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DÃ©nes Albert
RÃ¶vid, inkÃ¡bb tisztÃ¡zÃ³ jellegÃ» tanulmÃ¡ny ez, de az elkÃ¶vetkezÃµ, a metafizikai munkÃ¡rÃ³l
szÃ³lÃ³ tÃ©makÃ¶r elÃµkÃ©szÃ-tÃ©sÃ©nek is tekinthetÃµ.
Ha azt mondanÃ¡m, hogy a szabadsÃ¡g a legfÃ©lreÃ©rtettebb metafizikai Ã©rtelmÃ» Ã©s
jelentÃµsÃ©gÃ» szÃ³, akkor tÃ©vednÃ©k. Van nÃ©hÃ¡ny metafizikai Ã©rtelmÃ» Ã©s jelentÃµsÃ©gÃ»
szÃ³, mint a szeretet, az Ã©rtelem, a szabadsÃ¡g, az egÃ©szsÃ©g, hogy csak a legfontosabbakat emlÃ-tsem,
Ã©s e szavak mind egy metafizikai lÃ©nyeg, az egysÃ©g lÃ©tminÃµsÃ©gÃ©nek erÃµterÃ©ben
mozognak. Nem azÃ©rt metafizikai szinonÃ-mÃ¡k e szavak, mert jelentÃ©stanilag felcserÃ©lhetÃµek egy
valamire valÃ³ utalÃ¡s tekintetÃ©ben, hanem azÃ©rt, mert azon lÃ©tÃ¡llapot szavai, ahol az igazi egysÃ©g
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sa a cÃ©l. E szavak nem csak, hogy fÃ©lre vannak Ã©rtve, hanem sok esetben pontosan
igazi szellemi termÃ©szetÃ¼kkel ellentÃ©tes mÃ³don vannak kihasznÃ¡lva, pÃ©ldÃ¡ul manipulÃ¡ciÃ³ra.
RÃ¶viden, vannak, akik visszaÃ©lnek a szÃ³val. A szabadsÃ¡gnak, valamint az Ã©rtelemnek a
lÃ©nyegÃ©t sokan Ã©s sokat kerestÃ©k az idÃµk folyamÃ¡n. EllentmondÃ¡sos megfogalmazÃ¡sok
keletkeztek, mert mindigis az ember hatalmi lehetÃµsÃ©gei voltak a rejtett mozgatÃ³k. Az emberisÃ©g,
legalÃ¡bbis szÃ¡mos tagja Ãºgy vÃ©lte, hogy nem csupÃ¡n az objektÃ-vkÃ©nt felfogott termÃ©szetet,
kÃ¼lvilÃ¡got kell leigÃ¡znia ahhoz, hogy Ã©letben maradhasson, hanem az emberisÃ©g tÃ¶bbi tagjÃ¡t is.
A szabadsÃ¡gnak, az Ã©rtelemnek, a morÃ¡lnak, a tudÃ¡snak olyan Ã©rtelmezÃ©sei szÃ¼lettek meg, hogy
azok szelektÃ-ven tudjanak korlÃ¡toltak lenni. Az Ã©rtelmezÃ©s kiagyalÃ³inak mindigis lehetÃµsÃ©geket
jelentettek, a tÃ¶bbieknek kÃ¶tÃ¶ttsÃ©get, determinÃ¡ciÃ³t. Olyan asszociÃ¡ciÃ³kba rÃ¡ngattÃ¡k bele
gyakran a gyanÃºtlan embert, amely asszociÃ¡ciÃ³k tÃ¶kÃ©letesen alaptalanok. Azt lehetne mondani, hogy a
hatalmi irÃ¡nyultsÃ¡gÃº ideolÃ³giÃ¡k voltak a fÃ©lrevezetÃ©s erÃµi. De nem helyes Ã-gy. A hatalmi
irÃ¡nyulÃ¡snak, mint beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡snak a fÃµ eszkÃ¶ze mindigis az ideolÃ³giÃ¡ba csomagolt rossz,
helytelen tudÃ¡s volt. Csak Ã-gy lehetett a mÃ¡sik emberrel az igazi, metafizikai antropolÃ³gia
megismertetÃ©se helyett megetetni egy hitvÃ¡ny emberkÃ©pet, amely nem is igazi emberkÃ©p, hanem egy
nyomorult lÃ©ny-roncs kÃ©pe, egy nyomorulttÃ©, akit azonban mÃ©g jÃ³l ki lehet hasznÃ¡lni. A
metafizikai antropolÃ³gia az embert Ãºgy mutatja be, mint egyetemes lÃ©nyt Ã©s ez egyben azt is jelenti,
hogy az alapvetÃµ emberi lÃ©nyeg egyben isteni lÃ©nyeg is. Ehelyett az embert valami
bio-pszicho-szocio-kuturÃ¡lis Ã¶sszetÃ¶mÃ¶rÃ¼lÃ©snek igyekeztek beÃ¡llÃ-tani. Nem arrÃ³l van szÃ³,
hogy nincsenek az embernek ilyen aspektusai. Vannak, csak amikor az ember fÃµ meghatÃ¡rozÃ¡saivÃ¡
vÃ¡lnak ezek az aspektusok, akkor kÃ¶vetkezik a fÃ©lreÃ©rtÃ©s Ã©s fÃµleg a fÃ©lreÃ©rtetÃ©s.
A szabadsÃ¡gnak a lÃ©nyeghez legkÃ¶zelebb Ã¡llÃ³ metafizikai megfogalmazÃ¡sa az, hogy a szabadsÃ¡g
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egy olyan Ã¡llapot, amikor a lÃ©nyek, a dolgok a maguk Ã¡ltal megtestesÃ-tett megnyilvÃ¡nulÃ¡smÃ³d
szerint tudnak lenni, kibontakozni, a maguk teljessÃ©gÃ©ben. Vagyis majdnem olyan, mintha a szabadsÃ¡g
helyett egysÃ©get mondanÃ¡nk. EzÃ©rt metafizikai szinonÃ-mÃ¡k e szavak. Amit a szabadsÃ¡g jelent Ã©s
amit az egysÃ©g jelent, nem szabad Ã¶sszetÃ©veszteni, de azt a lÃ©t-Ã©rtelem-valÃ³sÃ¡g-egÃ©szet,
amelyben e szavak mind-mind egyÃ¼ttjelentenek valamit, mÃ¡rmint eme Ã¡llapot, lÃ©tezÃ©s
kifejezÃµivÃ© vÃ¡lnak, szem elÃµtt kell tartani. A metafizikai szinonimitÃ¡s nem grammatikai fogalom,
hanem azt messze meghaladja. Nos, az ember, az igazi antropolÃ³gia szerint egyetemes lÃ©ny. Ã•gy mutatja
be a szÃ¡nkhja, a vÃ©danta, a hagyomÃ¡ny mÃ¡s formÃ¡i is, tehÃ¡t a maga teljessÃ©gÃ©ben csak akkor
tud lenni, megnyilvÃ¡nulni, kibontakozni, ha ennek megfelelÃµen Ã¡llÃ-tja be Ã¶nmagÃ¡t. Ez a
beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡s lenne az alapÃ¡llÃ¡s. LÃ¡thatjuk, hogy a tudÃ¡s Ã©s a szabadsÃ¡g is metafizikai
szinonÃ-mÃ¡knak tekinthetÃµk. Ha hiÃ¡nyzik az egyetemes lÃ©trÃµl Ã©s az ember
egyetemessÃ©gÃ©rÃµl valÃ³ tudÃ¡s, csak olyan beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡st valÃ³sÃ-thatok meg, amelybÃµl
hiÃ¡nyzik az egyetemessÃ©g is. Ha tÃ¶redÃ©kesen van jelen a tudÃ¡s, a beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡som is csak
tÃ¶redÃ©kes. De ha tudatosan magamba veszem e tiszta kÃ©pet alkotÃ³ tudÃ¡st, annak minÃ©l
egysÃ©gesebb formÃ¡jÃ¡ban, azaz forma-fÃ¶lÃ¶ttisÃ©gÃ©ben, akkor fokozatosan meg tudom
valÃ³sÃ-tani azt az alapÃ¡llÃ¡st, amely az ember egytemes alapÃ¡llÃ¡sa, vagyis a szabadsÃ¡g, az egysÃ©g, a
szeretet, az Ã©rtelem, a felelÃµssÃ©g, a tudatossÃ¡g mÃ»veletei, Ã¡llapotai valÃ³sulnak meg bennem Ã©s
kÃ¶rÃ¼lÃ¶ttem. LÃ¡thatÃ³ immÃ¡r, hogy a szabadsÃ¡g is a lÃ©t-Ã©rtelem-egÃ©sz egysÃ©gÃ©ben
Ã©rthetÃµ meg, egyÃ¼tt a tÃ¶bbi metafizikai lÃ©nyegÃ» szÃ³val, nem pedig kiszakÃ-tva ebbÃµl az
egysÃ©gbÃµl. MÃ©gegyszer megjegyzem, hogy mindez nem jelenti azt, hogy a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zÃµ szavak
kÃ¶zÃ¶tt nincs kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g Ã©s Ã¶ssze lehet olvasztani ezeket. A szavak kÃ¶zÃ¶tt, igenis,
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g van Ã©s nem olvaszthatÃ³k Ã¶ssze egy nagy egynemÃ» Ã¡llaggÃ¡, mert akkor egy zavaros
Ã¡llag keletkezik, nem pedig tiszta kÃ©p Ã©s egysÃ©g. A metafizikai szinonimitÃ¡s, mint mondtam, mÃ¡st
jelent, nem jelenti a szavak szemantikai szintÃ» azonosÃ-tÃ¡sÃ¡t egy kierÃµszakolt jelentÃ©s
Ã©rdekÃ©ben.
Most, ezek utÃ¡n, bÃ¡rki joggal kÃ©rheti, hogy amint elhangzottak, azaz leÃ-rÃ³dtak a szabadsÃ¡g
lÃ©nyege kÃ¶rÃ¼li metafizikai gondolatok, legyek szÃ-ves kissÃ© szemÃ©lyes Ã©letkÃ¶zelbe hozni a
dolgot Ã©s legalÃ¡bb egy pÃ©ldÃ¡t felhasznÃ¡lva, az Ã©rthetÃµsÃ©g kÃ¶rÃ©be hozni az eddig
Ã-rottakat. Adok pÃ©ldÃ¡kat. De elÃµbb mÃ©gegyszer kikÃ¶tÃ¶m, hogy a szabadsÃ¡gra vonatkozÃ³
eddigi kikÃ¶tÃ©sek, amelyeket az emberisÃ©g bevett, mind-mind a szabadsÃ¡g igazi Ã©rtelme,
jelentÃ©se, jelentÃµsÃ©ge ellen hatottak. Ã•gy asszociÃ¡lÃ³dott e szÃ³ az akarattal, a jogi
kÃ©rdÃ©skÃ¶rÃ¶kkel, a tulajdonnal, hogy a fÃ©lreÃ©rtÃ©snek csak a sarkallatos pontjait jelÃ¶ljem meg.
MÃ¡sfelÃµl jÃ¶ttek azok a korlÃ¡tlansÃ¡g-, Ã©s vÃ©gtelensÃ©geszmÃ©k, amelyek mÃ©g az ember
lÃ©nyegi struktÃºrÃ¡jÃ¡t is feloldottÃ¡k, azaz lebontottÃ¡k volna, ahhoz, hogy e lehetetlensÃ©g
bekÃ¶vetkezhessen. Persze, nem ment Ã©s nem megy, mert amikor a korlÃ¡tlansÃ¡g- Ã©s
vÃ©gtelensÃ©geszme Ã¡ltal Ã¡thatott tÃ¶rekvÃ©s lebontja az ember legitim lÃ©tÃ©t biztosÃ-tÃ³
szellemi-, mentÃ¡lis- meg egyÃ©b struktÃºrÃ¡it, akkor lassan-lassan el fog tÃ»nni- kicsit rossz szÃ³val
Ã©lve- maga az alany, vagyis maga az ember, aki megÃ©lhetnÃ© azt a vÃ©gtelennek vÃ©lt szabadsÃ¡got.
Persze, hogy megvalÃ³sÃ-thatatlan, persze, hogy tÃ©vkÃ©p, Ã©s persze, hogy nem mÃ¡s, mint egy
sajÃ¡tosan derivÃ¡lt nihilista tÃ¶rekvÃ©s, ami a destrukciÃ³t akarja struktÃºrÃ¡lni. VÃ©gtelensÃ©g van, de
ez a szabadsÃ¡g korrelÃ¡ciÃ³jÃ¡ba nem Ãºgy hozandÃ³ be, hogy leromboljuk azokat a struktÃºrÃ¡kat,
amelyek az Ã©p embert Ã©pÃ-tik fel.
Tudjuk, hogy a szabadsÃ¡g a lÃ©t, a lÃ©tezÃ©s Ã©psÃ©gÃ©t feltÃ©telezi, tehÃ¡t az egÃ©szsÃ©g
egyik konkrÃ©t pÃ©lda lehet a szabadsÃ¡g tÃ©makÃ¶rÃ©ben. De, hogy ne csak egy pÃ©lda legyen,
mÃ¡sik pÃ©ldakÃ©nt az alkotÃ¡st emlÃ-tem. De, hogy legyen vÃ©gÃ¼l hÃ¡rom pÃ©lda, megemlÃ-tem a
szemÃ©lyes Ã©let Ã©letfeladatait is. KezdjÃ¼k az egÃ©szsÃ©ggel. MedikÃ¡lis fogalommÃ¡ csak Ãºgy
vÃ¡lhatott, hogy az ember a biolÃ³giai lÃ©ten kÃ-vÃ¼l nem volt hajlandÃ³ mÃ¡st lÃ¡tni. Ã•gy mÃ¡jak Ã©s
agyak, vesÃ©k Ã©s tÃ¼dÃµk, izmok, karok, lÃ¡bak, szemek kezdtek mÃ¡szkÃ¡lni emberek helyett,
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alkalikus foszfatÃ¡z Ã©s szomatotropin, zsÃ-rok, cukrok Ã©s fehÃ©rjÃ©k. Az egÃ©szsÃ©g medikÃ¡lis
kÃ¶rre redukÃ¡lÃ³dott, vagyis az emberi lÃ©t egyik olyan aspektusÃ¡ra, amely a maga helyÃ©n ugyan ott
van, de semmikÃ©pp sem Ãºgy, hogy az Ã©psÃ©g, az egÃ©szsÃ©g Ã¡llapotÃ¡t, folyamatait Ã©s
mÃ»veleteit csak erre lehessen redukÃ¡lni.
Ahelyett, hogy tÃºlsÃ¡gosan belemennÃ©k az egÃ©szsÃ©g metafizikai tÃ¡rgyalÃ¡sÃ¡ba, amely egy
kÃ¼lÃ¶n tanulmÃ¡nyt igÃ©nylÃµ nagy tÃ©ma, Ã¡tmegyek a kÃ¶vetkezÃµ pÃ©ldÃ¡hoz, az alkotÃ¡shoz.
Az ember teremtÃµ, alkotÃ³ lÃ©ny. EgyetemessÃ©ge ezt is jelenti, mÃ¡rmint az alkotÃ¡s fontossÃ¡gÃ¡t az
Ã©letÃ©ben, a szemÃ©lyes integritÃ¡sa Ã©rdekÃ©ben. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek vagy
festÃµnek, vagy Ã-rÃ³nak, vagy zenemÃ»vÃ©sznek kellene lennie. Az Ã¶nÃ¡llÃ³ gondolkozÃ¡st is az
alkotÃ¡s kÃ¶rÃ©be lehet vonni. Az mÃ¡r elvÃ¡rhatÃ³, hogy mindenki gondolkozzon. Ã‰s fÃµleg
Ã¶nÃ¡llÃ³an, ami nem Ã¶nkÃ©nyessÃ©get jelent, hanem elsÃµ sorban azt, hogy nem mindig a mÃ¡sok, a
tÃ¶bbiek Ã¡ltal megfogalmazott gondolatokat ismÃ©telgetjÃ¼k jÃ³l-rosszul, hanem szellemi
erÃµfeszÃ-tÃ©seket teszÃ¼nk arra, hogy a minket is Ã©rintÃµ fontos kÃ©rdÃ©seken mi magunk
gondolkozzunk el.
A harmadik pÃ©lda az Ã©letfeladatokra vonatkozik. Itt jÃ¶n be az asztrolÃ³gia pÃ³tolhatatlan
segÃ-tsÃ©ge. Az asztrolÃ³gia lehetÃµvÃ© teszi, hogy a szÃ¼letÃ©si horoszkÃ³p Ã¡ltal
feltÃ©rkÃ©pezzÃ¼k szemÃ©lyes mintÃ¡nkat, amely annyira egyedi, mint pl. az ujjlenyomat, mindazzal
egyÃ¼tt, hogy eme egyedi mintÃ¡t kirajzolÃ³ erÃµk, szimbÃ³lumok ugyanazok bÃ¡rmely horoszkÃ³p
esetÃ©ben. Ã•gy az egyetemes lÃ©t Ã©s az egyÃ©ni Ã©let talÃ¡lkozÃ¡sÃ¡nak megragadhatÃ³,
Ã©rthetÃµ, megfogalmazhatÃ³ szimbolumvilÃ¡ga a horoszkÃ³p, Ã©s ebbÃµl nem csak azt tudjuk
feltÃ©rkÃ©pezni, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is megÃ©rthetjÃ¼k, hogy melyek a legfontosabb
Ã©letfeladataink. TermÃ©szetesen ehhez el kell kÃ©szÃ-teni egy illetÃµ szemÃ©ly
horoszkÃ³pÃ©rtelmezÃ©sÃ©t, mert bÃ¡r lehet Ãºgy Ã¡ltalÃ¡ban is beszÃ©lni Ã©letfeladatokrÃ³l, de a
szemÃ©lyes varianciÃ¡k mÃ¡snÃ¡l elÃµ nem fordulÃ³ vonatkozÃ¡sait csak a szÃ¼letÃ©si, a szemÃ©lyes
horoszkÃ³p alapjÃ¡n lehet Ã©rtelmezni.
Ã–sszegezve e rÃ¶vid tanulmÃ¡ny gondolatait, a szabadsÃ¡g egy olyan lÃ©t-Ã©rtelem-egÃ©sz
egysÃ©gÃ©ben Ã©rthetÃµ, ahol mÃ¡s metafizikailag fontos szavak mellett, azokkal egyÃ¼tt, egy
egysÃ©ges lÃ©tÃ¡llapot, de helyesebben fogalmazva, lÃ©tfolyamat, lÃ©tmÃ»velet kifejezÃµ,
kibontakoztatÃ³ erÃµit testesÃ-ti meg. SzÃ¡munkra a feladat Ã©s a szabadsÃ¡g Ã¶sszetartozik. A feladat
Ã©ppen a szabadsÃ¡g megÃ©rtÃ©se Ã©s megavalÃ³sÃ-tÃ¡sa. A feladat nehÃ©z, mert amilyen az
egysÃ©gkÃ©p, olyan a szabadsÃ¡gkÃ©p Ã©s a amliyen a szabadsÃ¡gkÃ©p, olyan az ember
beÃ¡llÃ-tÃ³dÃ¡sa arra vonatkozÃ³lag, hogy az egysÃ©gnek milyen fokozatÃ¡t kezje realizÃ¡lni.
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