
A SZABADSÁG KERESÉSE 

A felvilágosodás szabadság fogalma a mult században, kérdésessé 
vált. Eddig legfőbb ellenfele a kegyelem, és a predesztináció gondolata 
volt; ebben a harcban alkotta meg embereszményét, a saját világát saját 
törvényei szerint megteremtő és ezzel minden természeti, társadalmi és 
transzcedens függőségen túlemelkedő ember képét. Ez az ember saját 
müvének, a pusztán természeti törvények által kormányzott világegye-
temnek foglya lett. A megismerés mindenütt korlátokat és személytelen 
rendet mutatott. A mult század világképe determinista, de nemcsak abban 
az értelemben, hogy az embert megmérhető erők eredőjének tar t ja . Ez 
a szemlélet csak azt az élményt fejezi ki, hogy az ember valójában 
nem cselekszik, csupán objektív, szenvedélytelen megfigyelőként kíséri 
saját életét. 

Így élhetnek végig a Flaubert-regények hősei egy olyan életet, 
amelyben legtitkosabb vágyaiknak egyszersem tudtak alakot adni. Az 
egyetlen, amit megtanulnak, éppen ez: a történésnek és a „cselekvés-
nek", a boldogság szenvedélyes keresésének külső kilátástalansága és 
belső értelmetlensége. Frédéric Moreau az Éducation sentimentale végén 
nem azt érzi, hogy életét elhibázta; hiszen alapjában nem is volt mit 
elhibáznia. Ha megvan hozzá kellő tehetsége, ezzel az élménnyel megír-
hat ja Schopenhauer filozófiáját, vagy Baudelaire verseit. 

Ha az ember elveszti szabadságának vallásos hiten vagy filozófiai 
evidencia élményen alapuló biztosítékait, elveszít minden belső korlátot 
is, amely a teljes szabadság, a paradox következetességgel végiggondolt 
szabadság követelésétől visszatartotta. A determinizmus kora egyben Stir-
ner, Bakunin, Nietzsche kora is. Sem a Szent Ágoston transcedens, 
sem a Spinoza evilági istene nem szavatolhatja többé az ember szabad-
ságát, de egy valaki pótolhatja istent az ú j értéktáblák megalkotásában: 
maga az ember. Mint József Attila mondja: Álló Istenem lenézett rám és 
nem emelt fel engem. Ez a szabadság adta értenem, hogy lesz még erő, 
talpraállni, bennem. — Így történhetett meg, hogy ugyanaz a kor, ugyan-
azok a gondolkozók, akik a legkérlelhetetlenebb éleslátással leplezték le 
az ember külső és lélektani függőségét, biológiai alkatától, társadalmi 
környezetétől, saját illuzióitól való függőségét, ugyanakkor ragaszkodtak 
az erkölcsi autonómia gondolatához. 
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Annak ellenére, hogy napjainkban — a materialistáktól egész az 
exisztencialistákig — mindenki súlyos bírálatnak veti alá a mechanisz-
tikus világképeket, a determinizmus tovább él, gondolkozásunk ösztönös 
alapjaiban, mindennapos reakcióinkban és magatartásunkban. De ez 
a továbbélő determinizmus nem azonos a mult század végtelenül tudatos, 
önmagát állandóan ellenőrző szellemével. Öntudatlanná vált gondolko-
zásbeli beidegződésről van szó. A szabadságra való igény hiánya nem ú j 
dolog; a szabadság aránylag későn jelentkezik a történelemben, mint az 
ember tudatos követelése; volt számos kultúra, amely egyáltalán nem 
ismerte. A szabadság elvesztésében való naív megnyugvás azonban ú j 
jelenség és a mi századunk gazdagította vele a lehetséges emberi maga-
tartások körét. 

Már Spinoza úgy gondolta, hogy a szabadság megszerzésének leg-
jobb módja a szolgaság állapotának, a „servitus humananak" tudatosí-
tása. Ez a képesség, másképpen szólva a lélektani érzék, a modern gon-
dolkodó és a modern író legfinomabb, legveszélyesebb műszere. A szó-
nak ebben az irodalmi értelmében véve a pszichológia formabontó erő. 
De jelentősége nem merül ki ebben a negatívumban. Az emberi titok egé-
szének tudatosítása nemcsak feloldotta és meglazította a régi formákat, 
hanem új , nyíltabb, de átfogóbb formák lehetőségét teremtette meg. 
A proust-i és a thomas-manni regény gazdagságát — az alkotók láng-
elméje után — a tudatosítás perspektívákat nyitó, teremtő ereje magya-
rázza. A költői alkotás vízió, de ez a vízió nemcsak alaktalan, elmosó-
dott, ismeretlen jelentésű jelképek látása, hanem megjelenítés is, az 
artikuláltság, elmondhatóság síkjára emelése annak, ami éppen a legna-
gyobb ellenállást fejtette ki ezzel a kifejezési törekvéssel szemben. A Jó-
zsef tetralógiában például hatványozottan érezzük minden művészi alko-
tás paradoxiáját: a szó szoros értelmében vett kifejezhetetlennek értel-
mes, világos kifejezését. Az író ambíciója az, hogy a homály misztériu-
mairól és a feneketlen mélységről úgy beszéljen, mint a felszín könnyed 
hullámveréséről és elegáns, tiszta jelenések problémátlan játékáról 
szokás. 

Ha tehát korunkat az intenzív tudatosítás korának nevezzük, en-
nek ez a kettős értelme van: a „humana servitus" leleplez és egyben 
a szabadság keresése. Az írónak éppúgy törvénye a becsületesség, mint 
a természettudósnak; a becsületes, a kérlelhetetlen megismerés azonban 
végső fokon nem nihilizmus. Vagy, ha tetszik, nevezzük nihilizmusnak 
a szkepszissel, a folytonosan éber kritikai magatartással együtt, az így 
értelmezett nihilizmus azonban feltétele az életnek, mert az élet lényegé-
hez tartozik, hogy nyitva áll önmaga ú j alakjai, ú j törvényei számára, 
— az ember szabadságának egyetlen igazi lehetősége: a szabadság 
keresése. 
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Mások azt állítják, hogy a tudatosság megszünteti az élet köz-
vetlenségét. Ez lehet részben igaz, esztétikai ellenvetésnek azonban sem-
miképen sem elég például, mert nem változtat azon a tényen, hogy az 
alkotáshoz a közvetlen élményen kívül rendszerint egy fa j ta közvetett-
ség is kell, distancia, egyszóval tudatosság. Az elveszett paradi-
csomról csak a kiüzetés után lehet eposzt írni. Érdemes-e az életet elveszi-
teni a megismerés vagy akár a művészet kedvéért? — A kérdést így 
feltenni értelmetlen, hiszen érdemességről csak megismerő ember állás-
pontján beszélhetünk. Értelmetlen azért is, mert az élet panteisztikus, 
paradicsomi közvetlenségének visszaszerzése ma éppen úgy illuzió, mint 
már Rousseau korában is az volt. 

Az ellentétet így felállítani már azért is egyoldalú, mert éppen 
a tudatosság vezet vissza az élet teremtő mélységeihez. Az út végén ott 
van, legalább mint örök cél és jelkép, a „megtalált idő". 

Az, amit mi emberi személyiségnek nevezünk, kései termeke a tör-
téneti fejlődésnek. Mégsem adhatunk ennek a fejlődésnek más értelmet, 
mint az emberi személyiség kialakulását. 

Lehet, hogy elmult az a kor, amikor a világkép szilárd és mintegy 
külsőleg adott középpontja lehetett ez a személyiség, — ez a szabadság-
fogalom. 

De úgy látszik, az ember nem tud másképpen élni — tudatos és 
őszinte élet legalábbis nem képzelhető el másképpen — minthogy keresi 
a szabadságot. 

PÁRTOS RÓBERT 


