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Fő gon do la tom az volt, hogy ko runk ban a 
sok tu dás mi att meg fe led kez tek ar ról, hogy 
mi a lé te zés és mit je lent sen a ben ső ség.

Søren Kierkegaard

Sa ját ha lálunk fel tétlen bi zonyos sá ga ott rej tő zik min dennap jaink mé lyén. Et től lesz az 
em be ri lé te zés fel adat tá, me lyet va la mi kép pen mind annyi unk nak meg kell ol da nunk. 
Az em ber a szá mítás ba ve hető bol dogu lá si stra tégi ák kö zötti mér lege lésre, er kölcsi 
vá lasztá sok ra kény sze rül, me lyek nem füg getle nek má sok ha son ló dön té se itől. Az itt 
kö vetke ző írás e gon dola tok váz la tos ki fej té sét tar tal maz za.

Szub jek tív je len lét és tör té ne lem

1. „A lé te zés nem olyan do log, amit tá vol ról is el le het gon dol ni: hir te len, dur ván kell
rá tör nie az em ber re, meg kell ál la pod nia raj ta, egész sú lyá val a szí vé re kell ne he zed nie,
akár egy ha tal mas, moz du lat lan ál lat nak – vagy pe dig nin csen töb bé sem mi” (Sartre
1968: 226). „…[A] ha lál el vá laszt ha tat la nul ke ve re dik az élet tel, min den pil la nat ban
le het sé ges, hogy meg ha lok […] A ha lál az egyet len ki ke rül he tet len, a ha lál szí ne előtt
va ló lét az em ber tu laj don kép pe ni lét for má ja, mert ez nem lép he tő át, nem szün tet he tő
meg” (Heidegger 1927: 250).

Az em bert nem kül ső kör nye ze te mor zsol ja fel, ha nem sa ját bel ső élet erői szű kö sek. 
Az em be ri lé te zés is ön ma gá ban meg ala po zat lan. A vé ges ség nek és elég te len ség nek ez 
a fel is me ré se, a lét kér dést fel vet ve, sür ge tő kény szer ként ne he ze dik ránk, és egy új 
di men zi ót nyit meg előt tünk. Lé tün ket po ten ci á lis egész ként, a ha lál hoz elő re fut va, az 
örök ké va ló ság fe lől kezd jük szem lél ni.

2. El tá vo lít-e va jon ben nün ket ez az eg zisz ten ci á lis kér dés, mint ag gasz tó gond, a
min den nap ok tól? Vagy épp el len ke ző leg, fel fo koz za az ap ró tör té né sek je len tő sé gét is? 
Eset leg hét köz na pi cse le ke de te in ket épp a sür ge tő vá lasz adá si kény szer mo ti vál ja, hat ja 
át? Ön ma gam nak mint vé ges Én-nek a fel is me ré se egy meg osz tott vi lá got ál lít elém. Az 

A túl lé te zés él mé nye*
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em be ri eg zisz ten cia „magán-kívül-való-állás” (Heidegger), „nem-Én” (Fichte) is. Ön ma-
gam kény sze rű té te le zé sé vel szük ség kép pen ki zá rom ma gam egy raj tam kí vü li vi lág ból.

A vé ges ség nek és a meg osz tott ság nak eb ben az ál la po tá ban me rül fel a túl lé te zé si 
vágy: „Ke re sem azt a lé tet, ami nem csak el tű nés” (Jaspers 1932: 2). A túl lé te zés vá gya 
nem azo nos a to vábblé te zé sé vel: az zal, hogy hol nap reg gel is föl sze ret nénk kel ni. 
Ha nem az fo gal ma zó dik meg ben ne, hogy va la hogy ki ke rül jünk eb ből az egész di lem-
má ból. Va la hogy át lép hes sük Énünk kor lá ta it, hi dat ver hes sünk vi lá gunk ket té osz tott sá-
ga fö lött. A kül ső vi lág ra mint ob jek tum ra lé tem meg ala po zá sá hoz van szük sé gem.

3. E túl lé te zé si tö rek vés meg nyil vá nu lá sa az em be ri je len lét. Je len lé vő ként túl lé pek 
fi zi kai vagy bi o ló gi ai lé te zé se men. Elő ször is, a vi lá got a sa ját ko or di ná ta-rend sze rem 
sze rint ren de zem, mely nek kö zép pont já ban Énem van. A meg élt ség mint sze mé lyes 
múlt és a meg él he tő ség mint szub jek tív jö vő ala poz zák meg je len lé tem idő kép ze tét. 
Időm mind ig a jö vő fe lől te lik. Ugya nígy, a vi lág ról sa ját tér ké pem van: ahol már jár tam, 
ahol még le he tek, ahol az is me rő se im, dol ga im van nak. Eb ben a sa ját tér idő-ko or di ná-
ta rend szer ben vál to zó se bes ség gel moz gok. S ben ne a tör té né sek is szub jek tí ven sú lyo-
zód nak: oly kor egy érin tés minden nek új irányt szab hat. A sze mé lyes je len lét, mint 
Bachelard a lé te zés re mond ja, „nem mo no ton függ vény” (Bachelard 1997: 51). 

4. Idő kép ze te, vé ges sé gé nek fel is me ré se és túl lé te zé si vá gya foly tán, va ló szí nű leg 
csak az em ber nek van. A bi o ló gi ai élet fo lya mat ok nak ön ma guk ban vé ve nincs idő di-
men zi ó juk. A geo grá fi ai idő- és tér szá mí tás a je len lé vők meg ál la po dá sá nak ered mé-
nye. Nincs te hát tő lünk, em be rek től füg get len, ab szo lút és ob jek tív (tár gyi) ér vé nyes-
ség gel bí ró tér és idő. Nem élünk ugya nab ban a vi lág ban. A meg ál la po dá sos tér idő-ko-
or di ná ta rend sze rek ori gó já ban is egy-egy fel té te le zett sze mély áll (így a ke resz tény 
idő szá mí tá sé ban Krisz tus), aki nek a po zí ci ó ja a meg ál la po dá sok meg újí tá sá nak meg-
fe le lő en mó do sul. A sze mé lyes és meg ál la po dá sos ko or di ná ta-rend sze rek kö zöt ti 
transz for má ció a nyelv ben va ló sul meg. Va ló sá go san min den ki a sa ját, meg osz tott, 
kö zös ele me ket is tar tal ma zó vi lá gá ban él. (Én ezt ol va som ki Kierkegaard sír fel ira tá ból 
is: „Amaz Egyes”.) Ér zé ki leg nincs ál ta lá nos ter mé szet sem: szub jek tív ter mé sze tek 
van nak, me lye ket a nyelv és a mun ka se gít sé gé vel kö zös ne ve ző re ho zunk. Az a kö zös 
vi lág hal maz, amely ben együtt va gyunk és ame lyet fel osz tunk, lét meg ér té sünk és 
együtt mű kö dé sünk ter mé ke. 

5. Az em ber a tör té ne lem ben él, mi vel sa ját lé te zé se időbelileg nyi tott, és azt mint 
tör té nést éli meg (Heidegger 1989: 606). A tör té nel mi egy más utá ni ság vagy -előt ti ség 
kép ze te a min den kor je len lé vők kon szen zu sá nak a fo lyo má nya. „…[H]á rom idő van: 
je len a múlt ról, je len a je len ről és je len a jö vő ről” (Augustinus 1982: 365). És ahány 
kon szen zus, annyi fé le tör té ne lem, mely tör té nel mek se bes sé gét is ér tel mez het jük a 
ben ne je len lé vők tér- és idő-ko or di ná tá i nak a há nya do sa ként. 

6. Moltmann úgy ha tá roz za meg Is tent, mint „aki nek lé nye gi ter mé sze te a jö vő”, s „az 
em be ri élet re nem a múlt ból, ha nem va la hon nan a jö vő ből és odaföntről ki rótt ha ta lom” 
(Moltmann 1974: 16). Lé tünk nyi tott sá ga foly tán va gyunk haj la mo sak ar ra, hogy alap ve-
tő en jö vő ori en tál tan vi sel ked jünk. Schopenhauer vi szont úgy fo gal maz, hogy „csak Egy 
je len van és az mind ig lé te zik”, és eb ből a je len lét ből va ló já ban le he tet len ki es nünk: „az 
idő, mely ben nem le szek, ob jek tí ve [a meg ál la po dá sos idő ben – H. S.] el fog kö vet kez ni, 
szubjektíve azon ban nem áll hat be so ha” (Schopenhauer 1992: 26, 33). A sze mé lyes 
je len lét vé ge, a ha lál nem olyan do log, ami után va la mi lyen hát ra ha gyott, ér zé ki ob jek-
tív-tár gyi to vább lé te zés még kö vet ke zik. Ve lem együtt nem-Énem is meg hal. Ennyi ben 
min den ki egy sze mély te len örök ké va ló ság re a li tá sa nél kül él. Ezért is mond hat juk, hogy 
min den em ber mint egy idő di men zió nél kül van je len ugya nab ban a lét ben.
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Az em be ri fel adat

7. „Az eti kai em ber szá má ra te hát a kö te les ség nem ön ma gán kí vül, ha nem ön ma gá ban 
van. […] Aki eti ka i lag él, an nak ön ma ga a sa ját fel ada ta ként je le nik meg” (Kierkegaard 
1982: 42). A túl lé te zés vá gya ar ra kész tet ben nün ket, hogy fel ada tot ad junk ma gunk nak. 
Az az, Kant ki fe je zé sé vel él ve, em pi ri kus lé nyünk től meg kü lön böz te tet ten intelligibilis 
(ér zék fe let ti)-er köl csi lény ként (is) él jünk. Vagy, mint Jó zsef At ti la ír ja:

„Mi ért le gyek én tisz tes sé ges? Ki te rí te nek úgy is!
Mi ért ne le gyek tisz tes sé ges! Ki te rí te nek úgy is.”

Az em ber vá laszt je len lé te kü lön bö ző, le het sé ges al ter na tí vái kö zött, „mo rált vá laszt-
va al kot ja meg ön ma gát…” (Sartre 1991: 72). A túl lé te zés él mé nyé nek el éré sé re va ló 
tö rek vés de ter mi nál ja a mo rá lis dön tést. Er köl csi kö te les sé gem ön ma gam iránt, hogy 
va la mi kép pen je len le gyek, be kap cso lód jam a je len lét be. „A fel tét len pa rancs for rá sa […] 
ben nem van”, s „úgy ér ke zik hoz zám, mint iga zi lé tem nek me rő ben min den na pi lé tem-
hez cím zett pa ran csa. Ön ma gam tu da tá ra éb re dek, an nak tu da tá ra, aki va gyok, aki nek 
len nem kel le ne… Ez az imperativusz előbb re va ló min den cél nál: ez de ter mi nál min den 
célt. Ép pen ezért nem tár gya, ha nem for rá sa aka ra tunk nak” (Jaspers 1989: 60–61).

8. De a mo rá lis dön tés kény sze ré vel együtt jár-e mind ig a vá lasz tás sza bad sá ga is, a 
meg bíz ha tó je len lét-al ter na tí vák ki mun kál ha tó sá gá val? Kant szá má ra ez nem volt két sé-
ges: „Az aka rat au to nó mi á ja az összes mo rá lis tör vény és a ne kik meg fe le lő kö te les sé-
gek egye dü li el ve” (Kant 1991: 51). Sartre is úgy fo gal maz, hogy a vá laszt ha tó ér té ke ket 
ma ga az em ber té te le zi, épp eb ben áll sza bad sá ga (Sartre 1991: 75). Má sok úgy gon dol-
ták, hogy a mo rá lis ér ték té te le zés és az élet el vek re vo nat ko zó sza bad vá lasz tás csak egy 
szubjektíve és tör té nel mi leg vál to zó meg él he té si mi ni mum fö lött kez dő dik. S ezt a 
meg kí vánt élet szín vo na lat tö me ge sen, a „gaz da go dá si ha tás” (Lane 1991) ré vén, az ipa ri 
tár sa dal mak ban te rem tik meg. Va la hol Gorkij is ír ar ról, hogy ta lán el jön majd egy szer 
az az idő, ami kor már nem az lesz a kér dés, hogy mi ből élünk, ha nem az, hogy mi ért. 
S csak ek kor tól le het igaz Sartre té te le: „az em ber sem mi más, mint ami vé ön ma gát 
te szi” (Sartre 1991: 37). Ad dig azon ban alap ve tő en hasz nos nak kell len nünk a má sok és 
a ma gunk meg él he té se szem pont já ból.

Bentham és az ipa ri for ra da lom óta az élet fenn tar tást szol gá ló ha szon el vű sé get 
do mi nán san az em ber tu laj don kép pe ni mo rá lis vá lasz tá sát meg elő ző, vál toz tat ha tat lan 
ter mé sze ti sa já tos sá ga ként ke zel jük – bár Kan tot kö vet ve, aki sze rint az ön fenn tar tás 
szük ség le te „ön ma gá ban nem ala poz hat meg kö te les sé get” (Kant 1991: 563), szá mo san 
ké tel ked tek eb ben a „vál to zat lan em be ri ter mé szet ben”. 

9. Itt a ha szon el vű sé get és az ér te lem ve zé rel te kö te les ség tel je sí tést egya ránt a túl lé-
te zés él mé nyé hez el jut ta tó le het sé ges stra té gi ák nak te kin tem, me lyek egy for mán mo rá-
lis vá lasz tás tár gyai. Az Én és a nem-Én kö zött meg pró bál ha tunk hi dat ver ni bel ső erő-
ink ki ve tí té sé vel (Én-ön meg va ló sí tás) vagy a kül vi lág él ve ze té vel, ön ma gunk ba-ol vasz tá-
sá val. De gon dol kod ha tunk Kierkegaard-t kö vet ve úgy is, hogy az em ber sa ját ere jé ből 
csak tra gi kus hős le het, s e vi lá gi stra té gi á kat kö vet ve nem jut hat el a túl lé te zés él mé-
nyé hez – így, ezek ről le mond va, a „hit lo vag já vá” vál ha tunk. Meg kí sé rel het jük a túl lé te-
zé si vágy el foj tá sát is, amely tra di ci o ná li san fő ként a ke le ti élet el vek ben lel he tő fel. A 
mo rá lis vá lasz tás kény sze re elő li el me ne kü lés mo der nebb meg nyil vá nu lá sai pél dá ul a 
dep resszió, a dro gok él ve ze te vagy eny hébb fo kon a tö meg kul tú ra „nem ve gyi ere de tű 
szel le mi ká bí tó sze re i nek” (Magyari Beck 1997) se gít sé gé vel va ló „ki kap cso ló dás”.

10. Ha nincs elég erőm az em be ri fel adat tel je sí té sé vel já ró fe le lős ség hor do zá sá ra, 
te remt he tek ma gam nak il lu zó ri kus kül ső tá masz té ko kat. A ter mé sze ti né pek nek er re 
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még nincs iga zán szük sé gük, mi vel ná luk még ke vés sé je le nik meg a vi lág, a lé te zés 
ket té osz tott sá ga Én-re és nem-Én-re, tag ja ik nem kü lö ní tik el ma gu kat a ter mé szet től 
(Jung 1995). Ugyan csak Jung hang sú lyoz za a krisz tu si ke reszt ség fon tos sá gát az em be-
ri ség lel ki fej lő dé se szem pont já ból, amennyi ben ez „nyújt ja az egyé ni, va ló sá go san 
lé te ző lel ket” (Jung 1995: 74). S ez az egyén szem be sül ké sőbb az eg zisz ten ci á lis kér-
dés sel: „Fo gal mam sincs ró la, ki he lye zett be le eb be a vi lág ba, sem ar ról, mi ez a vi lág, 
és mi va gyok én ma gam… Egye bet sem lá tok, csak vég te len sé ge ket, ame lyek úgy zár-
nak ma guk ba, mint va la mi pa rányt, mint egy so ha vissza nem té rő pil la na tig tar tó 
ár nyé kot. Csak annyit tu dok, hogy nem so ká ra meg kell hal nom, de ép pen ez az el ke-
rül he tet len ha lál az, amit a leg ke vés bé is me rek” (Pas cal 1996: 54). Ha a vi lág ket té osz-
tott sá gát csak kép ze tes nek ve szem, és ma ga mat egy örök ké va ló kül ső ha ta lom alá 
ren delt nek te kin tem, meg al kot tam ma gam nak Is ten kép ze tét, és rá ru ház ha tom dön té-
si fe le lős sé ge met. S eb ben a hit ben osz toz ha tom má sok kal, az azo nos val lás hoz és 
Is ten hez tar to zók kal.

11. A poszt mo dern kor egyik leg fon to sabb vo ná sá vá vál hat az, ha az em ber egy re 
in kább érez ma gá ban erőt és el szánt sá got ah hoz, hogy szem be néz zen az eg zisz ten ci á lis 
kér dés sel – foly tat va a szók ra té szi vagy az em bert „ha lan dó Is ten nek” ne ve ző arisz to te-
lé szi ha gyo mányt. Ide tar to zik Aquinói Szent Ta más nak az a té te le, mely sze rint az 
em ber „ön ma gá nak az oka”, mi vel sza ba don cse lek szik. A 18. szá zad ban Butler meg ál-
la pít ja, hogy „az em ber […] tu laj don ter mé sze té nél fog va tör vény ön ma ga szá má ra […]” 
(Butler 1977: 261). És az zal a kanti gon do lat tal, hogy az ész in kább ön ma gá ban, mint-
sem a kül ső vi lág ban nyer he ti meg a tel jes sé get, az em ber föl váll al ja az eg zisz ten ci á lis 
kér dés re vo nat ko zó mo rá lis dön tés fe le lős sé gét. Ez nyil vá nul meg, in kább ne ga tív él lel, 
a ké sőb bi val lás kri ti kák ban, és fe je ző dik be az zal a heideggeri tö rek vés sel, mely az 
em ber lét től va ló el ide ge ne dett sé gé nek a fel ol dá sá ra irá nyul; an nak meg fo gal ma zá sá val, 
hogy az em ber a ma ga lé te zé sét lét meg ér té sé nek meg fe le lő en ter ve zi el és va ló sít ja meg, 
te hát ma gát ter ve zi el, ve ti föl (vö.: Nyí ri 1998: 425). Az em be ri cse lek vést et től kezd ve 
nem egy transz cen den tá lis ha ta lom előt ti ár tat lan ság vagy bű nös ség, ha nem a sa ját dön-
té sei iránt ér zett fe le lős ség hat ja át. És meg fo gal ma zó dik, hogy „min den egyes sze mély 
szá má ra adott egy fel is mer he tő, sza bad szfé ra” (Hayek 1992: 71), me lyen be lül em be ri 
fel ada tát sa ját ma gá nak kell konk re ti zál nia és meg ol da nia.

Bol dog ság és túl lé te zé si stra té gi ák

12. A ci vi li zált em bert za var ja, ír ja Jung, ha eg zisz ten ci á já nak kor lá ta i val kény sze rül 
szem be sül ni, „hisz ez eset ben ok kal sej lik fel az a konkluzió, hogy alap já ban vé ve fe les-
le ges az a tö rek vé se, hogy ur al ja a vi lá got” (Jung 1995: 73). Ki e lé gül het-e egyál ta lán a 
túl lé te zé si vágy?

Az em ber sza ka dat lan tö rek vés ar ra, hogy meg fe lel jen en nek a ki hí vás nak. S a bol-
dog ság az itt vá zolt meg kö ze lí tés ben az a több nyi re idő le ges ál la pot, ami kor a túl lé te zés 
él mé nyé ben ré sze sül. Ma gát ek kor je len va ló nak, Schopenhauer ki fe je zé sé vel él ve a 
va ló ság min den ere jé vel fel ru há zott nak tud ja és ér zi.

Bel ső mo ti vá ci ót ér zünk te hát ar ra, más szó val ér de kel tek va gyunk ab ban, hogy bol-
do gok le gyünk. Ez ön ér de künk tar tal ma, mely nek kü lön bö ző meg nyil vá ní tá si for mái 
ala kít ha tók – ala kul tak ki. A bol dog ság hoz az iga zi ki in du ló pon tunk, Arisz to te lész meg-
kü lön böz te té sé vel él ve, nem a má sok ra vo nat koz ta tott ön zés, ha nem az ön sze re tet: 
ami kor az em ber mind ig azt igyek szik ön ma gá ban szol gál ni, ami ben ne a leg be cse sebb 
(vö.: Nyí ri 1994: 108).
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Köz hely, hogy a bol dog sá got több fé le mó don ke res het jük. Az ön sze re tet ér vé nye sí té-
sé nek for má ja te hát meg vá laszt ha tó, az er re vo nat ko zó er köl csi dön tés meg elő zi a ki vá-
lasz tott al ter na tí ván be lü li gaz da sá gi optimalizációt. A ma ural ko dó köz gaz da sá gi szem-
lé let ben az eti ka csak az el osz tás sal kap cso lat ban vagy a ki zá ró lag ha szon el vű nek fel té-
te le zett ön ér dek kö zös sé gi nor mák ál ta li be fo lyá so lá sa kap csán ke rül szó ba (lásd pl. 
Hausman és McPherson 1996), de csak azért, mert imp li cit mó don föl té te le ző dik az 
ön sze re tet meg nyil vá nu lá si for má já ra vo nat ko zó elő ze tes mo rá lis dön tés.

13. Az em ber alap ve tő en bol dog ság ban szű köl kö dik. Szub jek tív vi lá gunk ket té osz tott-
sá gán tény le ges és il lu zó ri kus mó do kon egya ránt meg kí sé rel he tünk fe lül emel ked ni. 
Mint Heidegger em lí ti, az ag gó dás a sem mi től sok fé le kép pen meg nyil vá nul hat: al ko tó-
erő ként, pá nik és rom bo lás for má já ban (vö.: Nyí ri 1998: 427), de, mint már érin tet tük, 
él ve ze tek ke re sé sé ben vagy transz cen den tá lis erők ben va ló hit ben is. A két tény le ges, 
egy mást ki egé szí tő alap stra té gia: a nem-Én el sa já tí tá sa, ön ma gam ba vo ná sa, il let ve bel-
ső erő im kül vi lág ba ve tí té se, ön ma gam meg va ló sí tá sa. Az egyik hez a kül ső él ve ze té nek 
(s a ja vak ban va ló szű kös ség nek) az él mé nye, a má sik hoz a ma gam vá lasz tot ta kö te les-
ség tel je sí té sé nek (mely ben alap ve tő en bel ső erő im a kor lá tok) az él mé nye kap cso ló dik. 
Az össze tett, több fé le ér té ket té te le ző ön sze re tet ben a fo gyasz tá si és al ko tá si szen ve dély, 
a transz cen den tá lis hi tek és a már em lí tett el me ne kü lé si tak ti kák bi zo nyos arány ban 
ke ve red het nek. Az ezek kö zöt ti mér le ge lés és mo rá lis vá lasz tás al ter na tív költ sé gét „fel-
ál do zott bol dog ság nak” te kint het jük.

14. Az ipa ri tár sa dal mak do mi náns túl lé te zé si stra té gi á ja az egyé ni és/vagy kö zös sé-
gi jó lét re tö rek vés, az az a kül ső vi lág szá munk ra-va ló sá gá nak, hasz nál ha tó sá gá nak 
fo ko zá sa. E vá lasz tás sze rint a gaz da sá gi dön té sek nek vég ső so ron a fo gyasz tói ha szon-
él ve ze tek ma xi ma li zá lá sát kell szol gál ni uk. A túl lé te zés él mé nyét ke res ve az em ber 
mi nél so kol da lúb ban, egy re több fé le ter mék és szol gál ta tás for má já ban igyek szik sa ját-
já vá ten ni a nem-Ént. „A gyö nyör örök ké va ló ság ra tör, mély sé ges mély örök ké va ló ság-
ra” (Nietz sche: Bor dal). Vagy, mint a leg újabb Astra rek lám szö veg ében ki fe je ző en áll: 
„Örök em be ri tu laj don ság: vágy ni az el ér he tet len re. Bir to kol ni mind azt, ami le het sé-
ges. Sőt, oly kor még töb bet is. Az Opel szá má ra az ön óha ja pa rancs…” Az em be ri 
je len lét gaz da gí tá sá ra va ló tö rek vés itt te hát a ja vak és szol gál ta tá sok szű kös sé gé nek 
for má já ban mu tat ko zik meg. Az ed di gi gon do lat me net alap ján té ves nek mi nő sít he tő 
az a fel te vés, mely az élet él ve ze té re va ló tö rek vést, a gyö nyö rök és fáj dal mak ha szon-
el vű mér le ge lé sét ani má lis ter mé sze tű nek te kin ti (lásd Anzenbacher 1993: 330; 
Crouch 1979: 2). Épp így nem ki elé gí tő Hobbesnak és má sok nak az a ré geb bi gon do la-
ta, hogy az em ber a dol go kat az ön fenn tar tás ra irá nyu ló alap ve tő tö rek vé se szem pont-
já ból mi nő sí ti kel le me sek nek vagy kel le met le nek nek. A pusz ta ön fenn tar tás nem ala-
poz meg túl lé te zé si vá gyat és em be ri ci vi li zá ló dást. 

15. A ha szon el vű em ber től meg kü lön böz tet het jük az al ko tás vágy tól ve zé relt em ber 
el vont mo dell jét. Utób bi a vé ges sé ge aló li fel ol dást bel ső erő i nek ki ve tí té sé ben ke re si, s 
a gaz dag sá got alap ve tő en hu mán tő ké jé nek gya ra pí tá sa ként ér tel me zi. Ami a ha szon el-
vű em ber szá má ra cél (a fo gyasz tá si él ve ze tek nö ve lé se), az ná la esz köz és meg for dít va: 
sa ját al ko tó ere jét nem ke ze li csak ha szon el vű vá gyak ki szol gá ló ja ként, pusz ta fak tor ként 
(lásd er ről bő veb ben Hor váth 1996, 1997). Az al ko tás sze re tő stra té gia lé nye ge már 
Arisz to te lész nél föl is mer he tő: a bol dog ság olyan te vé keny ség, amely ben az em ber leg-
ki vá lóbb ké pes sé ge irá nyul a leg ki vá lóbb tárgy ra. Lé vén a leg ki vá lóbb em be ri ké pes ség 
az ész, az em ber bol dog sá ga az éssze rű, az ész nek meg fe le lő te vé keny ség (vö. Nyí ri 
1994: 104). A Scitovsky ál tal nyer ses sé ge mi att bí rált (Scitovsky 1990) pu ri tán eti ka 
alap el ve ta lán így is meg fo gal maz ha tó: nem azért dol go zunk, hogy él jünk, ha nem azért 
élünk, hogy dol goz zunk. Te kint sük Shaftesbury gon do la tát: „Kü lö nös haj lam él ben-
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nünk ar ra, hogy al ko tók le gyünk, he ves vágy, hogy leg alább is mer jük azt a fo gást vagy 
tit kot, amellyel a ter mé szet min dent lét re hoz. […] Ha is me red, a ter mé szet ura vagy […]” 
(Shaftesbury 1977: 77), és Marx 11. Feuerbach-tézisét: „A fi lo zó fu sok a vi lá got csak 
kü lön bö ző kép pen ma gya ráz ták, de a fel adat az, hogy meg vál toz tas suk” (Marx és En gels 
1949: 401). Az al ko tó em ber nek a túl lé te zés él mé nyé ben va ló ré sze se dé sé re utal Russell 
is: „Va la mi fel épült és meg ma rad, mint egy em lék mű, ami kor a mun ka be fe je ző dik” 
(Russell 1930: 212).

16. Alap mo ti vá ci ó ját te kint ve a posztindusztrialista ér té ke ket hor do zó, al ko tó em ber 
ön ma gát nem ki elé gí tet len fo gyasz tá si szük ség le te i nek gyűj te mé nye ként, ha nem al ko-
tó ké pes sé gei, le het sé ges al ko tá sai sum má ja ként de fi ni ál ja. Bol dog sá gát jel lem ző en 
nem a tár gyi vi lág el tün te té sé ben, ha nem lét re ho zá sá ban ke re si. Míg a ha szon el vű 
em ber ál do zat nak te kin tett mun ká já ért kül ső, tár gyi ju tal ma kat vár, ő a lét re ho zott al ko-
tá sok ban sa ját bel ső erő it szem lé li. Ha al kot hat, ez zel ön ma gát ju tal maz za, és mun ká-
já val nem csak szol gál ni, ha nem ra gyog ni is akar.

17. Köz vet len előd je, az ipar ko dó em ber, aki a 18. szá zad óta meg ha tá ro zó sze rep lő-
je a tör té ne lem nek, alap ve tő en a ha szon el vű túl lé te zé si stra té gi át vá lasz tot ta és kö ve ti. 
Ró la min táz ta a köz gaz da ság tan a Homo Oeconomicus el vont mo dell jét. Ez zel a mo rá lis 
vá lasz tás sal a bol dog ság ke re sé se a jó lét nö ve lé sé nek a kér dé sé re szű kült. De, mint az 
ed di gi ok fej tés ből kö vet ke zik, a main stream köz gaz da ság tan csak azért te kint he ti ma gát 
ér ték men tes tu do mány nak (lásd pél dá ul Robbins 1982), mert imp li ci te elő fel té te le zi a 
ha szon el vű sé get ki zá ró la gos túl lé te zé si stra té gi á vá eme lő er köl csi dön tést (ez a szo ci a-
lis ta po li ti kai gaz da ság tan ok ese té ben a kom mu niz mus épí té sé nek transz cen den tá lis, 
kö zös ügyé ben va ló fel ol dó dás sal is ki e gé szült). Kant meg fo gal ma zá sát osz tom itt: 
nem a bol dog ság, a jó ke re sé se ha tá roz za meg az er köl csi tör vényt, ha nem meg for dít va 
(Kant 1991: 89).

Az in duszt ri a liz mus a ben ne élők túl lé te zé si vá gyá tól át hat va fel ál doz ta, vagy leg alább-
is egy szűk te rü let re kor lá toz ta az al ko tás sze re tő stra té gi át a ha szon él ve zet ke re sé sé vel 
szem ben. Az ipa ri em ber – mi nél kép zet le nebb, an nál in kább – a hasz nok nö ve ke dé sé-
ért al ko tá si le he tő sé ge i nek pe ri fé ri á ra szo ru lá sá val fi zet. Ugya nak kor, a gaz da go dá si 
ha tás kö vet kez té ben az in duszt ri a liz mus meg is te rem ti a bol dog ság komp le xebb ér tel-
me zé sé nek, a túl lé te zé si stra té gi ák kö zöt ti er köl csi vá lasz tás fel ve tő dé sé nek a szé le sebb 
kö rű le he tő sé gét. Azt az ál la po tot, ami kor a több pénz már nem fel tét le nül bol do gít, 
ami kor kü lönb ség kezd mu tat koz ni a „jó lét” és a „jó élet” kö zött, s az utób bi hoz már 
nem csak egyet len út, a gaz da sá gi nö ve ke dés biz to sí tá sa ve zet (Lane 1991, 1994). „[K]
öze le dünk egy, az élet stí lu sok bő vü lő sok fé le sé gé vel jel le mez he tő tár sa da lom hoz, 
amely ben több faj ta ér ték rend ver se nyez egy más sal” (Gundelach 1992: 318).

Em be ri kap cso la tok: ön zés és ba rát ság

18. Em ber tár sa ink kal együtt mű kö dünk je len lé tünk meg va ló sí tá sá ban, és meg oszt juk ve - 
lük túl lé te zé sünk él mé nyét. Köl csö nö sen egy más nem-Énjében fog la lunk he lyet. Az ott 
lé vő töb bi do log hoz ké pest a má sik em ber hez meg kü lön böz te tett vi szo nyunk van: ugyan-
azt a túl lé te zé si mo ti vá ci ót, je len lét re-tö rek vést is mer jük fel ben ne. „Ez az együt tes jel-
le gű világban-benne-lét az alap ja an nak, hogy a vi lá got már min den kor meg osz tom má - 
sok kal” (Heidegger 1989: 247). Ré gi fel is me rés, hogy em be ri kap cso la ta ink nem bi o ló-
gi ai kö te lé kek. A tár sa da lom nem is egy ke rí tés sel kö rül ha tá rolt egész, ame lyen be lül 
min den ki nek meg kell ta lál nia a ma ga he lyét. Az együttes-benne-lét azon ban nem ugyan-
ab ban a sze mé lyes vi lág ban van – ha nem a meg ál la po dá sos, együtt mű kö dés sel ter melt 



 replika 155 replika 155

kö zös vi lág ban. Szük sé günk van egy más ra ah hoz, hogy sa ját em be ri fel ada tun kat tel je-
sít sük, és társiasságunk eb ből a köl csö nös szük ség let ből for má ló dik ki. 

19. Mint ahogy nincs a mo rá lis dön tés előt ti, azt meg ala po zó em be ri ter mé szet, ugyan-
így nem lé te zik az in duszt ri a liz mus ge ne zi sé nek idő sza ká ban elő sze re tet tel em le ge tett 
„ter mé sze ti ál la pot” sem. Az eg zisz ten ci á lis kér dés sel va ló szem be né zés után egy más-
sal va ló kap cso la ta in kat vá lasz tott túl lé te zé si stra té gi á ink sze rint ala kít juk. Ha szon el vű-
ség re tö re ked ve a má sik em bert alap ve tő en hasz nál ni akar juk, és mi ma gunk is szá má-
ra hasz nos szol gál ta tá sok ra tö rek szünk: „Olyan le szek, ami lyen nek te kí vánsz” (Fromm 
1947). Gaz da sá gi cse lek vé se ink ben, vagy ha há zas tár sat vá lasz tunk, és gyer me ke ink 
szá má ról dön tünk, mind ig egy be vet jük a nyer he tő és fel ál do zott hasz no kat, és en nek 
alap ján igyek szünk a szá munk ra leg ked ve zőbb al ter na tí vát meg ta lál ni (vö. Becker 1976; 
McKenzie és Tullock 1978). Az üz le ti élet ben el ső sor ban „kap cso la tok ra” és nem ba rát-
ság ra tö rek szünk, büsz kék va gyunk pro fi szel le mi sé günk re (ar ra pél dá ul, hogy jó zan 
szá mí tás sal ural kod ni tu dunk ér zel me in ken). S e meg kö ze lí tés ben a bi za lom azért fon-
tos, mert csök kent he ti szá munk ra a koc ká za tot és a tranz ak ci ós költ sé ge ket. 

20. Et től el té rő en, az ön meg va ló sí tó stra té gi á nak meg fe le lő en ír ja Kant: „… az eszes 
lény csak olyan szán dék nak vet he tő alá, ame lyet a sa ját aka ra tá ból fa ka dó tör vény tesz 
le he tő vé. So ha sem hasz nál ha tó pusz ta esz köz ként, mind ig cél nak is kell te kin te ni” 
(Kant 1991: 117). Marx sze rint a ha szon el vű ség egy más köl csö nös ki zsák má nyo lá sá hoz 
ve zet, amely ben az egyé nek nem gya ra pí ta ni, ha nem ki hasz nál ni akar ják egy mást 
(Marx 1970). Még ko ráb ban pe dig Butler így fo gal maz: „Az em ber ben meg van a jó aka-
rat ter mé sze tes prin cí pi u ma, ami bi zo nyos mér té kig ugya naz a tár sa da lom szá má ra, 
ami az ön sze re tet az egyén szá má ra” (Butler 1977: 271–272). Az al ko tás sze re tő em ber a 
má sik ban, mint a szü lő a gyer me ké ben, a sa ját erő i nek, ter ve i nek a meg va ló su lá sát sze-
ret né lát ni. A má sik lé te zé sé ből egy faj ta ön iga zo lást nyer, si ke rei őt is ins pi rál ják, ba rát-
sá gá ból erőt me rít. Mint Lane em lí ti, a ba rát ság po zi tív össze gű já ték, mely ben min den 
érin tett nyer het (Lane 1994: 529). Ma rad va a gaz da ság szű kebb te rü le tén: az ön meg va-
ló sí tó em ber szá má ra nem csak az a fon tos, hogy mi lyen hasz nos az ál ta la meg vá sá rolt 
ter mék vagy szol gál ta tás, ha nem az is, hogy azt mi lyen kö rül mé nyek kö zött hoz zák 
lét re, nyújt ják em ber tár sai. És el té rő en a fen tebb em lí tet tek től, a szo ci ál pszi cho ló gu sok 
sze rint és ta lán a köz na pi vé le ke dés sze rint is fel te he tő en ép pen ott kez dő dik az iga zi 
sze re lem, ahol az egy más szá má ra va ló hasz nos ság köl csö nös mér le ge lé se vé get ér 
(Myers 1996; Forgas 1989). Ba rá ti kap cso la ta ink ra is in kább a re cip ro ci tás, mint sem az 
elő nyök és hát rá nyok pi a ci tí pu sú egy be ve té se a jel lem ző

21. Egy más hoz va ló vi szo nya ink ban is ezek a túl lé te zé si alap stra té gi ák ke ve red het-
nek-ke ve red nek, ki e gé szül ve a már ko ráb ban em lí tett transz cen den tá lis jel le gű tö rek vé-
sek kel (val lá si kö zös sé gek, szent po li ti kai cé lo kat kö ve tő moz gal mak stb.). Van olyan 
véle mény is, mely sze rint a fáj da lom, a kö zö sen át élt szen ve dés az egyik leg fon to sabb 
kap cso lat te rem tő té nye ző (Unamuno 1989). A já ték el mé le ti vizs gá ló dá sok egyik fon tos 
terü le te a kü lön bö ző stra té gi ák egy más ra ha tá sá nak, le het sé ges ki me net ele i nek mo del-
le zé se (Frank 1988). Az egyes ese tek ben ezek har mo ni ku san ki egé szít he tik, de he lyet-
te sít he tik is egy mást – a szo ci ál pszi cho ló gu sok vé le mé nye pél dá ul meg egye zik ab ban, 
hogy a pénz szer zé si tö rek vés egy bi zo nyos mér té ken túl a ba rá tok, a meg hitt kap cso la-
tok hi á nyát igyek szik kom pen zál ni (Lane 1994: 532).

22. A fej lett ipa ri or szá gok ban, ame lye ket „hi deg tár sa dal mak nak” is ne vez nek 
(Simmel 1950: 412), meg fi gyel he tők és egyes fel mé ré sek sze rint a hat va nas évek óta 
nö ve ked ni lát sza nak a ha szon el vű kap cso la tok ra tö rek vés ba rát ság fel ál do zás ban mért al - 
ter na tív költ sé gei. Az utób bi év ti ze dek ben egyik tü ne te volt en nek a dep resszi ós meg be-
te ge dé sek szá má nak és rész ará nyá nak je len tős emel ke dé se, kü lö nö sen a fi a ta lok kö ré-
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ben (Goleman 1992; Lewis 1993). Ez mind az egyé nek re, mind a kör nye ze tük ben lé vők-
re, mind pe dig a tár sa da lom jó lé ti rend sze re i re je len tős pénzbeni és nem pénzbeni 
ter he ket ró (Lane 1994: 529). A csak ha szon el vű individualizációs tö rek vé se kért az 
egyé nek az egy más kö zöt ti meg hitt ség fel ál do zá sá val is fi zet nek. A poszt mo dern ér ték-
vá lasz tá si plu ra liz mus az em be ri kap cso la tok gaz da gí tá sá nak is új esélyt ad hat.

23. Az el múlt évek ben Ke let-Kö zép-Eu ró pá ban mi is meg ta pasz tal hat tuk, hogy ba rá-
ta in kat sok szor túl zott ha szon el vű sé günk mi att ve szít jük el. Vagy pe dig, a Tát rai Band 
egyik dal szö veg ét idéz ve, ők vál nak „jó íz lé sű pénz em ber ré”, és „hosszú éve ken át el lop-
ják a hi tün ket és a lel kün ket”. Tér sé günk ben a ha szon el vű ön zés do mi náns sá vá lá sa az 
eg zisz ten ci á lis kér dés re adott mo rá lis vá lasz tá sok ban ala po san át ren dez te az em be ri 
kap cso la to kat. Csak egy szél ső sé ges pél dát em lít ve: a haj da ni szta ha no vis ta trak to ros-
lány-pél da ké pek uno ká i ból így let tek má ra pros ti tu ál tak Bu da pest ut cá in. Ki es ve a 
ko ráb bi, po li ti ka i lag for mált kény szer kö zös sé gek ből, igye kez ve fel szí nen ma rad ni a 
ha szon el vű küz de lem ben, sok szor meg ri ad tan csak egy más hoz me ne kü lünk – s 
ma gunk sem tud juk, mik is len né nek azok a po zi tív ér té kek, ame lye ket má sok ban 
ke res het nénk.

Las san ta lán, he lyün ket va la hogy sta bi li zál va, majd ké pe sek le szünk rá, és meg is 
te het jük, hogy egy más hoz va ló vi szo nya in kat több fé le ér ték men tén és har mo ni ku sab-
ban ala kít suk. Hogy az egyé ni sor sunk meg for má lá sá ra te rem tett eséllyel él ve meg oszt-
has suk egy más sal az együtt lé te zés örö mét is.
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