iván-napi tűzgyújtás 

népszokása, a napéjegyenlősé-
gekhez tavasszal a Gyümölcsoltó 
Boldogasszony ünnepe, az őszihez 
a zsidó naptár évenként kissé 
változó dátumú újéve említhető 
példának. Amíg az ember szoros 
kapcsolatban élt a természettel, 
mindig is érezte parányi mivoltát, 
amikor felnézett a Napra, és 
elgondolkodott a saját és az őt 
körülvevő élővilág jelentőségén. 
Épp ezért tisztelte, csodálta a 
Napot, de ugyanakkor azt is 
felismerte, hogy ő maga nem 
hatalmasabb a Napnál. Így tör-
ténhetett, hogy a történelem haj-
nalán az ember elkezdte szár-
maztatni önmagát a Naptól, hogy 
hatalmasnak és bölcsnek kiált-

hassa ki magát. A Nap viszont 
végtelen idők óta járja égi útját, a 
szent tudás és a természet tit-
kának birtokában, mit sem tö-
rődve az emberi gondolatokkal. 
 

Forrás: astronet   
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Bohár András: 
Sötétség, éjszaka, 

alkonyatkor és 
délben, avagy az 

utópiák alkonya (?) 
 

 
árom metszetben jelzem az utópiák történeti 
alakváltozásait. A talán önkényes és speciális 
válogatásban elsőként a platóni utópiát mint 

lényeg-megmutatkozást érzékeltetem, különös 
tekintettel az ideális állam antropológiai-erkölcsi 
fenoménjeire, ill. azok modulációira. Itt a phüsziszbe 
ágyazott és kozmoszra figyelő ember egyfajta 
természetességgel éli meg különböző kapcsolódási 
pontjait az emberrel, világgal és az azon túlival: a 
sötétség és az éjszaka természetes egyneműsége 
magától értetődő. Ezt követően a reneszánsz 
realistáinak és utópistáinak koncepcióját érintem. A 
valóság miképpen módosul, szűkül az utópiák 
összefüggésrendszerében, s miképp korlátozódik a 
világi hatalomgyakorlás és -ellenőrzés majdnem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mindenre kiterjedő processzusára. 
Meghagyva még az univerzalitásra 
való pillantás lehetőségét, ám már 
jelezve az alkonyi sötétség kezdetét. 
Majd végül az előzőekkel 
összefüggésben Koestler Sötétség 
délben narrációjának önmagát fel-
számoló utópiáját faggatom, hogy 
miként szűnik meg az utópia, 
miként fordul át végleges 
negativitásba. Így érzékeltethető az 
antropológia halálával az egzisz-
tencia semmissége s az a poétikai és 
egyben bölcseleti bravúr is, ami 
láthatóvá teszi, hogy a sötétség im-
máron délben van. Az értelmezések 
így együttesen közvetíthetik az 
utópiák egyes formavariációit és 
lehetséges megszűnésük kö-
vetkezményeit a negatív és pozitív 
előjelekkel  egyetemben. 
 
 

Az ideális állam ideája 
 
Már a bábáskodó filozófusnál 

megtalálhatók a szép, a jó és az igaz ideájának elemei. 
Összeillesztésüket, egységes rendszerbe foglalásukat a 
nagy tanítvány, Platón vitte véghez. Itt figyelhetjük 
meg először, hogy miként áll egybe egy teljes bölcseleti 
rendszer, és hogyan, milyen funkcióval rendelkeznek 
ezen belül az etikai és antropológiai összetevők. 
 
Platón ideatana, az Államban kifejtett nézetei, jól 
jellemzik ismeretelmélet, társadalomelmélet és etika 
kapcsolatát. Az a realitás munkált Platónban, mikor 
papírra vetette művét, hogy a korabeli államok 
helytelen kormányzása csak akképpen javítható meg, 
ha az ideális államot megteremtjük, és azt a 
legbölcsebbek, a filozófusok vezetik. II. Dionüszosz 
udvarában meg is próbálkozott a gyakorlatba való 

H 
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átültetéssel, de ez nem járt sikerrel, tanításának 
„jutalma” – mint tudjuk – az lett, hogy eladták 
rabszolgának, s ettől a sorstól csak egyik tanítványa 
mentette meg. 
 
Az állam utópiája azonban maradandó tanulságokkal 
szolgálhat számunkra – túl a személyes sors 
szerencsétlenségén. A lélek analógiájára felépülő állam 
már első pillantásra jelezheti a mindent átjáró 
hierarchikus viszonyt. A gondolkodó, érző, vágyakozó 
lélekfunkciók egyben a társadalmi csoportok egymásra 
épülő jellemzői is, a filozófusoké, az őröké, a 
dolgozóké. Miként az erények is meghatározott 
rendben illeszkednek az egyes csoportokhoz: 
bölcsesség, bátorság, mértékletesség. 
 
Azonban az erénytant összefogó kapocs, az 
igazságosság, amivel mindenkinek rendelkeznie kell, 
többféle olvasatot is kínál. Akkor igazságos valaki, ha 
az állam hasznára válik, ha a szerepéhez ideálisan 
kapcsolódó erényének leginkább megfelel. A piramis 
analógiájára elképzelhető állam – Platón egyébként 
sokat merített az egyiptomi államrend elméletéből, 
valamint a püthagoreusok univerzum– és lélek-
felfogásából, akik szintén három egységet 
különböztettek meg – a legalsó rétegét a kézművesek 
és földművesek alkották, akiknek az anyagi javak 
megtermelése volt a fő feladatuk. A következő csoport 
az őröké, ők elhárítják az államot fenyegető külső és 
belső veszélyeket. És végül a vezetők bölcsességükkel 
irányítják az államot. Ez utóbbi két csoport az állam 
zavartalan működtetésének érdekében le kell hogy 
mondjon a magántulajdonról és a családról, ők egyfajta 
„fogyasztási kommunizmus” keretében élik fel 
kollektívan a dolgozók termelte javakat. Mindez, majd 
láthatjuk a reneszánsz vagy a huszadik század kapcsán 

szintén megjelenik, még ha más és más formában is. 
Ám Platón gondolkodói zsenialitását az bizonyítja, 
hogy rendszerébe tulajdonképpen beépítette annak 
folyamatos módosítási lehetőségét is. Mert ugyan azt 
mondja, hogy ez és ez lenne az ideális állam, így és így 
cselekedne az erkölcsös ember, de ugyanakkor azt is 
hangsúlyozza, hogy az ideákból mindig csak 
részesedhetünk, a szépnek, az igaznak és a jónak csak 
töredékét valósíthatjuk meg. Mindent egybevetve 
mégis lehet „húzó szerepe” az ideális mérce 
felállításának, mert ez sarkallhatja az embert élete 
során egyre inkább a teljesség, a tökéletesség 
megközelítésére. 
 
Platón saját rendszerét ezek fényében át is formálta 
öregkori fő művében, a Törvényekben. Valószínűleg 
saját tapasztalatai okán az elképzelhetően legjobb 
állam helyett egy reálisan megvalósítható lebegett a 
szeme előtt, mert ebben a munkájában már a jognak is 
komoly szerepet szán. A valóságos államokban az 
emberek erkölcsi habitusának különbözőségéből, a 
gyengeségek, hibák kiküszöbölhetetlenségéből adó-
dóan szükség van a társadalom jogi szabályozására is. 
Platón így nemcsak az erkölcs helyét határozta meg az 
ideális államban, de jelezte azt is, hogy mindezek 
mellett a reális állam nem lehet meg a jog szabályozó 
ereje nélkül sem. 
 
S azt is hozzátehetjük ehhez, hogy mindez a kozmosz 
nyitott tér-idejében, azaz a határtalanban 
megmutatkozó lehetőségként van mindvégig jelen. 
Ennek folyamatos módosulását, szűkülését láthatjuk a 
reneszánsz reprezentatív realitás- és utópiakon-
cepcióiban, majd mintegy teljes redukcióként a 
huszadik század utópiát vázolóinál, így Koestlernél is. 
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Realitás és utópia 
 

 
 
A valóság és az azon túlmutató lehetőségek kettőssége 
jelzi a reneszánsz elgondolásokat is, de itt már, mint 
mondtuk: egy szűkebb terrénumban játszódnak a 
történések. „A középkorban a tudatnak - írja 
Burckhardt – mind a két része – a világ felé való és 
magának az embernek a belseje felé irányuló része - 
mintegy közös fátyol alatt nyugodott álmodva vagy 
félébren. A fátyol hitből, gyermeki elfogultságból és 
agyrémből szövődött; rajta keresztül csodálatos 
színűnek tetszett a világ és a történelem, az ember 
azonban csak mint faj, nép, párt, testület, család vagy 
az egyetemesnek valamely más alakjában ismert 
magára. Itáliában lebbenti félre először a levegő ezt a 
fátylat; az emberek tárgyilagosan kezdik megfigyelni 
az államot és e világ minden dolgát, és úgy is bánnak 
velük; ugyanakkor teljes erejével feltámad a szubjektív 
elem, az ember szellemi egyéniség lesz, és így ismer 
magára. Így támadt föl egykor a görög a barbár ellen, 
az arab a többi ázsiai fajbeli ember ellen. Nem lesz 
nehéz bebizonyítani, hogy ebben a politikai 
állapotoknak volt a legnagyobb részük.” 1 

 
A politikai érdeklődés megnövekedése valóban a 
differencializálódást jelzi, de ugyanakkor a sajátos 
szintézis kimunkálásának is tanúi lehetünk. A 
társadalmi meghatározottságok - gazdasági, jogi, etikai 
- különös szintézisét jelenítették meg a reneszánsz 
politikai gondolkodói: Bodin, Machiavelli arra a 
praxisra figyelnek, ami áthatja a kor levegőjét, az állam 
belső és külső életét befolyásoló tényezőket és 
tendenciákat szervezik egységes elméletté, mindig 
szem előtt tartva a valóságost, s csak ebből 
következtetve a lehetségesre. 
 
Machiavelli fogalmazza meg először a republikánus 
értékeket olyan szituációban, mikor a 
városköztársaságok kora már a vége felé közeledett. A 
fejedelemben az államok különböző fajtáit tekinti át, 
különös figyelmet szánva az újonnan alapított 
államoknak. Itt nem a köztársaságnak, csak az 
egyeduralomnak a problémáit fejti ki, arra 
koncentrálva, hogy a romlott közállapotok erős kezű 
uralkodót kívánnak. Az örökletes hatalom megtartása 
könnyebb, mintsem az újkeletűen megszerzetté, s míg 
az elsőben szabadság alig van, az utóbbiban ez sokkal 
nagyobb. Fontos ezentúl még az is, hogy beépíti 
elméletébe azt a morális szempontot, hogy becsü-
letesebb dolog a nép céljait szolgálni, mint az 
arisztokrácia elnyomó törekvéseit. „Aki tehát a nép 
kegyéből uralkodik, a nép kegyét keresse, s ez könnyű 
is, mert a nép nem óhajt mást, mint hogy ne éljen 
elnyomás alatt. S annak is, aki a nép akarata ellen, az 
előkelők kegyéből lett uralkodó, a maga oldalára kell 
állítani a népet; s ez is könnyű lesz, ha védelmébe 
veszi. És ha az emberek jót kapnak onnan, ahonnan 
rosszat vártak, szívesebben elkötelezik magukat 
jótevőjüknek; s a nép rögtön jobban fogja támogatni, 
mintha az ő kegyéből került volna uralomra. Sokféle 
módon keresheti a nép kegyét az uralkodó, de ez 
esetenként változván, rendszerbe nem foglalhatók, így 
hát elhagyom őket.” Igen lényeges az utolsó gondolat 
az éppen aktuális valóságra való érzékeny 
reagálókészség fontosságának hangsúlyozása. 2 
 
A fejedelem azonban tartalmazza azokat a nézeteket is, 
amelyek eltérnek a hagyományos erkölcs szem-
pontrendszerétől. A már hatalmon lévő uralkodó 
tekintetében más morális kötelezettségeket állít fel, 
mint azt hagyományosan eleddig megkövetelték. A 
politikai tevékenység mércéje így a politikai 
hasznosság irányába mutat, s a fejedelemnek, ha a 
szükség úgy hozza, gonosznak is kell lennie.  Ekképp a 
cselekvés mércéje a végcél, nem a természettörvény 
szerinti magatartás mint a középkorban; a földi és 
emberi értékeket hirdetve a vallást nem tartja 
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felsőbbrendűnek, csak esetleg szükséges és hasznos 
eszköznek a kormányzás céljából. 
 
Machiavellit igen sok támadás érte a „cél szentesíti az 
eszközt” erőszakot éltető elvéért. Adott korban 
valóban nem volt más lehetőség, mint erőteljes lépések 
megtétele, az egyensúly másképp nem volt 
fönntartható. De mindez nem jelenti azt, hogy 
Machiavelli azt is megfogalmazta volna, hogy teljesen 
mindegy, hogy milyen körülmények között történik a 
kormányzás: az erőszak megengedett a cél érdekében. 
Mert ha tekintetbe vesszük azt, hogy mindig a „van” a 
kiindulópont, akkor létrejöhetnek olyan helyzetek is, 
ahol az erőszak alkalmazása ellentmond a hatalom és a 
kormányzás érdekeinek egyaránt. Machiavelli egy 
külön társadalmi szférát írt le azzal, hogy megadta a 
politika, a politikus működésmódjának fontosabb 
mozzanatait, így leválasztotta - legalábbis a már jelzett 
módon - azt a morális ítéletalkotásról. Ez az elkülönítés 
nem szembeállítás, csupán az illetékességi körökre tett 
konkrétumok állandóan változó és változtatható 
pozícióinak meghatározására tett kísérlet. 3  
 
Természetesen Machiavelli fejedelme is elképzelt, mert 
sohasem létezett ilyen uralkodó. A reneszánsz 
utópistáinál is hasonló elgondolásokkal találkoz-
hattunk, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, 
hogy ők az adott feltételek mellett más társadalmi 
berendezkedés keretében kívánták álmaik 
megvalósítását. Ennyiben az utópisták - Morus vagy 
Campanella - nem egy aranykor igézetében vagy egy 
távoli jövő reményében fogalmazták meg 
gondolataikat, hanem valóságos kiindulópontokat 
választottak. Olyan szabad társadalmat vázoltak, 
amelyben nincs pénz és tulajdon, s a természetes 
szükségletek kielégítése dominál. Maga a munka - 
Morusnál 6 óra, Campanellánál 4 óra! - valamint a 
pihenés és a tudományok megszerzése jelenti az 
örömöt, ez teljesíti ki az ember képességeit. Ugyan 
még elhanyagolható számban mindkettejüknél 
szerepelnek rabszolgák, s csak a 
dolgozókra vonatkozik a szabadság és 
egyenlőség, de már előlegezik ezzel azt, 
ami a későbbiekben a polgári 
társadalom keretei között - még ha más 
feltételekkel is -, de megvalósult. 
 
Mindkettejük felismeri, hogy a tulajdon 
és vagyon eltörlése, egyfajta kommu-
nisztikus állapot létrehozása, a polgárok 
egyenlősége és a közérdekek alá rendelt 
magánérdekek megteremtése, a 
társadalom racionalizálása a jogrend és 
gazdaság maximális ésszerűsítésével 

egybekapcsolva: előlegezheti a boldog és szabad 
társadalmi létet. „Véleményük szerint - fogalmazza át 
Morus a sztoikusok álláspontját - a boldogság nem 
minden élvezetben, hanem csak a jó és tisztességes 
élvezetben rejlik. Az élvezethez mint legfőbb jóhoz, 
vonzza természetünket maga az erény is, az 
ellenvélemény pedig éppen benne látja a boldogságot. 
Tudniillik az erényt úgy határozzák meg, hogy nem 
egyéb, mint a természet szerint élni (hiszen erre 
rendelt bennünket Isten), és az követi a természet 
szavát, aki egyes dolgok keresésében, mások 
kerülésében az észnek engedelmeskedik.” 4 
 
Morus az angliai állapotokat, intézményeket bírálva 
építette fel társadalomképét, ahol a végső mérce az ész 
volt. Campanella mediterrán tapasztalatai több teret 
engedtek a transzcendencia hagyományos értékeinek, 
ezzel is jelezvén azt, hogy a más földrajzi és kulturális 
adottságok más és más jelentőségre tehetnek szert: „... 
ők a szabad akarat elvét vallják - itt Campanella saját 
példájára utal - magukénak. Azt mondják, ha valaki 
negyven órás folytonos kínzás közepette meg tudja 
állni, hogy ne mondja ki, amit el akar hallgatni, akkor 
még a csillagok sem képesek rákényszeríteni, amelyek 
távoli módon hatnak az emberekre. De minthogy a 
csillagok könnyen hatnak az érzékekre, nem tudják 
kivonni magukat a csillagok ereje alól azok, akik 
inkább az érzékeket követik, mint az értelmet. Ezért 
ugyanaz a konstelláció, mely Luther teteméből fertőző 
gőzöket váltott ki, egy időben az erény illatos páráit 
fakasztotta a mi jezsuitáinkból és Fernando Cortezből, 
aki szintén ugyanabban az időben terjesztette el a 
kereszténységet Mexikóban. (...) Az eretnekség az 
érzékek műve, mint Szent Pál mondja, s az érzékek 
szerint élőket a csillagok az eretnekség felé hajlítják, az 
értelem embereit pedig a mindörökké dicsérendő első 
Értelem igaz és szent törvénye felé. Ámen.” 5 
Azt is mondhatjuk a politika reális és utópikus 
képviselőinek summázatakor, hogy a Machiavelli által 
vázolt valóságelemzés számos értékes és optimisztikus 
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mozzanatot tartalmaz, s az utópiák kimunkálói is jó 
néhány életközeli lehetőséget vetettek fel, aminek 
érvényre juttatása közelebb viheti az embert közösségi 
létmódjának magához mért gyakorlásához. Ám 
mindezt már nem a kozmosz tér-idejében, hanem a 
világ földi terrénumára korlátozottan, mert ugyan még 
Campanellánál is megvan az univerzalitásra 
irányítható tekintet a Napváros szimbolikájában, ahol 
a Főpap fejedelem, aki magát Napnak vagy 
Metafizikusnak nevezi, ám már a meghatározó 
erényeket megtestesítő mellérendelt fejedelmek, a 
Hatalom, a Bölcsesség és a Szerelem egy teljesen világi 
hatalommegosztás és gyakorlás irányába mutatnak. 
Annak reményében, hogy mint fent is láttuk, az élet 
minden területére kiterjedően a lehető legjobbat 
képviselje, és azt ellenőrizze is. 
 

A negatív utópia mint végpont 
 

 
 
S végül a koestleri utópialeírásra figyelhetünk, ahol az 
előzőek, a platóni és a reneszánsz utópiák lehetséges 
pozitivitása teljesen eltűnik: az utópia negatív 
egzisztenciamotívumai nyomulnak felénk. Az egyik 
lehetséges olvasatot már a Machiavelli- és 
Dosztojevszkij-mottó is sugallhatja a könyv elején6: a 
világi hatalom erőszaktételei és a bűn sajátos, 
egyénhez kötött szenvedéstörténetének kivetítésével. 
Ezt a politikai és perszonálfilozófiai rekonstrukciót 
továbbgondolva – magának a regénynek a poétikai 
olvasatát tiszteletben tartva és zárójelbe téve a 
szociológiai-történeti relevanciákat, egy sajátos 
lételméleti következményekkel járó mozzanatsort 
metszünk ki a műből. 

 
 
Az egzisztenciális szabadság kiiktatása jelenik meg 
fokozatosan olyan személyes korlátozások és 
látszólagos engedmények jelképes aktusaiban, mint a 
papír és ceruza vagy az élelem megvonása, majd a 
börtönséta engedélyezése7, hogy majd ezt kövesse a 
jelenvalólét más régióinak bekerítése, amiről a később 
majd szólunk. 
 
Nyilvánvaló lehet az egész történet szűkre szabott 
kereteit számba véve, hogy a térbeli redukció szintén 
olyan mozzanat – a két előző utópiatípushoz képest, 
ami radikálisan más nézőpontot kínál. Hisz’ itt már 
csak az egyedi képzelet és a börtön zárt világa ad 
fogódzót, kitörést, s azt is meghatározott rajzolatok 
alapján. 
 
Csak a történelemfilozófiai szükségszerűség 
(megtámogatva a természetivel) és a Párt ideájának 
terjedése, alakváltozásai jelzik a nyomokat. Különböző 
ideatoposzokban láthatjuk viszont, miként ment/megy 
előre a történelem síneken haladva a végső igazság felé 
– immáron csak Rubasov naplójának megidézéseivel, s 
miként válik ez a fikció a világtörténelem hajtóerejévé, 
szemben azokkal, akik a radikalitást nem önmagában 
vonják kétségbe, hanem a bűnnel való szövetkezést 
elutasítják a moralitás felmutatásával (Tolsztoj, 
Gandhi).8 Az ideák, a Párt ideájának és a valóság 
látszatának konfliktusa feloldható, megérthető, mert az 
egyik rajzolata világos és jó, és csak a másik, földi 
másuk, megvalósulásuk tökéletlen a jelenben és ennek 
egyik jól kitapintható fragmentuma, mikor 
főszereplőnk így értékeli saját és társai ténykedéseit: 
„A jövő ígéretét hoztuk, de akadozott a nyelvünk, és 
csak kutyaugatás szólt szánkból…”9 
 
Ennek kapcsán egy sajátosan meghasonlott paradox 
helyzetre és az időbeli redukció meghatározó 
jellegzetességeire figyelhetünk. Egyfajta politikai 
filozófiai közelítés úszhat a képbe, mikor az egyén és 
tömeg jellemzésekor nem az egyén egyedi változója 
jelenik meg x-ként, hanem immáron a tömeg, ami a 
politika manipulációs tárgya, a bármivel behe-
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lyettesíthető, feltölthető x. 10 Amit csak betöltenek az 
olyan politikai toposzok és gyakorlatok, mint az egyén 
szentségének és sérthetetlenségének kétségbe-vonása, 
az ideológiák összebékíthetetlenségének dogmája vagy 
a cél szentesíti az eszközt maximájának bármilyen 
felhasználása, hogy igazoltassék a kormányzás 
demokratikus formájára még éretlen tömeg léte, amely 
majd érettségét elérve ellenzéke által fellebbezhet a 
tömeghez a hatalommal szemben. És végül Rubasov 
önvallomásszerű és a fennálló gyakorlatot igazoló 
variánsa, „…melyet hazánkban valóságos rendszerré 
fejlesztettek: meggyőződésünk tudatos megtagadása és 
elfojtása az olyan időkben, amikor nincs remény, hogy 
a gyakorlatba is átültessük elképzeléseinket. Minthogy 
mi csak egyetlen erkölcsi elvet ismerünk el: a 
társadalmi hasznosság elvét…” 11 Ez együtt jár 
mindazon értékek kiiktatásával, amit Rubasov 
önérzetként összegez, s ami hagyományosan az emberi 
méltóság, a legfőbb erények fogalmai és praxisai alá 
soroltattak az ókortól a huszadik századik terjedő 
erkölcsi követelmények tárházában. 
 
A rekonstrukciónk első etapjában jelzett egzisztenciális 
szabadság kiiktatásának, radika-
lizálódásának a totális megsemmi-
sítésnek a sajátos változatával szem-
besülhetünk. A „technikai részlet-
kérdésként” értett megsemmisítés mint 
a profanizáció perverz változatától, 
kezdve annak a sajátos játéknak a 
tökéllyé fejlesztéséig, ível a történet, 
ahol a negatív, már-már lét nélküli 
egzisztencia újraélesztése, majd a 
gondolatok kisajátítása és üzemszerű 
átformálása adja a példátlan korrajzot. 
„Egész életemben azt gondoltam – idézi 
a vizsgáló Rubasov naplóját – és azt 
tettem, amit gondolnom és tennem 
kellett. Ha nekem volt igazam 
tetteimben és gondolataimban, akkor 
nincs mit megbánnom; ha tévedtem, 
akkor fizetni fogok érte.”12 Ebben az 
egész átalakulási folyamatban, a saját 
lényegi meggyőződés átformálásának 
felsőbb instanciák általi kitettségében is 
rokon mozzanatokat fedezhetünk 
Orwell 1984 regényére emlékezve, hogy 
ezt is említsük, ami Koestler 
mellett/után a korszak leírásához ma is 
jelentékeny adalékokkal szolgál. 
 
Koestler közvetítésében az egzisz-
tenciális redukció, azaz az egyén külső 
hatalom általi megsemmisítése, vég-

kifejletében az önként vállaltság fikciójában 
valóságosan is testet ölt. 13 Ennek a peremhelyzetre 
érkezett ember, a semmivé válás önmegnyilatkozása 
ad hangot: „Olyan ember lett, aki még az árnyékát is 
elveszítette, mentes immár minden emberi 
kötöttségtől.” 14 
 
Vége a logikának, amit elképzelt főhősünk, vége az 
életjátéknak. A dinamika: az életé, a játéké és a lété 
azonban mégis kérdéseket hív elő. A tényleges vég, a 
történelem, a lét vége és egzisztencia vége, a semmi 
megjelenése, a negatív utópia valósága valamit újra 
megnyithat. Így ha kicsit elmozdítjuk szerzőnk ma is 
érvényes kérdésfeltevéseit, akkor a lét végleges 
destrukciója előtt, a semmi határán/közepén állunk, és 
egy újrakezdés igézetét is előhívhatjuk. És az 
utópiáknak valószínűleg nincs végük, felhajtóerejüket 
és kritikai cselekvésekre ösztönző mivoltunkat 
nemigen áll okunkban megkérdőjelezni. Ezért inkább 
olyan szerény óhajokat fogalmazhatunk meg 
irányukban, hogy a nap délben fényt adjon, éjszaka 
pedig nyugalmunk érdekében más égtájon adjon 
meleget. 
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Bizonyos-e az, hogy 
mindenben kételkedhetünk? 

 
 filozófiatörténetből hozott mindkét általam 
felhozott példa nemmel felel a címben feltett 
kérdésre, bár az alap, amiből kiindulnak nem 

ugyanaz. Aquinói Szent Tamásnál Isten léte 
megkérdőjelezhetetlen, Descartesnál a res cogitans, a 
gondolkodó szubsztancia. Szent Tamás abból indul ki, 
hogy mindenben kételkedhetünk, végül ok-okozati 
szálon végigvezetve a kérdést eljut oda, hogy 
valaminek lennie kell, amiben nem kételkedhetünk, 
ami a végső oka a dolgoknak. Egy példával élve: 
minden, ami mozog, azt valami mozgatja, de kell 
lennie egy kiindulópontnak, ami nem mozog, hiszen 
ha mozogna, akkor valaki mozgatná, és így nem 
lehetne a kiindulópont. Ez a valami nem valaminek az 
okozata, csupán okozója. Persze a példa csak akkor 
igaz, ha előtte leszögezzük: minden, ami mozog, azt 
valami mozgatja. Szent Tamás szerint a dolgok végső 
okozója az Isten; ő ezzel az ok-okozat összefüggéssel 
bizonyította Isten létének kétségbevonhatatlanságát. 
 
Descartes-nál más a helyzet. Szerinte valaminek, 
valakinek lennie kell, aki ezt a kérdést felteszi, 

gondolkodik rajta, innen jön a „Cogito ergo 
sum” (Gondolkodom, tehát vagyok) 
gondolata. Szerinte tehát ez a gondolkodó 
szubsztancia az, aminek/akinek létében 
nem kételkedhetünk. 
 
Logikai szempontból megvizsgálva a 
kérdést, szerintem a válasz benne rejlik a 
kérdésben. Megvizsgálva a kérdésre 
adható válaszokat könnyen rájöhetünk 
erre. A „Bizonyos-e az, hogy mindenben 
kételkedhetünk?” kérdésre kétféle válasz 
adható: 
 
1. Nem bizonyos, hogy mindenben 
kételkedhetünk. 
 
2. Bizonyos, hogy mindenben 
kételkedhetünk. 
 
 
A második választ vizsgálva, miszerint 
bizonyos, hogy mindenben kételked-
hetünk, nyilvánvaló paradoxonhoz jutunk, 
hiszen ha mindenben kételkedhetünk, 
akkor ennek a kijelentésnek az igaz-
ságtartalma is kétséges, ergo nem biztos, 

hogy mindenben kételkedhetünk, és máris 
ellentmondásra jutottunk. Mindenképpen a másik 
(tehát az 1. számú) válaszlehetőségnek kell igaznak 
lennie, hiszen ha nem biztos, hogy mindenben 
kételkedhetünk, akkor elméletileg lehet, hogy ebben a 
válaszban kételkedhetünk, lehet, hogy nem. 
Gyakorlatilag azonban nem kételkedhetünk ezen 
állítás igazságában, hiszen hamissága már 
bizonyítottan lehetetlen, hiszen ha mégis lehetséges 
lenne, akkor a második állítás bizonyosodna be 
(Bizonyos, hogy mindenben kételkedhetünk.), ami a 
fent leírt paradoxonhoz vezetne. 
 
Szerintem tehát a kérdésre mindenképpen nem a 
válasz, hisz már ez a csekély bizonyíték is elég a 
nemleges válasz igazolására. Hiszen ha a kérdés 
válaszában nem kételkedhetünk, akkor már valamiben 
nem kételkedhetünk, és a valami a minden halmazán 
belül lévő elem, tehát nem lesz igaz, hogy mindenben 
kételkedhetünk. A minden halmaza így nem lesz 
igazsághalmaza a megkérdőjelezhető dolgoknak, 
hiszen valamiben már nem kételkedhetünk, és a 
mindenből a valamit kivéve, a maradék már nem a 
„minden” halmaz lesz. Tehát szerintem a pontos 
válasz a kérdésre így hangzik: Nem mindenben 
kételkedhetünk. Mindazonáltal még rengeteg dolog 
van a világon, amiben kételkedhetünk, egyvalamiben 

A 
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viszont semmiféleképpen nem, mégpedig abban, hogy 
mindenben kételkedhetünk. 
 
Szerintem Descartes elmélete, miszerint valakinek 
gondolkodnia (kételkednie) kell, csakugyan igaz kell 
legyen, bár a következtetést nem két előfeltételből 
vezette le. A szillogizmus szabálya szerint két feltétel 
szükséges a következtetés levonásához, itt azonban 
csak egy van. 
 
Praemissa minor: gondolkodom 
 
Praemissa maior: O 
 
Conclusio: tehát vagyok 
 
A második praemissa hiányzik, ott ennek kellene 
állnia: „Aki gondolkodik, az van.” a conclusio 
levezetéséhez. Descartes feltehetőleg evidensnek 
vette, hogy aki gondolkodik, az van is, ám ez az 
utána jövő filozófusoknak kételkedésre adott okot. 
Logikailag valóban hiányos a bizonyítás, megítélés 
kérdése, hogy az ember mennyiben fogadja el a 
dolgokat magától értetődőnek, illetve mit fogad el 
annak. Szélsőséges nézőpont szerint semmi sem az. 
 
Szent Tamás ok-okozati összefüggésének vég- 
eredménye Isten létének bizonyossága. Személyes 
véleményem szerint is lennie kell valakinek/ 
valaminek, ami oka az egész világegyetemnek. Ez a 
vélemény előfeltételezi, hogy én személy szerint 
nem kételkedem a világ létezésében. Az, hogy a 
világegyetem okozóját minek nevezzük, csupán 
világnézet kérdése. Valaki ősenergiának, valaki 
Istennek, valaki másnak. De valahonnan 
eredeztetni kell világunkat, ez kétségtelen. 
 
Feltevődik a gondolat, hogy mi van, ha ugyan én 
létezem és gondolkodom, de a fizikai világ nem 
létezik, mindössze illúzió. Nos, ha ez így lenne, és 
én léteznék egyedül, rajtam kívül semmi nem 
lenne, akkor tisztában kellene lennem mindennel, 
mivel mindennek én lennék az oka. Így azzal is 
tisztában kellene lennem, hogy az általam észlelt 
világ mindössze illúzió, de mivel ezt nem látom be, 
elvetem ezt a feltételezést, és elfogadom, hogy az 
engem körülvevő világ valódi, és ennek rajtam 
kívüli okozója is kell legyen, de az nem én vagyok, 
mert azt tudnám magamról. 
 
Bár álomhelyzetekben az ember képes tökéletesen 
valóságnak megélni helyzeteket, és el is hiszi, hogy 
valóság az, de nem látja be (egyes speciális 
esetektől eltekintve, pl.: tudatos álomban), hogy az 

álom alkotója végeredményben saját elméje, így a 
kérdés végül is nyitva marad: Mikor és miben 
kételkedhetünk, és mikor lehetünk bizonyosak? 
 

Heichman István 
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George Bataille: Bőség 
és nyomor 

 

 
 
1. A biokémiai energia bősége és a növekedés 
 
Az, hogy egy szervezet alapjában nagyobb 
energiatartalékokkal rendelkezik, mint ami az 
életfolyamatok (funkcionális működések és állatoknál, 
elengedhetetlen izomgyakorlatok, táplálékkeresés) 
fenntartásához szükséges, olyan funkciókból 
származik, mint a növekedés és a szaporodás. Sem a 
növekedés, sem a szaporodás nem volna lehetséges, ha 
a növény vagy az állat nem rendelkezne felesleggel. 
Maga az élő anyag elve akarja azt, hogy az élet kémiai 
folyamatai, amelyek energiaráfordítást igényeltek, 
haszonélvezők, felesleget termelők legyenek. [...] 
 
2. A növekedés határa 
 
Azonnal kitérek az élet általánosabb feltételeire. 
Csupán egyetlen döntő fontosságú tényt fogok 
hangsúlyozni: a napenergia az élet káprázatos 
fejlődésének elve. Gazdagságunk forrását és lényegét a 
nap sugárzása adja, amely viszonzás nélkül árasztja az  

 
 
 
 
 

 
 
energiát  a gazdagságot. A nap anélkül ad, hogy kapna 
valamit: ezt az emberek már sokkal azelőtt is érezték, 
hogy az asztrofizika megmérte volna ezt a lankadatlan 
bőkezűséget; látták, ahogy megérleli a termést, és 
ennek ragyogását a minden viszonzás nélküli 
adakozás gesztusával hozták összefüggésbe. Szükséges 
e helyütt utalnunk a morális ítéletek kettős eredetére. 
Egykor a terméketlen dicsőségnek tulajdonították az 
értéket, míg manapság a termeléshez viszonyítjuk azt: 
az energia nyeresége élvez elsőbbséget a ráfordítással 
szemben. Magát a dicsőséget egy dicsőséges tény 
következményei igazolják a hasznosság szférájában. 
Amaz archaikus érzés azonban – bár a gyakorlatias 
felfogás, úgyszintén a keresztény morál elhomályosítja 
– még él: megtalálható kiváltképp a polgári világ elleni 
romantikus tiltakozásban, s csak a gazdaság klasszikus 
koncepcióiban veszti el teljességgel jogait. 
 
A napsugárzás az energia bőségét eredményezi a föld 
felületén. Az élő anyag azonban először a számára 
adott területen belül fogadja be és halmozza fel ezt az 
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energiát. Ezt követően kisugározza vagy elpazarolja, 
ám mielőtt jelentős mennyiségben kisugározná, 
maximális mértékben felhasználja azt a növekedésre. 
Csak a növekedés folytatásának lehetetlensége teszi 
lehetővé a pazarlást. A valódi felesleg tehát csak akkor 
kezd létrejönni, ha az egyed vagy egy csoport 
növekedése elérte a határát. 
 
A közvetlen határt minden egyed, minden csoport 
számára a többi egyed, a többi csoport szabja ki. A 
földi szféra azonban (pontosabban a bioszféra, mely az 
élet számára biztosított teret tölti ki) az egyedüli 
valóságos határ. Az egyedet vagy csoportot 
korlátozhatja a másik egyed, a másik csoport, ám az 
élő természet egyetemes volumene nem változik: 
végső soron a föld területének nagysága az, ami 
korlátozza a globális növekedést. 

 
3. A nyomás 
 
Az élet alapjában véve a lehetséges mértékben fedi be a 
földfelszínt. Az élet formáinak sokfélesége egészében 
tekintve alkalmassá teszi azt a meglévő források 
kihasználásához olyannyira, hogy a tér képezi annak 
alapvető határát. A néhány hátrányosan érintett vidék, 
ahol az élet alapját képező kémiai folyamatok nem 
mehetnek végbe, olyanok, mintha nem lennének. 
Tekintve azonban az él ő anyag tömegének és a helyi, 
éghajlati és geológiai adottságok viszonyának állandó 
voltát, az élet az egész hozzáférhető teret kitölti. E 
helyi adottságok meghatározzák azt a nyomást, amit 
az élet minden irányban kifejt. Nyomásról azonban 
olyan értelemben beszélhetünk, hogy ha bizonyos 
eszközökkel a hozzáférhető teret megnövelnénk, az 

élet e teret nyomban elfoglalná, mégpedig éppen olyan 
módon, mint a szomszédosat. Ez történik egyébként 
mindig, amikor az élet elpusztul a föld valamelyik 
pontján, erdőtűz, vulkanikus jelenség vagy emberi kéz 
által. A legszembetűnőbb eset az, amikor egy kertész 
szabadon hagy egy ösvényt. Az élet nyomása körös-
körül, magára hagyva, azonnal visszaszerzi ezt a 
területet füvek, bokrok formájában, ahol hemzseg az 
állati életforma. 
 
Ha a sétányt beaszfaltozzuk, akkor az hosszabb ideig 
mentes a nyomástól. Ez azt jelenti, hogy a lehetséges 
élet volumene, feltéve, hogy aszfaltozás helyett magára 
hagyjuk, nem jön létre, hogy e volumennek megfelelő 
befektetett energia elvész, valamilyen módon 
elpazarlódik. E nyomás nem vethető össze egy zárt 
kazánéval. Ha a tér teljességgel kitöltődik, ha nincs 

semmiféle kivezető út, semmi sem tör ki. 
A nyomás azonban jelen van, az élet 
valamilyen módon megfullad a túl szűk 
korlátok között, különféleképpen vágyik a 
lehetetlen növekedésre, felesleges 
tartalékait folyamatosan szabadítja fel 
hatalmas pazarlások lehetséges 
formáiban. Miután a növekedés határát 
elérte, az élet, anélkül, hogy zárt kazán 
lenne, legalábbis a forráspontig ér el: 
anélkül, hogy felrobbanna, korlátlan 
gazdagsága folyamatosan a robbanás 
határán mozog. 
 
E helyzet következményeivel nehezen 
tudunk számolni. Az érdekeinket ugyan 
számításba vesszük, ám e helyzet 
lefegyverez bennünket: magának az 
érdeknek a puszta neve ellentétes e 
helyzetben szóban forgó vággyal . Még ha 

ésszerűen akarunk is cselekedni, figyelembe kell 
vennünk tetteink hasznosságát : a hasznosság előnyt, 
megtartást vagy növekedést jelent. Vagy ha válaszolni 
kell a bőségre: kétségtelenül lehetséges valamilyen 
növekedésre felhasználni. Ám a felmerült probléma 
kizárja azt. Feltéve, hogy már nem lehetséges a 
növekedés, mit tegyünk a fennmaradó forrongó 
energiával? Elveszteni nyilván nem azt jelenti, hogy 
felhasználni. Bár érvágásról, tiszta és egyszerű 
veszteségről van szó, mégis e veszteség mindenképp 
létrejön: az energiatöbblet, ha nem szolgálhatja a 
növekedést, már az elején elvész. Különben is emez 
elkerülhetetlen veszteség semmiképp sem tekinthető 
hasznosnak. Csupán egy kényelmes veszteségről van 
szó egy másikkal, egy kényelmetlennel szemben: 
kényelemről van immár szó, nem hasznosságról. 
Mindazonáltal e következmények döntő jelentőségűek. 
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4. A nyomás első hatása: a kiterjedés 
 
Nehéz pontosan meghatározni és ábrázolni az így 
kifejtett nyomást. Komplex és észrevehetetlen 
egyszersmind, ám hatásai nem leírhatók. Egy kép 
merül fel az elmében, ennek javaslata közben azonban 
meg kell vallani, hogy a következményeket ábrázolja 
ugyan, de nem szolgál konkrét elképzeléssel az okot 
illetően. 
 
Képzeljünk el egy hatalmas tömeget, mely annak 
reményében gyűlt össze, hogy bikaviadalon vegyen 
részt roppan kis arénákban. Noha a tömeg leghőbb 
vágya az, hogy elárassza az arénákat, nem juthat be 
egészen: egy sokaságnak kint kell várakoznia. 
Hasonlóképpen az élet lehetőségei nem valósulhatnak 
meg a végtelenségig, e lehetőségeket a tér korlátozza, 
miként a tömeg bemenetelét az aréna helyeinek száma. 
 
A nyomás első hatása az aréna férőhelyszámának a 
növelése lesz. 
 
Ha az arénán belüli rendfenntartás jól szervezett, e 
számot pontosan tudják korlátozni. Létezhetnek 
azonban kívül fák és oszlopok, amelyek magasságából 
a pálya látható. Ha semmilyen szabályozás nem szegül 
ellene, lesznek emberek, akik felkapaszkodnak e fákra, 
oszlopokra. Hasonlóképpen a föld először a víz és a 
talaj alapvető tereit nyitja meg az élet számára. Az élet 
azonban hamarosan elterjed a levegőben is. 
Mindenekelőtt a zöldnövények területeinek meg-
sokszorosítása volna fontos, amelyek a fénysugarak 
energiáját nyelik el. A levélzet egymásratevődése a 
levegőben érezhetően növeli ezen anyag volumené t: 
különösképpen a fák struktúrája teszi ezt lehetővé 
jóval a füvek szintje fölött. Mellettük a szárnyas 
rovarok és a madarak, a virágporok után, 
elárasztják a levegőt. 
 
5. A nyomás második hatása: a pazarlás vagy luxus 
 
A helyszűke azonban más hatással is járhat: 
küzdelem jöhet létre a bejáratnál. Ha halálesetek 
vannak, az egyének számának többlete a helyek 
számával szemben csökken. Ez a hatás az előbbivel 
ellentétes irányban történik. A nyomás hol egy 
újabb tér megnyitásához, hol a többletlehetőségek 
meg-semmisítéséhez vezet a rendelkezésre álló 
térben. Ez utóbbi hatás a természetben a 
legkülönfélébb formákban fejlődik ki. 
 
A legfeltűnőbb a halál. Mint tudjuk, a halál nem 
szükségszerű. Az élet egyszerű formái hal-
hatatlanok: az osztódással szaporodott szervezet 

születése elvész az idő éjében. Voltaképpen nem 
mondhatjuk, hogy szülei vannak. Ha a' és a” párok, 
amelyek a megkettőződéséből származnak, az a nem 
szűnt meg élni a' megjelenésével; a' még a (és olyan, 
mint a”). De feltételezzük az élet eredeténél (mely 
feltételezés, egy bizonyítás érdekében, csupán elméleti) 
e végtelen parányok egyetlenjének létét: nem kevésbé 
gyorsan népesítette volna be a földet fajával. Rövid idő 
múltán, elvileg, szaporodása lehetetlenné vált volna 
helyhiány miatt, míg az energia, amit felhasznál, 
szétszóródott volna, például hő formájában. Ez 
történik egyébként egyik ilyen mikroorganizmusnál, a 
vízi lencsénél, amely egy zöld hártyával borítja be a 
medencét, és attól kezdve egyensúlyban marad. Egy 
vízi lencse számára a hely korlátozott módon adott, 
nagyon szűken meghatározott a medencében. Ám a 
vízi lencse stagnálása nem gondolható el az egész 
földkerekség szintjén, ahol teljes mértékben hiányzik a 
szükséges egyensúly. Feltételezhetjük (elméletileg), 
hogy egy mindenütt egyenlő n nyomás elér egy 
nyugvópontot, hogy a növekedés helyébe az általános 
hőveszteség lép. A valódi nyomás mást eredményez: 
eltérő organizmusok konkurenciáját hozza létre, és ha 
nem tudjuk megmondani, hogy a fajok hogyan léptek 
be a táncba, úgy meg tudjuk mondani azt, hogy mi a 
tánc. 
 
Az életen kívül eső tevékenységektől eltekintve 
(klimatikus vagy vulkanikus jelenségek), az élő 
anyagban uralkodó nyomás egyenlőtlensége 
folyamatosan megnyitja a növekedés számára a halál 
által hátrahagyott helyet. Ez nem egy új tér, és ha 
egészében tekintünk az életre, valójában nincs is 
növekedés, csupán a volumen megtartása általában. 
Másképpen szólva: a lehetséges növekedés a 
végbement pusztulás kompenzálására redukálódik. 
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Hangsúlyozom azt a tényt, hogy általában véve nincs 
növekedés, hanem csupán az energia bőséges 
pazarlása létezik minden formában! Az élet története a 
földön voltaképpen egy elképesztő gazdagság hatása: 
az uralkodó esemény a pazarlás fejlődése, az egyre 
költségesebb formák létrehozása. 
 
6. A természet három pazarlása: táplálkozás, halál és 
ivaros szaporodás 
 
A fajok táplálkozás egyik a másik jóvoltából a bőség 
legegyszerűbb formája. A 
német hadsereg által elzárt 
populációk az ínségnek 
köszönhetően vulgarizált 
formában megismerhették 
az élő anyag közvetett 
fejlődésének e költséges 
módját. A burgonya vagy a 
búza termesztése nagyobb 
hozamot eredményez fo-
gyasztható kalóriában, 
mint egy ekvivalens föld-
terület tejben, húsban szá-
mított haszna a prérin. A 
legkevésbé költséges élet-
forma a zöld mikroor-
ganizmus (mely a klorofill 
révén a nap energiáját nyeli 
el), általában véve azonban 
a növényzet kevésbé 
költséges, mint az állati 
életforma. A növényzet 
gyorsan elfoglalja a ren-
delkezésre álló teret. Az 
állatok hekatombákat hoz-
nak létre, és ily módon 
bővítik lehetőségeiket: ők 
maguk lassabban fejlőd-
nek. E tekintetben a 
fenevad van az élen: a 
tékozlók e folytonos tékozlása az energia hatalmas 
pazarlását jelenti. William Blake ezt kérdezte a 
tigristől: „Mily mélyekben, mely messzi egekben / 
lobbant fel szemed lángja?” A kegyetlen, a lehetséges 
határát súroló nyomás, az élet intenzív fogyasztásának 
hatalma döbbentette így meg. Az élet általános 
pezsgésében a tigris egy roppant izzó pont. És ez az 
izzás valójában az ég távoli mélységében, a nap 
fogyasztásában lobbant lángra. 
 
A táplálkozás halált okoz, ám véletlenszerű formában. 
Minden elképzelhető pazarlás közül a halál, a maga 
fatális és kérlelhetetlen formájában, minden bizonnyal 

a legköltségesebb. Az állati test törékenysége, 
bonyolultsága már önmagában sejteti e pazarlást, ám e 
törékenység és e pazarlás a halálban csúcsosodik ki. 
Miként a térben a fa törzse és ágazata a fény felé emeli 
a levélzet egymásra tevődő emeleteit, úgy osztja el a 
halál a generációk elmúlását az időben. Szüntelenül 
teremti meg a szükséges helyet az újonnan 
világrajöttek számára, és mi oktalanul átkozzuk el azt, 
ami nélkül nem lennénk. 
 
Valójában, amikor elátkozzuk a halált, csupán 

önmagunktól félünk: aka-
ratunk az, aminek szigo-
rúságától reszketünk. Hazu-
dunk önmagunknak azt 
álmodva, hogy megmene-
külünk a pazar gazdagság 
mozgásától, amelynek csu-
pán kiélezett formája va-
gyunk. Vagy csupán azért 
hazudunk önmagunknak 
kezdetben, hogy aztán annál 
inkább bizonyítsuk emez 
akarat szigorúságát, a tudat 
szigorú végletéig feszítve azt. 
 
A halál pazarlását e 
tekintetben épp úgy kép-
zeljük el, mint a nemiségét, 
kezdetben mint önmagunk 
tagadását, aztán pedig, egy 
hirtelen átfordulás folytán, 
mint annak a mozgásnak a 
mély igazságát, amelynek az 
élet a megnyilvánulása. 
 
A jelenlegi körülmények 
között, tudatunktól függet-
lenül, az ivaros szaporodás, a 
táplálkozással és a halállal 
egyetemben, egyike a nagy 

pazarló kerülőutaknak, amelyek biztosítják az energia 
intenzív fogyasztását. Mindenekelőtt hangsúlyozza 
azt, amit a sejtosztódás már jelzett: a megoszlást, 
melynek révén az egyed lemond tulajdon 
növekedéséről, és az egyedek megsokszorosításával, az 
élet személytelenségébe utalja azt. A nemiség 
mindenekelőtt különbözik a magának való növe-
kedéstől: ha a fajt tekintve mint növekedés jelenik meg, 
alapjában nem egyéb, mint az egyedek pazarlása. E 
jelleg jobban kidomborodik az ivaros szaporodásban, 
ahol a létrehozott egyedek világosan elkülönülnek 
azoktól, akik létrehozzák őket, és életet adnak nekik, 
ahogy egyik ad a másiknak. Ám anélkül, hogy utólag, 
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a táplálkozás idején, lemondana a növekedés elvéről, a 
magasabbrendű állatok szaporodása nem szűnt meg 
tágítani azt a szakadékot, mely kezdettől fogva 
elválasztja őket az egyed egyszerű hajlamától a 
táplálkozásra, amivel volumenét és erejét növeli. A 
szaporodás az állat számára alkalom az 
energiatartalékainak hirtelen és erőteljes pazarlására, 
mely egy adott pillanatban a lehetséges határáig jut el 
(annyi idő alatt, míg a tigris a levegőben van). E 
pazarlás jóval túlmegy azon, ami elegendő volna a faj 
növekedésére. Egy pillanatig, úgy tűnik, a legnagyobb, 
amire csak az egyed képes. Az embernél a pusztulás 
minden lehetséges formájához társul, minden elvileg 
testi jónak a hekatombáját idézi elő, és egyesít, hogy 
aztán beteljesítse a halál esztelen pazarlását és 
mértéktelenségét. 

 
7. A munka és a technika általi kiterjedés és az ember 
pazarlása 
 
Az ember tevékenységének alapját az élet emez 
általános mozgása határozza meg. E tevékenység, az 
egyik irányban, kiterjedésében, széles lehetőséget, új 
teret nyit az élet számára (ahogy azt a fa ágai vagy a 
madár szárnyai teszik). Ám nem konkrét értelemben 
vett, az élet által még be nem népesített tér az, amit az 
emberi munka és technika a sokszoros szaporodás 
számára megnyit. Inkább arról van szó, hogy a világot 
átalakító emberi tevékenység az élő anyag tömegét 
különféle szerkezetekkel gyarapítja, amit az élettelen 
anyag hatalmas mennyisége alkot, s ami a 
rendelkezésre álló energiatartalékokat jelentős 
mértékben megnöveli. Az embernek már kezdetektől 

fogva megvolt az a képessége, hogy a rendelkezésére 
álló energia egy részét, nem biológiai, hanem technikai 
értelemben, az energia bőségének növelésére fordítsa. 
A technika összességében lehetővé tette a növekedés 
elemi mozgásának kiterjesztését megismétlését, amit 
az élet hajt végre a lehetséges határain belül. Minden 
kétséget kizáróan egy olyan fejlődésről van szó, mely 
sem nem folyamatos, sem nem végtelen. Hol a fejlődés 
megtorpanása a válasz a technikai stagnálásra, hol az 
új technikai felfedezések vezetnek valamilyen 
visszalépéshez. Maga az energiatartalékok gyarapo-
dása alapját képezheti a biológiai (demográfiai) 
növekedés valamilyen fellendülésének. A 19. századi 
Európa a legszebb (és legismertebb) illusztrálása 
ezeknek a nagy méretű eleven gyarapodásoknak, 
amelyeknek szerkezete a csontozat: ismerjük a 

népesség növekedésének 
fontosságát, mely növekedés 
mindenekelőtt az ipari fejlő-
déshez kötődik. 
 
Az igazat megvallva a 
népesség és a technikai 
felszerelések mennyiségi viszo-
nyai akárcsak, általában véve, a 
gazdasági fejlődés feltételei a 
történelemben oly sokféle 
kölcsönhatástól függnek, hogy 
mindig nehéz meghatározni a 
pontos módozatokat. Minden-
esetre nem vehetem bele a 
részletek elemzését egy olyan 
vázlatba, mely csupán nagy 
vonalakban mutathat rá arra a 
mérhetetlen mozgásra, mely a 
földi életet fenntartja. Á m a 
demográfiai növekedés nemrég 
beállt lelassulása önmagában is 

felfedi a hatások komplexitását. Az, hogy az emberi 
tevékenységből származó fejlődést az új technikai 
megoldások teszik lehetővé vagy tartják fenn, mindig 
kettős hatással jár: az emberi tevékenység és a technika 
először a felhalmozott energia fontos részét használja 
fel, utána azonban egyre nagyobb többletet halmoz fel. 
Ez az energiatöbblet másodszorra a növekedést 
nehezíti meg, mivel ez utóbbi már nem elegendő 
ahhoz, hogy felhasználja azt. Egy bizonyos ponton a 
kiterjedés érdekét egy ellentétes érdek semlegesíti, 
mégpedig a pazarlás érdeke: még az előbbi érvényesül 
ugyan, ám megtévesztő módon bizonytalanul, sokszor 
tehetetlenül. A demográfiai görbék leszálló ága talán 
az első jele a létrejött változásoknak: ami ettől kezdve 
elsősorban számít, már nem a termelőerők fejlesztése, 
hanem a termékek fényűző tékozlása. 
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E ponton hatalmas pazarlások kezdődnek el: egy 
évszázad ipari népesedését és békéjét követően, 
miután a fejlődés átmenetileg elérte a határát, a két 
világháború a gazdagság és az emberi életek 
legnagyobb orgiáját rendelte el, amit valaha is 
feljegyeztek a történelemben. Mindamellett ezek az 
orgiák az általános életszínvonal érezhető 
emelkedésével esnek egybe: a néptömegeknek az 
improduktív szolgáltatások egyre növekvő száma áll 
rendelkezésére, a munka mennyisége lecsökkent, a 
fizetések összességükben tekintve megnövekedtek. 
 
Csakhogy az ember ezen a bolygón csupán közvetett, 
járulékos módon jelent választ a növekedés 
problémájára. Semmi kétség, a munka és a technika 
révén lehetővé tette a kiterjedést, az elfogadott 
határokon túl. Ám éppen úgy, ahogy a növényevő a 
növényhez vagy a húsevő a növényevőhöz viszonyítva 
pazarlás, az ember minden élőlény között a 
legalkalmasabb arra, hogy intenzív, pazarló módon 
fogyassza el az energiatöbbletet, amit az élet túláradó 
nyomása a napnak megfelelő fellángolások formájában 
kínál, mely égitest az élet mozgásának forrása. 
 
8. Az átkozott osztályrész 
 
Emez igazság paradox, s csaknem pontosan ellentéte 
annak, ami a megszokottnak tűnt. 
 
E paradox jelleget hangsúlyozza az a tény, hogy a 
túláradó gazdagság tetőfokán ennek értelme 
teljességgel elhomályosul. A jelenlegi körülmények 
között minden afelé tart, hogy elfedje azt az alapvető 
mozgást, mely igyekszik a gazdagságot visszahelyezni 
a funkciójába, mely nem más, mint viszonzás nélküli 
adakozás, pazarlás. E mozgást egyfelől a gépiesített, 
pusztítás felé haladó háború jellemzi, mely 
idegenszerű, s úgyszintén ellenséges az emberi 
akarattal szemben. Másfelől az életszínvonal 
emelkedése egyáltalán nem úgy jelenik meg, mint a 
luxus igénye. Sőt, a mozgás, mely ezt az emelkedést 
követeli, sokkal inkább a nagy vagyonok elleni 
tiltakozás: e követelés ily módon az igazságosság 
nevében történik. Anélkül, hogy természetesen valami 
kifogásunk lenne az igazságosság ellen, megengedhető 
az a megjegyzés, hogy itt a szó tulajdon ellentétének 
mély igazságát rejti el, mely pontosan a szabadság. Az 
igazságosság maszkja alatt igaz az, hogy az általános 
szabadság a szükségeknek kiszolgáltatott lét halovány 
és semleges jellegét ölti magára: inkább lehetőségeinek 
a korlátozása az igazságosabbra, nem valami veszélyes 
felszabadulás, mely szó értelmét vesztette. Garancia a 
szolgaság kockázata ellen, nem a kockázatok 

vállalásának akarása, mely kockázatok nélkül nincs 
szabadság. 
 
Az átok érzése a mozgás e kettős megváltozásához 
kapcsolódik, mely a gazdagság fogyasztását követeli 
tőlünk. A háború elutasítása abban a szörnyű 
formában, amit magára ölt, a fényűző pazarlás 
elutasítása, melynek hagyományos formája immár az 
igazságtalanságot jelenti. Abban a pillanatban, amikor 
a gazdagság túltengése a valaha volt legnagyobb 
szintet éri el, szemünkben olyan értelmet nyer, mellyel 
bizonyos szempontból mindig is bírt, ti. mint átkozott 
osztályrész. 
 
9. Az „általános” szempont és az „egyéni” szempont 
szembenállása 

 
A tény, hogy félünk elfordulni a pazarlás mozgásától, 
mely éltet bennünket vagy amely éppen mi vagyunk , 
természetesen nem lehet meglepő. Következményei 
kezdettől fogva aggasztóak. A tigris ábrázata az, ami a 
táplálkozás igazságát nyilvánvalóvá teszi. A halál 
rémünkké vált, s noha bizonyos értelemben az a tény, 
hogy húsevők vagyunk, és szembeszállunk a halállal, a 
virilitás követelményének felel meg (de ez más lapra 
tartozik!), a nemiség a halál és a megevett hús 
skandalumaihoz kapcsolódik. 
 
Azonban az átok eme légköre a szorongást feltételezi, a 
szorongás pedig az élet túláradó gazdagsága által 
kifejtett nyomásának hiányát (vagy gyenge voltát) 
jelenti. A szorongás akkor jön létre, amikor magát a 
szorongót nem keríti hatalmába a túláradás érzése.  
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Hiszen pontosan ez az, ami a szorongás elszigetelt, 
egyedi jelentőségére utal. Csak személyes, egyéni 
szempontból lehet szorongani, mely szempont 
gyökeres ellentéte az általánosnak, ami az élő anyag 
egészében tekintett gazdagságán alapul. A szorongás 
minden értelmet nélkülöz annak szempontjából, akiből 
árad az élet, úgyszintén az élet egészének 
szempontjából, mely lényegénél fogva áradó 
gazdagság. 

 
Ha pedig most pillantást vetünk a jelenlegi történelmi 
helyzetre, úgy ezt az jellemzi, hogy az általános 
helyzetet érintő ítéletek egyéni szempontból születnek. 
Alapjában az egyéni létezés mindig azt kockáztatja, 
hogy tartalékok hiányában elbukik. Ezzel szemben áll 
az általános létezés, mely számára minden tartalék 
bőséges, a halál pedig nonszensz. Az egyéni 
szempontból kiindulva a problémák elsősorban a 
tartalékok elégtelenségéből fakadnak. Az általános 
szempontból e problémák elsősorban többletük 
kapcsán vetődnek fel. Kétségtelen, hogy a nyomor 
problémája teljes mértékben fennáll. Ugyan 
egyetérthetünk azzal, hogy a világgazdaságnak 
(économie générale), amikor csak lehetséges  és 
mindenekelőtt tervbe kell vennie a növekedést és 
fejlődést, ám ha a nyomort vagy a növekedést veszi 
tervbe számításba kell vennie egyrészt azt a határt, 
amit sem az egyik sem a másik nem érhet el, másrészt 
a többlet meglétéből adódó problémák uralkodó 
(döntő) jellegét. 
 
Ha röviden szemügyre veszünk egy példát, India 
nyomorának problémája először is nem választható el 
ennek az országnak demográfiai növekedésétől és az 
ipari fejlődésével szembeni aránytalanságától. India 
ipari növekedésének lehetőségei sem választhatók el 
az amerikai tartalékok többletétől. A világgazdaság 

egy tipikus problémája adódik ebből a szituációból. A 
jelenlegi világ az emberi élet által kifejtett (kvantitatív 
vagy kvalitatív) nyomás egyenlőtlenségével határozza 
meg önmagát. 
 
A világgazdaság ennélfogva mint korrekt eljárást 
ajánlja az amerikai gazdagság átvitelét Indiának 
viszonzás nélkül. E célból figyelembe veszi a z 
Amerika számára abból a nyomásból vagy 

nyomásingadozásból adódó fenyegetést, melyet 
a hindu élet fejlődései fejtenek ki a világban. 
 
E meggondolások szükségszerűen a háború 
problémáját tekintik elsőnek, amit csak egy 
gyökeres forrongás elgondolása vázolhat fel 
világosan. Az egyetlen kiutat a világ 
életszínvonalának a növelése jelentheti a 
jelenlegi morális feltételek között egyedül ez 
képes elnyelni az amerikai többletet, 
lecsökkenteni a nyomást a veszélyes pont alá. 
 
Ez az elméleti elképzelés némileg különbözik a 
jelenlegi empirikus szemléletektől, ám annál 
radikálisabb; érdemes pontosítani azt, hogy e 
szemléletek az előbb vázolt elképzelésekre 
válaszoltak: e megerősítés, úgy tűnik, még több 
erőt ad mindkét oldalnak. 

 
10. A világgazdaság megoldásai és az „öntudat” 
 
Ám rögtön hozzá kell tennünk: bármennyire is jól 
meghatározhatók a megoldások, a kívánt szinten való 
megvalósításuk olyannyira nehéz, hogy a vállalkozás 
korántsem kecsegtet túl sok reménnyel. Az elméleti 
megoldás létezik, a szükségessége sem kerüli el 
egészen azok figyelmét, akiktől a döntés látszólag 
függ. Mindamellett és még világosabban, ami a 
világgazdaságot mindenekelőtt meghatározza, az 
világunk robbanékony jellege, amit korunk a robbanási 
feszültség végletéig vitt el. Nyilvánvalóan átok ül az 
emberi életen, amennyiben nincs ereje meggátolni egy 
szédületes mozgást. 
 
 
Habozás nélkül ki kell jelentenünk, hogy egy ilyen 
átok megszüntetése az embertől függ, egyedül az 
embertől. Ez azonban nem következhet be, ha az 
alapját képező mozgás nem jelenik meg világosan a 
tudatban. E tekintetben éppen eléggé kiábrándítónak 
tűnik, hogy a fenyegető katasztrófa megelőzésére nincs 
más javaslat, mint „az életszínvonal növelése”. E 
célkitűzés, mint mondottam, azon akarattal függ össze, 
mely tulajdon igazságában nem akarja meglátni azt a 
követelést, amelyre válaszolni akar. 
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Ha azonban ugyanakkor megvizsgáljuk e megoldás 
gyengéjét és erényét, éppen kétértelműségéből 
adódóan tűnik az egyedüli széles körben 
elfogadhatónak. Ennélfogva annál nagyobb 
erőfeszítést és tisztánlátást vált ki és igényel a tudattól, 
minél messzebb kerül látszólag. Ebből a szempontból 
az igazság előli menekülés, az ellentétek játéka révén, 
az igazság elismerésének garanciája. A jelenkori ember 
szelleme mindenképp elutasítaná az olyan 
megoldásokat, amelyek, noha nem negatívak, ám 
fellengősek és önkényesek volnának; ezzel szemben a 
tudat e példás szigorához kötődik, mely azt 
kockáztatja, hogy az emberi életet fokozatosan a saját 
igazságához igazítsa. A világgazdaság megismertetése 
természetesen a közügyekbe való beavatkozást vonja 
maga után. Mindenekelőtt és alapvetően azonban amit 
célba vesz, az a tudat, amit pedig igazgat, az kezdettől 
fogva az öntudat, amit az ember végül meg fog 
valósítani a történelmi formáinak összefüggéseit 
megjelenítő világos látomásában. 
 
Ily módon a világgazdaság a történelmi adottságok 
relációjával kezdődik, mely a jelen adottságainak szab 
irányt. [...] 
 
11. Luxus és nyomor 
 
Ha az élővilág hatalmas egészétől különválasztott 
élőlények (vagy csoportok) létszükséglete egy olyan 
érdeket határoz meg, amely minden cselekvés 
kiindulópontjául szolgál, akkor az élet általános 
mozgása sem kevésbé valósul meg az egyén 
szükségletein túl. Az egoizmus végső soron téved. Úgy 
tűnik, kitörölhetetlen határt húz maga köré és tart 
fontosnak, ám mindenképp alulmarad. Az egyének 
rivalizálása kétségtelenül csökkenti annak lehetőségét, 
hogy a sokaságot az energia globális bősége azonnal 
elárassza. Az erős megsarcolja, kizsákmányolja a 
gyengét, s nyilvánvaló hazugságokkal fizet neki. 
Mindez azonban nem változtathat a végső 
eredményen, ahol az egyén érdeke lelepleződik, és 
ahol a gazdagok hazugsága igazsággá változik. 
 
Amikor a növekedés vagy felhalmozás lehetősége 
végül egy ponton tulajdon határához érkezik, az 
energia, minden elszigetelt egzisztencia mohó 
vágyának tárgya, szükségképpen felszabadul: igazából 
felszabadul a hazugság leple alól. Az emberek 
valójában hazudnak; azon igyekeznek, hogy e 
felszabadulást az érdekhez viszonyítsák: e 
felszabadulás még messzebb sodorja őket. Ennélfogva 
bizonyos értelemben mindenképp hazudnak. Az 
erőtartalékok egyéni felhalmozása alapjában véve 
rombolásra szánt: az egyének, akik végrehajtják, 

igazából nem birtokolják ezt a gazdagságot, ezt a 
rangot. Emez alapfeltételek között a gazdagság mindig 
analóg azokkal a fegyverkészletekkel, amelyek oly 
világosan kifejezik a gazdagság megsemmisülését, s 
nem pedig annak birtoklását. E kép azonban nem 
kevésbé igaz akkor, amikor a rang nem kevésbé 
nevetséges igazságának kifejezéséről van szó: 
robbanóanyagról. A magasrangú ember eredetileg 
nem egyéb, mint robbanékony egyén (minden egyén 
robbanékony, ő azonban privilegizált módon). 
Kétségtelenül igyekszik elkerülni, vagy legalábbis 
késleltetni a robbanást. Hazudik önmagának attól a 
pillanattól, hogy gazdagságát és hatalmát nevetséges 
módon annak véli, amitől azok távol állnak. Ha sikerül 
békésen élveznie e birtokolt dolgokat, az csak önmaga 
s igazi természete félreismerésének árán történhetik. S 
ugyanakkor másoknak is hazudik, akik előtt egy olyan 
igazság (tulajdon robbanékony természetének) állítását 
tartja fenn, melytől menekülni igyekszik. 
Nyilvánvalóan előbb-utóbb ellepik e hazugságok: a 
rang a kizsákmányolás kényelmére, a gátlástalan 
profitszerzésre redukálódik. E vesződség azonban 
semmiképp sem tudja megfékezni az élet túláradó 
bőségét. 
 

 
 
A luxus meghatározza annak rangját, aki fitogtatja, és 
nem magas a rangja annak, aki nem igényeli a pompát. 
Ám mindazok kicsinyes fondorlata, akik a luxust 
élvezik, minden oldalról legyőzetik. A gazon áthaladva 
az, ami fénylik a gazdagságban, visszaveri a nap 
ragyogását, és a szenvedélyt hívja életre: ez nem felel 
meg azok elképzelésének, kik tulajdon szegénységükre 
korlátozták azt, sokkal inkább az eleven 
mérhetetlenség visszatérése ez a túláradó bőség 
igazságához. S ez az igazság elpusztítja azokat, kik 
annak tekintették, amihez semmi köze sincs: a 
legkevesebb, amit elmondhatunk róla az, hogy a 
gazdagság jelenlegi formái szétbomlanak, s 
nevetségesekké válnak az emberiség szemében azok, 
akik most úgy hiszik, hogy birtokolják e gazdagságot. 
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Ebből a szempontból a jelenlegi társadalom egy 
mérhetetlen hamisítás, ahol a gazdagságnak ez az 
igazsága alattomos módon haladt át a nyomoron. Az 
autentikus luxus a gazdagság megvetését követeli 
meg, komor közönyét annak, aki elutasítja a munkát, 
és aki tulajdon életét egyfelől egy végtelenül 
szertefoszlott ragyogásnak, másfelől a gazdagok 
igyekvő hazugsága elleni néma tiltakozásnak szánja. 
Ettől kezdve a hadisarcon, a vallásos misztifikáción és 
a kapitalista eltulajdonításon túlmenően semmi sem 
lenne képes újra megtalálni a gazdagság értelmét, 
robbanékony, bőkezű és túláradó voltát, ha nem 
létezne a rongyok ragyogása és a közöny komor 
megvetése. Végül, ha úgy akarjuk, a hazugság az élet 
túláradó bőségét lázadásra ítéli. 
 

A fordítás V. Szabó László munkája 
Fotó: Dobrovits Ádám 
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Aki most születik, 100 
évig fog élni! 

 
 
 

z amerikai járványügyi hivatal számításai 
szerint a 2009-ben született emberek várható 
átlagéletkora 86-90 év lesz, a statisztikák 

alapján pedig azoknak, akik 2014-ben születnek, 
nagyjából a fele megéri majd a következő évszázadot. 
 
A húsz évnél fiatalabbak halálozási aránya egészen 
alacsony lesz, ők legfeljebb balesetek, fegyverek vagy 
kábítószer miatt halnak meg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tehát, aki most születik, feltehetően kb. 100 évig fog 
élni. 
 
Minden százezer, 1900-ban született ember közül 
mindössze 13-an érték meg a századik életévüket. Az 
1950-ben születettek közül becslések szerint már 199-
en fognak száz évig élni. Az amerikai járványügyi 
hivatal pedig úgy számol, hogy minden százezer 
emberből, aki 2009-ben született, 2056 fogja ünnepelni 
a századik születésnapját is.

 
 

A 
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Ivan Illich: A haladás 
ritualizálása 

 
 

 
 modern egyetem az eltérő vélemény 
privilégiumát adományozza azoknak, akiket 
mint potenciális pénzcsinálókat és 

hatalombirtokosokat már letesztelt és osztályozott. 
Senki sem kap pénzbeli támogatást arra, hogy 
szabadidejében önmagát oktassa, sem pedig jogot arra, 
hogy másokat oktasson, kivéve ha megvalósításai 
papíron bizonyíthatók. Az iskolák minden egymást 
követő szinten kiválasztják azokat, akik, a játszma 
korábbi szakaszaiban, kifizetődőknek bizonyultak a 
kialakult rend mércéje szerint. Az egyetem, lévén, 
hogy úgy a tanulás forrásainak, mint a társadalmi 
szerepek kiosztásának monopóliumát birtokolja, a 
felfedezőt és a potenciális ellenzőt egyaránt kooptálja. 
A diploma mindig otthagyja árának kitörölhetetlen 
nyomát haszonélvezőjének életrajzában. A diplomás, 
egyetemet végzettek bekerülnek egy olyan világba, 
amely árcédulát tűz a homlokukra, s ugyanakkor 
felhatalmazza őket arra, hogy meghatározzák az 
elvárások szintjét a társadalmukban. Minden or-
szágban az egyetemet végzettek fogyasztási színvonala 
állítja fel a mércét mindenki más számára is; az 
utóbbiak pedig mint civilizált emberek – ha van 
állásuk, ha nincs – az egyetemet végzettek életstílusára 
áhítoznak majd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Az egyetemnek ily módon megvan az a 
hatása, amely meghatározza a fo-
gyasztási színvonalat a munkahelyen 
és otthon, s ezt teszi a világ minden 
részén és minden politikai rendszerben. 
Minél kevesebb az egyetemet végzettek 
száma az országban, annál inkább 
érvényes az, hogy kiművelt igényeiket 
a népesség többi része modellként 
fogadja el. Az egyetemet végzettek és 
az átlag polgárok fogyasztási szín-
vonala közti eltérés Oroszországban, 
Kínában és Algériában még nagyobb, 
mint az Egyesült Államokban. [...] 
 
Az egyetem eme képessége, hogy a 
fogyasztói célokat meghatározza, e-
léggé új keletű dolog. Számos 
országban az egyetem csak a hatvanas 
években jutott ehhez a hatalomhoz, 

amikor is terjedni kezdett a közoktatáshoz való 
egyenlő hozzáférés téveszméje. Azelőtt az egyetem 
óvta az egyén szólásszabadságát, de nem konvertálta a 
tudást automatikusan vagyonná. Tudósnak lenni a kö-
zépkorban annyit jelentett, mint szegénynek, sőt 
koldusnak lenni. Elhivatottságánál fogva a középkor 
tudósa latint tanult, kívülállóként éppen úgy méltó 
volt a paraszt és herceg, a polgár és a pap megvetésére, 
mint elismerésére. Ahhoz, hogy a világban előre- 
jusson, a tudósnak előbb közszolgálatot kellett 
teljesítenie, lehetőleg az Egyház keretein belül. A 
hajdani egyetem a felfedezés, a régi és új eszmék 
megvitatásának szabad tere volt. A tanárok és a diákok 
egymás köré gyűltek, hogy a régen halott mesterek 
műveit tanulmányozzák, és a halott mesterek eleven 
szavai új perspektívát tártak fel a jelen téveszméi 
számára. Az egyetem akkoriban az akadémikus 
kutatás és az endemikus nyughatatlanság közössége 
volt. 
 
A modern multiverzitásokon ez a közösség a peremre 
menekült, ahol is egy zugban, a tanár irodájában vagy 
a lelkész lakásán találkozik. A modern egyetem 
felépítésének vajmi kevés köze van a hagyományos 
kutatáshoz.  
 

A 
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Gutenberg óta a tudományos, kritikai eszmecsere a 
„tanszékről” (chair) többnyire a nyomtatott írásokba 
vándorolt át. A modern egyetem feladta azt a 
lehetőséget, hogy a szellemi találkozások egyszerű 
helyszíne legyen, amelyek ugyan autonómok és 
anarchikusak, de valamire összpontosító, nem előre 
megtervezett találkozások lennének, és ehelyett annak 
a folyamatnak az irányítását, menedzselését 
választotta, amelynek során létrejön az úgynevezett 
kutatás és képzés (instruction). [...] 
 
A többség szemében, aki elsősorban egyetemi 
diplomát igyekszik szerezni, az egyetem nem vesztette 
el presztízsét, 1968-tól azonban csökkent az ázsiója a 
hívei körében. A diákok elutasítják a felkészülést a 
háborúra, környezetszennyeződésre és az előítéletek 
tartóssá válására. A tanárok támogatják őket a 
kormány legitimitásának megkérdőjelezésében a 
külpolitikát, oktatást és az amerikai életmódot illetően. 
Jó néhányan elutasítják a diplomát mint célkitűzést, és 
egy ellenkultúrában eltöltendő életre készülnek, a 
bizonyítványokkal hitelesített társadalmon kívül. Úgy 
tűnik, a középkori reformátorok: Fraticelli és 
Alumbrados, mint korabeli hippik és lemorzsolódottak 
útját követik. Mások az iskolák monopóliumát ismerik 
el azon források fölött, amelyekre az ellentársadalom 
felépítéséhez van szükségük. Egymás támaszát 
keresik, hogy tisztességesen élhessenek, miközben 
alávetik magukat az akadémikus rituálénak. 
Úgyszólván az eretnekség melegágyát alkotják éppen a 
társadalmi hierarchián belül. 
 
A széles néptömegek mindamellett riadtan tekintenek 
a modern misztikára és a modern eretnekekre. 
Szerintük a fogyasztó társadalmat, a demokratikus 
privilégiumokat és Amerika önmagáról alkotott képét 
fenyegetik. Csakhogy ők nem törölhetők el. Egyre 
kevesebben édesgethetők vissza türelemmel, vagy 
kooptálhatók finom módszerekkel, például azzal a 
felkéréssel, hogy tanítsák saját eretnekségüket. Innen 
ered azon eszközök keresése, amelyek lehetővé tennék 
a disszidens egyének eltávolítását, vagy 
lecsökkentenék az egyetem fontosságát mint 
tiltakozásuk alapját. [...] 
 
Minden kétséget kizáróan az egyetem manapság a 
körülmények egyedi kombinációját kínálja, mely 
lehetővé teszi néhány tagja számára, hogy az egész 
társadalmat kritizálja. Időt, mobilitást biztosít, 
érintkezést az egyenrangúak között, hozzáférést az 
információkhoz, valamint egy bizonyos büntetlensé-
get,  privilégiumokat, amelyek nem egyenlő mértékben 
érhetők el a népesség más rétegei számára. Az egyetem 
azonban csak azok számára biztosítja ezt a 

szabadságot, akik már alapos beavatást nyertek a 
fogyasztói társadalomba, valamint a kötelező 
közoktatás valamely fajtájának szükséges voltába. 
 
A mai iskolarendszer azt a hármas funkciót tölti be, 
amely a hatalmas egyházakra volt jellemző a 
történelem folyamán: a társadalom mítoszainak 
tárháza, e mítoszok ellentmondásainak intéz-
ményesítése, egyszersmind annak a rituálénak a helye, 
amely újratermeli és elleplezi a mítosz és valóság közti 
egyenlőtlenségeket. Manapság az iskolarendszer és 
főképp az egyetem, számos alkalmat kínál a mítosz 
kritikájára és az intézményes visszásságok elleni 
lázadásra. Az a rituálé azonban, amely a mítosz és az 
intézmény közti alapvető ellentmondások tolerálását 
követeli meg, továbbra is teljességgel kikezdetlen 
marad, hiszen sem az ideológiai kritika, sem a 
társadalmi cselekvés nem hozhat létre új társadalmat. 
Csak a centrális társadalmi rituáléból való 
kiábrándulás és az attól való eltávolodás idézhet elő 
gyökeres változást. [...] 
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Az intézményesített értékek mítosza 
 
Az iskola, többek között, a Végtelen Fogyasztás 
Mítoszát is megteremti. Ez a modern mítosz abban a 
hitben gyökerezik, hogy egy folyamat óhatatlanul 
valami értékeset hoz létre, és ebből adódóan, a 
termelés szükségszerűen igényt, keresletet is teremt. 
Az iskola megtanítja nekünk, hogy a képzés tanulást 
eredményez. Az iskolák léte megteremti az 
iskoláztatás igényét. Amint megtanultuk, hogy 
szükségünk van az iskolára, minden tevékenységünk 
hajlamos a kliens szerepét magára ölteni a többi 
szakosodott intézményhez való viszonyában. Amint az 
autodidakta ember hitelét veszti, minden nem 
professzionális tevékenység gyanúsnak nyilváníttatik. 
Az iskolában megtanítják nekünk, hogy az értékes 
tanulás az iskolalátogatás eredménye; hogy a tanulás 
értéke az input mennyiségével arányosan nő; és végül, 
hogy ez az érték osztályzatokkal és bizonyítványokkal 
mérhető és dokumentálható. 
 
Valójában a tanulás az az emberi tevékenység, 
amelynek a legkevésbé van szüksége a mások általi 
manipulálásra. A legtöbb tanulás nem a képzés 
eredménye. Sokkal inkább egy akadálytalan részvétel 
eredménye egy jelentésgazdag környezetben. A 
legtöbb ember úgy tanul a legjobban, hogy „benne van 
a dologban”, az iskola mégis arra kényszeríti őket, 
hogy önmaguk személyes, kognitív fejlődését a 
bonyolult tervezéssel és manipulálással azonosítsák. 
 
Ha valaki elfogadta az iskola szükségességét, könnyen 
lehet más intézmények zsákmánya. Ha a fiatalok 
megengedték azt, hogy képzeletüket a tananyagszerű 
oktatás alakítsa, akkor mindenféle intézményes 
tervezéstől függővé válnak. A „képzés” elködösíti 
képzeletük horizontját. Már nem érheti őket csalódás, 
legfönnebb csak becsaphatók, hiszen megtanulták, 
hogy reményeiket elvárásra váltsák. Nem fognak 
meglepődni sem jótól, sem rossztól, hiszen 
megtanították nekik, hogy mit várjanak attól, akit vagy 
amit hozzájuk hasonlóan tanítottak. Igaz ez egy másik 
személyre vagy egy gépre is. 
 
A felelősségnek ez az átruházása az egyénről az 
intézményre garantálja a társadalmi regressziót, főleg 
mivel kötelességként fogadtatott el. Az Alma Mater 
elleni lázadók „sikere” ily módon sokszor csupán egy 
fakultás létrehozása, nem pedig annak a bátorságnak a 
kifejlesztése, amely saját, személyes tanításával fertőz 
másokat, és felelősséget vállal az eredményekért. Ez 
egy új Ödipusz-történet lehetőségét sugallja: Ödipusz, 
a Tanító „megteremti” anyját, hogy gyerekeket 
nemzzen neki. A férfi, aki az oktatás rabja, a kötelező 

tanításban keresi biztonságát. A nő, aki tudását mint 
egy folyamat eredményét éli meg, másokban akarja azt 
újrateremteni. 
 
Az értékek mérésének mítosza 
 
Az intézményesített értékek, amelyeket az iskola 
belenevel a növendékeibe, mennyiségi jellegűek. Az 
iskola beavatja a fiatalokat egy olyan világba, ahol 
minden mérhető, beleértve a képzeletüket, és, igen, az 
embert magát is. 
 
A személyes fejlődés azonban nem mérhető entitás. A 
fegyelmezett nézetkülönbség irányába történő 
növekedés ez, amely semminemű mércéhez vagy 
tananyaghoz sem mérhető, s nem hasonlítható senki 
másnak a megvalósításaihoz sem. Az ilyen tanulás 
folyamán a másik csak a képzelet törekvésében 
múlható felül, miközben az ember inkább csak 
nyomdokába lép másnak, mintsem hogy annak 
magatartását utánozza. Az a fajta tanulás, amit 
magasztalok, mérhetetlen rekreáció.1 
 

 
Az iskola szándéka az, hogy a tanulást „tantárgyakká” 
darabolja fel, hogy a tanulóba ezeket az előregyártott 
elemeket építse be, és hogy nemzetközi skálán mérje le 
az eredményt. Azok az emberek, akik mások 
mércéjének vetik alá magukat tulajdon személyes 
fejlődésük mérésére, hamarosan ugyanolyan mércét 
alkalmaznak a maguk számára is. Immár nem kell 
mások helyébe helyezniük magukat, hanem csupán 
azok kijelölt nyílásába, be kell préselniük magukat 
abba a résbe, amelynek megkeresését megtanították 
nekik, a folyamat végén pedig felebarátaikat kell a 
maguk helyébe helyezniük, míg mindenki és minden 
meg nem találja a helyét. 

Modus Vivendi Magazin 30



Azok az emberek, akiket méretre iskoláztak, kiengedik 
a kezükből a mérhetetlen tapasztalatot. Számukra 
mindaz, ami nem mérhető, másodlagossá, fenyegetővé 
válik. Már nem kell megfosztani őket kreativitásuktól. 
Képzésük ideje alatt elfelejtették „tenni” dolgukat vagy 
maguk „lenni”, és csak azt értékelik, amit valaki már 
megcsinált vagy megcsinálhatna. 
 
Ha egyszer az emberek fejébe iskolázták, hogy az 
értékek megtermelhetők és megmérhetők, akkor 
hajlamosak mindenfajta rangsorolást elfogadni. Van 
egy skála a nemzetek fejlődésének mérésére, egy másik 
a csecsemők intelligenciájának mérésére, sőt, a béke 
irányába való haladást is ki lehet számítani az emberek 
létszámából. Egy iskolázott világban a boldogság útját 
fogyasztói index kövezi. 
 
Az értékek csomagolásának mítosza 
 

 
 
Az iskola tananyagot árul, a javak egy csomagját, 
amelyeknek ugyanaz a termelési folyamata és ugyanaz 
a struktúrája, mint minden más árunak. A tananyag 
produkciója a legtöbb iskolában az állítólagos 

kutatómunkával kezdődik, amelynek alapján az 
oktatás mérnökei előrejelzik a jövő keresletét, és 
meghatározzák a futószalaghoz szükséges 
szerszámokat, a büdzsék és tabuk határain belül. Az 
elosztó-tanár szállítja a készterméket a fogyasztó-
tanuló asztalára, miközben gondosan tanulmányozza 
és feltérképezi annak reakcióit, hogy kutatási 
adatokkal szolgálhasson a következő modell 
elkészítéséhez, amely aztán lehet „egyenletes”, „diákra 
szabott”, „csoportban tanított”, „vizuálisan elősegített” 
vagy „végeredményre irányuló”. 
 
A tananyag-gyártás folyamatának eredménye olyan, 
mint minden egyéb modern piac. A megtervezett 
tartalmak kötegét, az értékek csomagját foglalja 
magában, egy olyan árucikket, amelynek „mérlegelt 
kereslete” megfelelő számban eladhatóvá teszi oly 
módon, hogy a termelési költségeket igazolja. A 
fogyasztó-tanulókat megtanítják arra, hogy óhajaikat a 
piaci értékeknek megfelelően alakítsák. Így bűnbánatot 
váltanak ki bennük akkor, ha nem viselkednek a 
piackutatás előrejelzései szerint azzal, hogy 
megszerzik azokat az osztályzatokat és bizo-
nyítványokat, amelyek a kijelölt foglalkozási ka-
tegóriába sorolják őket. 
 
A nevelők azon megfigyelésük alapján igazolhatják a 
költségesebb tananyagot, miszerint a tanulási 
nehézségek a tananyag költségével arányosan 
növekednek. Ez nem egyéb, mint Parkinson 
törvényének alkalmazása2, mely kimondja, hogy a 
munka mennyisége a munkát lehetővé tevő források 
arányában nő. [...] 
 
Valójában az egészséges diákok sokszor 
megkétszerezett erővel állnak ellen a tanításnak, ha 
átfogóbb manipulálás áldozatainak érzik magukat. Ez 
az ellenállás nem az állami iskolák autoriter stílusának 
vagy némely magániskola csábító stílusának 
tulajdonítható, hanem minden iskola alapvető 
hozzáállásának, annak az eszmének, miszerint vala-
mely személy ítéletének meg kell határoznia azt, hogy 
egy másik személynek mit és mikor kell tanulnia. 
 
Az önfenntartó haladás mítosza 
 
Paradox módon, még amikor a tanulás csökkenő 
haszonnal jár is, a per capita képzési költségek 
növelése a tanuló értékét is növeli önmaga szemében 
és a piac megítélése szerint. Az iskola, szinte bármi 
áron, a tanulót a versenyképes tananyag-fogyasztás 
szintjére, a haladás mindörökkön magasabb szintjére 
taszítja fel. A költségráfordítások, amelyek arra 
ösztökélik a diákot, hogy tovább tanuljon, azzal 
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párhuzamosan szöknek a magasba, ahogy a diák a 
piramison mászik fölfelé. Magasabb szinten ezek a 
költségek új futballstadionok, kápolnák vagy 
Nemzetközi Oktatásnak nevezett programok 
formájában jelennek meg. Ha egyebet nem is, az iskola 
megtanítja az eszkaláció értékét: a dolgok amerikai 
módon történő intézését. [...] 
 
Az iskolaprogramok vágynak a képzés folyamatos 
elsajátítására, de még ha ez a vágy állandó 
habzsoláshoz vezet is, sohasem enged annak az 
örömnek, amit az önmaga megelégedésére szerzett 
tudás jelent az embernek. Minden szubjektum 
képzettségbe csomagoltan jön ki az iskolából, hogy 
aztán egyik „kínálatot” fogyassza a másik után, 
miközben az elmúlt év csomagolása már ósdi a folyó 
év fogyasztója számára. A tankönyv-hűhó erre a 
keresletre épít. Az oktatás reformerei minden új 
generációnak a legújabbat és a legjobbat ígérik, míg a 
népbe belenevelik, hogy azt igényelje, amit kínálnak 
neki. Úgy a lemorzsolódott, akit folyvást arra 
emlékeztetnek, amit elszalasztott, mint a diplomás, 
akiben az elmaradottság érzését táplálják az új 
diákgenerációval szemben, pontosan tudja, hogy hol a 
helye a növekedő kiábrándulások rituáléjában, és 
folyamatosan támogatja azt a társadalmat, amely a 
terjedő frusztrációs hullámot eufemisztikusan „a 
növekvő elvárások forradalmá”-nak nevezi. 
 
A vég nélküli fogyasztás örök fejlődés modelljeként 
felfogott növekedés azonban sohasem vezethet el érett 
szemléletmódig. A korlátlan mennyiségi gyarapodás 
iránti elkötelezettség az organikus fejlődés lehetőségét 
korlátozza. 
 
Rituális játék és az új világvallás 
 
Az iskolavégzés életkora a fejlett nemzeteknél 
túlszárnyalja a várható életkor növekedési ütemét. A 
két görbe egy évtizeden belül metszi egymást, és 
problémát okoz majd Jessica Mitford és más szakértők 
számára, akik a „terminális oktatás”-sal foglalkoznak. 
Ez a késő középkorra emlékeztet engem, amikor az 
egyház szolgálatának igénye túlnőtt az élet 
időtartamán, és „purgatóriumot” hoztak létre a lelkek 
megtisztítására, még mielőtt örök lelki nyugalomra 
tértek volna. Ez természetesen az engedmények 
alkujához vezetett, aztán pedig a Reformáció egy 
kísérletéhez. A Végnélküli Fogyasztás Mítosza most az 
örök életbe való hit helyét foglalja el. 
 
Arnold Toynbee3 kimutatta, hogy egy nagy kultúra 
dekadenciájához általában egy Új Világegyház 
felemelkedése társul, mely a belföldi proletáriátusnak 

reményt nyújt, miközben egy új harcos osztály 
szükségleteit szolgálja ki. Úgy tűnik, hanyatló 
kultúránkban az iskola kiválóan megfelel a 
Világegyház szerepének. Semmilyen intézmény nem 
tudná jobban elleplezni tagjai elől a társadalmi elvek és 
a társadalmi valóság közti szakadékot a mai világban. 
Lévén szekuláris, tudományos és haláltagadó, 
teljességgel megfelel a modern kedélyállapotnak. 
Klasszikus, kritikus felszíne pluralistának, ha nem 
éppen vallásellenesnek mutatja. Tananyaga 
meghatározza a tudományt, őt magát pedig az 
úgynevezett tudományos kutatás határozza meg. Senki 
sem fejezi be az iskolát egyelőre. Senki mögött nem 
csukódik be az ajtó, mielőtt nem ajánlanak neki még 
egy lehetőséget: javító-, felnőtt- és továbbképzést. 

 
Az iskola a társadalmi mítosz hatékony teremtőjeként 
és fenntartójaként szolgál, lévén hogy szerkezete a 
fokozatos előrelépések rituális játéka. Ebbe a 
játékrituáléba való belépés sokkal fontosabb, mint az, 
hogy mit és miként tanítanak. Maga a játék az, ami 
beiskolázódik, beépül a vérbe, és szokássá válik. Az 
egész társadalom beavatást nyer a szolgáltatások 
Végtelen Fogyasztásának Mítoszába. Ez odáig vezet, 
hogy a jelképes részvétel a vég nélküli rituáléban 
kötelezővé és kényszerűvé válik. Az iskola a rituális 
versengést egy nemzetközi játszmába űzi bele, mely 
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arra kötelezi a versenyzőket, hogy azokat okolják 
minden rosszért, akik nem tudnak vagy nem akarnak 
játszani. Az iskola a beavatás rituáléja, mely bevezeti a 
neofitát a progresszív fogyasztás szent versenyébe, a 
vezeklés egy rituáléja, amelynek akadémikus papjai a 
hívők, valamint az előjog és hatalom istenei között 
közvetítenek; a bűnhődés egy rituáléja, mely 
feláldozza a lemorzsolódottait, az elmaradottság 
bűnbakjainak kiáltva ki őket. 
 
Még azok is, akik legfeljebb néhány évet töltenek el az 
iskolában, és ez teszi ki Latin-Amerika, Ázsia és Afrika 
túlnyomó többségét, megtanulják azt, hogy bűnösnek 
érezzék magukat az iskolázás alulfogyasztásáért. [...] 
Mindenhol tudják, minden gyerek tudja, hogy 
lehetőséget kapott, noha egy egyenlőtlen lehetőséget 
egy kötelező sorsjátékban, és a nemzetközi mérce 
feltételezett egyenlősége immár azt eredményezi, hogy 
eredeti szegénységükhöz hozzáadódik a 
lemorzsolódott kényszerűen elfogadott disz-
kriminációja. A növekvő elvárások hitére iskolázták 
őket, és immár az iskolán kívül racionalizálhatják 
növekvő frusztrációjukat az iskolai kegyvesztettség 
elfogadásával. Bezárult előttük a Mennyország kapuja, 
mivel, noha megkeresztelkedtek, nem mentek 
templomba. Az eredendő bűnnel születvén, 
kereszteléssel az első osztályba nyertek bebocsátást, de 
a Gyehennába mennek (ami héberül annyit jelent, mint 
„a szenvedés, a nyomor helye”) személyes hibájuk 
miatt. Miként Max Weber kimutatta annak a hitnek a 
társadalmi hatását, miszerint a megváltás azoké, akik 
vagyont gyűjtöttek, úgy mi is megfigyelhetjük, hogy a 
kegy azoknak van fenntartva, akik iskolaéveket 
gyűjtenek. 
 
Az eljövendő királyság: Az 
elvárások egyetemesítése 
 
Az iskola a fogyasztónak igényekben 
kifejezett elvárásait kombinálja a 
termelő rituáléban kifejezett hitével. 
Ez liturgikus kifejeződése egy 
világszerte elterjedt „kargó-
kultusznak”, mely a negyvenes 
években Melanézián4 végigsöprő 
kultuszokra emlékeztet, mely azt a 
hitet oltotta a kultusz művelőibe, 
miszerint ha fekete kendőt kötnek 
pőre hátsófelükre, akkor Jézus egy 
mindenki számára jégszekrényt, 
nadrágot és varrógépet szállító 
gőzössel fog megérkezni. 
 

Az iskola a valamely tanítótól való megalázó függést 
egyesíti a mindenhatóság felületes érzésének növelésé-
vel, mely oly jellemző arra a tanulóra, aki meg akarja 
tanítani minden nemzetnek azt, hogy miként mentheti 
meg magát. A rituálé a vaskalaposok zord 
munkaszokásaira van szabva, célja egy soha véget nem 
érő fogyasztás földi paradicsom-mítoszának ünnep-
lése, mely egyedüli reménysége minden 
tönkrementnek és kisemmizettnek. 
 
Az evilági telhetetlen várakozások járványai gyakran 
felléptek a történelem folyamán, főként a különféle 
kultúrák gyarmatosított és peremre szorult 
csoportjaiban. A zsidóknak a Római Birodalomban 
megvoltak a maguk esszénusai5 és zsidó messiásai, a 
jobbágyoknak a Reformáció idején a maguk Thomas 
Münzerük, a kisemmizett indiánoknak Paraguaytól 
Dakotáig a maguk ragályűző táncosaik. E szektákat 
mindig egy próféta vezette, reményeiket néhány 
kiválasztottra korlátozták. Másfelől a királyság iskola 
által felcsigázott várása inkább személytelen, mintsem 
profetikus, inkább egyetemes, mintsem helyi. Az 
ember tulajdon messiásának mérnöke lett, és a 
tudomány korlátlan jutalmait ígéri azoknak, akik 
alávetik magukat e királyság uralkodását célzó 
progresszív munkálkodásnak. 
 
Az új elidegenedés 
 
Az iskola nem csupán az Új Világvallás. A világ 
leggyorsabban növekvő munkaerőpiaca is egyúttal. A 
fogyasztók létrehozása a gazdaság fő növekedési 
szektora lett. Ahogy a termelési költségek csökkennek 
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a gazdag országokban, a tőke és a munkaerő növekvő 
koncentrációja figyelhető meg abban a hatalmas 
vállalkozásban, amely felkészíti az embert a kulturált 
fogyasztásra. Az elmúlt évtizedben [a hatvanas 
években - a ford.] az iskolarendszerhez közvetlenül 
kapcsolódó tőkebefektetések még gyorsabban 
növekedtek, mint a honvédelmi kiadások. A leszerelés 
csak gyorsítaná azt a folyamatot, melynek 
eredményeképpen a tanulóipar (learning industry) a 
nemzetgazdaság középpontjába kerül. Az iskola 
mindaddig korlátlan lehetőséget kínál a törvényes 
tékozlásra, amíg nem ismerik fel romboló voltát, a 
gyógyír költsége pedig emelkedik. 
 
Ha hozzáadjuk a teljes munkaidőben oktatókat a teljes 
idejű iskolalátogatáshoz, rádöbbenünk arra, hogy az 
úgynevezett szuperstruktúra a társadalom legfőbb 
munkaadójává lett. Az Egyesült Államokban 
hatvankét millió ember van iskolában, és nyolcvan 
millió dolgozik máshol. Ezt gyakran elfelejtik a neo-
marxista elemzők, akik azt mondják, hogy az 
iskolátlanítás folyamatát el kell halasztani vagy 
zárójelbe kell tenni, amíg más rendellenességek,   
melyeket hagyományosan alapvetőbbeknek tekin-
tenek,   a gazdasági és politikai forradalom által 
kiküszöbölődnek. Csak ha iparként értelmezzük az 
iskolát, akkor lehet valószerű forradalmi stratégiát 
eltervezni. Marx számára a közszükségleti cikkek 
keresletének előállítási költsége nem volt jelentős. 
Manapság a legtöbb munkaerő a kereslet létrehozásán 
dolgozik, mely keresletet az ipar a tőke intenzív 
felhasználásával elégítheti ki. Ennek legnagyobb részét 
az iskolában végzik. 
 
Az elidegenedés a hagyományos séma szerint a 
munkának bérmunkává válásának közvetlen 
következménye volt, mely megfosztotta az embert 
attól, hogy teremtsen, és hogy újrateremtsék. 
Manapság a fiatalokat előre elidegenítik az iskolák, 
melyek elszigetelik őket, miközben tudásuk 
előállítóinak s egyszersmind fogyasztóinak adják ki 
magukat. A tudást úgy fogják fel, mint egy 
közszolgálati cikket, mely az iskolában kerül piacra. 
Az iskola az életre való felkészülésnek tekinti az 
elidegenedést, megfosztva így az oktatást a realitásától, 
a munkát pedig kreativitásától. Az iskola az élet 
elidegenítő intézményesítésére készít fel azzal, hogy a 
tanítás szükségességét tanítja. Amint e leckét 
megtanulták, az emberek elvesztik a függetlenül 
történő fejlődés ösztönző erejét; már nem tartják 
vonzónak az összefüggéseket és elzárkóznak a 
meglepetésektől, amit az élet kínál, amikor az 
intézményes definíció nem határozza meg előre 
azokat. Az iskola közvetlenül vagy közvetetten a 

népesség jelentős részét alkalmazza. Vagy egy életre 
megtartja az embereket, vagy megbizonyosodik arról, 
hogy beilleszkednek majd valamilyen intézménybe. 
 
Az Új Világegyház a tudás ipara, az ópium szállítója és 
munkapad az egyén életének egyre növekvő számú 
évein át. Az iskolátlanítás ennélfogva minden, az 
ember felszabadulását célzó mozgás gyökere. 
 
Az iskolátlanítás forradalmi potenciálja 
 

 
 
Az iskola természetesen semmiképp sem az egyedüli 
modern intézmény, melynek elsődleges célja az ember 
valóságképének formálása. A családi élet, sorozás, 
betegellátás, az úgynevezett szakértelem vagy a média 
rejtett tananyaga fontos szerepet játszik az ember 
világképének, nyelvének és igényeinek intézményes 
manipulálásában. Az iskola azonban mélyrehatóbban 
és szisztematikusabban dönt rabszolgasorba, mivel 
egyedül az iskolának az a legitim funkciója, hogy a 
kritikai ítéletet alakítsa, és mivel, paradox módon, úgy 
próbálja ezt betölteni, hogy az önmagunkról, másokról 
és a természetről való tanulást egy előrecsomagolt 
folyamattól teszi függővé. Az iskola oly intim módon 
érint bennünket, hogy senki sem várhatja a tőle való 
szabadulását valami más által. 
 
Néhány magacsinálta forradalmár az iskola áldozata. 
Magát a „szabadulást” is egy intézményes folyamat 
termékének tekinti. Csak az iskolától való 
megszabadulás fogja szétoszlatni az ilyen illúziókat. 
Az a felfedezés, hogy a legtöbb tanulás nem 
szükségeltet tanítást, sem nem manipulálható, sem 
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nem tervezhető. Mindenki személyesen felelős 
tulajdon iskolátlanításáért, és csak nekünk van meg a 
hatalmunk arra, hogy ezt megtegyük. Senki sem 
mentes a felelősség alól, ha 
nem sikerül felszabadítania 
önmagát az iskolázástól. 
Az emberek nem szaba-
díthatták fel magukat a 
Koronától, amíg legalább 
némelyikük nem szabadí-
totta fel magát az állam-
egyháztól. Nem szabadít-
hatják fel magukat a 
progresszív fogyasztástól, 
amíg nem szabadítják fel 
magukat a kötelező is-
kolától. 
 
Mindannyian benne va-
gyunk az iskolázás kellős 
közepében, úgy a terme-
lést, mint a fogyasztást 
tekintve. Babonásan meg 
vagyunk győződve arról, 
hogy a jó tanulás előállít-
ható és előállítandó ben-
nünk és hogy előállít-
hatjuk másokban. Kísérle-
tünk, hogy eltávolodjunk 
az iskola fogalmától, felfedi 
saját ellenállásunkat akkor, 
amikor megpróbálunk le-
mondani a korlátlan fo-
gyasztásról és arról a megrögzött feltételezésről, hogy 
mások saját érdekükben manipulálhatók. Senki sem 
mentes teljességgel a mások kizsákmányolásától a 
tanítás folyamatában. 
 
Az iskola a legnagyobb és a legismeretlenebb 
munkaadó. Valóban, az iskola a vállalkozás egy új 
fajtájának a legjobbja, mely a céhet, a gyárat és a 
vállalatot követi. A nemzetközi vállalatokat, amelyek a 
gazdaságot uralták, immár kiegészítik, s egy napon 
talán helyettesítik a nemzetek fölött tervezett 
szolgáltató hivatalok. Ezek a vállalkozások oly módon 
mutatják be szolgáltatásaikat, hogy mindenki kö-
telezve érzi magát igénybe venni azokat. Nem-
zetközileg standardizáltak, periodikusan és mindenütt 
felülvizsgálják szolgáltatásaik értékét körülbelül 
azonos ritmusban. 
 
Az új autókon és felüljárókon alapuló „szállítás” 
ugyanazt az intézményileg csomagolt komfort-, 
presztízs-, sebesség- és áruszükségletet szolgálja, 

függetlenül attól, hogy az állam állítja elő az 
összetevőit, vagy nem. Az „orvosi ellátás” apparátusa 
az egészség egy különös fajtáját határozza meg, 

függetlenül attól, hogy az 
állam fizeti az ellátást vagy 
az egyén. A fokozatos elő-
relépés a diplomák meg-
szerzése érdekében helyet 
biztosít a diák számára a 
képzett munkaerő ugyan-
azon nemzetközi piramisán, 
függetlenül attól, hogy ki 
igazgatja az iskolát. 
 
Mindebben az esetben az 
alkalmazás egy rejtett ha-
szon: egy magán-személy-
gépkocsi vezetője, a beteg, 
aki aláveti magát a kórházba 
utalásnak, vagy a tanuló az 
osztályteremben immár mind 
úgy tekintendő, mint az 
„alkalmazottak” egy új osz-
tályának része. Egy fel-
szabadító mozgalom, mely az 
iskolában kezdődik, s mégis 
az oktatók és tanulók, mint 
egyszerre kizsákmányolók és 
kizsákmányoltak tudatossá-
gában eredezik, előrevetítheti 
a jövő forradalmi stratégiáit; 
mert az iskolátlanítás ra-
dikális programja a fiatal-

ságot a forradalom új stílusára tehetné alkalmassá, 
mely egy, a kötelező „egészség”, „jólét” és „biztonság” 
elvét valló társadalmi rendszernek szegülne ellen. 
 
Egy iskola elleni lázadás kockázatai beláthatatlanok, 
de nem olyan rémségesek, mint bármely más nagy 
horderejű intézmény forradalma. Az iskola önvédelme 
még nem oly hatékonyan szervezett, mint egy 
nemzetállamé vagy éppen egy nagyvállalaté. Az 
iskolák fogásából való szabadulás vérontás nélkül is 
megtörténhet. Lehet, hogy az iskolakerülők elleni harc 
tisztei és szövetségesei a bíróságokon és munka-
hivatalokban kegyetlen intézkedéseket hoznak az 
egyéni törvényszegő ellen, főleg, ha az szegény, de 
talán tehetetleneknek bizonyulnak egy tömegmozgás 
hullámaival szemben. 
 
Az iskola társadalmi problémává vált; minden oldalról 
támadják, a polgárok és kormányaik nem 
konvencionális kísérletekkel próbálkoznak a világ 
minden részén. Szokatlan statisztikai módszerekhez 
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folyamodnak, hogy megőrizzék az iskolába vetett 
hitet, és mentsék a látszatot. [...] 
 
Választási lehetőségünk eléggé világos. Vagy továbbra 
is azt hisszük, hogy az intézményesített tanulás olyan 
termék, mely igazolja a korlátlan befektetést, vagy újra 
felfedezzük azt, hogy a törvényhozást, tervezést és 
befektetést, ha bármi helyük is van a formális 
oktatásban, többnyire arra kell használni, hogy 
ledöntsük azokat a korlátokat, amelyek most a tanulás 
lehetőségeit akadályozzák, mely tanulás csak 
személyes tevékenység lehet. 
 
Ha nem kezdjük ki azt az állítást, miszerint az értékes 
tudás egy olyan közszükségleti cikk, mely bizonyos 
körülmények között ráerőltethető a fogyasztóra, a 
társadalmon egyre növekvő mértékben fognak 
eluralkodni a baljós pszeudo-iskolák és az információ 
totalitárius menedzserei. A pedagógiai terapeuták 
egyre jobban fogják kábítani a tanulóikat azért, hogy 
jobban taníthassák őket, a tanulók pedig egyre jobban 
fogják kábítani magukat azért, hogy enyhítsék a 
tanárok és a bizonyítvány-hajsza folytán rájuk 
nehezedő nyomást. A bürokraták növekvő száma 
tanárként fog pózolni. Az iskola emberének nyelvét 
már kooptálta a reklám embere. A tábornok és a 
rendőr most a nevelőt színlelve próbálja hivatásának 
méltóságát növelni. Egy iskolázott társadalomban a 
háborúcsinálás és a civil elnyomás nevelői indoklást 
élvez. A pedagógiai hadviselés vietnami stílusban fog 
egyre nagyobb igazolást nyerni, mint a végtelen 
fejlődés felsőbbrendű értékének egyedüli tanítási 
módja. 
 
Az elnyomásra úgy tekintenek majd, mint 
misszionárius erőfeszítésre a mechanikus Messiás 
eljövetelének siettetése érdekében. Egyre több ország 
fog olyan pedagógiai kínzáshoz folyamodni, amit 
máris meghonosítottak Brazíliában és 
Görögországban. E pedagógiai kínzást nem azért 
alkalmazzák, hogy információt préseljenek ki, vagy 
hogy kielégítsék a szadisták pszichikai igényét. Egy 
szertelen terroron alapul egy egész nép integritásának 
megtörése érdekében, valamint azért, hogy képlékeny 
anyaggá változtassák azt a technokraták által feltalált 
tanok számára. A kötelező képzés teljességgel 
destruktív és töretlen progresszív jellege be fogja 
teljesíteni végső logikáját, hacsak nem kezdünk el már 
most megszabadulni a pedagógiai hübriszünktől, attól 
a hitünktől, miszerint az ember megteheti azt, amit 
Isten nem, ti. manipulálhat mást annak tulajdon 
megváltása érdekében. 
 

Sok ember éppen ébredezik az irgalmatlan 
pusztításból, amivel a jelenlegi termelési trendek 
sújtják a környezetet, az egyéneknek azonban kevés 
hatalmuk van e trendek megváltoztatására. Az 
emberek iskolában elkezdett manipulációja elérte a 
netovábbját, és sokan még nincsenek tudatában ennek. 
Még mindig úgy támogatják az iskolareformot, ahogy 
III. Henry Ford kevésbé mérgező autókat javasol. 
 
Daniel Bell6 mondja, hogy korunkat a kulturális és 
társadalmi struktúrák erőteljes szétválása jellemzi, az 
egyik az apokaliptikus attitűdre esküszik, a másik a 
technokratikus döntéshozásra. Ez minden bizonnyal 
igaz számos oktatási reformerre, akik úgy érzik, 
kénytelenek elítélni szinte mindent, ami a modern 
iskolákat jellemzi és ugyanakkor új iskolákat java-
solnak. 
 
A tudományos forradalmak szerkezetében Thomas 
Kuhn úgy érvel, hogy egy ilyen disszonancia 
óhatatlanul megelőzi az új kognitív paradigma 
feltűnését. A tények, amelyekről beszámoltak azok, 
akik megfigyelték a szabadesést, akik visszatértek a 
föld túloldaláról, és akik az új távcsövet használták, 
nem illeszkedtek bele Ptolemaiosz világképébe. A 
newtoni paradigmát egészen hirtelen elfogadták. A 
disszonancia, mely ma sok fiatalt jellemez, nem 
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annyira kognitív, mint attitűdbeli annak érzése, hogy 
milyen nem lehet egy elviselhető társadalom. Ami 
meglepő a disszonanciában, az, hogy nagyon sok 
ember képes elviselni azt. 
 
Az össze nem egyeztethető célok követésének 
képessége magyarázatot igényel. Max Gluckman7 
szerint minden társadalomnak meg vannak az eljárásai 
e disszonanciák elrejtésére a tagjai elől. Szerinte ez a 
rituálé célja. A rituálék képesek elrejteni a részvevőik 
elől a társadalmi elv és társadalmi szerveződés közti 
diszkrepanciákat és ellentéteket is. Mindaddig, amíg 
az egyén nincs tudatában ama folyamat rituális 
jellegének, mely révén beavatást nyert a tulajdon 
világát alakító erőkbe, nem képes megtörni a varázst és 
új világot kialakítani. Mindaddig, amíg nem vagyunk 
tudatában ama rituálénak, mely révén az iskola a 
progresszív fogyasztót a gazdaság legfőbb forrását   
alakítja, nem törhetjük meg e gazdaság varázsát, és 
nem alakíthatunk ki egy újat. 
 
JEGYZETEK 
 
1. A rekreáció szón túlmenően, melynek jelentése 
szünidő, pihenés, üdülés, Illich a re-kreációval az 
újrateremtésre, az ember önmaga általi megalkotására 
is utal. 
 
2. Cyrill Northcote Parkinson (1909-) világhírű angol 
történész és publicista, szatirikus műveiben (Parkinson 
törvénye [1957], Parkinson újabb törvénye [1965], 
Parkinsonné törvénye [1968]) a bürokrácia és az 
áltudományos módszerek visszásságait gúnyolja ki. 
 
3. Arnold Joseph Toynbeee (1889-1975) angol 
történész, diplomata, fő műve a 12 kötetes Történelmi 
tanulmányok. 
 
4. A Csendes-óceán délnyugati részén fekvő szigetek 
egy csoportja. 
 
5. Zsidó szekta tagjai a Kr.e. 2. sz.- Kr. u. 1. sz. között. 
 
 
6. Amerikai szociológus, tőle származik a 
posztindusztriális társadalom fogalma. 
 
7. Max Gluckman (1911-1975) brit antropológus, a 
hagyományos társadalmak dinamizmusának kérdését, 
a társadalmi kontroll problémakörét vizsgálta. 
 
 
 
 

A fordítás alapjául szolgáló eredeti mű: 
 
Ivan Illich: Deschooling Society. Ritualization of 
Progress 
 
New York, Harper & Row Publishers Inc., 1971., 34-
51.o. 
 
  

A fordítás V. Szabó László munkája 
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A tudat 
térképe 

 

 
z otthonnak nevezett 
helyek kedvesek szívünk-
nek, és visszatürközik 

azokat a benyomásokat, melyek 
korábban értek bennünket. E 
varázslatban lakóhelyünk a-
laprajzát használjuk, melyre 
rárajzolhatjuk életünk szimbolikus 
térképét. Ha megrajzolod a 
térképet, olyan mágikus sablont 
kapsz, amely értékes intuíciókat 
hoz felszínre. 
 
Sőt, tovább megyünk… Ha 
összekötöd mindazokat a he-
lyeket, amelyek fontos szerepet 
játszottak életedben - magadat he-
lyezve középre -, jobban meg-
értheted, milyen helyet is foglalsz 
el a világban. Ez a megnövekedett 
önbizalom pedig fokozza majd 
esélyeidet arra, hogy sikeres és 
boldog életet élhess. 

 
 
 
 
 

 
 

Kellékek 
 
• lakóhelyed térképe 
• óra 
• 2 különböző színű toll vagy 
ceruza. 
 
 
A varázslat menete 
 
Terítsd ki magad elé a térképet, és 
pontosan 15 perc alatt rajzold rá 
életed szimbolikus sablonját. 
Jelöld ponttal az iskoládat, a 
munkahelyedet, otthonodat, csa-
ládod és barátaid otthonát, és 
mindent, amit fontosnak tartasz. 
Helyezd el magad a térkép 
közepére, és egy színes tollal 
minden pontot köss össze az 
önmagadat jelképező centrummal, 
majd oszd fel az olyan emberekkel  

 
 
 
 
 
 
 
és szituációkkal kapcsolatos 
helyeket, akikkel nehezen jöttél ki 
vagy nyugtalanítottak valamiért. 
Ezeket egy másik színű tollal kösd 
össze magaddal. Amikor letelt a 
15 perc, tedd le a tollat, és figyeld 
meg alaposan a rajzot. 
 
 
Észre fogod venni, hogy 
hamarosan különféle érzések 
villannak majd fel benned. 
Használd ezeket vezetőként! 
Segíteni fognak, hogy foglalkozz 
azokkal a kihívásokkal, a-
melyekkel életed során szem-
besülnöd kellett, és kell is. 
 

E.R. 
 

Forrás: Marian Green - Varázslatok 
könyve (GABO Könyvkiadó) 

 
 

A 
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Interjú: Jádi 
Ferenc 

 
 
 
 
1952-ben született pszi-
chiáter, a berlini Hoch-
schule der Künste 
művészetelmélet és 
művészetterápia taná-
ra. 1984 óta Német-
országban él. 
 
 
 
 
 
 
Pszichológusok mostanában a narcisztikus sze-
mélyiségek szaporodásáról számolnak be. Egy svájci 
szépségklinika is erre a belátásra juthatott, mert 
szolgáltatásait így hirdeti: „Újra magamba 
szerettem.” Megegyezik ez a németországi és itteni 
tapasztalataiddal? Mivel magyarázható ez az 
eltolódás? 
 

 Kétségtelenül narcisztikus korban élünk, és ez 
így van Magyarországon is, mivel a harmadik 

világhoz képest a „győztes” csapathoz tartozunk. 
Ennek a narcisztikus világnak az egyik uralkodó 
divatja az önmegmásítás. Korábban a mindenkori 
uralkodó osztályokat jellemezte a nárcizmus, és ez 
vezetett az összeomlásukhoz. A pléhpofa fazon-
figurává válása, a nevek és számok világának 
elúrhodása, a méretek és tartamok kierőszakolása a 
konzervativizmus kezdete. Az örök állandóság és 
átváltozás aporiájának mozgatóereje minden 
valószínűség szerint arra az ábrándra vezethető vissza, 
hogy saját példaképünkké válhatunk. 
 
A narcisztikus neurózisokkal kapcsolatban figyeltem 
fel az önmegmásítás, a művi személyiség szerepére. 
Ennek azért van olyan nagy jelentősége, mert egy 
látszólagos transzparencia uralkodik a világon, ami - 
az ebből adódó kontrollálási lehetőségek miatt - a 
személyiség titkolására, eltorzítására és mesterséges 
személyiség kialakítására vezet. Például húsz évvel 
ezelőtt, amikor a világ transzparenciája még nem volt 
ilyen fokú, az emberi kapcsolatokat természetesebb 
viszonyok jellemezték. Ma a barátságok és szerelmek  
 

 
 
 
 
 
 
őszinteségét nagyobb veszély fenyegeti, s ebből 
adódóan a remény is kisebb, mint húsz évvel ezelőtt. 
Soha nem volt ennyi kozmetikai sebész a világon. Ők 
azt állítják, azért vannak sokan, mert sokan akarják 
magukat megváltoztatni. Ma nagyon sokan kínálnak 
átalakító, álöltözetet nyújtó dolgokat és szol-
gáltatásokat. Tény, hogy az orvostudomány részben a 
borbélyszakmából nőtt ki, és a pszichiátria is 
idetartozik. Ma is vannak olyan pszichoterápiai 
iskolák, amelyek azt kérdik: szeretne sikeres lenni? 
Megoldjuk! Nos, az ilyen borbélyszakmák száma az 
utóbbi időben megnövekedett. Mivel nagy a 
konkurencia, az emberek álarcossági igénye sokkal 
nagyobb, mint korábban, és ezért a test átalakítását 
nyújtó szakmák száma is megnövekedett. El tudom 
képzelni, hogy a közeljövőben lesznek olyan orvosok, 
akik szemrebbenés nélkül génsebészeti rendelőket 
fognak nyitni. Ennek persze már semmi köze az 
orvostudomány eredeti gondolatához; ahhoz, hogy 
miként lehet valakinek az egészségét számára 
elviselhető módon helyreállítani, úgy, hogy az azt 
követő életet a beteg már úgy jelölje meg, hogy „most 
egészséges vagyok”. Mert az egészséget nem az orvos, 
hanem a beteg állapítja meg. Ebből adódóan egészség 
nincs is orvosilag nézve, mert nincsen mindennek 
normája. A betegséget és az egészséget egy érzet-
rendszer figyeli, amit közérzetnek nevezünk, a 
materiális és mérhető értékek csak követik a közérzet 
változását. A léleknek sincsen normája, mert ha lenne, 
akkor anyaga is lenne… 
 
Mennyiben játszik közre ebben az a morál, amely a 
sikeresnek mondott személyiségek mintáinak 
követésére buzdít? 
 

A morál erősödésével az ember önhamisítási 
tendenciái is megnövekednek. A morál nem 

belőlünk ered, hanem egy külső konstrukció. Ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy az etika nem fontos; 
fontos megkülönböztetni az etikát és a morált! Minél 
nagyobb a morál szerepe, annál kisebb az etika 
jelentősége. Napjainkban a morál személyiséget 
megmásító hatása sokkal nagyobb, mint korábban. 
Amíg régen egy bankigazgató egy kártyaparti közben 
viccelődhetett a szeretőjéről, addig ezt ma nem teheti 
meg, mert lehet, hogy az ott hallottakat a konkurense 
eladja egy újságnak. 
 

JF: 

JF: 
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Ha az ember osztozik az uralkodó közszellemben, 
akkor kényszert érez arra, hogy átállítsa, meg-
változtassa a személyiségét. Ebből adódóan 
eltávolodik személyiségének magjától. Most az a divat, 
hogy a személy valamiféle összképet igyekszik kelteni, 
ami alapján megítélik. Persze mindenki saját maga kell, 
hogy képet alkosson a másikról. Aki most lát és hall 
engem, annak saját felelősségére kell képet alkotnia 
arról, amit mondok. Ez nem igazmondás vagy 
hazugság, hanem önhűség kérdése. Vagyis abban a 
pillanatban, amikor valaki megért engem, akkor 
önmagát érti meg; csak annyit tud belőlem megérteni, 
amennyit önmagából megértett. Ezt a belső képet 
mindenkinek magának kell megalkotnia, függetlenül 
másoktól. Úgy is mondhatnám, hogy autopoétikusan, 
önmagából alakítja ki. Ez az önszervező rendszerek 
természete. 
 
Az önszervező rendszerek érdekes tulajdonsága, hogy 
mimikrit tudnak létrehozni. Ez a mimikrijelenség jött 
divatba narcisztikus korunkban. De ez minden 
uralkodó osztály esetében jellemző, mivel a luxussal 
kapcsolatos. Másnak lenni, mint ami az ember maga, 
nagy luxus. Ezt csak az engedheti meg magának, aki 
viszonylagos jólétben él. Ha pedig valaki nem azonos 
önmagával, az összeomlik, az a halálának, a 
túlvilágának a kezdete. Most viszonylagos jólét van, de 
ez nem tart soká, mint ahogy a korábbi uralkodó 
osztályok is csak bizonyos ideig voltak képesek 
uralkodni. Egy nagyon konzervatív korban élünk, és 
valaminek a vége felé közeledünk. 

 
Milyen hatással van ez a személyiség fejlődésére? 
 

Minél távolabb kerül az ember személyisége 
magjától, annál mindenhatóbbnak érzi önmagát. 

Minél közelebb kerül hozzá, annál nagyobb a 
tehetetlenségérzése, ugyanakkor annál nagyobb a 
nyugalma, és annál jobb a kétségelviselő képessége. A 
kétségelviselő képességnek a kreativitásban roppant 
nagy szerepe van. Enélkül nincsen kreativitás, mint 
ahogy változásra sincs lehetőség. Freud azt mondja, 
hogy a tudattalan folyamatok felismerésével a változás 
reménye jár együtt. De ezen túlmenően van ennek egy 
antropológiai vonása is: az, hogy bizonyos belső 
folyamatok belátása közelebb visz önmagunkhoz és 
ahhoz a rettenetes felismeréshez, hogy nem vagyunk 
mindenhatóak. Ma ugyanis a mindenhatóság reménye 
fontos szerepet játszik, és ebből adódóan a 
tehetetlenség lehetősége alig merül fel. Valójában 
persze nem lehet úrrá lenni a dolgokon, a történelmen 
stb. Ahol az ember valamit tehet, az önmagával 
kapcsolatos. A másik emberrel kapcsolatban ez csak 
valamiféle erőszakra vezethet. Ezért is remélem azt, 
hogy ez a folyamat a mi világunkban, az emberiség 
napfényes oldalon élő részénél szerencsés 
összeomlásra fog vezetni. 
 
Van-e valamiképpen érzékelhető hatása az új 
médiumoknak, a megnövekedett sebességeknek? 
 

Valamit megérteni csak akkor lehet, ha az ember 
huzamosabban foglalkozik vele. Legalábbis ez a 

tapasztalatom. Mostanában inkább a felületes is-
meretek kommunikációja a kérdés. Az, hogy pillanatok 

alatt információkat szerezhetünk 
távoli földrészekről, amelyekből 
nagyon gyorsan kialakul a 
mindenhatóság érzete. A világ 
amerikanizálódása, az amerikai 
mindenhatósági érzettel történő 
nézése a jellemző, de ez a világ 
megértéséhez semmiképpen nem 
visz közelebb. Ez a cowboy-
mentalitás, egy olyan ember 
mentalitása, aki lóhátról nézi a 
világot és úgy gondolja, hogy az az 
övé. Ha pedig ezt kétségbe vonják, 
akkor előveszi a puskáját vagy a 
gazdasági fegyverét, és meg-
próbálja bizonyítani. 
 
Egy uram-bátyám világ alakult ki, 
melyben láncszemszerűen kapcso- 
lódnak a dolgok és az emberek 
egymáshoz, az egyik személyiség a 

másikhoz, és nagyon kevés az önálló gondolkodó.  
 

JF: 

JF: 
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Ebből adódóan aztán sokkal kevesebb az eredeti 
gondolat annál, mint amennyi a valamivel 
huzamosabban foglalkozó elmélyült emberek 
világában kialakulhatott volna. Rengeteg ún. 
információ van, de az eredeti ötletek száma elenyésző. 
 
Mégis hogyan születnek a különféle 
tudásterületeken uralkodó „ménsztrímek” ellenére 
eredeti gondolatok? Milyen ma a „kutatás logikája”? 
 

A felismerések a történelemben nem a 
keresésnek, hanem a véletlennek az eredményei. 

Vagyis, ha valamit egy irányban keresnek, akkor egy 
másikban találják meg. És minél többen mennek egy 
bizonyos irányba, annál nagyobb a valószínűsége 
annak, hogy a dolog kudarccal végződik, mert ott 
biztosan nem lehet megtalálni. Ez a kutatás logikája. A 
mai tudományos életben a kutatók nagy része nem 
önhűen kutat. Közismert, hogy divatokat kutatnak, és 
ezekről a divatokról megpróbálják elhitetni, hogy 
jelentőséggel bírnak. Ugyanakkor mindig voltak olyan 
kutatók, akik valamiféle önhűség miatt egy bizonyos 
témával, az életük témájával foglalkoztak, és érdekes 
módon valamire ráakadtak. Ez a fajta kutatás az, 
aminek nagy hagyománya van az európai vagy 
nyugati szellemtörténetben. 
 
Önmagunk útját követni bizonyos tekintetben luxus, 
mert ez azzal jár, hogy a peremre sodródunk. A 
peremen lenni pedig senki nem szeret, ezért aki ott 
van, az arra törekszik, hogy olyan példát kövessen, 
ami a középpontban van. Könnyen belátható, hogy ez 
az út nem vezet eredményre, egy új, saját sorsú életre, 
hanem csak másodkézből élt életre. Tömegesen élnek 
így, s hogy mégis saját sorsuk lesz, azt annak 
köszönhetik, hogy az élet másképpen alakul, mint 
ahogyan eltervezik. Mert a jövőről 
senkinek semmilyen információja 
sincsen. Ebből adódóan a személyes 
életben a jövő csak belülről jöhet, mert 
csak a múltunknak van jövője. 
Elképzelhetőnek tartom, hogy a közös 
múltunk felőli felvilágosodás 
tömegeket gondolkodtat el, de saját 
múltját mégiscsak mindenkinek 
magának kell megalkotnia úgy, hogy 
megvallja, mit tett és mikor volt tétlen. 
 
Szégyenletes, hogy még a világ jobbik 
részében is nagy a szegénység, az 
igazságtalanság és az erőszak. Ezek 
nem nyíltan, hanem szubtilis 
formában vannak jelen, ami sokkal 
veszélyesebb. Ennek következményei 

igazán a következő nemzedékben válnak majd 
érezhetővé. Nagyon konzervatív korban élünk, és 
valaminek a vége felé közeledünk. Mindennemű 
szubtilis erőszak az autenticitásra törekvő következő 
generáció nagy lázadására vezet. A tömegek mindig is 
valamilyen vezéreszméket, vezéreket és „pat-
kányfogókat” követtek, ami azzal a kulturális 
problémával függ össze, hogy a tudásra mindenkinek 
magának kell szert tennie. 
 
Mennyiben hoztak új felismeréseket az utóbbi évek 
lélektani kutatásai? 
 

Az utóbbi évek mélylélektani kutatásainak talán 
az egyik legfontosabb eredménye a cse-

csemőkorral kapcsolatos. Kiderült, hogy a csecsemő 
fejlődése kezdettől fogva két úton halad: az egyik a 
példa követése, az utánzás, a másik pedig az önhűség, 
az önérvényesítés, önismeretre törekvés. A tanulás és 
tanúságtevés kettősségét is érinti ez. Érdekes, hogy 
ennek a két útnak a kibontakozása minden 
személyiségben párhuzamosan történik. Példát kö-
vetnie könnyebb az embernek, mint önmagához 
eljutni. Kívülről venni könnyebb, mint valami újat 
belülről előhozni. Másfelől nagyon nehéz kialakítani és 
megformálni azt, amilyen az ember maga. Nagyon 
nehéz valakinek úgy ajándékot adni, hogy az ne tegye 
a másikat adóssá. Az utóbbi évek neokonstruktivista 
diskurzusából, mely Derrida két szellemes esszéjének 
központi fogalmai, a hamis pénz és az archívum körül 
alakult ki. Nyilvánvaló, hogy a társadalom-
tudományoknak fel kell hagyniuk az adás-vétel, 
kínálat-kereslet stb. pszichoökonómiai modelljével, 
mert ez egy historizáló időfogalomhoz (praesens) és az 
itt és most követeléséhez, végső következményét 
tekintve pedig egy elodázó és adóssá tevő stratégiához 
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vezetett. A segítés elmélete az adós morális 
imperatívuszát mellőzve az ajándékozás, a véletlen és 
a létajándék ontológiai időmodelljét követő etika 
irányába fejlődött. Így a most kell követelése helyett a 
jelenlét, a másság, az önazonosság és a heterogenitás 
kategóriái váltak fontossá. 

 
A progresszív baloldal újragondolja a véletlen és a 
kegy (a magyarban az adottság helyett a sors kegye) 
kategóriáját. Ha valaki kegyként fogja fel például azt, 
hogy van munkája, akkor abból tud ajándékozni 
másoknak is. Ha valaki ajándékoz, akkor megtisztel 
valakit, és csak akkor áll talpra a szegény, ha emberi 
méltóságát tisztelik. Amennyiben az adomány a 
kegyeskedési adomány kategóriájába esik, annyiban 
követeléssel és adóssággal jár együtt. Ebből az 
aporiából csak az ajándék kategóriája vezet ki, ami a 
gazdag ember számára lehetőséget ad emberi 
méltóságának visszaszerzésére és szegénységének 
megélésére. Ugyanez áll a vendégszeretet kategóriájára 
is. Ezek a folyamatok már világszerte észlelhetők; a 
migráció feltartóztathatatlanul átformálja jelenünket, 
csak a konzervatívok álmodnak állandó munkahelyről 
– lehetőleg köztisztviselői –, teljes állásról. 
 
A mélylélektani kutatások azt mutatják, hogy minden 
gyermek valamilyen készlettel, egyéniséggel jön 
világra. Ezt az individualitását kezdettől fogva 
egyrészt kendőzni próbálja, másrészt pedig kiépíteni. 
Az egész lelki organizáció e két tengely mentén 
fejlődik, aminek az a következménye, hogy részint 
nagyon közel kerül önmagához, részint pedig nagyon 
távol kerül önmagától. Minél idősebb lesz, s minél több 

kudarcot szenvedett el, annál közelebb kerül 
önmagához, ugyanakkor egyre több olyan kérdéssel 
foglalatoskodik, ami nem az ő ügye. Ez a dialektika 
határozza meg életünket. 
 
Ezzel a kettősséggel ugyanakkor együtt jár a szótudat 

és a képtudat, az érzés és az érzet 
(affektus) kettőssége is. Minden 
tudat egyfajta tárgytudat, és az 
ember önmegmásításának alapja a 
nyelviségbe való berendezkedés. 
Vagyis az ember beleszületik egy 
nyelvi világba, és ezáltal a világ 
elképzelhetővé válik. Egy kutya, egy 
kanál, vagy egy fűszál - a világ - 
elgondolhatóságáért önmagunk 
mássá válásával fizetünk. Ez az egyik 
út. A másik ennek a felismerése, és 
nyomában egy visszafelé vezető út 
kialakítása – ezzel foglalkozik a 
művészet; azzal, hogy miként lehet a 
szóvilágból (a szempontból) a 
képvilágba (a látáshoz) visszatérni. 
Nyilvánvaló, hogy a folyamat csak a 
nemtudás felismerésén, a 
káprázatból való felocsúdás és a 
vakság elismerésén keresztül mehet 

végbe. A neuropszichológia bizonyos irányzatai ezen a 
területen keresgélnek valamit, amiről egyébként a 
filozófiai szubjektumelméletek már vagy kétszáz éve 
elmélkednek. 
 
Mit jelent ez a képvilág a Te szóhasználatodban? 
 

Képvilágon azt értem, ami a világ 
elképzelhetőségén, a szóvilág képi kivetítésén túl 

van. Azt a pontot jelölöm vele, ahol a megértés az 
emlékezet vakságából a tanúsító megemlékezés terébe 
kerül, és a másik mássága világossá válik. Amikor 
hagyom a világot olyannak lenni, amilyen, és 
elcsodálkozom rajta. Ez a csodálkozó tűnődés a 
csecsemőkor alapvető megismerési tevékenysége. 
Megismerni, összképbe rendezni fogalom nélkül is 
lehet. Nem kell feltétlenül magyarul vagy valamilyen 
más nyelven tudni ahhoz, hogy a világot olyannak 
lássuk, amilyen. Ehhez valamilyen belső ren-
dezettségre van szükség. Komplexebb, elvontabb 
ismeretekhez persze szótudat nélkül nem juthatunk. 
Ez nagy probléma, ugyanis a szótudat révén a világ 
másnak is képzelhető, mint amilyen. A szótudatból 
egy összképtudat alakul ki, amely utópikus elemeket is 
magában foglal. Ez a jövőre vetítődik ki, és a vágyak 
erre irányulnak. Ez azt jelenti, hogyha kigondolom 
valaminek a megvalósítását, mint régen az ötéves 
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tervét, akkor attól kezdve meghalok, s csak akkor 
támadok fel, amikor a célt elértem. 
 
Az, ahogy a világ önmagát mutatja, annak a 
képiségnek érdekes módon benső autonómiája van. 
Ugyanúgy, ahogy az önmagát megfigyelő elemzőnek 
is. E két rendszer, tehát az ember bensője és a világ 
között valamiféle dialógus alakul ki. Minél inkább 
elismerjük, hogy milyen a világ, a világ is annál inkább 
elismeri, hogy mi milyenek vagyunk. Ennek a 
folyamatnak az alapmodellje a játék. A játék 
kétféleképpen történhet: lehet úgy játszani, hogy 
elhatározzuk, mit játszunk. Ekkor bizonyos tekintetben 
vége is van a játéknak. Szabályok szerint fogunk 
kártyázni, és kényszerek érvényesülnek. De ha azt 
határozzuk el, hogy játszunk, de nem tudjuk, mi a 
kártya, és azt sem tudjuk, hogy milyen 
szabályok érvényesülnek, hanem menet 
közben alakítjuk ki ezeket a szabályokat és 
változtathatjuk is őket, akkor egy autonóm 
játékhoz jutunk. Ezt teszi a művészet és 
minden kreatív tevékenység. Ez ad reményt 
arra, hogy nemcsak járkálunk valami körül, 
hanem el is juthatunk valahova ahelyett, 
hogy a kiinduláspontra (vagyis a vágyhoz) 
jutnánk csak vissza. 
 
A legnagyobb érdeklődéssel űzött 
társasjáték ma a szexualitás körül folyik. 
Mennyiben változott ennek megítélése 
Freud óta? Milyen tanulságokkal szolgál e 
téren a praxisod? 
 

Az, amit szexualitásnak nevezünk, 
ritkaságszámba megy, és nagy a hallgatás róla. 

Amiről sok a szöveg, az az erotika. Erósz-
centrumoknak hívják a helyeket, és nem is titkolják, 
hogy ennek a szexualitáshoz semmi köze sincsen. Ha 
valaki belemaszturbál a másikba, az az autoerotika 
körébe tartozik, aminek semmi köze a szexualitáshoz. 
A fantázia realizálására e téren számos lehetőség 
nyílik, mivel nagy pénzek működtetik. A másikkal 
való önkielégítés kultúrája igen nagy; minél nagyobb a 
jólét, annál nagyobb. És az emberi testet a fantázia 
alakította lélek bocsátja áruba. 
 
A szexualitás a fantázián, a tárgykeresésen túl 
jelentkezik, és alapvetően az önkéntelenségen alapul. 
Valaki meglát valakit, vonzónak találja, küzd ellene, 
majd belátja, hogy ez az a ritka eset, amelyik 
mindennemű elképzelhető elfojtáson túl van. Ez az, 
amit a szerelem fellobbanásának nevezünk. Ennek 
következő fázisa az elismerés, a másik elismerése, aki 
nélkül semmi vagyunk. Mindennemű megismerésnek 

a kezdete az, hogy elismerem: van. Ha a megismerés 
ellenére a vonzalom továbbra is fennáll, akkor van 
esély arra, hogy szexualitás jöjjön létre. 
A szexualitásnak az a jellemzője, hogy ugyanúgy megy 
végbe, és mégis mindig más. Az erotikát pedig az 
jellemzi, hogy mindig másképpen szeretnék csinálni, 
méghozzá másként elképzelve. És mivel ez a csőd 
lehetőségével jár, mint minden olyan folyamat, ami a 
tetszéssel kapcsolatos, ezért inkább az erotikát és a 
fantáziát választjuk, s nem a szexualitást. Nekem 
analitikusként legalábbis ez a tapasztalatom. 
Fekszenek előttem a páciensek, és nem szeretik azt, 
akivel hálnak. Ami döbbenetes, hiszen már Kinsey is 
úgy találta, hogy az amerikaiak többsége nem mer 
azzal a személlyel élni és hálni, akivel a legszebb a 
szerelmi élete. 

 
A másik tapasztalatom az, hogy minél idősebb leszek, 
annál érdekesebb a szexualitás. Idős emberek, akik 
partnerükkel huzamosabb ideje szexuális életet élnek, 
ugyanerről számolnak be. Vonzónak tartják párjukat. 
Minden aktus új és örömteli, gyengéd és időtlen. 
 
A szexualitás nagyon titkos dolog, és keveset is tudunk 
róla. A pszichoanalízis révén sokat tudtunk meg az 
erotikáról, a csábításról és különféle tévútjairól, de 
keveset a szexualitásról és a szerelemről. Ami kivételes 
állapot, és csak párszor adatik csak meg az életben. 
Arról, hogy ketten egymással újra és újra, visszatérően 
szeretkeznek. Magáról a szexualitásról, ami a tetszéssel 
és a gyönyörrel kapcsolatos, keveset tudunk. Mert ez a 
fantázián túl van. Ami a fantázián innen van, az 
elképzelhető. És az képzelhető el, ami már volt 
egyszer. Ami még nincsen, az nem képzelhető el. A 
fantázia semmi újat nem hoz. A képzelet meglévő 
dolgokat hoz össze. Ami újat hoz, az az ötlet. Az 
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ötletnek nincs prototípusa. Akinél az ötlet felmerül, azt 
annyira meglepi, hogy szótlanná válik. Erre a ritka 
dologra rájönni kínkeserves dolog, mert kétség nélkül 
nem megy. Érdekes módon a kétség végén jön az ötlet. 
Talán mert az ember nem szívesen szenved, inkább 
fantáziál és fél a szenvedélytől. 
 
A kreativitás kutatásában születtek-e újabb 
eredmények? 
 

Vannak olyan képzési irányzatok, amelyek a 
kreativitás fejlesztésén dolgoznak, ezek nem 

„kreativitási tréningek”, hanem az öneszményűségre 
való rávezetés lehetőségeit kutatják. Mivel a kreativitás 
nem tanulható és nem tanítható, meg kell teremteni az 
alapjait. Ki kell alakítani a véletlennel való játék olyan 
szabályait, amelyek nem kényszeresek. 
 
Az életutat vizsgáló pszichológiai és kreatológiai 
elméletek különbséget tesznek az élet lefolyása (course 
of life, Lebenslauf), és egy historizáló biográfia (life 
story) között. Az előbbi hordozója a véletlen, a 
lehetetlennel való szembesülés, míg az utóbbié a 
lehetséges változatainak felismerése és a lehetetlen 
mellőzése. Az első típus a jövő sorssal kerül szembe, a 
második pedig a múlttal. Az első típusnak olyan 
eseményrendszere van, melynek nincs prototípusa, 
példaképe, vezéreszménye, de tanulságos minták 
rendszerével szolgál. Ezáltal az eseményrendszer nem 
előre strukturált, azaz nem tartozik – Sartre 
szóhasználatával élve – szimbolikus vagy imaginárius 
kategóriába. Ha a múltunk kiábrándító, esélyünk van 
arra, hogy magunkhoz térjünk vagy hogy tudatosan 
vállaljuk az öncsalást. A felsőfokú képzés a 
kiábrándítással, a magától értetődésre való 

rákérdezéssel, a „valóság” kérdéses voltával 
foglalkozik, a középfokú a méretezéssel és a 
mértékesség alapjainak felmutatásával. Ha valaki 
abban a kegyben részesül, hogy esélye nyílik a 
magához térésre, akkor sansza van arra is, hogy mással 
foglalkozzon, mint ami a kétértékű logikából 
következnék: felhagy az okoskodással. És pont ez 
lenne a felelősségvállalás kezdete, saját viszony-
lagosságának elismerése, az önzőség vége. Jól ismerjük 
ezt a pontot a festő esetében, amikor a kép autonóm 
értelmét elismeri, a kutatónál, amikor a természeti 
törvény rendkívüliségére rájön. 
 
Ha ezen a téren sikerülne valamiféle szélesebb körű 
áttörés, akkor a tömegek kiszámíthatatlanabbá 
válnának, ami mindennemű képviseleti demokrácia 
végét jelentené. Ez egyszersmind az önrendelkező 
társadalom kezdete is lenne. 
 
Miért gondolod azt, hogy a képviseleti 
demokráciának véget kellene vetni? 
 

Az alapvető problémát az jelenti, hogy abban a 
pillanatban, amikor valaki leadja a szavazatát, 

akkor szótlanná válik, mint az infáns – a csecsemő, 
akinek nincs szava. Abban a pillanatban átruházza 
valakire a hatalmat, mely mint képesség az övé kellene 
hogy maradjon. Egy másik emberre ruházza, aki 
szerencsétlen módon hatalomvággyal van megverve, 
és abban a hiszemben szenved, hogy valakit képvisel. 
Annak a nevében elkezd tevékenykedni, és azt hiszi, 
hogy valamit létre tud hozni. Ez nem a felnőttség, 
hanem a csecsemőkor kezdete. Ez egy régi találmány, 
ami a rabszolgatartó szabad athéniek demokráciájából 
ered. Ehhez rabszolgákra van szükség; olyan 

emberekre, akik áron alul dolgoznak, 
akiket kizsákmányolnak, akiknek semmi 
szavuk nincs, s akik érdekes módon a 
megújulás reményét jelentik. Ugyanakkor 
a képviselő, aki a szavunkat képviseli, azt 
hangoztatja, hogy ő jelenti a megújulást. Ez 
az alapja annak a visszás helyzetnek, 
amiben élünk. A képviselő ugyanis nem 
tudja az én szavamat helyettem használni, 
csak a maga kedve és ízlése szerint, a saját 
boldogulására, önző módon. Aki pedig 
leadta a szavazatát, a szavát, ettől kezdve 
tehetetlenné válik. Ez a dolgok egyik része. 
A másik része pedig az, hogy ebben a 
rendszerben az egyedüli szabályozó 
tényező a piac. Vagyis, hogy a szavát 
vesztett polgár azzal, hogy vásárol-e vagy 
nem vásárol, eldönti, hogy milyen irányba 
fejlődjön a társadalom. Mivel ez borzasztó 
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módon manipulálható – méghozzá kínálattal 
manipulálható, mert azzal teremthető kereslet – ennek 
a kontrollmechanizmusnak a szerepe is manipuláció 
tárgya, ami erőszakra vezet. Ebből a dilemmából csak 
az önrendelkezés jelent kiutat. Ha valaki rájön, hogy 
mit tehet és mit nem, és tekintettel kezd lenni a világra. 
Nagyon nehéz tekintettel lenni a világra: egyrészt 
azért, mert áttekinthetetlen, másrészt pedig azért, mert 
a jó és a rossz kérdésének eldöntése egy hosszas belső 
vívódás eredményeképpen születik meg, és ebben 
roppant nagy a személyes felelősség, hisz a külvilágot 
becsülni(!) és a becsületünket relativálnunk kell hozzá. 
 
Miből gondolod, hogy egy ilyen horderejű változás 
végbemegy, hiszen „megrendíthetetlennek” tűnnek a 
Nyugat alapvető intézményei? Egy kollégád, Slavoj 
Zizek a minap ennek érzékeltetésére azt a példát 
hozta, hogy a világ - ökológiai értelemben vett - végét 
el tudjuk képzelni, de a kapitalizmus vége 
elképzelhetetlen. 
 

A Lacan követői még a munka és szabadidő 
antinómiájában élnek; ennek nincs ontológiája, 

csak tárgylogikája és körkörössége van. Az ontológiai 
kérdések sokáig divatjamúltnak tetszettek, mert az 
intellektuális középszer került hatalomra. A 
nyelvfilozófia hermeneutikai fordulata, a posztmodern 
tanácstalanság felismerése és a pragmatika cin-
kossságának nyilvánvalóvá válása óta az egyetemi 
ifjúság újra kérdez és kérdőre von. Szerencsére 
semmilyen elképzelésük, azaz ideológiájuk sincs! De 
éreztetik velünk, hogy elégedetlenek a helyzettel, a 
kompromisszumos szózatokkal, a birtokolhatósági 
ígéretekkel stb. A kijózanodást követi a vakság, és a 
vakságot a vakmerőség, ennyi biztos. 
 
Azt gondolom, hogy a következő évezred központi 
problémája lesz az, hogy miként lehet a nem 
képviseletre épülő demokráciát anarchia nélkül 
megvalósítani. A kérdés az, hogy meg lehet-e 
valósítani egy olyan etikát, amelyik eliminálja az 
önzést; amelyik az egyéni emberi lehetőségekre épül, 
nem azok maszkszerű csalásával él, hanem az emberi 
élet intenzívvé válására vezet. Ennek a társadalmi 
feltételei azonban teljességgel hiányzanak, és noha a 
képviseleti demokráciákat ünneplés övezi, elméleti 
téren már jelentős előrelépések történtek. Nem 
kétséges, hogy a képviseleti demokrácia végére értünk. 
Érdekes szakaszba jutottunk: a teoretikusok is tudják, 
hogy csőd van, a művészek is tudják, hogy csőd van, 
és tudják az etikával foglalkozók is. Van tehát egy 
csomó dolog, amin lehet dolgozni. 
 

Fotó: Dobrovits Ádám 

JF: 
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Portré: Gottfried Wilhelm 
Leibniz 

 

 
646. július 1-jén született Lipcsében. Apja ügyvéd 
volt és egyetemi tanár (erkölcstanprofesszor) a 
lipcsei egyetemen, és így fiába már korán 

beleoltotta a tudomány szeretetét. A fiatal Leibniz 
iskolai tanulmányai mellett magánszorgalomból 
megtanulta a latin nyelvet, úgy hogy már 12 éves 
korában egész folyékonyan tudta olvasni a régi latin 
klasszikusokat. Ekkortájt kezdett el a görög nyelvvel is 
foglalkozni, majd a logika tanulmányozásába merült és 
már iskolásfiú korában megszületett agyában az a 
nagy gondolat, hogy a tudomány számára egy olyan 
általános nyelvet kellene megállapítani, amely az egész 
tudós világ előtt érthető legyen. Már ilyen zsenge 
korában belátta, hogy ez eszme megvalósításának első 
feltétele az volna, hogy az összes létező fogalmat 
bizonyos meghatározott, egymástól szigorúan 
elkülönített osztályokba kell osztani és így a „Globus 
intelectualis”-on őket elhelyezni. A logika tanul-
mányozása után főképp skolasztikával foglalkozott. 15 
éves korában ment a lipcsei egyetemre, ahol az olasz 
filozófusokat, majd pedig az újabb kor filozófusait és 
Decartes-t és Bacont tanulmányozta. 

 
Miután egyetemi tanulmányait bevégezte, a jogdoktori 
címért folyamodott, azonban a lipcsei egyetem ezt tőle 
ifjúságára való tekintetből megtagadta. Erre az altdorfi 
egyetemhez fordult, ahol 1666. november 5-én tartott 
és fényesen kiállott disputáció után a jogdoktori címet 
elnyerte. Tudományossága és ügyessége oly nagy 
hatással volt, hogy az altdorfi egyetemhez tanári 
állásra kapott meghívást, amit azonban nem fogadott 
el. 
 
Ezután Nürnbergbe ment, ahol a Rózsakeresztesek 
rendjébe állt be, sőt titkárrá is lett e rendben. 
Nürnbergi tartózkodása alatt főeseménynek te-
kintendő Boineburggal, a mainzi választó-fejedelemség 
miniszterével kötött ismeretsége, mely nemsokára 
barátsággá fejlődött. E barátság nagy befolyással volt 
életére; ez adott ugyanis neki alkalmat a nagyvilág 
viszonyaiba való betekintésre és arra, hogy a politikai 
pályán is működjék. Boineburg ajánlásával mu-
tatkozott be Mainzban, ahol az akkor uralkodó 
nagyherceg Johann Phillipp von Schönborn bíboros 
mindjárt szolgálatába fogadta (1670). 1672-ben 
diplomáciai küldetés keretében ment Párizsba és itt 
hazájának nagy szolgálatokat tett. Párizsi tartózkodása 
által lett Leibniz francia író és ezzel a világirodalom 
tagja. Ezen tartózkodása még azért fontos volt reá 
nézve, mert itt sok tudóssal, többek között Huygens-
szel ismerkedett meg, aki neki matematikai 
tanulmányaiban nagy segítője volt. Az e korban tett 
fölfedezései közül legnevezetesebb a számológépe, 
mely a Pascal-félét fölülmúlja, mert vele nemcsak 
összeadni és kivonni, hanem szorozni és osztani is 
lehet. E fölfedezésének köszönhette Leibniz, hogy 
1673-ban a londoni akadémia tagjai közé választotta. 
De az erre következő évek legnagyobb felfedezése 
mégis csak a differenciálszámítás, melyet 1676-ban 
talált föl. Isaac Newton 11 évvel előbb geometriai úton 
találta föl a fluxió számítását, és így Newtoné a 
feltalálás prioritása; de az is igaz, hogy Leibniz 
nagyobb eredménnyel is foglalkozott e tárggyal, úgy 
hogy a jelenleg használt módszer a Leibniz-féle. A két 
tudós azonban a prioritásért elkeseredett tusát kezdett, 
mely folyt egész Leibniz haláláig, amikor a kérdést 
párton kívüli tudósok, mint Euler stb. döntötték el. 
Leibniz ezen harcban nem úgy viselte magát, amint 
tőle várnák, sőt, elkeseredésében Newtont egyszer 
plagiátornak mondta. 
 
1676-ban visszatért a Német-római Birodalomba és 
János Frigyes braunschweig-lüneburgi és hannoveri 
herceg mellett volt könyvtáros és tanácsadó. 1691-től 
kezdve a wolfenbütteli könyvtár is az ő felügyelete alá 
került. Nemsokára hercegi udvari tanácsos, később 

1 
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igazságügyi tanácsos lett. 1687-től 1690-ig nagy 
utazásokat tett: beutazta Németországot és 
Olaszországot. Ez időben történeti munkákat adott 
ki, amelyek főképpen a Welf-házzal foglalkoznak. 
 
Ernő Ágost választófejedelem herceg halála (1698) 
után örököse, Georg Ludwig mellett folytatta 
munkáját, aki később Nagy-Britannia Egyesült 
Királyságának uralkodója lett, I. György néven. Ezt 
az állását Leibniz élete végig megtartotta. 
 
Leibniz tervei szerint alapították az első német 
akadémiát Berlinben 1700-ban, ahol őt július 12-én 
elnöknek nevezték ki. Nagy Péter orosz cárral ez 
időtájban találkozott, és vele később szintén 
szorosabb összeköttetésbe lépett. Leibniz volt az, 
aki először sürgette egy orosz akadémia fölállítását. 
Utolsó éveit szomorúság és nagy csalódások 
keserítették meg; egyrészt, mert ekkor már 
betegsége majdnem elviselhetetlenné vált, 
másrészt, mert összes pártfogói lassankint 
elhalván, a későbbi nemzedék az elkényeztetett 
tudóssal nem úgy bánt, mint amint ahhoz 
korábbtól szokva volt. 
 
1716. november 14-én halt meg Hannoverben. 
 
Kortársai sokra becsülték, és tisztelték a 
munkásságát. Érdeklődési köre több területet is 
átfedett, mint a filozófia, politika, teológia, 
diplomácia, filológia, fizika, matematika. 
 
Munkássága 
 
Leibniz, Newtontól függetlenül, felfedezte a 
differenciál- és integrálszámítást. A mai jelölések 
többnyire Leibniztől származnak. (1686) A ma 
használatos matematikai jelek közül tőle származik az 
egyenlő (=), a szorzás (.), a hasonlóság (\sim), az 
egybevágóság (\cong), a differenciálhányados 
(dy/dx), az integrál (∫) jele. Ő használta először a 
„függvény”, a „koordináta”, a „calculus differentialis” 
(differenciálszámítás), a „calculus integralis” 
(integrálszámítás) elnevezéseket. A kettes 
számrendszer pontos leírását is ő adta meg először, 
Explication de l'Arithmétique Binaire című könyvében. 
 
Fizika 
 
Leibniz szerint: értelmetlen abszolút térről és abszolút 
időről beszélni, mint ahogy azt Newton gondolta. 
Leibniz szerint a tér nem más, mint két egyidejűleg 
létező tárgy közötti távolság. Az idő pedig két 
esemény  közti   távolság.  Hasonló   módon,  értelmet- 

 
lenség  abszolút  időről  beszélni,  mert  az  idő fogalma 
az „események egymást követő rendjét” fejezi ki. Az 
idő fogalma relációs fogalom: az események közti 
viszonyokra vonatkozik. 
 
Filozófiája 
 
Leibniz korát filozófiai szempontból a racionalisták és 
az empiristák szembenállása jellemezte, s mindkét 
irányzat arra a kérdésre igyekezett választ adni, hogy 
az emberi megismerés az érzékelésből vagy a ratio-ból, 
a gondolkodásból származik. Leibniz filozófiai 
feladatának azt tartotta, hogy „a forma filozófiáját és 
az anyag filozófiáját összebékítsük, egyesítve és 
megtartva azt, ami ebből és abból igaz.” Irénista 
felfogásából fakadóan, ennek keretében dolgozta ki 
monász-elméletét: 
 
„Azt tapasztaltam, hogy a legtöbb szektának nagyrészt 
igaza van abban, amit állít, s csak abban nincs igaza, 
amit tagad.” 
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Leibniz szerint a valóság nemcsak kiterjedés és - Locke 
nyomán - áthatolhatatlanság, hanem erő és 
tevékenység is: „nincs test mozgás nélkül, sem 
szubsztancia erőkifejtés nélkül” - vallja. A szubsztancia 
„tevékenységre képes létező” (etre capable d'action). 
Lehet összetett vagy egyszerű, de az összetettek nem 
lehetnek egyszerűek nélkül, azok aggregátuma 
(tömörülése). Az egyszerű szubsztanciák a monaszok. 
A gondolatbeli matematikai és a kiterjedt fizikai 
pontoktól eltérően a monaszok oszthatatlan, egyszerű, 
nem anyagi „erőegységek” (forces primitives), 
metafizikai pontok (points metaphysiques). 
 
A monászok a természet igazi atomjai, a dolgok 
elemei, örök, állandó létezők, természetes úton nem 
pusztíthatók el. Továbbá a monászok alaktalanok, 
mégis állandó belső változásban vannak. A 
monászokban végbemenő állandó belső változás a 
percepció. Minden monász az univerzumot a saját 
nézőpontjából ábrázolja, ezért a monászok 
különböznek egymástól: nincs a természetben két 
egyforma monász. S bár ismerik egymás állapotát, 
nincsenek ennek a tudatában. A monászok testetlen 
automaták. 
 

 
 

Minden monász egy kis univerzum („nincs ablaka” a 
másikra); a mindenség élő tükre, tevékeny és szabad, a 
tökéletességre tör. Mivel a monászok „gondolkodó 
metafizikai pontok”, ezért minden monász elgondolja, 
vagyis fogalmilag reprezentálja a teljes univerzumot. 
 
A kiterjedt anyag a monasz tevékenységének 
eredménye. Mindegyik kapcsolatban áll a többivel. 
Üres tér nincs: a monászok mindent betöltenek. „A 
természetben soha nincs ugrás” - vallja. A 
legalacsonyabb rendű és a magasrendű monaszok 
között az átmeneti fokozatok végtelen sorát találjuk — 
hasonlóan az infinitezimális számításhoz. Az 
élőlényekben a központi monasz (lélek) köré 
csoportosulnak az alacsonyabb rendűek (test). A test és 
a lélek változásai azért felelnek meg egymásnak, mivel 
Isten - mint két órát - szinkronizálja azokat. A 
világegyetem összhangjának távolabbi oka is Isten. 
 
Ismeretelmélet 
 
Jóllehet, Leibniz elfogadja a tapasztalati ismeret jogát, 
mégis valamennyi ismeretet velünk születettnek tart. 
Az ismeretek nem készen, hanem lehetőség szerint 
vannak a lélekben. A tapasztalat, érzékelés azért nem 
felesleges, mert ismeretcsíráink csak a tapasztalás útján 
fejlődhetnek ki. Éppen ezért kiigazításra szorul Locke 
axiómája: semmi sincs a lélekben, ami ne az érzékekből 
származnék, kivéve magát a lelket. „A lélek magában 
foglalja a létet, a szubstanciát, az egyet, az ugyanazt, az 
okot, az észrevételt, az okoskodást és egy csomó más 
fogalmat, amelyeket az érzékek nem nyújthatnának.” 
Ha ismereteinket nem is szerezzük a tárgyi világból, 
azok tárgyi érvénye mégis kétségtelen, mivel a 
gondolkodás és a lét között a megfelelést az Isten által 
eleve elrendezett összhang biztosítja. 
 
Leibniz az igazságok két fajtáját különbözteti meg: 
 
 tényigazságok (esetlegesek, és ellentétük 

lehetséges) 
 észigazságok (szükségszerűek, és ellentétük 

lehetetlen) 
 
Ha egy igazság szükségszerű, akkor felbonthatjuk 
addig, amíg eljutunk az alapigazságig. Így vezetik a 
matematikusok tételeiket vissza definíciókra, 
axiómákra. A dolgok végső oka Isten kell, hogy legyen. 
Isten az elégséges alapja minden dolognak. Istennek 
nincsenek korlátai, ahol tökéletesség van – mondja 
Leibniz –, ott nincsenek korlátok. Egyedül Istennek 
van meg az a kiváltsága, hogy léteznie kell. 
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Cselekedeteink háromnegyed részében empirikusak 
vagyunk: például mindennap feltételezzük, hogy 
másnap is felkel a Nap. Csak a csillagász feltételez a 
Nap felkeltére annak okából. Leibniz szerint a 
karteziánusok abban tévedtek, hogy nem vették 
figyelembe a percepciókat, amiknek nem vagyunk 
tudatában: a lélek nem különül el a testtől, és nem is 
halhatatlan. A gondolkodás két elven alapul: az 
ellentmondás elve és az elégséges alap elve.  
 
Monadológia 
 
Leibniz szerint a lélek azon monászok összessége, 
amelyeknek percepciói határozottabbak, és valamilyen 
emlékezet társul hozzájuk. A szubsztancia minden 
jelen állapota valamilyen előző állapotnak a 
következménye, ezért amikor alszunk, akkor is vannak 
percepcióink, csak nem vagyunk ennek tudatában. 
Énünkhöz a reflexió útján jutunk el. 
 
Logika 
 
Leibniz meggyőződése volt, hogy a gondolkozásnak is 
megvannak az alapszámokhoz hasonló alapfogalmai 
(alphabetum cogitationum humanarum), melyekhez az 
összetett fogalmak felbontásával juthatunk. A 
fogalmak matematikai jegyekkel (character) való 
jelzésével a matematikához hasonló kombinatív 
műveletekre lennénk képesek, melyek - pontos fogalmi 
analízis esetén - feltétlen bizonyosságot nyújtó 
képletekhez vezetnének. Az egyes tudományok sajátos 
tárgyának megfelelő jelrendszer (characteristica 
universalis) kiépítésével biztosítható lenne az 
egyetemes tudomány (scientia universalis), mely a 
világnyelv problémáját is megoldaná. 
 
Teodicea 
 
Leibniz elsőként veti fel az elégséges alap elvét, mely 
azt mondja ki, hogy „semmi sem jön létre elégséges ok 
nélkül.” ehhez szükségképpen kapcsolódik a kérdés: 
akkor „miért van inkább valami, mint semmi”? Az 
elégséges alap elve a gondolkodás lehetőségi feltételét 
fogalmazza meg, a semmire vonatkozó kijelentésben 
pedig a gondolkodás tapasztalata csapódik le: a világ 
dolgai esetlegesek. A kontingens létezők léte magában 
foglalja a nemlét lehetőségét, nemcsak a letét. A 
Világegyetem elégséges oka éppen ezért nem található 
meg a véges létezők egymásra következésében. Ha az 
Univerzum elegendő oka csak olyan lehet, amelynek 
nincs szüksége rajta kívül semmi másra, akkor ez az ok 
nem található meg a világ összefüggéseiben, hanem 
csak az azt megokoló, szükségképpeni, léte okát 
magában hordó szubsztanciában; és ezt a végső okot 

nevezzük Istennek - mondja Leibniz. ezzel azonban 
nem Istenről, hanem a világról állít valamit, továbbá 
beleütközik a tudományos takarékosság elvébe: Isten a 
szükségszerű szubsztancia más elnevezése. 
 
Isten végtelen sok világot teremthetett volna, de ő ezek 
közül csak a legjobbat teremtette meg, jósága miatt. E 
világban pedig teljes harmónia van (praestabilita 
harmonia), amit Isten előre elrendezett. 
 
Leibniz a hagyományos természetes teológia helyett 
megalkotja a teodiceát, mely Isten létét kívánja 
bizonyítani a világ nyomorúságával szemben. A rossz, 
a disszonancia a harmónia feltétele. Voltaire szerint 
azonban ez nem optimizmus, hanem megalkuvás a 
nyomorúsággal. Leibniz igazságának magva a 
nyomorúságban, a rosszban és a tökéletlenben rejlő 
hajtóerő a jobb, a tökéletesebb, a teljesebb felé - vallja 
Nyíri Tamás. 
 

Forrás:    Bokor József (szerk.). A Pallas nagy lexikona 
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Nyári 
napforduló 

 
yári napforduló az a pillanat, amikor a Föld 
forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a 
Nap sugaraitól. Az északi féltekén a nyári 

napfordulóig a Nap délről északra halad, utána pedig 
északról dél felé kezd mozogni, és az év leghosszabb 
nappalát adja (következésképpen a legrövidebb 
éjszakát). 
 
A nyári napforduló az északi féltekén június 21-én van 
(esetenként 22-én vagy 20-án), a déli féltekén pedig 
december 21-én (esetenként 22-én). A magyar népi 
szokások szerint már korábban is fontos ünnep volt, de 
a kereszténység felvétele óta Szent Iván napjához 
(éjjeléhez) kötik a nyári napfordulót. 
 
Szent Iván éj az év legrövidebb éjszakája az északi 
féltekén, ilyenkor alig néhány óráig tart a sötétség. A 
Nap messze északnyugaton nyugszik, alig kerül az 
északi horizont alá, és északkeleten kel. Majdnem este 

11-ig fénylik a horizont alja, és hajnali 3-kor már 
világosodik is. 
 
A nappalok hosszának éves váltakozását a Föld 

forgástengelyének ferdesége okozza. 
Ha a forgástengelyünk merőleges 
lenne a Nap körüli keringésünk síkjára, 
minden nap egyforma hosszú lenne. 
Mivel azonban a forgástengely 23,5 
fokkal elbillent, a Nap körüli keringés 
során hol az egyik, hol a másik 
féltekénket fordítjuk csillagunk felé. 
Szent Iván éjjelén a Föld forgástengelye 
pont a Nap irányába mutat, az északi 
féltekét ilyenkor éri a legtöbb napfény, 
a Nap ezen a napon áll legmagasabban 
egünkön. 
 
A legtöbb fény és a legkevesebb sö-
tétség idejét, az év legrövidebb 
éjszakáját ősidők óta minden nép 
számon tartotta, virrasztással és tűz-
gyújtással ünnepelte. 
 
Szentivánéj mágiákkal, apró csodákkal 
fűszerezett éjszaka. Ilyenkor bármi 
megtörténhet. Ehhez a kozmikus for-
dulathoz kötődik Keresztelő János 
ünnepnapja, aki „égő és világító fáklya 
volt” a hagyomány szerint. A magyar 
nyelvben Szentivánéj néven rögzült a 
nyáreleji ünnep, melynek oka, hogy az 
Iván név a Jánosból alakult át – Joann-
Jovan-Ivan –, ami feltehetőleg a bizánci 
kereszténység hatásának tulajdonítha-

tó. 
 
 
A fény, az élet, a szerelem, a termékenység ünnepe 
 
Még a huszadik században is a határban rakott nagy 
tűz mellett töltötte az éjszakát az egész falu, énekkel, 
szertartásos táncokkal ünnepelve az élet diadalát. 
Európa számos vidékén még napjainkban is él a 
nyárközépi tűzgyújtás szokása. A legtöbb ember 
szemében keresztény ünnepnek számít, kétségtelen 
tény azonban, hogy a ma is élő szokás a 
kereszténységet messze megelőző korokból ered. A 
nyári napforduló vagy nyárközép napja a Nap 
évenként ismétlődő (látszólagos) útjának egyik fontos 
állomása. A Nap, amely a téli napfordulótól kezdve 
fokozatosan egyre magasabbra emelkedik az égen, 
ezen a napon éri el pályájának csúcsát, amit aztán a 
hanyatlás féléves periódusa követ. 
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Amikor az ember még mágikus összhangban élt a 
természettel, a nyárközépi tűzgyújtással minden 
bizonnyal a Napot próbálta támogatni a sötétséggel 
vívott harcában. 
 
A régi korok emberei a tüzet – gyakorlati haszna 
mellett – a világosság, a tisztaság, az egészség, az 
elevenség, a szenvedély, a szerelem és az örök 
megújulás jelképének tekintették. Így már érthető, 
hogy a megtisztulással, a gyógyítással, az egészség 
megőrzésével, a szerelemmel, a házassággal és a 
termékenységgel kapcsolatos mágikus praktikákat 
gyakorolták Európa-szerte ezen az éjszakán. A nyári 
napforduló ünnepét egykor a jövendőmondásra is 
különösen alkalmasnak tartották. 
 
 
Népszokások 
  
A néphit szerint hajnalban be kell gyűjteni a 
gyógynövényeket, amikor még harmatosak, ugyanis 
így sokkal erősebb a gyógyhatásuk. A kora reggel 
fogott szentjánosbogár is az egészségvarázslás része. 
 
Aki Szent Iván napján pillangót fog, az év hátralévő 
részében számíthat Fortunára. A fehér lepke nagy 
szerencsét jelent, a sárga pénzt hoz, a tarka lepke 
boldog szerelmet. A szürke, barna vagy fekete 
pillangót hagyni kell, hadd szálljon, úgyis csak bajt 
hozna a házhoz. 
 
Ha gyermekáldásra vágysz, vagy épp terhes vagy és 
szeretnéd, hogy szép gyermeked szülessen, szedj 
cseresznyét vagy almát, és este a tűz mellett edd meg. 
A tűzben megsütött más gyümölcsök gyógyító erővel 
bírnak, különösen torokfájás és hasgörcs ellen 
hatásosak. 
 
A Szent Iván-éji tűz minden 
maradványa amulettként szol-
gálhat a következő nyárig. 
 
 
Tűzjóslás 
  
A sámánok a láng erejével 
tartották távol a negatív 
hatásokat, melegével gyógyí-
tottak, vagy ha kellett, hát az 
izzó parázs segítségével 
olvasztották meg a hideg szí-
veket, s forrasztották örökre 
egy párrá a szerelmeseket. A 
tűznek évezredekig jelentős 

szerepe volt az ember életében, természetes, hogy 
jövendölésre is használták. 
 
Ha a tűzbe dobott anyag lángra lobban, és nem 
fröcskölődik szét az egész tűzfelületre, az a dolgok jóra 
fordulását jelzi. 
 
Az egyetlen csomóban nagy lánggal, szikrák nélkül 
égő zsír vagy olaj azt jelzi, a szerelmesek valóban 
egymáshoz tartoznak, sokáig együtt maradnak. 
 
Ha nagy szikrát vet az olaj, és a szikrák a tűz fészkén 
túlra repülnek, akkor bizony elszállnak a lehetőségek, 
az események rosszabbra fordulnak. A szerelmesek 
hamarosan külön utakon járnak. 
 
Ha a tűzbe dobott anyag eloltja a lángot, akkor valaki 
(talán épp az, aki a tüzet rakta) megbetegszik. 
 
Ha virágkoszorút dobnak át a tűz felett a szerelmesek, 
és a másiknak sikerül elkapni, biztos a boldogság. 
Viszont ha a koszorú a tűzbe pottyan, hamarosan 
véget ér a románc, az ügyetlenkedőt elhagyja párja. 
 
Sokfelé az a szokás, hogy az ünnepi tűzgyújtás ideje 
alatt összeszedik a ház körüli csontokat, rongyokat, 
egyéb szemetet, hogy a tűz nagy füsttel égjen. Így űzik 
el a szegénységet. A tűz után megmaradt üszökkel 
körbekerítik a kertet, hogy távol tartsák a háztól a 
rágcsálókat, és jó termést varázsoljanak. 
 
Gyertya-jóslás 
 
 Akinek nincs módjában tábortüzet rakni, az néhány 
szál gyertya segítségével varázsolhat magának 
szerelmet, esetleg megtudhatja, mi vár rá a 
közeljövőben. 
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Szerelmi varázsláshoz piros és fehér gyertyát kell 
használni, a fehérbe a saját, a pirosba a meghódítandó 
férfi nevét kell belekarcolni. Először a fehér gyertyát 
kell meggyújtani, majd ennek lángjával a pirosat. A két 
gyertyát egymás mellé téve kell elégetni. 
 
Ha hűtlen kedvesedet szeretnéd visszaszerezni, fehér 
gyertya mellé jobbról és balról két pirosat kell 
meggyújtani. Ha a fehér gyertyáról a jobb oldalon 
folyik le több viasz, sikerül visszaszerezni, ha a bal 
oldalon, kár várni rá, mert valaki mellett 
boldogabbnak érzi magát. 
 
A pénz- vagy egyéb javak megszerzéséhez zöld 
gyertyát kell gyújtani, amit egy tálca bal oldalára kell 
állítani. Azután gyújts egy fehér gyertyát, és állítsd a 
tálca jobb oldalára. A két gyertya elé helyezz egy-egy 
pénzérmét. A zöld gyertya lángját figyelve képzeld el, 
hogy az oda helyezett pénz megsokszorozódik, egyre 
több és több lesz, és hamarosan már nem kell 
garasoskodnod. Tizenöt perc múlva oltsd el előbb a 
fehér, majd a zöld gyertyát, és feküdj le aludni. Ha 
álmodban a gyertyát ismét meggyújtod, vágyad 
hamarosan teljesül. Ha nem álmodsz a gyertyákkal, 
akkor a következő teliholdkor meg kell ismételni a 

gyertyamágiát, hogy vágyad valóra váljon. 
 
Egészség-varázsláshoz kék gyertyát kell gyújtani, a 
karrier-tervek segítéséhez sárgát vagy arany színűt. 
 
 
A Szent Iván-éji álmok különös jelentőséggel bírnak: 
 
- Tüzet gyújtani: (szabadban) új szerelem ébredése; 
(kályhában, kandallóban) családalapítás, gyermek 
utáni vágy; 
- Megégetni magad: szerencse a szerelemben; 
- Tűzön járni: vezekelni kell egy korábbi bűn miatt; 
- Csók: adni is, kapni is rosszat jelent – fény derülhet a 
partner hűtlenségére, vagy feltűnik körülötte egy 
csábító; 
- Meztelenül látni magad: szeretnél eltitkolni valamit, 
de nem sikerül; 
- Szerelmeskedni: kellemes meglepetés ér; 
- Füst: hamar véget érő szerelmi kaland; 
- Bábaasszony, vajúdó nő: szerencse; 
- Boszorkányt látni: a családban vita, a szerelmesek 
között féltékenység támad; 
- Kútból inni: a legvadabb vágyak is valóra válhatnak.  
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5 + 1 nyári 
egészségügyi 

tévhit 
 

elhevült testtel nem 
ugrálunk a vízbe, ez eddig 
rendben is van, és nagyon 

helyesen is tesszük. De hogy a 
medúzacsípésnek emberi vizeletre 
volna szüksége, hogy gyorsabban 
gyógyuljon, vagy hogy a 
légkonditól feltétlenül betegek 
leszünk, már kevésbé reális. Az 
alábbiakban összeszedtünk pár 
tévhitet, ami makacsul él fe-
jünkben, pedig semmi köze a 
valósághoz.  
 
1. A vizelet enyhíti a 
medúzacsípés fájdalmát  
 
Bár a kutyanyál bizonyítottan is 
segíti a sebgyógyulást enyhe 
tisztító és antibakteriális hatásának 
köszönhetően, a vizeletről egye-
lőre semmi hasonlót nem bi-
zonyítottak be. Az ecet savassága 
viszont semlegesíti a medúza 
csalánsejtjeit, így tényleg kiváló 
fájdalomcsillapító lehet. Ha meg-
csíp egy medúza, tegyünk a sebre 
30 percre egy ecetbe áztatott tiszta 
rongyot vagy papírtörlőt!  
 
2. A légkondicionáló megbetegít  
 
Ha egy kellemesen hűvös, 
légkondicionált helyről kilépünk a 
tűző napra úgy érezzük, mintha 
fejbe vert volna a hőség. Sokan a 
nyári tüsszögést, orrfolyást is 
éppen ennek tudják be. Neil 
Schachter, amerikai pulmonológus 
szerint ha a náthához hasonló 
tüneteket észlelünk, az inkább 
valamilyen nyári allergiának 
tudható be, ami akkor jelentkezik, 
amikor egy tiszta levegőjű kör-
nyezetből kilépünk egy olyan kö-

zegbe, amely tele van az 
anyatermészet irritáló anyagaival. 
Védekezésképp rendszeresen ta-
karítsuk a légkondi szűrőjét! 
 
3. Villámláskor üljünk autóba, 
mert annak gumikerekei vannak 
és ne mobilozzunk 
 
Ezek a félelmetes égi jelenségek 
évezredek óta izgalomban tartják 
az embereket, s velük kapcso-
latban több tévhit is él. Valóban 
biztonságban lehetünk az autóban, 
de nem a gumik miatt. Az autó és 
a repülőgép is Faraday-kalitkaként 
funkcionál villámláskor: mivel 
fémből készült, külső elektromos 
erőtér nem hatol be rajta. De ha 
viharban vezetünk, ne érintsük 
meg a fém kilincseket vagy a 
rádiót, amely a külső antennához 
csatlakozik! Hasonló tévhit, hogy 
a testünkön viselt fémékszerek, 
karórák, vagy a nálunk lévő 
mobiltelefonok vagy akár MP3-
lejátszók veszélyesek lehetnek 
villámláskor. Ezek azonban bizo-
nyítottan nem „vonzzák” a 
villámokat. Az viszont biztos, 
hogy vihar idején el kell hagyni a 
tavakat, folyót vagy tengert, ne 
álldogáljunk a vízparton, a nedves 
talajon! A legjobb, amit tehetünk, 
hogyha ilyenkor zárt helyre 
megyünk.  
 
4. A strandpapucs jót tesz a 
lábnak  
 
Jacqueline Sutera manhattani 
lábspecialista szerint a strand-
papucsok többsége nem támasztja 
alá megfelelően a talpat és nem 
nyeli el a rázkódást. Ha minden 
évben egész nyáron viseljük, lábfej 
idegeink becsípődhetnek, sarokfáj-
dalmat, íngyulladást és a talpív 
megerőltetését tapasztalhatjuk. Ha 
ragaszkodunk a strandpapucshoz, 
válasszunk legalább 2 cm vastag, 
félig párnázott talpú modellt, 
amely talpív alátámasztással is 
rendelkezik!  

5. Egy jó mártózás a medencében 
kétszer annyit ér, mint egy 
zuhany  
 
Az emberek többsége nem öblíti le 
magát úszás előtt. A naptejekben 
lévő vegyszerek, az izzadtság és a 
sminkek viszont csökkentik a klór 
hatékonyságát, így a nyilvános 
medencékben hemzsegnek az 
olyan undorító dolgok, mint a 
Cryptosporidium, amely hasme-
nést, fülfertőzést és bőrkiütést 
okozhat. Az úszás utáni zuhany 
lemossa a baktériumokat a bő-
rünkről, és csökkenti a meg-
betegedés kockázatát.  
 
+1. A természetes vizek 
egészségesebbek, mint a 
medencék vize  
 
Az előzőhöz szinte szervesen 
kapcsolódik, hogy akkor ezek 
szerint a természetes vizek jobbak, 
mint a medencék? A valóságban 
azonban a természetes vizek akár 
szennyvíz, akár a vadon élő 
állatok (különösen a patkányok) 
által terjesztett betegségek követ-
keztében könnyen fertőződhetnek. 
Városi területeken csak akkor 
érdemes úszni, ha a hatóságok 
ellenőrzik a víz biztonságosságát, 
és árvízi területen sose fürödjünk!  
 

Kósa-Boda Veronika 
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Leibniz vitái, avagy az utólag 
megállapított harmónia 

 

 
 
 

mikor filozófiai rendszerének kialakulására 
tekint vissza Leibniz, azt úgy írja le, mint a 
skolasztikus metafizikától az egyre sikeresebb 

természettudomány felé vezető gondolati utat – 
mégpedig oda, de részben vissza is. Ez utóbbi irány 
nem valamiféle apológiát jelent, hanem a régi és a 
modern látásmód kibékítésére való törekvést. Az 
emberi lélek analógiájára bevezetett szubsztancia 
fogalma is efelé szánt lépésnek tekinthető: a 
szubsztanciális formák tanát hozza ezzel részben 
vissza és terjeszti ki az egyedi létezők egységének 
biztosítására. E törekvéshez sorolhatjuk a mechanikai, 
hatóokok révén történő magyarázat összeegyeztetését 
a célokok módszerével, amit mind a felfedezés 
szempontjából, tehát gyakorlati szempontból, mind a 
vallás – pontosabban Isten szándékainak megismerése 
– tekintetében üdvösnek tart Leibniz. Talán joggal 
gondolhatta úgy, hogy életműve maga is 
megtestesítője ennek az összhangnak. 

 
 
 
 
 
 
 
Nem mindig ilyen harmonikus ellenben a kép, amikor 
vitába keveredik korának valamely tudós elméjével, 
különös tekintettel most azokra, akik az említett 
szembenállás tekintetében többé-kevésbé 
egyértelműen a természettudományos felfogást 
képviselik. Megtapasztalhatjuk ezt a Locke fő műve 
ihlette párbeszédfolyam, és különösen a Clarke-kal 
való polémia olvasásakor is. Írásomban azt a kérdést 
vetem fel, hogy vajon nem ad-e mégis épp a leibnizi 
harmóniatan lehetőséget a felek legélesebb 
nézeteltéréseinek feloldására. Ehhez mindkét esetben 
kiválasztottam egy-egy központi témát: az Újabb 
értekezésekből az észleletek tudatosult voltának 
kérdését, a Clarke-levelezésből pedig az elégséges alap 
elvének problémáját. Világos, hogy mindegyik esetben 
az eltérő, sőt egymást kizárni látszó Isten-, valamint 
elmefelfogás áll a vita hátterében. Meglepő viszont az a 
mód, ahogyan a tudományhoz való viszonyukban 
különböznek a felek nézetei. 
 
Észleletek, gondolkodás 
 
Az észlelés, illetve a gondolkodás értelmezését 
nemcsak a Locke-tól való egyik legfontosabb 
eltérésnek tartja Leibniz, hanem arra is alkalmasnak, 
hogy általa vezesse be az Újabb értekezések olvasóját a 
saját filozófiájába. Erről tanúskodik az Előszó, ahol a 
nem tudatosult percepciók fogalmából levezeti 
rendszerének néhány sarktételét. Amire figyelmet 
szeretnék fordítani, az a legjellemzőbb megokolás, 
amit felhoz a fogalom alátámasztására itt, valamint a 
II. könyv elején; mert – úgy gondolom – ebből képet 
nyerhetünk a tan mélyebb indítékairól. 
 
Locke alapvetése szerint az ember sohasem 
gondolkodhat úgy, hogy ennek ne lenne tudatában (2. 
1. 10; Locke 2003: 112-113). Egy másik megfogalmazás 
szerint: ”pontosan annyira értelmes dolog azt 
mondani, hogy egy test, bár kiterjedt, részek nélküli, 
mint azt, hogy valami anélkül gondolkodik, hogy 
ennek tudatában lenne, vagy észlelné, hogy így tesz” 
(2. 1. 19; Locke 2003: 119-120). Egy nem tudatosuló 
gondolkodás nem hagyna semmilyen emléket maga 
után, hanem mindörökre eltűnne. Márpedig ez igen 
méltatlan elképzelés, hiszen ”aligha fogható fel, hogy 
végtelenül bölcs Teremtőnk egy ilyen csodálatra méltó 
tehetséget, mint a gondolkodás képessége, mely a 
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legközelebb ér saját felfoghatatlan lényének 
kiválóságához, azzal a céllal alkotott volna, hogy 
meddőn és haszontalanul működjék idejének legalább 
egynegyed részében”. (Itt az álom nélküli alvásra 
gondol Locke.) Másfelől úgy találjuk, hogy ”ezzel 
szemben a lomha és érzéketlen anyag mozgásából az 
egész világegyetemben sehol sem származik ennyire 
csekély haszon, s hogy az sehol sem vész ily nagy 
mértékben kárba” (2. 1. 15; Locke 2003: 117). 
 
Ez utóbbi idézet a lehető legalkalmasabb Leibniz 
ellentétes elképzelésének megragadására. Szerinte 
ugyanis a lélek mindig gondolkodik, és a keletkező 
benyomások mindig meg is őrződnek benne; minden 
gondolatnak van legalább zavaros hatása a következő 
gondolatokra. Leibniz az anyag folytonos mozgását 
vallja, és ennek mintájára gondolkodik a lélekről és 
minden nem anyagszerű szubsztanciáról is. Ezt a tétele 
mellett felhozott érvek világosan mutatják, de nyíltan 
meg is fogalmazza: ”egyrészt úgy vélem, mindig 
pontos megfelelés áll fenn test és lélek közt, másrészt 
azért fordulok a test sem ébren, sem alváskor 
tudomásul nem vett benyomásaihoz, hogy 
bizonyítsam, a lélekben is vannak hasonlók” (Leibniz 
2005: 85-86). Jellemző példája, hogy ha megütünk egy 
testet, végtelen sok örvényt keltünk (mivel minden 
testben éppúgy van valamennyi folyékonyság, mint 
szilárdság), amely örvények soha, semmilyen módon 
nem állíthatók le teljesen. ”Mármost joggal vélekedünk 
úgy, hogy ha a test soha sincs nyugalomban, a neki 
megfelelő lélek sem lesz soha észlelet nélkül.” (I. m. 81) 
 
Az ellentét lényegét fejezi ki, hogy arra az ellenvetésre, 
miszerint az, hogy az álomtalan alvásban 
gondolkodunk-e, ”ténykérdés, melyet az érzéki 
tapasztalat alapján kell eldönteni”, Leibniz 
határozottan így felel: ”Úgy döntjük el, ahogyan azt 
bizonyítjuk, hogy léteznek észrevehetetlen testek és 
láthatatlan mozgások”. Ugyanis akik tagadnák a nem 
észrevehető észleletek hatását a morál területén, 
”azokat a tanulatlan embereket utánoznák, akik az 
észlelhetetlen testrészecskék létét tagadnák a 
fizikában” (I. m. 82, 85). A nem érzékelt észleletek 
”éppoly nagy jelentőségűek a pneumatikában, mint az 
atomok a fizikában”, és Leibniz kiterjeszti rájuk a 
folytonosság törvényét is. A természetben soha nincs 
ugrás, s ”az észrevehető észleletek fokozatosan jönnek 
létre azokból, amelyek kicsik ahhoz, semhogy 
észrevehetnénk őket” (I. m. 24-25; vö. 85, 87). Nem 
csak időbeli létrejövésre gondolhatunk itt. Leibniz 
egyik gyakran idézett példája a tenger morajlása. 
Ahhoz, hogy ezt halljuk, szerinte okvetlenül hallanunk 
kell azokat a részeket, amelyek az egészet alkotják, 
azaz az egyes hullámok hangját, jóllehet e hangokra 

nem figyelnénk föl, ha az őt keltő hullám egyedül 
volna. Ezek az apró észleletek alkotják az 
érzetminőségeket, amelyek összességükben világosak, 
de részeiket tekintve zavarosak, valamint a környező 
testek által ránk gyakorolt benyomásokat is (I. m. 23). 
 

 
 
Ha most visszaidézzük Locke azon kijelentését, mely 
szerint az észlelés, avagy tudatosulás nélküli 
gondolkodás olyan volna, mint a részek nélküli 
kiterjedés, akkor Leibniz oldaláról a következőt 
válaszolhatjuk. Valóban, a ”tanulatlan emberek” 
gyakran követik el mindkét hibát: éppúgy nem 
számolnak a részekkel a tárgyak durva felfogásában, 
mint saját észleleteikében. A helyes nézet a dolgok 
végtelen finomságát tételezi fel mindkét területen. Ezt 
kutatja és ismeri meg – mindig egy bizonyos határig – 
a tudomány; a fizika, illetve a pneumatika. A maga 
aktuális végtelenségében pedig egyedül Isten értheti 
meg (I. m. 25-26). Nála valóban nincs gondolkodás 
tudatosság nélkül, és azzal is egyetérthetne Leibniz, 
hogy a – locke-i értelemben vett, tehát tudatos – 
gondolkodás képessége ér legközelebb ”felfoghatatlan 
lényének kiválóságához”. De hogy az érzéki 
minőségek érzékelése és a testekben végbemenő 
megfelelő mozgások között összefüggés van, annak az 
a garanciája, hogy az érzékeléseket Isten a tárgyaikhoz 
való lényegi viszonyra, vagyis észleleteink nem 
érzékelt részeire tekintettel adta a léleknek. Nem pedig 
úgy, mint a karteziánusok és Locke vélik: önkényesen, 
mintegy tetszése szerint. (I. m. 24) 
 
Hasonló módon oldja meg ez az elmélet a lélek 
halhatatlanságával kapcsolatos nehézséget. A 
skolasztikus filozófia ”minden ok nélkül elhagyta a 
természetet”, s így a lélek fennmaradásának 
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természetes magyarázatát, és ”elhitette, hogy 
halhatatlanságunk csak Isten csodálatos kegyelmének 
következménye” (I. m. 26-27). Ha viszont az összes 
teremtett szubsztancia mindig testtel van 
összekapcsolva, de mégis anyagszerűtlen, akkor – 
figyelembe véve az eleve elrendelt összhangot is – 
lelkünk halhatatlansága egészen természetes 
következmény. Mondhatni, az anyagmegmaradás 
törvényének mintájára, a lélekmegmaradás törvényére 
támaszkodhatunk. Igaz, mint máshol mondja, az 
erkölcsben és a vallásban megkövetelt halhatatlanság 
nem merül ki az örökös fennmaradásban. De a 
természet fizikai világa és a kegyelem erkölcsi világa 
közötti harmónia következtében ”a dolgok a 
természetes úton vezetnek a kegyelemhez” (Leibniz 
1986: 51, 325). 
 
Az elégséges alap 
 
A Clarke-kal folytatott levelezés kiindulópontja a 
természetes vallás iránt Leibniz által kifejezett 
aggodalom. Vajon a vallás helyzetének megerősítésére 
a természetfilozófia vagy a filozófia matematikai 
alapelvei alkalmasak-e? Leibniz szerint a 
matematikának csak az ellentmondás, illetve az 
azonosság elve képezi alapját. Ha Isten létének 
bizonyításához, a metafizikához és a természetes 
teológiához akarunk továbblépni, akkor az elégséges 
alap elvéből kell kiindulnunk. (Leibniz-Clarke 
levelezés: 28-29) 
 
Maga Clarke a levelezés utolsó darabjában joggal 
állapítja meg, hogy ”kétségtelenül igaz, és mindenütt 
egyetértettünk abban, hogy általánosan van […] 
elégséges alap, ami miatt minden van, ami van”, de 
ugyanilyen joggal azt is, hogy a kifejezés többértelmű 
(I. m. 115). A második levélben úgy fogalmaz, hogy 
”semmi sincs elégséges alap nélkül, ami megadja, 
valami egyáltalán miért, és ez a valami miért inkább 
így és nem másképp van” (I. m. 32). Rögtön utána 
viszont hozzáteszi, hogy ez az elégséges alap gyakran 
nem más, mint Isten puszta akarata. Például az anyag 
két egyforma részecskéjét vagy két egyforma 
rendszerét felcserélve ugyanilyen világot kapnánk, 
mint amiben élünk; nem lehet tehát más alapot találni, 
miért éppen ezt teremtette Isten, mint a puszta 
akaratát. 
 
Leibniz szerint a vitapartner nem érzi át az elv súlyát. 
Isten áthágná a szabályt, ha anélkül akarna valamit, 
hogy volna elégséges alap az akarata számára. E 
közömbös választás ellentétes volna Isten 
bölcsességével. Ezért a felhozott példa helyes 
értelmezése épp az egyik legfőbb érv amellett, hogy 

nincs a természetben két egyforma dolog, még két 
egyforma részecske sem. Sőt ugyanezért kell elvetni az 
üres tér tévképzetét a természetfilozófiában. Hiszen 
két üres térrész megkülönböztethetetlen, és minden 
további nélkül felcserélhető volna. (I. m. 36-37) 
 
Clarke egy másik megfogalmazása akár meg is 
felelhetne Leibniz követelményének. Istennek ”nagyon 
jó indoka lehet”, ”nagyon jó alapjai lehetnek” 
cselekedni (I. m. 51, 54). Ezt azonban azzal a 
megszorítással kell érteni, hogy akaratának semmilyen 
külső alapja nem lehet. (I. m. 41-42) Rendben is van: 
”Istent sohasem külső dolog határozza meg, hanem 
mindig az, ami benne magában van – mondja Leibniz 
is, ám hozzáteszi –, vagyis a dolgokról való tudása, 
mielőtt bármi is létezne rajta kívül” (I. m. 46-47; vö. 78). 
 
A kérdésre az ötödik levélpárban térnek ki 
hosszabban, mégpedig mindketten úgy, hogy az 
emberi elmét az istenivel analóg módon kezelik. 
Leibniz vádja szerint Clarke különválasztja az elmét az 
indítékoktól, és ellentmondásba keveredik, amikor azt 
állítja, hogy ”az elmének akkor is jó alapja lehet 
cselekedni, ha nincsen semmilyen indítéka, és a dolgok 
teljesen közömbösek”. Isten tökéletessége pedig 
megkívánja, hogy ”ne lehessen azt mondani, ésszerű 
alap nélkül cselekszik” (I. m. 62-63). Clarke azzal vág 
vissza, hogy ha nem választjuk szét, hanem 
összekeverjük az indítékot a cselekvés, önmozgás 
(spontaneitás) princípiumával, akkor – mivel az 
indíték elmére gyakorolt hatása egy passzív észlelési 
mód – teljesen száműzzük a szabadság fogalmát. 
Istenre nézve pedig ez annyi, mint őt aktív helyett 
passzív lénnyé tenni, ”aki már egyáltalán nem is Isten 
és nem is uralkodó” (I. m. 92-93). 
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Az utóbbi kifejezés a vita egy másik témájára utal vagy 
inkább a főtéma egy másik variációjára. Leibniz 
számára a teremtés tökéletlenségét jelentené, ha 
Istennek újra és újra bele kellene nyúlnia az általa 
alkotott rendszerbe. (I. m. 25) Clarke szerint viszont a 
világ mint Isten beavatkozása nélkül működő nagy 
gépezet elképzelése oda vezet, hogy ”kizárják a 
világból a gondviselést és Isten uralkodói 
tevékenységét” (I. m. 27). Mégis kiegyeznek a 
következő megfogalmazásban: Isten fenntartó 
tevékenysége révén marad fenn, és folytatódik a 
dolgok hatóképessége, rendje, eloszlása és mozgása (I. 
m. 34, 39). Az ellentét abból a problémából származik, 
amit így is megfogalmazhatunk: vajon a rend 
megváltoztatásai is beletartozhatnak-e a rendbe, vagy 
rendellenességnek kell (kellene) őket minősíteni? Az 
előbbi Clarke álláspontja. Isten valódi teremtő volna 
ugyan a teremtés utáni rendelkezései nélkül is, de 
uralkodó csak névlegesen (I. m. 34). Leibniz, aki ilyen 
változtatásokat nem ismer el, másképpen vélekedik a 
hasonlatról. Nemcsak névlegesen király az, aki 
alattvalóit oly jól nevelte, oly jól felkészítette őket a 
különböző élethelyzetekre, és még iránta érzett 
szeretetüket is olyannyira fenntartotta, hogy soha 
egyetlen dolgot sem kellett megváltoztatnia (I. m. 31). 
 
Utólag megállapított harmónia 
 

 
 
Röviden összefoglaltam Leibniz vitáját a két angol 
szerzővel egy-egy központi jelentőségű tárgyra 
koncentrálva. A kirajzolódó ellentétek nem sok 
reményt nyújtanak az álláspontok közelíthetőségére, 
harmóniáról nem is beszélve. De hát nem két teljesen 

különböző természet közti viszony rejtélyének 
megoldásául szánta Leibniz az ő előre megállapított 
harmóniáját? Megoldása szerint a test és a lélek a 
hatóokok, illetve a célokok rendjét Isten által 
összehangoltan követi. A továbbiakban a szerzőinket 
vezérlő indokokat kutatva próbálom meg utólag 
megállapítani, miféle harmóniáról lehetne itt szó. 
 
Egy ilyen indítékról ad számot az, ahogy Leibniz az 
Újabb értekezések előszavának záró bekezdését indítja: 
”végtelenül kedvezőbb a vallásra és a morálra nézve – 
különösen a jelenkorban, amikor az emberek nemigen 
tisztelik a kinyilatkoztatást és a csodákat –, ha 
kimutatjuk, hogy a lelkek természettől fogva 
halhatatlanok, és csodaszámba menne, ha nem 
volnának azok, mintha azt állítanánk, hogy 
lelkeinknek természettől fogva meg kell halniuk, de 
valami csodálatos kegyelemnél fogva, amely egyedül 
Isten ígéretén alapul, mégsem halnak meg” (Leibniz 
2005: 35). Hogy Leibniz számára a vallás és a morál 
megerősítése nagyon fontos, abban nincs újdonság. Az 
az indoklás viszont már nem ilyen nyilvánvaló, hogy 
azért kell (vagy azért is) a lélek halhatatlanságát – 
csodára hivatkozás helyett – természetes úton igazolni, 
mert ez inkább hat az emberekre. Jobban tisztelik, 
inkább bíznak benne, mint ”egyedül” Isten ígéretében. 
 
Nem esik távol ettől az a gondolat és az a 
kifejezésmód, amivel az egyik Clarke-nak adott 
válaszban találkozunk a teremtett világot illetően. ”Az 
igazi és legfőbb alapja annak, ami miatt egy gépet 
dicsérünk, sokkal inkább a gép hatásán, mint az okán 
alapul. Nem annyira a mester képességei érdekelnek 
bennünket, inkább a művében megmutatkozó 
szakértelme.” Nem Isten hatalma, de nem is pusztán a 
jósága, hanem leginkább a bölcsessége, ”Isten 
szakértelme” az, ami dicséretre méltóvá teszi művét 
(Leibniz-Clarke levelezés: 30). Ez teremti meg a 
Leibniz számára annyira fontos folytonosság 
lehetőségét. A tudomány közelíthet ehhez a 
szakértelemhez, s bizonyára a halhatatlanságra és a 
lélek ideáira is áll az, amit a testekéiről mond az Újabb 
értekezések szubsztanciák neveiről szóló fejezetében: 
”ha a szakértőkhöz fordulunk, amikor arról van szó, 
mit kell pontosan érteni valamely általánosan használt 
elnevezésen, akkor nem fogunk tévedni” (Leibniz 
2005: 300). Hiszen a szellemek tökéletességeiről is szó 
van itt, mi több, legjobbnak azzal a megjegyzéssel 
találja zárni a fejezetet, hogy ”a mi korunk számára 
volt fenntartva, hogy […] a természetes teológiának és 
az úgynevezett pneumatikának olyan alapvetést adjon, 
amely igazán természetes, és összhangban van azzal, 
amit képesek vagyunk tapasztalni és megérteni” (I. m. 
307). 
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Mindezzel szemben – mint láttuk – Clarke a közvetlen 
beavatkozást tartja méltónak Isten uralkodói 
szerepéhez. Leibniz szerint ez Deus ex machina típusú 
magyarázatokhoz vezet, az istenség segítségül 
hívásával és a dolgok természetének figyelembevétele 
nélkül (Leibniz-Clarke levelezés: 87). De hasonló, 
Leibniz számára elfogadhatatlan ugrást tartalmaz az, 
amit Locke észlelésnek, vagyis tudatosult 
gondolkodásnak tekint, és fokozatos létrejöttüket 
figyelembe nem véve, mintegy homo ex machina 
magyaráz. 
 

 
 
Ha most visszatekintünk arra a képre, mely szerint 
Leibniz a célokság fogalmát kívánja visszahozni a 
pusztán hatóokokkal magyarázó természettudomány 
kiegészítéseképpen, akkor különös fordulatot 
vehetünk észre. A harmónia elképzelésének az a 
következménye, hogy a célok általános fogalmát a 
hatóok mintájára gondolja el, a kegyelemét pedig a 
természet analógiájára. Mintha ezek az átmentendő 
eszmék csak úgy juthatnának a maguk 
hatékonyságához, netán legitimitásához (vagy inkább: 
hatékonyságához, így legitimitásához?), ha illesz-
kednek a folytonosság tudomány követelte 
szemléletéhez. 
 
Csakhogy amikor mondjuk a célok módszere egy 
konkrét felfedezéshez alkalmaztatik (gondoljunk 
esetleg a szem funkciójának példájára, vagy a 
fényvisszaverődés törvényének megtalálására a 
legkönnyebb út elve alapján a Metafizikai értekezésből; 

Leibniz 1986: 32, 35), akkor a hatóok 
kizárólagosságának hívei – amint Leibniz utal is rá 
ugyanott – ugrást érzékelnek. A harmónia gondolata 
volna hivatott eloszlatni ezt a gyanút. A 
természetkutató nyugodtan ráhagyatkozhat a 
”könnyebb”, Isten akaratát saját lelkének ismeretéből 
kitaláló módszerre (pl. a szem a ”látásért” van, a fény 
legrövidebb útja a ”természet szándéka”) a hatóokok 
nehéz és ”valóban mélyebb” módszerének 
kiegészítéseképp (I. m. 35) – a célokok párhuzamos 
rendje biztosítja, hogy nem sérül meg a folytonosság 
törvénye. Megfordítva azonban, Leibniz legalább ilyen 
rigorózusnak mutatkozik a tömegvonzás mechanikai 
magyarázata követelésében. Ennek hiányában szerinte 
az vagy örökös csoda kell legyen, vagy különben ”egy 
kimérikus dolog, egy skolasztikus okkult kvalitás” 
(Leibniz-Clarke levelezés: 89). 
 
Itt viszont Clarke az, aki egyrészt lehetségesnek 
gondolja, hogy a filozófusok egy láthatatlan, 
érzékelhetetlen és talán nem mechanikus közvetítő 
után kutassanak – s hogy akár még meg is találják; 
másrészt ennek hiányában sem látja semmi akadályát 
annak, hogy magát a tömegvonzás jelenségét a 
tudomány elismerje (I. m. 57, 112-113). 
 
Valami hasonló felfogást sugall az, ahogy Locke az 
ideának, azaz a gondolkodás tárgyának a fogalmát a 
tudomány helyes felosztásában kijelöli. Amikor ”jelek 
tanáról” beszél, akkor – bár erre Leibniz nem reflektál 
– egyáltalán nem csak a szavakra, illetve a nyelvre 
gondol. Az ideák a dolgok jelei, és tudásunk teljes 
áttekintéséhez szemügyre vételük és helyes 
használatuk megfontolása elengedhetetlen, ami egy az 
eddig ismerttől különböző logikát eredményezne 
(Locke 2003: 821-822). Az Értekezés az emberi 
értelemről nyilvánvalóan alapköve kíván lenni ennek 
az új tudománynak. És bár a mű egyik fontos kérdése 
az ideák eredete, nincs szó itt az ideák vagy a gondolat 
természeti folyamatként értelmezett létrejöttének 
magyarázatáról. Meglehet, nem is zárható ki az 
ilyesmi, de ez a fizika hatáskörébe tartozik (annak is 
talán a szellemi dolgokkal foglalkozó ágába – ám 
legyen: ”pneumatika” néven). A jelek tana 
mindamellett megőrzi autonómiáját. 
 
Leibniz nyugodtan hivatkozhat infinitezimális 
percepcióira, ”mélyebb” lélektanára, és a mai 
idegtudományok bizonyára éppoly készségesen 
megerősítenék ebben, mint az einsteini fizika görbült 
terének geodetikus vonalai a tömegvonzással 
kapcsolatos ellenérzéseiben. De sem a newtoni 
Principia, sem az Értekezés nem jött volna létre a 
gondolat és a reflexió bátor ”ugrásai” nélkül. 
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Ami pedig a vallást és a morált illeti, meglehet, az 
olajozottan működő gépezet és a jól nevelt alattvalók 
léte dicséri legjobban Istent (ahol tehát nincs szükség 
rendkívüli beavatkozásra). De hogy e ”természettől” 
való rend láttán (azt elképzelve) egyáltalán Teremtőre 
és Kormányzóra gondoljunk, ahhoz – ”különösen a 
jelenkorban, amikor az emberek nemigen tisztelik a 
kinyilatkoztatást és a csodákat” – nem kevésbé 
szükséges a hit ugrása, mint a káosz és a rossz láttán. 
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Jönnek a kánikulai 
napok - A hőség 

veszélyei a 
vízmérgezéstől a 

napszúrásig 
 

 
 

 hőségben elsősorban a krónikus betegeknek és 
időseknek kell óvatosnak lenniük, és vigyázni 
kell a gyerekekre is. A kánikula hatásai 

szervezetünkre:  
 
Hőkollapszus: A meleg miatti ájulás (banális 
hőségkollapszus) esetén az eszméletvesztés rövid ideig 
tart: néhány pillanattól pár percig, de sosem húzódik 
15 percnél tovább. A beteg az ájulás előtt gyengeséget, 
émelygést érez, jelentkezhet fülzúgás vagy a látás 
elhomályosulása, az egész test hirtelen leizzadása. A 
hőkollapszus oka a magas külső hőmérséklet miatt 
kialakuló vérkeringési átren-deződés: a szervezet úgy 
próbálja magát hűteni, hogy a periférián elhelyezkedő 
(a test középvonalától távolabb eső) erek kitágulnak, 
elősegítve a hőleadást. Ezzel párhuzamosan intenzív 
verejtékezés is megfigyelhető. Arra hajlamos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
egyéneknél e két tényező együttesen az agyi 
vérkeringés átmeneti zavarát eredményezi, amely a 
tudat elvesztését vonja maga után. Napszúrás: Az 
enyhe panaszok fejfájás, szédülés, kábultság, émelygés, 
hányinger formájában jelentkeznek. A beteg kerüli a 
fényt, szívesebben tartózkodik hűvös, elsötétített 
helyiségben. Súlyos esetben a testhőmérséklet hirtelen, 
jelentős emelkedése következik be (akár 39-40°C is 
lehet). A nagyfokú fejfájás mellett a tarkó kötöttsége, 
merevsége alakul ki. A beteg tudata zavart lehet, 
eszméletét elveszítheti. Csecsemők esetében 
jellegzetesen visító sírás, a kutacs feszülése és 
elődomborodása észlelhető. A csecsemő enyhe fizikai 
ingerekre is erős védekező mozgásokkal reagál. Az 
egyre gyakrabban alkalmazott légkondicionáló 
berendezések elterjedésével egyidejűleg a kánikula 
okozta halálozások száma a vártnál jóval kisebb 
mértékben csökkent. 
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A legfontosabb teendő, hogy árnyékos helyre, 
célszerűen hűvös helyiségbe jusson a beteg. A tarkóra 
helyezett hideg vizes borogatás jó hatású. A beteg 30 
fokos szögben megemelt felsőtesttel feküdjön s apró 
kortyokban fogyasszon hűvös folyadékot - lehetőleg 
vizet, és sohasem alkoholtartalmú italt! Enyhe esetben 
otthoni, két-három napos ágynyugalom javasolt hűvös, 
fénytől védett, esetleg sötét szobában. Azonban ha a 
tünetek nem javulnak vagy esetleg rosszabbodnak, 
mindenképpen kórházi kezelés szükséges.  
 
Kiszáradás: Az izzadás folyadék- és elektrolit (só) 
vesztéssel jár, és ezek pótlása nélkül kiszáradáshoz 
(dehydratio, exsiccosis) vezet. Ennek lehet tünete a 
fáradékonyság, az étvágytalanság, szédülés, fejfájás, a 
szapora szívverésérzés, hányinger-hányás, az 
izomgörcsök és az eszméletvesztés.  
 
Vízmérgezés: A másik szélsőséges esetben a nagyfokú 
verejtékezés során kialakult só- és vízhiányos állapot 
nagy mennyiségű folyadékbevitellel való rendezése, 
egyidejűleg a konyhasó pótlása nélkül úgynevezett 
vízmérgezést okozhat, melynek vezető tünetei közé 
tartozik a látászavar, valamint az izomgörcsök.  
 
Hőguta: Amennyiben magas külső hőmérsékleti 
viszonyok mellett végzett nehéz fizikai munka során 
termelődő hőmennyiséget a szervezet nem képes 
leadni, a testhőmérséklet akár a 41 °C fokot is elérheti, 
és kezdetben fejfájással, szédüléssel, hányingerrel, 
hányással, majd tartós expozíció esetén akár 
tudatzavarral, eszméletvesztéssel, vagy más 
idegrendszeri tünettel járó hőguta alakulhat ki. 
Hőkimerülés: A hőártalmak olyan típusa, mely 
hosszabb idő, általában több nap alatt fejlődik ki. A 
vízhiányos forma kialakulását a víz bevitelének hiánya 
vagy a víz fokozott vesztése (hányás, hasmenés) hozza 
létre. A sóhiányos forma legtöbbször verejtékezés 
következtében alakul ki, vagyis a verejtékezés 
intenzitásával a víz és ásványi anyagok pótlása nem 
képes lépést tartani. Fejfájás, szédülés, hányinger, 
hányás jelentkezhet, a beteg ingerlékeny, bágyadt 
lehet. A pulzus szapora, szabálytalan. Kezdetben egyes 
kis izmok izolált görcse jelentkezik, később nagy 
terjedelmű, fájdalmas rángások alakulnak ki.  
 
Hőpangás: Nagyfokú fizikai terhelés következtében, 
leginkább közepesen meleg (25-30°C), párás 
környezetben alakul ki. Gyakrabban fordul elő a 
terheléshez kellőképpen nem szokott, előzőleg kevés 
folyadékot fogyasztó személyeknél. Veszélyeztetettek 
az idősek és a túlsúlyosak is. Tünete a nagyfokú 
izzadás, hányinger, hányás, szapora légzés, szapora 

pulzus. A beszéd és a járás zavara alakulhat ki, 
létrejöhetnek izomgörcsök is.  
 
Mit tegyünk az eszméletét vesztett emberrel?  
 
A beteget minél hamarabb fektessük le, lehetőleg 
szellős, árnyékos, hűvös helyen. Lábait kissé emeljük 
meg, polcoljuk alá. Ruházatát lazítsuk meg. 
Amennyiben még nem tért magához, ellenőrizzük a 
légzést és keringést (banális hőségkollapszus esetében 
ezek normálisak). Ha a beteg elesett, vizsgáljuk meg, 
hogy nem szenvedett-e komolyabb sérüléseket. Az 
eszmélet visszatérése után maradjunk vele, kérdezzük 
meg, megütötte-e magát, igényel-e segítséget. 
Amennyiben az eszméletvesztés negyed órán túl is 
fennáll, vagy görcsrohamok jelentkeznek (akár az 
ájulás előtt, közben vagy után), a beteg vizeletét vagy 
székletét maga alá ereszti, a tudat visszatérését 
követően tudat- és beszédzavar vagy bármely más 
kóros állapot marad hátra - minden esetben minél 
hamarabb lássa orvos a beteget, mert megvan az 
esélye, hogy komolyabb kiváltó ok található a 
háttérben.  
 
Gyermeket és állatot még rövid időre se hagyjunk a 
gépkocsiba bezárva! A nagy melegben hűtsük 
magunkat és megfelelően pótoljuk az izzadással 
elveszített folyadékot és sót. Kirándulásra, utazásra 
mindig vigyünk magunkkal folyadékot! Különösen 
vigyázzanak egészségükre kánikula idején az idősek, 
szív-, vese-, máj- és cukorbetegségben szenvedők. 
Ügyeljünk a gyermekekre, a kórházakban, időseket 
ellátó intézményekben gondozottakra - ők fokozottan 
érzékenyek a meleg és a napsugárzás hatására. A nagy 
melegben korlátozzuk a fizikai aktivitást, 11 és 15 óra 
között lehetőleg tartózkodjunk árnyékban, hűvös 
helyen. A napon hagyott gépjárművek igen gyorsan 
felmelegedhetnek, ezért ajánlott utazás előtt alaposan 
átszellőztetni az utasteret. A meleg gépjárműben való 
utazás rosszulléthez, akár ájuláshoz is vezethet, így 
fokozott a balesetveszély. 
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Spinoza és Leibniz – az 
újkor metafizikusai 

 
 

z újkori metafizika kiteljesítését Spinoza és 
Leibniz filozófiája jelenti. A szubsztancia 
problémája náluk a legkidolgozottabb: 

felfogásuk két, egymást kiegészítő ellentétes pólust 
képez, habár a végső szubsztancia mindjettőjüknél, 
formálisan, azonos. 
 
Benedictus (eredetileg: Baruch) Spinoza (1632-1677) 
szubsztanciája, amint azt Etika, geometriai módon 
bizonyítva („Ethica, ordine geometrico demonstrata”, 
megjelent 1677-ben, de már a szerző halála után) című 
főművében kifejti: „Isten vagy a természet” (Deus sive 
natura), mely egyetlen és végtelen, s nem lehet 
teremtett, hiszen a szubsztancia éppen az, ami 
önmagának oka (causa sui). Ennek a szubsztanciának 

végtelen sok attributuma (lényegétől elválaszthatatlan 
tulajdonsága) van, habár mi csupán kettőt ismerünk: a 
kiterjedést és a gondolkodást. Az emberben a két 
attribútum együtt nyilvánul meg, mégpedig az ún. 
pszichofizikai paralelizmus elve szerint: „a képzetek 

rendje és kapcsolata ugyanaz, mint a dolgok rendje 
és kapcsolata”. A szubsztancia modusainak 
(lényegétől elválasztható tulajdonságainak) száma 
is végtelen; ilyen móduszok a természeti világ 
dolgai, s ilyen például a mozgás is. A világban 
minden szükségszerű, ez magára Istenre is 
vonatkozik: „Minden, amit úgy fogunk fel, hogy 
Isten hatalmában van, szükségszerű.” A szabadság: 
a fölismert szükségszerűség, a szenvedélyeink 
fölötti uralom. A politikában a demokrácia, az 
erkölcsben a szubsztanciával való teljes azonosulás, 
„Isten értelmi szeretete” (amor Dei intellectualis) 
testesíti meg a szabadságot és az erényt, s ezzel 
együtt a boldogságot: mert a boldogság nem az 
erény jutalma, hanem ez maga az erény. Élete 
megfelelt filozófiájának: a zsidó egyházból 
kiátkozott Spinoza, aki ezt követően egy kisebb 
protestáns közösséghez csatlakozott, erkölcsi 
függetlenségét lemondással és áldozatokkal vívta 
ki: az egyetemi meghívásokat visszautasította, 
mivel úgy vélte, azok mindenképpen korlátoznák 
gondolkodási és tanítási szabadságát, s ehelyett 
optikai üvegek és gyémántok csiszolásából élt. 
 
Spinoza főművének, az öt részből álló Etikának 
valójában csak az utolsó három része foglalkozik 
ténylegesen etikával. Elméletének sajátos vonása, 
hogy az erkölcsi élet területét nem állítja szembe a 
természettel, hanem a természet részeként szemléli. 
A mű harmadik része az indulatok (latinul: 
„affectus”-ok) eredetét és természetét tárgyalja. 
Ezeknek ismerete híján ugyanis nem tudnánk 

megérteni az emberi természetet, és a helyes emberi 
magatartás éppen az indulatok megfelelő kezeléséből 
áll. Az indulatok (például a szeretet, gyűlölet, remény, 
félelem stb.) három alapindulatra vezethetők vissza; 
ezek: az öröm, a szomorúság, a kívánság. Az öröm és a 
szomorúság indulata természetes tevékenysége az 
emberi léleknek. Ám a filozófiailag képzetlen ember 
úgy gondolja, hogy ezt a két indulatot olyan külső 
tényezők (személyek, tettek, események) ébresztik 
benne, amelyek fölött neki nincsen hatalma. Az öröm 
és a szomorúság tehát olyan indulatoknak látszanak, 
amelyekben nem tevőlegesen veszünk részt, hanem 
elszenvedjük őket. Ezért Spinoza ezt a kettőt passzív 
indulatnak, azaz szenvedélynek nevezi. Az örömnek 
és a szomorúságnak többféle megnyilvánulási formája 
van: ilyen például a szeretet és a gyűlölet, a vonzalom 
és az ellenérzés, a remény és a félelem stb. Mivel a 
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szenvedély mindig valaminek az elszenvedése, egy 
szenvedély ébredésének kettős oka van: maga az 
ember, akiben a szenvedély ébred, valamint az a külső 
dolog (személy vagy tárgy), aki vagy ami szenvedélyt 
ébreszt bennünk. A kívánság ellenben mindig aktív 
indulat, sohasem szenvedély. A kívánság Spinozánál 
ugyanis a törekvés, ösztön, vágy és akarás összefoglaló 
elnevezése. Ez a kívánság nem valamely külső tárgyra 
irányuló, hanem az ember saját létének fönntartására 
irányuló törekvés. Ezért a kívánság végső soron az 
ember lényegével azonos. 

 
A negyedik rész az indulatok erejéről és az emberi 
szolgaságról szól, s ez foglakozik az indulatoknak az 
emberre gyakorolt hatásával. Az indulatoknak - 
pontosabban a szenvedélyeknek - alávetett ember azért 
nem a maga ura, mert az ember csupán rész-oka saját 
szenvedélyeinek. A másik rész-ok, amely viszont nincs 
a hatalmunkban, az a külső tényező, amely 
szenvedélyt ébreszt bennünk. De hogyan képesek 
külső tényezők szenvedélyes indulatokat ébreszteni az 
emberben? Az ideáink (azaz képzeteink, gondolataink) 
révén. Ha például egy emberrel kapcsolatban az a 
gondolatom támad, hogy ártani akar nekem, akkor 
félelem vagy gyűlölet ébred bennem iránta. Mindkettő 
a negatív alapindulatnak, a szomorúságnak egy-egy 
megnyilvánulási formája. Ha ellenben azt gondolom, 
hogy az illető jóindulattal van irántam, akkor 
szeretetet, vonzalmat, barátságot érzek vele 
kapcsolatban. Ezek az öröm különböző formái. Az 
erkölcsileg helyes viselkedést Spinoza a szenvedélyek 
megszüntetésével tekinti azonosnak. A szenvedélyek 
megszüntetése azonban nem az indulatok 

megszüntetését jelenti; indulatok ugyanis ter-
mészetünknél fogva vannak bennünk. Csakhogy 
ezeknek az indulatoknak nem kell szükségképpen 
szenvedélyek formájában megnyilvánulniuk. Ember 
voltomnál fogva jelen van a lelkemben a szomorúság, 
de nem szükségszerű, hogy ez az indulat X vagy Y 
iránti félelem illetve gyűlölet formájában jelenjék meg. 
 
Az értelem Spinoza szerint az a képességünk - 
olvassuk az ötödik részben az értelemről és az emberi 
szabadságról -, amelynek segítségével szenve-

délyeinket legyőzhetjük. Ehhez tiszta és 
határozott képzetet kell alkotnunk róla. 
Miben áll ez? Spinoza szerint a szenvedélyt 
megérteni annyi, mint fölismerni a külső 
okot, amely kiváltotta. Ha pedig 
fölismertük, akkor ki tudjuk kapcsolni ezt 
az okot. Ha például Péter azt tapasztalja, 
hogy Pál gyűlölettel van iránta, akkor 
Péterben a viszont gyűlölet szenvedélye 
ébred Pál iránt. De ha tiszta és határozott 
képzetet alkot erről a szenvedélyes 
indulatáról, akkor le tudja győzni, a 
következő megfontolás segítségével: egy 
ember felém irányuló gyűlöletét szeretettel 
kell legyőzni, nem pedig viszontgyűlölettel 
megtorolni. 
 
Gottfried Wilhelm Leibniz szubsztanciája 
nem az Egy, hanem a Sok, a végtelenül sok 
„monász”. Az „egység” jelentésű görög 
monász kifejezést Leibniz a szubsztanciák 

elnevezéseként alkalmazza. Elfogadja a korpuszkula-
elméletnek azt a tanítását, hogy a természeti világ 
végső összetevői a korpuszkulák. Elfogadja továbbá 
Spinoza tételét, miszerint minden dolog - azaz minden 
korpuszkula - Isten általunk ismert két 
attribútumának, a gondolkodásnak és a kiterjedésnek a 
módusza. Nem tartja ellenben megalapozottnak azt a 
diszjunkciót, hogy egy dolog vagy kiterjedt, vagy 
gondolkodik. Szerinte a korpuszkulák kiterjedt és 
gondolkodó létezők: ezeket nevezi monászoknak, s a 
monászokat tekinti szubsztanciáknak. A monászok, 
melyeket Isten teremtett, akarattal és tevékenységgel 
bíró atomok: „a tevékenység a szubsztancia 
lényegéhez tartozik”; a monász mint szubsztancia 
„tevékenykedni képes létező”. A tevékenység oka és 
alapja az erő. Leibniz későbbi monadológiájában a 
monászok már csak az erő tulajdonságával 
rendelkeznek szükségképpen, kiterjedéssel nem - a 
kiterjedés csupán az erő egyik jelenségformája. A tér 
maga is mindig csak valaminek a kiterjedése, az idő 
pedig valamely dolog mozgásának az ideje. Minden 
monász egy kis univerzum („nincs ablaka” a másikra); 
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a mindenség élő tükre, tevékeny és szabad, a 
tökéletességre tör. Mivel a monászok „gondolkodó 
metafizikai pontok”, ezért minden monász elgondolja, 
vagyis fogalmilag reprezentálja a teljes univerzumot. 
Természet és lélek, anyag és szellem - Isten, a „legfőbb 
monász” kivételével - mindenben együtt van, 
természetesen az emberben is: itt mint két, előre jól 
beállított óra, párhuzamosan működnek, az „eleve 
tételezett harmónia” (harmonia praestabilita) elvének 
megfelelően. Isten a teremtés alkalmával eleve 
összhangba hozta egymással a testet és a lelket, 
amelyek így párhuzamosan, de kölcsönhatás nélkül 
működnek. A helyes életben megvalósul a teremtés 
végső célja: világunk „a lehetséges világok legjobbika”. 
A matematikus és polihisztor Leibniz a hannoveri 
uralkodóház szolgálatában állt; a berlini tudományos 
akadémiának pedig megalapítója és első elnöke volt. 
 
Az idea homályossága Leibniz szerint nem vonja maga 
után az ismeret és a jelentés homályosságát. Az 
ezerszöget pontosan ismerhetjük, s pontos jelentést is 
fűzhetünk a nevéhez, annak ellenére, hogy nem 
alkothatunk róla pontos szemléleti képet (nem 
észlelhetjük az ezerszög és a 990 szög közti 
különbséget). A gondolkodásnak azt a fajtáját, mely 
híján van a világos ideáknak, s ezért szavakra szorul, 
Leibniz „vak” vagy „jelképes” gondolkodásnak nevezi, 
s rámutat, hogy az algebrán kívül majdnem mindenütt 
alkalmazzuk. Amikor a szavak jelentéséről úgy beszél, 
mint ideákról, akkor Leibniz az idea-terminust 
nagyjából a logikai fogalom értelmében használja. A 
beszélő sohasem birtokolja teljes egészében azt a 
fogalmat, mely a szó jelentését alkotja. A jelentés nem a 
saját ideája, melyet egyedül ő ismer, hiszen lehetséges, 
hogy „az emberek inkább azt kívánják megjelölni, amit 
mások gondolnak, mint azt, amit a magunk esze után 
indulva gondolunk”. Az arany például, mondja 
Leibniz, „nem azt jelenti, amit az, aki mondja, az 
aranyról tud, [...] hanem azt is, amit az illető nem tud, s 
amit egy másik tudhat róla, pl. hogy az arany belső 
alkatából ered a színe és súlya, és még más 
tulajdonságok is, melyeket azonban szerinte is jobban 
ismernek a szakértők”. A szavak tehát azt az 
ismeretanyagot feltételezik, melyet az emberek 
közösen birtokolnak, s melynek a szakértők a 
letéteményesei. A szavaknak Leibniz szerint lényegi 
tulajdonsága az általánosság. Az általános szavak 
„nem csupán a nyelvek tökéletesebbé tételére 
szolgálnak” (tehát nemcsak pragmatikai vagy 
kényelmességi okokból vezetjük be őket), „hanem 
nélkülözhetetlenek is azok lényeges szerkezetéhez”. A 
kommunikáció mellett Leibniz aktív szerepet 
tulajdonít a nyelvnek a fogalmi gondolkodásban 
valamint a megismerés egyéni és kollektív 

folyamatában is. Kimondja, hogy a nyelvek nemcsak 
az ismeretek közlésének, hanem megőrzésének is 
eszközei, mégpedig abban az értelemben, hogy maguk 
a történetileg kialakult nyelvi formák korábbi 
tapasztalatokat rögzítenek. A nyelvek a népek 
tudásának tanúbizonyságai, „az emberi nem legrégibb 
emlékművei”. Ennek alapján jövendöli meg, hogy a 
tudományok jövendő rendszerében fontos szerepük 
lesz az etimológiai kutatásoknak és a nyelvek történeti 
összehasonlításának. Leibniz a maga tökéletes nyelvét 
nem szavakból, hanem - a matematikusok példájára - 
karakterekből kívánja fölépíteni, melyek alkalmasak 
lennének „szellemünk rögzítésére”. Egy ilyen nyelv 
szerinte lehetővé tenné, hogy a különböző 
nemzetekhez tartozók éppúgy kommunikáljanak 
egymás nyelvének ismerete nélkül, ahogyan a kínai 
írásjelekkel is lehet anélkül kommunikálni, hogy 
ugyanazokat a hangokat kellene hozzájuk fűzni. E 
nyelv fő előnye azonban az lenne, hogy 
gondolkodásunkat olyan áttekinthetővé tenné, mint 
amilyenek a matematikai levezetések: amikor például 
vita támad, elég lenne számolnunk, hogy lássuk, kinek 
van igaza. 
 

Illusztráció: Gürbüz  Calismalar 
 

 

Modus Vivendi Magazin 65



A tudatos 
élethez mozgás 
is kell: 3 hónap 

alatt 
belejövünk! 

 
 
A kezdet 
 

a sportolni kezdünk, jó 
esetben hamarosan átér-
tékelődik, megváltozik 

az eredeti szándék, hogy mit is 
szeretnénk elérni általa. Ugyanis 
amikor ráérzünk a rendszeres 
mozgás örömére, már nem csupán 
a fogyásért tesszük, amit teszünk, 
hanem önmagáért. Egyszóval a cél 
maga az út… 
 
Ha három hónapig kitartunk, az 
már valódi életmódváltás. Eleinte 
talán nem könnyű fenntartani a 
rendszerességet, de nem kell 
sanyargatnunk magunkat, inkább 
könnyítsük meg a dolgunkat: 
teremtsünk a sportoláshoz olyan 
körülményeket, amelyek mellett a 
lehető legszívesebben mozgunk. 
 
Nézzünk szét a környékünkön, 
hol sportolhatnánk. Akad-e a 

közelben kellemes terep a fu-
táshoz vagy a biciklizéshez? Hol 
található a legkönnyebben meg-
közelíthető uszoda vagy fitnesz-
terem, és ott milyen szolgál-
tatásokat vehetünk igénybe? Ha 
egyedül szeretjük róni a köröket, 
válogassunk össze magunknak in-
spiráló zeneszámokat. Ha a 
sportban is társasági lények 

vagyunk,  beszéljünk  össze   bará- 
 
tainkkal, és menjünk együtt 
edzeni: ha egyikünk csügged, a 
másik biztathatja majd. Ha 
noszogatás nélkül nem teljesítünk 
jól, menjünk tornaórára vagy 
fogadjunk személyi edzőt! Olyan 
oktatóhoz járjunk, akiben meg-
bízunk, akihez őszinték tudunk 
lenni, aki egy kicsit a lelkünkkel is 
foglalkozik! Ne törődjünk azzal, 
hogy elég karcsúak vagy diva-
tosak vagyunk-e az edzőteremben: 
higgyük el, mindenki magával 
lesz elfoglalva… Ha időbeosz-
tásunk rapszodikus, és nem 
akarunk edzőteremre költeni, de 
bízunk a saját kitartásunkban, 
tornázzunk otthon! Ha valóban 
kitartunk három hónapig és még 
annál is tovább, az elismerésre 
méltó. Nyugodtan dicsérjük és 
jutalmazzuk meg magunkat – 
persze lehetőleg ne süteménnyel. 
 
 

Reggel vagy este? 
Reggel. Sokan szeretnek reggel 
edzeni, amikor tanúi lehetnek a 
város ébredezésének. Ahogyan a 
testünk is ekkor éled fel. Éppen 
ezért nagyon fontos a megfelelő 
bemelegítés és a fokozatosság. A 
reggeli edzés egész napra 
jókedvvel és energiával tölt fel, a 
fokozott anyagcsere jótékony 
hatása is végig érezhető. 
 
Este. Az esti mozgásnak is 
megvannak a maga előnyei. 
Remek levezetés az egész napos 
rohanás, stressz és feszültség után. 
Ilyenkor a bemelegítésnek már 
nem kell olyan hosszúnak lennie, 
ellenben a levezetésnek annál 
nagyobb a jelentősége! Fontos, 
hogy a megemelkedett pulzus-
szám visszatérjen a normális 
szintre, ezért nagyobb megterhelés 
után sétáljunk és nyújtsunk eleget! 
Ezek után édes lesz az éjszakai 
pihenés. 
 
Csak a kilók? 
 
Mint szakértőnk figyelmeztet: 
becsapós lehet, hogy eleinte még 
akár egy-két kilóval többet is 
mutathat a mérleg a megszokott 
súlyunknál. Ne ijedjünk meg: a 
jelenség természetes. Fejlődő 
izmaink ugyanis súlyosabbak, 
mint a zsír. 
 
Ha azonban egy-két héten belül 
sem indul el a fogyás, akkor 
probléma állhat a háttérben: 
például valamilyen gyulladás, 
emésztőrendszeri betegség, hor-
monális probléma, de legtöbbször 
az a téves hiedelem, hogy mi 
képtelenek vagyunk lefogyni!  
 
Normális esetben 3-4 hét után már 
látszik az alakunkon a változás. 
Biztosabb lesz az állóképességünk, 
megerősödnek a stabilizációs 
izmaink, olvadni kezdenek a 
zsírpárnák. 
 

H 
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Hosszú távon 
Sok vizsgálat bizonyította már a 
testedzés jótékony élettani 
hatásait. A rendszeres mozgás 
fokozza a szív és a tüdő tel-
jesítőképességét és csökkenti a 
szívizomzat oxigénigényét. 
Hatására csökken a vérnyomás, a 
vérzsír- és a vércukorszint. Javul 
az állóképességünk és ellenállóbb 
lesz a szervezetünk a környezet 
káros hatásaival szemben. És 
akkor a boldogsághormonról még 
nem is szóltunk, amely a mozgás 
hatására termelődik a szerve-
zetünkben! A sport oldja a 
stresszt, kikapcsol és szellemileg is 
épen tart. Jó tudni, hogy már heti 
háromszori, félórás séta is 
csökkenti azt a kockázati tényezőt, 
amelyet a mozgásszegény életmód 
jelent.  
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Robert Spaeman:  
Vége az újkornak? 

- részlet - 

 
orszakok végéről és fogalmáról uno actu 
döntenek. E döntések pedig mindenkor azok 
önértelmezését támasztják alá, akik ezeket a 

döntéseket hozzák. A középkor azok révén vált 
középkorrá, akik utólag azzá tették. Ugyanez érvényes 
a stílusokra is: a barokk a reneszánsz egyik hajtásának 
tekintette magát. Ezzel szemben Franciaország, 
valamint  a  késő  klasszicisták  szemszögéből a barokk  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
hanyatlást jelentett, s csupán századunk eleje vált 
fogékonnyá a sajátosan barokk vonások iránt, ettől 
fogva nem mérik többé a 16. századi eszményekhez. 
 
A modernitásnak természetesen megvan a maga 
története. A „modern” meglehetősen régi, teljesen 
formális és viszonylagos jelző, mely mindenkor az 
adott jelenre vonatkozik. Innen nézve nincs értelme az 

K 
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„újkor végéről” beszélni, hanem csak a hajdan modern 
elavulásáról és egy újabb modernitással történő 
felváltásáról; valami másról, ami divatba jött. Ennyiben 
a posztmodernről szóló kijelentések kétértelműek. Első 
megközelítésben csak azt állítják, hogy most valami 
más a modern, mint korábban. A modernitás 
fogalmának sajátossága abban áll, hogy kizárólag a 
modern volta alapján jellemez egy korszakot. Ezáltal 
egy viszonylagos és formális jelző abszolút és tartalmi 
jelentésre tett szert, mellyel egy meghatározott, talán 
már elmúlt korszak kapott nevet. Míg például a 
reneszánsz teljesen tartalmilag, a klasszikus antikvitás 
újjászületéseként értelmezte magát, a modernitás 
számára csak az fontos, hogy modern legyen, s így 
lényegében mint minden eddigi történelem ellentétét 
határozza meg magát. A modernitás egy nyitott, 
lezárhatatlan terv, melynek a befejezése és egy másik 
korszakkal történő felváltása a kudarccal lenne 
egyenértékű. Valaminek a modernsége elmúlhat 
anélkül is, hogy ettől kétségessé válnának értékei. Új 
identitásra tehet szert, mint örökség és az emlékezet 
fontos összetevője. De mi történjék akkor, amikor egy 
korszak a modernséggel, a meghaladással, az 
emancipáció, az „el valamitől” elve alapján határozza 
meg magát? Jelenthet-e mást egy ilyen korszak 
meghaladása, mint kétségbe vonást? És a 
modernizmus védelmezői részéről értelmezhető-e 
másként egy ilyen meghaladás, mint reakció, mint 
visszaesés, mint a joggal meghaladottnak visszatérése? 
Jelenthet-e „az újkor vége” bármi mást? 
 
Számomra úgy tűnik, hogy jelenthet, de csak két 
feltétellel. Az első az, hogy a modernitásra valóban 
jellemzőek bizonyos tartalmi vívmányok, véges 

tartalmú vívmányok, melyek éppen ezért 
meghatározott értékkel bírnak és így méltóak arra, 
hogy megőriztessenek. A modernitás számára a 
modernség önmagában nem lehet lényeges. A második 
előfeltétel az, hogy a modernitás végén ne 
eredményeinek elvetését értsük, és ezt a véget ne 
tekintsük „meghaladásnak”; például a pluralista 
jogállam meghaladását valamiféle „több demokráciát!” 
jegyében, avagy a Comte-féle technokrácia révén. Úgy 
látom, hogy a modernitás meghaladása nem valamiféle 
látványos, hanem csaknem észrevétlen maga-
tartásváltozás során megy végbe, anélkül, hogy ezt 
különösebben akarnánk, avagy, hogy vívmányaitól 
egyszerűen eltekintenénk. A modernitás meghaladása 
jelentheti azt is, hogy a neki köszönhető humánus 
önmegvalósítás igaz tartalmait távolabbi eredetű 
belátásokhoz kötjük, és ezeket a modernista 
értelmezéssel - és egyúttal a belső önfelszámolással - 
szemben megvédjük. Senki sem látta ezt a folyamatot 
oly világosan, mint Nietzsche, aki azt írja, hogy a 
felvilágosodás önnön előfeltevéseit - az igazság isteni 
voltába vetett hitet - számolja föl. A kérdés az, vajon 
létezik-e egyáltalán a felvilágosodásnak olyan ide-
ológia- és modernizmusmentes fogalma, mely nem 
fordul szembe saját előfeltételeivel, és azokat vagy 
érintetlenül hagyja, vagy esetleg megszilárdítja? Ha ezt 
a megszilárdítást a működés szempontjából vennénk 
tekintetbe, akkor ez a modernizmus különösen 
agyafúrt változata lenne; az „igazi” változat, miként 
ezt elsőként Peguy diagnosztizálta, és a francia 
forradalmárok európai szellemi gyökereit föltárta. 
 

 
 
I. A MODERNITÁS FOGALMA 
 
Mit jelent hát az, hogy modern? E helyt el kell 
tekintenem attól, hogy a következőkben 
megkísérelendő meghatározásaimat másokéval 
összevessem; például Max Weber, Carl Schmitt, 
Arnold Gehlen, Romano Guardini, Hans Blumenberg 
vagy Jean-Françoise Lyotard kísérleteivel. A 
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modernitás fogalmán értett tudatformák jellegét az 
alábbi hét ismérv alapján próbálom meg leírni. 
 
1. A szabadság, mint emancipáció 
 
Eleutheria, a görög szabadság szó a Kr. e. 5. században 
körülbelül ezt jelentette: a megszokott módon élni. A 
türannosz volt az, aki új törvényeket hozott és 
életpályáik elhagyására kényszerítette az embereket, 
mely számukra szinte a második természetet jelentette. 
Szophoklész Antigonéjában ilyen türannosz Kreon, aki 
nem méltányolja a kegyelet íratlan parancsait. Csak 
jóval később, a görög filozófia és a kereszténység 
hatására alakul ki a szabadságnak az önrendelkezés 
értelmében vett fogalma, mely az igaz és helyes önálló 
keresését és elsajátítását tűzi ki céljául. Az igazat és a 
helyeset pedig a történetileg indifferens „természetes”, 
vagy a lényege szerint való alapján határozza meg. A 
szokások közt vannak jók és rosszak, akárcsak jó és 
rossz újítások. A modernitásra azonban az a jellemző, 
hogy önmeghatározását elsősorban emancipációként 
érti, mint „valamitől el”, nem pedig egy tartalmilag 
meghatározott „valami felé” irányulást. A szabadság 
lényegében a meglévő kötelékektől való eloldódás. 
Ezen eloldódás iránya igazi tartalmát tekintve 
meghatározhatatlan. A szabadság annyit jelent, miként 
azt Thomas Hobbes írja, hogy „az ember lehetőleg 
minél több pályán mozoghasson”. És máig így 
értelmezik mind a politikában, mind a társa-
dalomtudományokban. A szabadság a választási 
lehetőségek folyamatos bővülése. Nem valamiféle 
tulajdonság vagy állapot, hanem egy folyamat, a 
„felszabadítás” folyamata. 
 
2. A szükségszerű és vég nélküli fejlődés mítosza 
 
Nem a haladás a sajátosan modern 
gondolat, hanem a szükségszerű és vég 
nélküli fejlődés eszméje. A haladás szo-
kásos, egyszersmind klasszikus-filozófiai 
értelme a változások azon fajtáit jelenti, 
melyek a jobbik irányba tartó változások, 
tehát egy optimum felé tartanak. Aki házat 
épít, addig halad előre, míg a ház fel nem 
épül; aki egy cél felé tart, addig halad előre, 
míg célhoz nem ér. Ha letér az útról, akkor 
esetleg visszalép, vagyis távolodik céljától.  
 
Az ilyen „szubsztanciális” haladás mellett 
megemlíthető még az akcidenciális 
előrelépés, a már meglévő, eszközölt 
jobbítás. A jobbításoknak nem kell 
feltétlenül egy meghatározott optimumnál 
végződniük. Az ilyen jobbításokat azért 

tudjuk megkülönböztetni a rosszabbodásoktól, és ezért 
haladásnak nevezni, mert a fennálló struktúrája 
teleologikus alapozottságú, és ez a teleologikus 
alapozottság szilárd mércét kínál a jobb és a rosszabb 
megkülönböztetésére. A premodern haladáseszmétől 
mindenesetre teljesen idegen annak feltételezése, hogy 
léteznék valamiféle egyetemes előrelépés, vagyis olyan 
haladás, melynek nincs ára, mely alapvetően mentes a 
visszafejlődéstől, a „más szempontból” rosszabbá 
válástól, mely éppenséggel maga a haladás. Ugyancsak 
távol áll tőle annak gondolata, hogy a haladás 
valamiféle szükségszerűség. A szükségszerű fejlődés 
gondolata a biológiából ered. Egy növény, vagy akár 
az ember növekedése „előre programozott” haladás. 
De még mint ilyen sem feltétlenül szükségszerű, mivel 
a program megvalósulása az ellenirányú tartóztató 
erők meghaladása során megy végbe, és mindenkor 
különféle véletlenek hiúsíthatják meg. Az a gondolat, 
hogy a jó, a jobbítás szakadatlanul a „szükségszerű” 
kényszere alatt történik, már Platón Timaioszában 
felmerül. Sőt, még az információ valószínűtlenségi 
meghatározása is őrzi ezt az ősi belátást. Az egyetemes 
és szükségszerű haladás fogalma azonban a 
modernizmus mítosza. Ez olyan haladásgondolat, 
mely mindig jobbítást vél, tehát semmilyen áron sem 
hozható más viszonylatba, és szükségszerűen 
megvalósul. „Haladó” az az ember, aki felismerte ezt a 
szükségszerűséget, és ennek pártjára állt. Aki 
szembeszáll a haladással, az „a történelem 
szemétdombján” végzi. E haladásfogalom egyete-
messége tartalomnélküliségével áll összefüggésben. A 
„választási lehetőségek bővülése” elé a jó élet 
semmiféle fogalma sem állít korlátozó mértéket. „Az 
ember csak akkor megy túl valamin, ha nem tudja, 
hogy hová is megy.” (Goethe) 
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3. Progresszív uralom a természet felett 

 
A szükségszerű és feltartóztathatatlan fejlődés 
gondolatán az újkori természettudomány 
paradigmájának hatása érzik. A modernitás 
alapvonása, az, ami világtörténelmileg egyedülálló 
voltát és visszafordíthatatlanságát megalapozza, a 
tudomány módszeres fölhasználása az emberi 
élettevékenység szolgálatában. Ez a cselekvések 
természetes keretfeltétele, a természet feletti emberi 
uralom szolgálatát jelenti. Nem a természet feletti 
uralomnak a gondolata új. Újkori, modern a folyvást 
előrehaladó, progresszív természetleigázás terve; a 
természet feletti despotikus uralom gondolata. Ennek 
az alávetésnek a gyümölcse a cselekvési lehetőségek 
sokasodása. A marxizmus e fejlődéstől az emberi 
korlátozottság megszüntetését és ennek nyomán az 
ember más emberek feletti uralmának felszámolását, 
ennek az anarchikus álomnak a megvalósulását reméli. 
Ahol nincs elosztási probléma, ott az igazságosság sem 
lehet kérdéses már, és ahol az igazságosság szük-
ségszerűsége eltűnik, ott az elosztó és szankcionáló 
tekintély szükségszerűsége is szertefoszlik. A 
tudomány ilyen felhasználásának alapfeltétele egy 
adott társadalmi-gazdasági helyzet volt, mely az 
emberi létfeltételek folymatosan gyorsuló forra-
dalmasítását vezette be, és amelyet rendszerint 
„kapitalizmusnak” nevezünk. A másik előfeltétel egy 
meghatározott típusú tudományosság megléte volt, 
mely az ilyen forradalmasítás eszközéül szolgálhatott, 
és amelyet további két ismérv jellemez: ismereteinek 
szigorúan nem-teleologikus vonása, és mennyiségi, 
matematikai jellege, vagyis az, hogy mindenfajta 
tapasztalati minőséget programszerű mennyiségi 
kijelentésekké fordít át. Az élet szerkezetének az újkori 

tudományosság alapján történt átalakításának 
következményei, az úgynevezett modernitás, további 

négy vonása alapján jellemezhető. 
 
4. Objektivizmus 
 
Az újkori tudományosság törekvése az, hogy a 
tudás szubjektumát és objektumát egymástól 
ontológiai hasadékkal elválassza. Ennek 
prototípusa Descartes két-szubsztancia-tana. A 
res cogitans és res extensa immár egymással 
semmiféle ontológiai kötelékben nem áll. A 
megismerés újkor előtti fogalma - a „fieri aliud 
inquantum aliud” jegyében - mindenkor 
szimbiotikus viszonyt feltételezett. Az 
egyszerre kognitív és szexuális értelmű héber 
jádah, megismerés szó jelentése a legélesebben 
ellentétes az önmagánál-lét ama ablaktalan 
világosságával, mely Descartes számára az 
ismeret paradigmáját alkotta. És szintúgy 
ellentétes azzal, ahogy Hobbes érti ezt a 

paradigmát; eszköznek tekintve, ami fölött 
hatalommal rendelkezünk, mondván, hogy egy dolgot 
ismerni annyit tesz, mint „to know what we can do 
with it when we have it”. A régebbi természetfilozófia 
magát az embert is a természet részének tekintette és a 
természeti folyamatokat fordítva, az emberi 
cselekvések mintájára törekedett megérteni; tehát azt, 
hogy miért ereszt gyökeret egy növény, miért oltja 
szomját egy kutya, miért hullik le a feldobott kő. Az 
újkori természettudomány az ilyen magyarázatok 
mellőzésén alapul. A természeti történések célirányos, 
tehát olyan folyamatok alapján történő értelmezése, 
amelyekre nézve az emberi cselekvések 
paradigmatikusak, nem minősül tudományosnak. A 
biológiában is csak heurisztikus értékűek. A 
tudományos objektivitás az oksági-törvényszerű 
értelmezés formáját ölti magára. 
 
Ez a tudástípus éppen e forma révén válik „uralkodó 
tudássá”. Egy olyan természetszemlélet, mely a 
természetben rejlő bármely végső cél gondolatát a 
természeti képződmények valamiféle öncélú voltával 
teszi semmissé, a természetet az emberi célok egy 
lehetséges eszközének szintjére fokozza le. Ezt a 
gondolatot aztán az emberi szellem hatalmának 
idealista lelkesedésétől kísérve arra használták fel, 
hogy a természet teljességét, mint objektumot igázzák 
le. Ezt a lelkesedést az ún. humán tudományok 
rendítették meg. A biológiai antropológia, a 
pszichológia és a szociológia ugyanis azt a felfedezést 
tette, hogy magát az embert is alá lehet vetni a 
tudományos objektivitás megismerésformáinak. Ebben 
pedig sajátos dialektika jelenik meg. Az újkort 
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megelőző gondolkodás az embert „természeti 
lénynek” tekintette, jóllehet a „legfőbbnek”, az élőlény-
piramis csúcsának tartotta. A modern tudat 
valamennyi természeti kötelékétől megszabadította az 
embert és szembefordította a természettel. 
Egyszersmind azt is elveti, hogy a természetet saját 
tapasztalatainkkal való hasonlósága alapján 
értelmezzük. Az ilyen szemléletmódot „antropo-
morfizmusnak” minősíti. Ha azonban kiderül, hogy 
maga az ember is része a természetnek, melynek 
antropomorf szemlélete nem megengedett, akkor az 
ember „természeti” szemlélete embertelen szemléletet 
jelent; az ember lefokozását abba az állapotba, mely 
előzőleg már a természet egészének is osztályrészül 
jutott: a puszta objektum állapotába. Így válik maga az 
ember is antropomorfizmussá, s ennek messzire vezető 
következményei beláthatatlanok. Mint az a legtöbb 
ember előtt ismeretes, szokásossá vált önmagunkat 
„tudományosan” szemlélni, azaz magunkat az oksági 
folyamatok csomópontjának tekinteni. A termé-
szeturalom tárgya lényegében holt tárgy. A tudomány 
csak passzivitást ismer; csak függő változókat. 
 
5. A tapasztalat homogenizálása 
 
Az újkori tudományokat - a formális logika és a 
matematika kivételével - tapasztalati tudományoknak 
is nevezik. Ez azonban magyarázatra szorul. A 
tapasztalt ember az, aki sok mindenen ment keresztül, 
ami tanulságos volt számára. A tapasztalat fogalmának 
ez az egyik jelentése. A tapasztalat másik ismérve, 
hogy ellentétes lehet a várakozással, ami, ha elég 
mélyreható, átalakíthatja az embert. Bizonyos 
tapasztalatok megszerzésének elengedhetetlen feltétele 
az emberi átalakulások sora. Nem mindenki képes 
minden tapasztalat megszerzésére. A képzés 
folyamata, amennyiben helyesen értelmezik, 
nem az információk felhalmozását, hanem a 
tapasztalati lehetőségek tágítását jelenti. A 
tapasztalati tudományoknak mindehhez 
édeskevés közük van. Tapasztalaton a 
tervszerűen előkészített és egyneműsített 
tapasztalatot, vagyis a kísérletet értik. A 
kísérlet a tapasztalat megszelidítése. Olyan 
tapasztalat, melyben a tapasztalat szub-
jektuma mindenkor a „helyzet ura” marad, 
mivel előre rögzítette a keretfeltételeket, és 
feltette kérdéseit, melyekre a válasz csakis 
igen vagy nem lehet. A kísérleti helyzet tehát 
bizonyos tapasztalatokat eleve lehetetlenné 
tesz. Ha valaki kísérletileg szeretne 
megbizonyosodni barátja megbízhatóságáról, 
az éppen a barátság megtapasztalására lenne 
képtelen. Röviden összefoglalva: az újkori 

felvilágosodás a tapasztalat homogenizálására 
törekedett. A tapasztalat egy meghatározott típusa, 
nevezetesen az, amelyik lehetőség szerint a 
legalacsonyabb követelményt állítja megtapasz-
talójával szemben; az észlelési adatoknak előzetesen 
rögzített kísérleti keretek közt történő gyűjtése minősül 
az egyetlen valóságos tapasztalatnak, vagyis annak, 
amelynek objektivitást tulajdonítanak. Mindenfajta 
nem eltervezhető és nem megismételhető tapasztalat, 
melyre csak az emberek bizonyos része - és csak 
meghatározott alkalmak során - tehet szert; mindazon 
tapasztalatok, melyeknek nem vagyunk urai, 
„szubjektív” állapotnak minősülnek. 
 
Mivel a tudomány számára az eredeti értelemben vett 
tapasztalat nem releváns, a tudományos civilizáció 
leértékeli a „sokat tapasztaltakat”, vagyis az 
idősebbeket, és az ifjúságot, azaz a kísérletező kedvet, 
a képzeletet és a logikát tünteti ki. Az egyneműség 
követelményét metafizikai meggyőződés alapozza 
meg; az, hogy alapjában véve nincsen új a nap alatt. 
Vannak új felfedezések, de szubsztanciálisan újat nem 
lehet felfedezni. Arisztotelész a „keletkezést” és az 
„elmúlást” megkülönböztette a puszta „változástól”. 
Az újkori tudomány számára a keletkezés és az 
elmúlás csak a változás egyik módozatát jelenti. 
Szubsztanciális kezdet nem létezik. A valóság 
magasabb formáit az alacsonyabb és korábbi formák 
alapján kell értelmezni; a szellemet az életből, az életet 
a szervetlen anyagból. A csoda lehetőségéről a priori 
született döntés, az empirizmusban csakúgy, mint a 
transzcendentális filozófiában. A csoda lehetetlensége 
egyenesen következik abból a tényből, hogy ha létezne 
is csoda, nem lenne megtapasztalható, vagyis 
kísérletileg igazolható. A tapasztalat homogenizált 
fogalmát úgy határozták meg, hogy a csodához, tehát 
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az újhoz alapjában véve nem rendelhető semminemű 
lehetséges tapasztalat. Ezért aztán érthető, hogy azon 
teológusok, akik tárgyukat a tudomány modern 
paradigmájaként értelmezik, arra törekszenek, hogy a 
csodát a vallásos világértelmezés köréből kirekesszék. 
 
6. Hipotetizálás 

 
A tudomány nem meghatározott igazságokat, hanem 
hipotéziseket állít. A hipotézisek többé vagy kevésbé 
igazolhatóak. Egyetlen igazolás sem végérvényes. 
Minden elmélet másikra cserélhető. Vagy azért, mert 
az új nagyobb teljesítményekre képes, vagy azért, mert 
a kutatók új nemzedéke számára érdekesebbnek tűnik. 
Ha ma élne Galilei, akkor az inkvizíció azon 
követelését, hogy elméletét ne igazságnak, hanem 
hipotézisnek nevezze, nem érezné kényszernek. 
Modern tudósként amúgy is csak hipotetikusan 
nyilatkozna. A tudományos kijelentések egyébként 
immanensen is hipotetikus szerkezetűek, „Ha... 
akkor”-jellegű kijelentések, nem klasszikus filozófiai 
értelemben vett „lényegi kijelentések”. A hipotetikus 
gondolkodási forma a szűkebb értelemben vett 
tudományosságon túlmenően a modern tudat 
egyértelmű alapvonásává vált. A hipotetikus 
gondolkodásmód a gyakorlatban egyet jelent a 
funkcionalista gondolkodással. A funkcionális 
gondolkodás ekvivalensekben való gondolkodás. Egy 
dolgot a szerepe alapján meghatározni annyit jelent, 
hogy nem kérdezni rá arra, mi is az valójában; csak azt 
kérdezni, milyen szereprendszerben helyezkedik el, 
milyen rendeltetést tölt be. Ez azonban annak kérdését 

is felveti, hogy adott esetben milyen megfelelésekben 
cserélhető fel. Az az állítás, hogy egy ember vagy egy 
dolog egyszeri és pótolhatatlan, a funkcionalista 
gondolkodás keretei között mindenesetre a cáfolható 
hipotézis rangján áll. 
 
A funkcionalista szemlélet bizonyos tekintetben az 

ember, sőt a magasabbrendű élőlények 
számára is alkotónak bizonyulhat. 
Ennyiben a „modern tudat” radikális 
funkcionalizmusa az emberi világban-lét 
lényegi vonásának hipertrófiájaként jelenik 
meg. A hipertrófia abban mutatkozik, hogy 
a személyes kapcsolatok szférája, sőt még a 
vallás és az erkölcs szférája is feloldódik a 
hipotetikus-funkcionális szerkezetben. Ezál-
tal a funkcionális összefüggés nihilisztikus, 
értelem nélküli, természetes dinamikája 
által továbbfejlődő körforgássá válik. A 
feltétlen bizonyságok egy funkcionális 
gondolkodástól áthatott hipotetikus 
civilizációban idegen testek; a vissza-
vonhatatlan kötődések anakronizmusnak 
számítanak. A hipotetikus civilizáció 
filozófiája az a „kritikus racionalizmus”, 
mely a tartalmi kijelentések kritériumává a 
cáfolhatóságot tette, és ez alól az erkölcsi 
normák sem jelentenek kivételt. Ez 
utóbbiakat is folyvást vizsgálják, vajon 

alkalmasak-e arra, hogy „racionális prob-
lémamegoldás” tárgyává legyenek. A kritikai 
racionalizmusban sokan a totalitárius kísértésekkel 
szembeni védőbástyát látták. Alaptalanul. A 
totalitárius kísérletek alapjában összeegyeztethetők 
ezzel a filozófiával, hisz úgy is tekinthetők, mint 
hosszú távú kísérletek. E kísérletek során nem egyes 
tudományos állításokat vetettek vizsgálat alá, hanem 
összetett társadalomelméleteket és társadalomterveket. 
Így érvényesülhet olyan vélemény is, mely szerint egy 
ilyen teszt akár néhány nemzedéknyi időtartamot is 
igénybe vehet. Azon kritikusok, akik nem értenek 
egyet az ilyen kísérletekkel, e „totalitárius kísérletek” 
szenvedő alanyaiként rendszerint a külső vagy belső 
emigrációt választják. Igazi ellenállás azonban csak 
meghatározott ellenvéleményből és feltétlen igaz-
ságigényből táplálkozhat. Hipotézisekért az ember 
nem vállalja a halált. Csak az szállhat szembe a 
kínzásokkal, és annak kockázatával, hogy a 
kínzásoknak maga is áldozatul esik, aki 
„dogmatikusan” hisz abban, hogy a kínzás ellentétes 
az emberi méltósággal! (Nem úgy, miként azt Skinner 
állítja, aki szerint az emberi méltóság „mitológiai” 
fogalom, amit meg kell haladni!) 
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7. Naturalisztikus univerzalizmus 
 

 
 
A kísérletek homogenizált tapasztalatai bármikor és 
bárki által megismételhetőek. Ez csak meghatározott 
tér és idő függvénye. A modern tudatot ezért az 
univerzalitás is jellemzi. Noha a tudomány és a 
technika a görög gondolkodástól és a kereszténységtől 
áthatott európai térségben keletkezett, e sajátos 
hagyományoktól mégis független. Először a görög 
gondolkodás és a kereszténység rakta le egy 
világcivilizáció alapjait. A világ eggyé válása 
feltehetően az újkori európai civilizáció, a 
tudományos-technikai civilizáció visszafordíthatatlan 
műve. E civilizációhoz kötődik az emberek 
egyenlőségének gondolata. Történelmi konkretizálás 
híján e gondolat természetesen üres. Az emberek 
némely tekintetben hasonlóak, más szempontokból 
különbözőek. A kérdés az, hogy mely hasonlóságok és 
mely különbözőségek milyen szempontból lényegesek. 
A keresztény egyetemesség az emberek közti 
természeti és történeti, illetve társadalmi különbségek 
jelentőségét - az istenértelmezésből, valamint az 
elsődleges emberi kapcsolatokból következően - 
eltörölte. „Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga 
vagy szabad, férfi vagy nő...” A keresztény 
univerzalizmus lehetővé tette az antik, kivált a 
sztoikus etikával való együttélést. A koraújkori 
felvilágosodás a kereszténységet észvallásnak, és 
önmagát ezen meghatározás megvalósítójának 
tekintette. Saját univerzalizmusát azonban hamarosan 
a keresztény katolicitással fordította szembe, lévén, 
hogy az új egyenlőtlenségen, a hívők és nemhívők 
egyenlőtlenségén alapult. Noha ez a „történelmi hit” a 
zsidók és a pogányok közti különbség meghaladását 
hirdette, e különbséget nem tekintette látszólagosnak. 
Ugyanazon Isten, aki Ábrahám kiválasztásával a 
különbözés alapját megvetette, Jézus halálával azt 
visszavonta, mivel értelmét beteljesítette. Immár a 
zsidók és a pogányok egyháza lett az új Izrael. Ezzel 
azonban a kereszténység új, lényegi különbözést és 

egyenlőtlenséget is teremtett. A zsidó univerza-
lizmushoz hasonlóan egyetemessége eszkatologikus. A 
felvilágosodás ezzel szemben meghirdette a vallási 
különbözés látszólagos, de legalábbis nem lényegi 
jellegét, és a minden ember számára egyaránt érvényes 
ész relevanciáját. 
 
Egyelőre azonban az ész még nem győzedelmeskedett. 
A hívők és nem hívők helyén felvilágosultak és 
felvilágosulatlanok támadtak. A felvilágosodásnak 
szembe kellett szállnia a közömbösséggel, az 
előítéletekkel és a partikuláris érdekekkel. Ez azzal a 
következménnyel járt, hogy az emancipatorikus ész 
általánossá válása is a jövőre marad: univerzalizmusa 
utópia. A kommunista világban ez „tudományos 
világnézetként” jelentkezett. A társadalomfejlődés 
törvényeire vonatkozó tudományos igazságok belátása 
azt az előjogot adta azoknak, akik ezen igazság 
leghaladottabb tudatú belátói voltak, hogy önjelölt 
elitként kezükbe vegyék a társadalmi folyamatok 
irányítását. A modern civilizáció hipotetikus jellege 
ebben az esetben valóban mindennemű személyes 
életterületre kiterjedt, magára a marxista világnézetre 
azonban nem. A marxista világnézet a tudományos 
bírálat minden fajtájától mentes, és ebben a 
dogmatikus hittételek struktúráját másolja. Ezzel 
ellentétben a nyugati civilizáció univerzalizmusa az 
újkori tudomány alapvető nyitottságát tükrözi. Ez nem 
valamely meggyőződés dogmatizálásán alapul, hanem 
azon, hogy mindenfajta nyilvános érvényesülés 
szándékának egy korlátozásoktól mentes diskurzusban 
kell érvényre jutnia és konszenzusképesnek 
bizonyulnia. 
  

 
 
Ezen túl azonban hallgatólagos megegyezés van arról, 
hogy egyáltalán milyen érvek megengedettek az 
univerzális diskurzusban, és hogy egyáltalán milyen 
eredmények válhatnak általános érvényűekké. 
Alapjában véve csak a naturalisztikus érvelés 
megengedett, tehát azok az érvek, melyek az ember 
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empirikus szükségleteinek természetére vonatkoznak. 
A modern világban a vallásnak is csak a tőle 
teljességgel idegen „vallási szükséglet” legitimációs 
elvével kell élnie. Csak ezen szükséglet kielégítőjeként 
tarthat szerepére igényt. Istennek az emberre 
vonatkozó igénye akkor is rendszeridegen és meg nem 
engedett lenne, ha ez lenne a többségi meggyőződés. A 
modern tudat számára a naturalisztikus alapzat 
fontosabb, mint az azon alapuló univerzalizmus. Etsi 
Deus non daretur - ez az újkori természettudományos 
módszertani alapelv vált a meghatározó újkori 
tudatformává. E tudat számára a feltétlenség bármely 
formája csak akkor asszimilálható, ha formálisan 
értelmezik, tehát naturalisztikus megalapozottságúvá 
alakítják át. 
 
II. A MODERN VÁLSÁGA 
 

  
A modern civilizációt csaknem kezdettől fogva 
árnyként kíséri a modernitáskritika, a tudománykritika 
és a civilizációkritika. Újra és újra kétségessé vált sokak 
számára, hogy „a természettől való függetlenedés”, az 
egyre inkább merő objektummá alakított természet 
feletti uralom egyet jelent-e az ember felszabadításával. 
E kételyek azonban nem módosították a dolgok 
menetét. A következőkben fontos annak tisztázása, 
hogy az újkori tudomány lényegében redukcionista. 
Amíg e tudomány a világban való létünk egészét 
tekintve korlátok közé szorított, addig nem 

jelentkeznek káros következményei. Amikor azonban a 
tudomány a való világ tulajdonképpeni igazságává, az 
„ontoszon” kinyilatkoztatójává válik, és a kor tudata e 
tudománytól nyeri el paradigmatikus formáját, akkor a 
végbemenő valóságvesztés révén mélyreható torzulat 
támad az emberben. Ezt a valóságvesztést az olyan 
filozófusok, mint Leibniz, Kant, Fichte, Hegel, Husserl, 
Heidegger, akárcsak Wittgenstein, mindig is 
érzékelték. De csak napjainkban beszélhetünk a 
tudományossággal fémjelzett tudat általános 
válságáról. A szcientizmus mellett a fő érv eddig az 
ember természet feletti uralmának növekedése, az 
egyre sokrétűbb és kiterjedtebb hatalma volt. A 
fejlődést végigkísérő kultúrkritika érvei: a természet 
feletti uralom növekedése mindig az emberek feletti 
uralom növekedését is jelenti; az ember végül az 
anonim tudomány puszta objektumává alacsonyodik; 
a szükségletek tudományos kielégítése végsősoron a 

szükségletek tudományos manipulálására vezet 
(a kielégítésükre hivatott eszközökhöz való 
hozzáidomulás révén); az antropomorfizmus 
tiltása magát az embert is antropomorfizmussá 
változtatja. Ezek az érvek azonban hatástalanok 
maradtak. Csak az ökológiai tudat felébredése 
tette először kérdésessé a modernitás tervét; a 
természet feletti növekvő uralommal önkényesen 
eltárgyiasítani a természetet. Ekkor válik először 
mérhetővé a haladás ára a természet 
károsodásában és kifejezhetővé az önfenntartás, 
valamint a szükséglet-kielégítés kategóriáival. A 
természet feletti uralom kiterjesztése elérte végső 
határait. Az a benyomásunk, hogy a világ anyagi 
gazdagságából már jóideje nem a kamatok, 
hanem a tőke felélése folyik. Ez az érzés 
kétségessé teszi, hogy a haladás eszméjével 
társulhat-e egyáltalán bármiféle remény. 
 
Az ipari országok egy főre eső energia- és 
nyersanyagfogyasztása élősködő, ugyanis ez az 
állapot - minden emberre kivetítve - nem 
egyeztethető össze az emberiség életfeltételeivel. 
Ezzel egyúttal tarthatatlannak bizonyult a marxi 

utópia is, hogy az igazságossághoz a fölösleg felé 
történő fejlődés útján juthatunk el. 
 
Ám ez az utópia egyúttal a modernitás tervének 
legtisztább képlete is, s így az utópiával együtt az 
egyes számban álló, általános fejlődés gondolata is 
halott; a világegész jobbra és magasabbra vezető 
fejlődésének gondolata a múlté. Helyébe a többes 
számban álló haladások kerültek. Ezeket külön-külön 
kell latra vetni, figyelembe véve az esetleges 
visszalépést, a más tekintetben beállott rosszabbodást. 
Mindenekelőtt azt a gondolatot kell elvetni, hogy a 
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jobbítás és rosszabbodás paraméterei is mozgásban 
vannak, s ezt a mozgást a magasabb irányába tartó 
fejlődésként kell értékelni. Ez a gondolat egyébként is 
logikai képtelenség. Egy mozgást ugyanis csak akkor 
minősíthetünk kedvező irányú mozgásnak, ha van 
olyan mérték, amelyhez képest viszonyítható e 
változás, és maga a mérték nincs mozgásban. Ezért 
aztán ott, ahol ma az egyetemes haladás, az egyetemes 
fejlődés gondolatát hirdetik, valójában nem a 
magasabb irányába törő fejlődésről van szó, hanem a 
feltartóztathatatlanul közelítő végzetről. 
 

 
 
A „tudás hatalom”, vagy akár a kíváncsiság, a nyers 
tudásvágy érve helyébe már jóideje ilyesfajta rezignált 
érvek léptek: „Tekintettel a nemzetközi versenyre, nem 
mondhatunk le a kutatásról ezen a területen.” Vagy: 
„A tudás elé még sohasem sikerült gátat emelni, és ez 
még akkor is kilátástalan, ha ma esetleg kívánatos 
lenne.” Ezek a jelek arra mutatnak, hogy a tudat 
általunk modernnek fémjelzett alapvonásai elmúlóban 
vannak. A modernitás eszmélődésünk tárgyává vált; 
már nem az a forma, melyben felőle gondolkodunk. 
Ezt a modern tudat utóbb említett négy ismérve 
alapján szeretném megvilágítani. 
 
1. Az ökológiai tudatosság növekedésével nyil-
vánvalóvá vált, hogy az eltárgyiasított természet fölötti 
uralom olyan összefüggésrendszerbe ágyazódik, mely 
az uralom szubjektumát és objektumát összeköti 
egymással. E tapasztalat elvi alapjait, az eltárgyiasítás 
határait már mintegy félszáz éve feltárták, méghozzá a 
fizikában, abban a tudományban, mely az 
eltárgyiasítás folyamatában döntő szerepet játszott. Ez 
a felfedezés Heisenberg nevéhez főződik. Hasonló 
felfedezések történtek más területeken is, például az 
orvostudományban. Meghatározott betegségtünetek 
pontszerű elszigetelése esetén a „materialista” 
orvostudomány eredményei továbbra is vitat-
hatatlannak és felülmúlhatatlannak bizonyulnak. Ez a 
gyógyászat a szervi és a pszichikus szférák szigorú 

szétválasztásán alapul, az egyes mozzanatok szigorú 
elszigetelésén és a gyógyszerek oly módon történő 
tesztelésén, melynek során a páciens hitét, továbbá az 
orvos-beteg viszonyt gondosan kirekesztik. Egy ideje 
azonban terjed annak belátása, hogy a különféle 
mozzanatok elszigetelése olyan absztrakció, mely 
kárára van a gyógyításnak. Ezért a holisztikus, 
egészben látó szemléletmódok kerülnek előtérbe. A 
pszichoszomatikus orvoslás kimutatta a szervi és a 
pszichikus betegségek kölcsönös összefüggését; a 
kémiai gyógymódok mellékhatásait a jó orvos-beteg 
kapcsolat vitathatatlan gyógyhatásaival vetette össze, 
melynek fennállása esetén olykor más, kevésbé 
agresszív terápiák is meglepő eredményre vezetnek. 
Lassanként kezdjük az egészséget is holisztikusan 
érteni, a „megbetegedni-nem-tudást” mint beteg-
séglehetőséget felfogni; erőteljesebben kezdjük 
érzékelni az ember egészének jóérzését - nem kizárva 
az öngyilkossági mutatókat az egészségügyi 
statisztikából. Végül pedig a modern gyógyászat 
költségeit sem tekintjük már teljesen távoleső 
területnek, hanem az egészség jelenségének holisztikus 
szemléletébe vonjuk bele. A világegészségügyi 
szervezet egészség-meghatározása egyértelműen 
mutatja az eltávolodást a gondolkodás egyoldalúan 
„objektivista” alapállásától. 
 

 
 
A természet fölötti uralom ugyanakkor zsarnoki és 
agresszív módon tovább folyik korunkban. Még soha 
nem öltött oly méreteket a természetes növény- és 
állatfajoknak a technikai civilizáció révén történő 
végérvényes kipusztítása, mint manapság. Még soha 
nem vetettek alá a legkínzóbb szenvedéseknek oly 
mérhetetlenül sok állatot kísérleti célból, módszeresen. 
A pusztító fegyverzetek fejlesztése még soha nem volt 
ilyen mérvű. Az erőszakos bánásmód az emberélettel 
megfelel a természet többi részével való erőszakos 
bánásmódnak. Az alábbi példák ugyan eltérő 
minőségűek, de az, ahogy a megsemmisítőtáborok 
tömeggyilkosai, vagy a KZ-orvosok eltárgyiasították az 
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embert; a kínzások tudományos tökéletessége, az 
abortusz szabaddá tétele, az emberélet erőszakos 
meghosszabbítása, és végül, újabban az emberi 
időalakzatnak a mesterséges megtermékenyítéssel 
történő szétrombolása mind a fokozódásra utalnak. 
Egyidejűleg azonban növekszik az ellenérzés; annak 
tudatosítása, hogy itt már rég túllépték azt a határt, 
amit emberinek szokásos nevezni. 

 
Évtizedekkel ezelőtt a természet mindenfajta 
kizsákmányolására még a Genezis „Vessétek 
uralmatok alá a földet!” mondatával kerestek igazolást 
a teológusok. Amikor II. János Pál pápa első 
enciklikájában azt írta: „A Teremtő akarata volt, hogy 
az ember a természet ura és megfontolt, bölcs őrzője 
legyen, és ne kizsákmányolóként, gátlástalan 
pusztítóként lépjen fel vele szemben”, akkor az a 
belátás jutott kifejezésre, hogy a természet feletti 
uralom újkori formája inkább e küldetés paródiáját 
jelenti. Ma sokan azért fognak össze a természeti fajok 
megóvása érdekében, mert e fajok léte e bolygó 
örökségének része, s ezért felelősséggel tartozunk. Az 
emberek azért szövetkeznek, hogy megakadályozzák 
az állatoknak puszta nyersanyaggá történő 

lealacsonyítását. Az emberi méltóság fogalmának 
fontossá válását az ember újkori eltárgyiasításával 
szemben kibontakozó mozgalom kifejeződésének kell 
tekintenünk. Sokan ráeszmélnek a minden emberi 
ethosz alapjára, az „aidosz”-ra, a tiszteletre, amely 
mindennemű ethosz alapja. Feléled az a magatartás, 
amely létezni hagyja a dolgokat. Feléled a tisztelet az 
előtt, ami van; egyre többen ráeszmélnek annak az 
ígéretnek a jelentőségére, amely a szelídeknek juttatja a 
földet. Új megközelítésben látszik a születés, a halál és 
a sors. Új ethosza alakult ki a szolidaritásnak. 
 
A valóság holisztikus szemléletére vezető fordulat 
azonban más lehetőségeket is magában rejt. Ahelyett, 
hogy a beláthatatlan következményekkel járó emberi 
cselekvéseket korlátoznák, hogy visszatérnének a 
kisebb, áttekinthetőbb méretekhez; hogy újfajta 
megfontoltság terjedne el: a lemondás a 
megcsinálhatóról, ami talán a történelem során először 
jelentkezik követelményként, emberek olyan 
gondolatokra is juthatnak a jelenlegi helyzetben, hogy 
egyre átfogóbb, holisztikus tervezéssel, a világ totális 
igazgatásával vegyenek ellenőrzés alá minden 
lehetséges következményt. Így például a világ-
egészségügyi szervezet említett egészség-fogalma - a 
„teljes fizikai, pszichikai és szociális jóérzés”, melyben 
az egészség hozzávetőlegesen a görög eudaimoniával 
esik egybe - annak legitimálására szolgál, hogy az 
orvos mondjon le sajátos ethoszáról - a politikai 
felelősség egész rendszere javára. Ezáltal ugyanis az 
orvos a holisztikus politikai rendszer funkcionáriusává 
válik. Ebben a felfogásban az egyes embercsoportok 
sajátos hivatásethosza a központilag tervezett 
manipuláció tárgyává válnék - olyan politikai 
csoportosulások kezében, melyek mindenfajta 
törvényen, mindennemű átfogó emberi köteléken kívül 
állnak. Ha mégis rendelkeznek valamiféle ethosszal, az 
nem egyéb, mint az egyetemes utilitarizmus, a világ 
egészére érvényes optimalizáló program. Még 
egyáltalán nem eléggé gondolkodtunk el azon, hogy a 
német nyelvterületen éppen a katolikus 
morálteológusok - feladva a teljes hagyomány sajátos 
összetevőit - ezt az ethoszt kezdték tanítani, és ezzel a 
modernitás megkésett beteljesítőivé váltak. 
 
2. Hasonlóképpen ellentmondásos a homogenizált 
tapasztalatfogalom válsága. A tapasztalatnak az 
ellenőrzött kísérletre történő redukálása akkor 
fejeződött be, amikor e redukció révén teljesen 
tervezetlen tapasztalatokra kezdtünk szert tenni. A 
kísérlet ugyan ellenőrizhető és ismételhető, de az, ami 
a világ egészéről a tudományos világkép uralma alatt 
végbemegy, sem nem ellenőrizhető, sem nem 
megismételhető történés. A kifürkészhetetlen sors 
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jegyét viseli, vagyis a szó eredeti értelmében vett 
„tapasztalattal” van dolgunk; nem kísérleti 
tapasztalattal, hanem a kísérleti gondolkodás 
tapasztalatával. Ez pedig egy másik lehetőséget jelent: 
Wittgenstein szerint a világ, mint „behatárolt egész” a 
misztikus tapasztalat tárgya. A tudományos 
világuralom vezetett bennünket a behatárolt egészként 
megtapasztalt világ élményére. Terjed annak belátása, 
hogy a redukált és homogenizált újkori tapasztalat a 
„tapasztalt emberek” vezérlete és minden különösebb 
felkészülés nélkül vezet „erre” a tapasztalatra. A 
kísérleti-tudományos tapasztalatok viszonylagossá 
válása a tapasztalatfajták anarchiájára vezetett; olyan 
anarchiára, melyet a tudományteoretikus Feyerabend 
hirdet. A „tudattágító” drogok iránt megnyilvánuló 
érdeklődés, a mindenfajta tapasztalat érvényesítésére 
irányuló készség, az elmebaj fogalmának 
viszonylagossá nyilvánítása Michel Foucault által; a 
kora újkorban üldözött boszorkányok rehabilitálása, 
valamint az a gyanú, hogy a boszorkányüldözések 
során a valóság kezelésének modern férfias-
racionalista eljárásait terjesztették ki - mindezek éppen 
ennek a racionalitásfajtának a válságát jelzik. 
 
Az eredmény ebben az esetben is ellentmondásos és 
nyitott. A tapasztalatnak tekintett különféle személyes 
magatartásmódok merőben anarchikus egymás-
mellettisége a demokratikus társadalmakban talán a 
tudományos racionalitás átmeneti megrendülésére 
vezet. E racionalitást azonban végső soron nem 
szünteti meg, sőt éppenséggel megszilárdítja. A 
hagyományostól eltérő tapasztalati eljárásokat művelő, 
különféle szegletekben berendezkedő kultúrákat 
végső soron racionális igazgatás alá vetik, sőt 
manipulálják és irányítják. A tudományos 
racionalitás nyitottá válik az ilyen tapasztalatok 
iránt, melyeket a tudomány ezúton remél a 
fennhatósága alá vonni. Mint ismeretes, éppen a 
Szovjetunióban nagy a parapszichológia kutatása 
és hasznosítása iránt megnyilvánuló érdeklődés. 
Ebben a küzdelemben mindig a modernitással 
szembeni lázadás húzza a rövidebbet. Sőt ez a 
lázadás éppen a modernitást erősítheti, akárcsak 
a különféle ifjúsági tiltakozó mozgalmak és 
különféle alternatív kultúrák, melyek gyorsan 
piacosításra kerülnek és a rendszer részévé 
válnak. A modernitás meghaladása csendes és 
kevéssé feltűnő formákat fog ölteni. Valóban nem 
homogenizálható az, hogy a világot egészként 
tapasztaljuk meg, minden embert saját 
egyediségében, minden helyzetet egyedülálló 
jelentőségében és egyszeriségében, az uni-
verzumot önmagában. Ezt a tapasztalatot nem 
lehet fölcserélni a tudomány alapjául szolgáló 

megismételhető és egymásra hasonlítható ta-
pasztalatokkal. Azokkal nem áll ellentétben, de azok 
alapján egyáltalán nem értelmezhető, azok 
fennhatósága alól kivonja magát. A tapasztalat 
teljességét felölelő fogalomhoz akkor jutunk el újra, ha 
visszatalálunk az eszközzé nem torzítható, általunk 
nem igazgatható Abszolutumhoz, helyreáll a vallás, az 
erkölcs és a művészet feltétlensége. Ez lenne a 
modernitást hátrahagyó lépés, amely megőrizné 
eredményeit. A modern tudat ugyanis ezeket nem 
képes megőrizni, mivel e tudat önmagát sem érti. 
 
3. Az imént mondottakkal már egy harmadik 
tényezőre is utaltunk; annak válságára, amit 
civilizációnk hipotetikus vonásának nevezhetünk. Ami 
egy orvos számára egy gyógyászati hipotézis 
kipróbálását jelenti, a beteg számára egyenesen élet és 
halál kérdése lehet. A tévedés, a műhiba a beteg 
számára visszafordíthatatlan következményekkel jár. 
A tudomány számára a tévedés egészen más 
jelentőségű, hisz éppoly tanulságos, sőt még inkább az, 
mint egy feltevés igazolása. Itt az ars longa, vita brevis 
érvényes. Az ökológiai tudatosodás nyomán látható, 
hogy az ars longa, a tudomány maga is része világunk 
vita brevisének. Cselekvéseink ökológiai 
következményei olyan következtetésekre vezetnek, 
melyek semmilyen feltevésből nem adódnak. A 
modern technika roppant méretű kísérlete 
visszafordíthatatlan. Nem is állítható le egyszerűen, 
hisz leállásának végzetes következményei lennének. A 
tudat vallásos és erkölcsi dimenzióiban - sub specie 
aeternitatis - a cselekvés mindig is visszafordíthatatlan: 
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a tényt, hogy itt és most cselekszem, nem lehet meg 
nem történtté tenni. Az emberi cselekvést a végesség és 
feltételesség dimenziójában egészen a közelmúltig úgy 
lehetett tekinteni, mint egy gyermek tetteit - ezek 
esetleges következményeit a szülők elhárítják vagy 
semlegesítik. Az elhárítás szerepköre a mérhetetlen 
hatalmúnak tekintett „anya”-természetre hárult. 
Amióta ismeretes, hogy a tudományos megalapozású 
technika káros következményeinek felhalmozódása e 
bolygó egészét sújtja, és bizonyos esetekben 
visszafordíthatatlan hatásokkal jár, tudatára ébredtünk 
annak, hogy nem végezhetjük el minden elmélet 
próbáját. Jobban mondva: nem engedhetünk meg 
magunknak ilyes teóriákat, ha számítanunk kell arra, 
hogy tévesnek bizonyulnak. A modernitás egyik 
alapvonását jelentő kockáztató hajlandóság nem 
határozhatja meg nagy horderejű cselekvéseinket. A 
kicsiny és közepes horderejűeket viszont annál inkább. 
Ahhoz, hogy elkerüljük a nagyság folytán nehezen 
elképzelhető kockázatot, késznek kell lennünk 
társadalmilag és politikailag szokatlan és nem 
kockázatmentes lépésekre is. 

 
E téren is ellentmondásosságot tapasztalunk, ezért is 
nyitott a kérdés, hogy milyen irányba vezetnek az 
ilyen belátásokból adódó következtetések. Épp a 
környezetvédelem területén figyelhető meg leginkább, 
milyen mérvű lehet a szembenállás a különböző 
törekvések között. A funkcionalista törekvések 
antropocentrikusak: az életet, sőt az emberéletet - a 
meg-nem-születettek és az idős emberek életét - is 
meghatározott minőségek „hordozójának” tekintik. A 
tevékeny életet élők ezeket az életeket különféle 
okokból ítélik fontosnak, és ezért kelnek a védelmükre. 
 

Valójában ez az álláspont egyértelműen redukcionista. 
Képviselői a Föld örökségére is mint valamiféle 
természetvédelmi területre tekintenek, melyet a 
mostani nemzedékek agyagi és esztétikai szükségletei 
szerint kell megszervezni. Az érdekek felmérése során 
e gazdagság folyamatos redukciója történik: a világot 
nemzedékről nemzedékre a status quo minus 
állapotában adják tovább. 
 
A Föld gazdagsága csak akkor biztosított, ha 
önmagáért óvják. Ez a tisztelet ugyanakkor 
összhangban áll az ember olyan mélyebb 
szükségletével, melyet csak paradox módon lehet 
megfogalmazni. Olyan szükséglet ez, mely nem a 
szükségleteinkből következik, és épp ezért van 
„értelme”. Csak olyan világban tudjuk otthon érezni 
magunkat, melynek általam megtapasztalt 
gazdagságáról tudom, hogy sokkal nagyobb, mint az 
éppen megmutatkozó része. Annak tudata, hogy már 
mindazt ismerjük, ami megismerhető, 
elképzelhetetlenül beszűkítené számunkra az emberi 
életet. 

 
4. A naturalisztikus univerzalizmus is válságba 
jutott. Az ökológiai tudatosodás, legalábbis 
részlegesen, a szubsztanciális természetjogi 
elképzelések visszatérését vonja maga után. 
Túlélési feltételeinkre tekintettel az érvelésekre 
alapozott közmegegyezés már nem tekinthető a 
normatív érvényesség egyedüli forrásának. 
Közös életfeltételeink olyanok, amilyenek - 
teljesen függetlenül attól, hogy egyetértésre 
akarunk-e jutni, avagy sem. Az egyetértés 
ugyanis tévedésen is alapulhat, s ekkor akár 
halálos is lehet. És azt, hogy halálos-e avagy sem, 
a tények döntik el, nem pedig diskurzusok. Az 
érvelésnek természetesen továbbra is a politikai 
döntéshozatal normális, mert legésszerűbb 
formájának kell lennie, mivel vele szemben csak 
az igazság önhatalmú kisajátítása jelentene 
alternatívát. A rossz döntések végzetes 

következményei miatt ismét a köztudatba kerül annak 
belátása, hogy a „természetes” fogalma nem 
határozható meg közmegegyezéssel, mivel tőlünk 
független nagyság. Az ilyen gondolat ellentétes a 
modern gondolkodással. A többség is tévedhet. És 
akár gonosztetteket is elkövethet; például 
elhatározhatja egy kisebbség kiirtását. Ilyen hely-
zetekben minden illetékes jogosult megvonni a 
hatalmat a többségtől és gyámság alá helyezni - ha 
módjában áll. 
 
A naturalisztikus univerzalizmus másik mozzanata, 
hogy leépíti a történetileg kialakult, sajátos meg-
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győződéseket, s meghirdeti az ember elvont 
szükségleteinek minimumára alapozott egyetemes 
erkölcsöt, a technikai civilizáció ethoszát. A történelmi 
sajátosságok csak a kulturális emlékek megőrzésében, 
folklórként maradhatnak fenn. Az ember tudata 
egyetemes, és érvényességigénye is az. Valójában 
azonban azt látjuk, hogy ahol az egyetemességigény 
nem pusztán a szükséglet kielégítésre, hanem az ember 
humanizálására is irányul, mindig sajátos formákat ölt. 
Ez a kereszténységre is érvényes. A kereszténység 
egyetemessége eszkatológikus. Mivel egy vallás a 
vallások között, szükségképpen konfliktusba kerül 
más egyetemességigényekkel. Az újkor megpróbálta 
semlegesíteni a konfliktusokat keltő tartalmakat, hogy 
így elérje az egyetemességet.  
 
Hasonló tünet az iszlám reneszánsza, és idetartoznak a 
különféle helyi függetlenségi mozgalmak, a terrorista 
és nem terrorista szeparatizmusok a modern technikai 
civilizáció központjaiban. Kudarcot vallott az a 
kísérlet, hogy a partikuláris identitást és a hozzá 
kötődő ethoszt olyan absztrakt-egyetemes ethosszal 
helyettesítsék, melynek a párbeszédre való képesség, a 
kompromisszumkészség, a közmegegyezés igénye és a 
tolerancia alkotja a magvát. Ez a gondolat ugyanis 
ellentmondásos, mivel az absztrakt naturalisztikus 
univerzalizmus valójában nem engedte az 
Abszolútumot sajátos formáiban érvényre jutni, helyét 
pedig a „toleranciával” kísérelte meg betölteni. De mit 
jelent akkor a tolerancia? „Ha nem örül ilyen tanoknak, 
akkor nem érdemesült arra, hogy ember legyen” - így 
dalol Sarastro Mozart Varázsfuvolájában, és parancsot 
ad az Éj Királynőjének kiirtására. Sarastro a totalitárius 
modernség képviselője. Vajon az Éj Királynőjének 
újraeljövetele előtt állunk? Nemcsak Michel Foucault 
írásai késztetnek ilyen gondolatokra. Ellentétben „az Éj 
lányaival”, az Oreszteia erinnüszeivel, akiket Athéné 
megbékített és eumenidákká változtatott, a csillagtüzű 
Királynő megmaradt bosszúállónak. A modern 
racionalitás hibrid képződmény volt. Nem volt képes 
megbékélni a mássággal; elismerni azt, hogy a fuvola, 
mely egyedül segíthet kiállni borzasztó meg-
próbáltatásait, az Éj Királynőjének ajándéka volt és 
maradt. A sértett és feministává vált anya bosszúja 
persze nem adhat derűs fordulatot a történetnek, hisz 
az rettenetes volna. Fordulat csak akkor állhatna be, ha 
ő és Sarastro megegyezésre jutna és frigyre lépne. A 
filozófia legfeljebb annak a megmondhatója, ami van, 
és megkísérelheti annak kutatását, hogy miként alakult 
ki mindaz. A jövő elgondolására azonban nem 
vállalkozhat. Ha képes lenne erre, akkor az eljövendő 
már jelen is lenne. Ennek elővételezése inkább a 
művészet dolga. „Szókratész, szerezz és űzz zenét!” - 
parancsolja az isten Szókratésznek halála előtt. Pedig, 

mivel istenfélő volt, ám csak filozófus, szelíden csak 
néhány ezópuszi mesét verselt meg. Ugyanezen okból 
én a közkeletű meséhez lapos végkimenetelt ötöltem 
ki, ami persze még valószínűtlenebb, mint maga a 
mese. 
 

Tillmann J. A. fordítása 
 

Fotó:  Dobrovits Ádám 
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Könyvajánló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

épzeljük el, hogy a 14. századi Európa 
népességének nem 30–40, hanem 99 százalékát 
irtotta ki a fekete halál! Ez történelmünk egész 

menetét megváltoztatta volna. Kontinensünk 
keresztény kultúrája szinte teljesen megsemmisül, 
helyét a betelepülők iszlám és buddhista szellemisége 
veszi át. Az Újvilágot Kína fedezi föl, s a Közel- és 
Távol-Kelet szuperhatalmainak harapófogójában 
vergődő India az egyetlen, amely a rohamléptekben 
fejlődő tudománynak és technikának köszönhetően 
magára vállalhatja a függetlenségre vágyó kisebb 
nemzetek vezetőjének szerepét. 
 
A minden könyvére alaposan felkészülő Kim Stanley 
Robinson a Vörös Mars után ismét egy rendkívül 
hiteles és hihető világot teremt, ám most itt, a Földön. 
Hétszáz év történelmét írja újra, lebilincselő 
alternatívát kínálva bolygónk múltjára, jelenére és 
jövőjére, beleszőve a lelkek körforgásának egymásban 
megmutatkozó történetét is. 
 
 

 
 
 
 
„A gazdagság évszázadok óta alig néhány kézben gyűlt 
össze, és azok a szerencsések, akik ebbe a régi arisztokráciába 
születtek, továbbra is a régi módon éltek, azzal a 
különbséggel, hogy a királyok jogai most a Föld tehetősei 
között oszlottak el. A hatalom alapjaként a földtulajdont a 
pénz váltotta fel, a pénz pedig saját nehézkedési erejének, 
saját felhalmozódási törvényeinek engedelmeskedve áramlott, 
mely törvények bár a természettől különváltak, mégis a Föld 
legtöbb országának életét meghatározták, függetlenül attól, 
hogy ott milyen vallásos vagy filozófiai elveket vallottak 
egyébiránt szeretetről, együttérzésről, jótékonyságról, 
egyenlőségről, jóságról és hasonlókról. Igaza volt az öreg 
Csunak: az emberiség viselkedése továbbra is a régi 
törvényeken alapult, a régi törvények határozták meg, 
hogyan tulajdonolható az élelem, a föld, az ivóvíz és a fölös 
vagyon, hogyan tulajdonolható a nyolcmilliárd ember 
munkaereje. Amíg ezek a törvények nem változnak meg, a 
Föld eleven burka bármikor tönkremehet, hogy azután a 
sirályok, a hangyák és a csótányok örököljék meg. 
 
(…) 
 
Még ha boldog vagy is, megpillantasz valamit 
Vagy egy hangfoszlány megérint 
És a szívedet vágyakozás tölti el, 
Hogy mi után, magad sem tudod 
Ilyenkor nyilván emlékezel 
Egy régvolt helyről, egykori szeretteidről 
Egy korábbi életben ez előtt mintájuk 
Ma is ott vár benned 
 
(…) 
 
− Nem látod az összes többit magába foglalót? Allahot, 
Brahmát vagy amit akarsz, minden istenek egyetlen igaz 
Istenét? 
− Nem. Nyomát se látom. 
− Akkor nem is nézel! Soha nem is néztél! Majd ha nézel, 
látni is fogsz. És ha meglátod, minden megváltozik 
számodra. Akkor minden rendben lesz. 
Kálid elhúzta a száját. 
− Ne bolondíts minket ezzel az üres szócsépléssel. Jóságos 
atyaúristen, Allah, ha vagy, miért vertél meg ezzel a bolond 
fiúval? − Kirúgott Bahrám felé. − Könnyebb volna nélküled. 
Nélküled, meg a rohadt „minden rendben”-ed nélkül. Semmi 
sincs rendben! Egy óriási felfordulás az egész! Te pedig csak 
súlyosbítod a helyzetet a sületlenségeiddel! Nem láttad, mi 
történt velünk, a feleségeddel, a gyerekeiddel, a lányommal és 
az unokáimmal? Semmi sincs rendben! Ebből indulj ki, ha 
mersz! Lehet, hogy hallucinációban élünk, de ez még nem ok 
a hülyeségre! 
 

K 
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Ezzel megsértette Bahrámot. 
− Éppen te vagy az, aki feladja a dolgokat − tiltakozott. − 
Minden egyes alkalommal. Erről ismerszik meg a 
cinizmusod − meg se próbálsz semmit. Nincs meg benned a 
bátorság a folytatáshoz. 
− A francokat nincs. Még soha nem adtam fel. Viszont nem 
vagyok hajlandó hazugságokat gügyögve nekivágni. Nem, te 
vagy az, aki soha meg se próbálja. Mindig arra vársz, hogy 
Ivang meg én kikaparjuk neked a gesztenyét a tűzből. Csak 
egyszer csinálj is valamit! Hagyd abba a gügyögést a 
szeretetről, és próbáld ki te is, a szentségit! Próbáld ki te is, 
és meglátod, milyen nehéz mosolygós arcot vágni, amikor 
farkasszemet nézel a valósággal. 
− Hohó! − mondta Bahrám sértetten. − Én elvégzem a 
részemet. Mindig is elvégeztem. Nélkülem egyikőtök sem 
tartana ott, ahol. Kell hozzá kurázsi, hogy a szeretetet 
helyezd a középpontba, amikor ugyanúgy tisztában vagy a 
dolgok állásával, mint bárki más! Dühöngeni könnyű, 
mindenki képes rá. Csinálni is valamit, az a nehéz, 
optimistának maradni, az a nehéz! Megőrizni szeretetet, az a 
nehéz. 
 
(…) 
 
A lövedék felrobbant – mondta –, és mind meghaltunk. 
Azóta a bardóban vagytok. Vagyunk, mindannyian. Ti úgy 
tesztek, mintha még nem volnátok ott, bár hogy miért 
ragaszkodnátok ahhoz a pokoli világhoz, amelyben élünk, el 
nem képzelhetem. Makacs alakok vagytok. Látnotok kell, 
hogy a bardóban vagytok, különben nem értitek, hogy mi 
történik veletek. végső soron egyedül a bardóbeli háború 
számít. A lelkünkért vívott küzdelem.” 
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