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6z ernberi kapcsolatforrnakCS az. eli~egene~es
ElifadasafemeriniamafiirkepziimuveszekfalalkozojanakIdeiprogramjabOl

A. modeIv:'l,~bere;rz~j!1agaval,
szem{jlyi '~apcsolaiformaival,' ma';'
galtartasaval' kapcis61.atban 'gyaki-a,ri

.kectn.sz6ba,9,Z e1idegened~, ..L.eg;'
tobbsz

.
Or olya.nkor tor.tentlk hiVa:t-

1

kozas ra, pa a szerzo va.gy eload6
az okok es osszefugg~sek mindenki
szamara viJa.gos "oUara, magMASl'
erlOOesere szeretne vele uta:J;n,i,
aneJJkiil, hogy az eppen targyalt

. kerQ,eskOrrel kapcsolatban, az em-
ber ttarstalansagana-k, erzesvllia.ga-
.nalk, magatarlasanak okair61 vala-
mi. kOzelebbit es poIJJtosabbat
Blkarna' vagy tudna mondani.

Ennelfogva az elidegen~es sz6
meg1ehetOsen bizonytalanul cseng
vi.sszaa ,legtObb ember fi.iJ1eben.
S,:mtnel tObbsror lbalaLko'znalkvele,

" annal bizonytailanabbak lesznek je-
1enteseben.Az eLidegenedes le1>e~-

."tese azonban mk.g. a "hozzaeI"tOlc"
szamaz:a sem. egyel'te1mfi. hiszen

.I kUlonbOzo tudomanyagak kepvd.se-
151 nem fe1teUeni11 ugyanazt el'Uk

11alatta; Az aJ13ibbiakban ezex,t meg-
kisereIJJjiilkaa .elidegenedes jelen-
se~kOrenek p$ZLcho16giai vonatko-
za.saLtfeLrajzo1ni; i1Jleltve mag8.nalk
az' e1idegenedes .sz6nak a ps~cho-
16giai jelenteset meghatMozni.
.. Az' eLidegenooes psmchol6giai. je-
lentese szoros Ikapcsolatban aill az
.elidegenedes eredeti, kOzgazdasagi
jelenteseve1: Q penz es arovd,szo-
nyok uraL1nAnak >M,rsada,]ani kQvErl.-
kezni.enyeit keJJl el'tenun-k ~da\tta.
Az Eil,idegenedes sz6nalk ezrel az
eredeti je1enJtesevel azonban ma-
'guk a pszicho16gusok sincsenek
mindenllror tizztaban, es haj1amo-
salk leszukftett eI1telemben h<JJsz-
naIni. Ha elidegenedesrol be=el-
nek, nagyj-ab6l a psz.LchopMianak

gitese soran szo~ mAs embereik..,
r~J .hanem ege$~i sieme1y~e, '..~
-el~t.eneikIDinden Itetege'.a masem':
.l>~.ekkel vaJ.6 V1iS7.0nyainak'.fii.gg-
venye -, az elidegened.es kovet-'
kezteben am<iJsdkfuozv3n.6e8yold-a-
lu (aruviszony jellegil es oserevi-
szonyokra korlatoz6d6) vLszonyat
sajM sz.emelyi lete biwnY'taaansa-
ga:kent eH meg. Mindaz, ,acrnrt az
ember aMI, gondol: ahogyan sze-
rat, fE~lvagy gyulol; bogy Ik.eresi
masok bara.tsaga,t, eJIilsmel'eset,
bogy oromet leE munkajaban vagy I
szenved tale, mindaz meg,hata,ro-

Izott tarsadalmi v;Lszonyo,j{es fo-
lyamatok eredmenye. Azoik;na.ka
tal1sada1mi vi.szonyokna.k es follya-
maJtokna:k az eredmenye, amelye-
ket a mindennapi e1et BOron 1ev5
esemenyekent kozvetlenalanyi vi-
szonyak formajabal!l eli1n1kmeg. A
piaci v;i~ronyok kovebkezteben,
amelye1t egyaldaluva teszilk az em-
ber mas emberekikel va;16 er.m.b1re-
zeseit. fesz'i1Lbtees ellen:tmonda~
sossa w.'Uk az ember szeme1ydse-
ge. Su1yos "hianytUnebkent" je-
lentkezilik benne maook (kozveble'-
nebb meg€JJJ€,senekszukseglete. En-
nek ahian)oitunetnek.a je1e a m.o-'
dem ember bizonY'1;ala.nsagerzete,.

szoronga~a, fele1me.
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megfelelo k6raUapObra ,gondo1naJk.
:fIO1oitt ina.ga. ez a fogalom' a"sze":
melyi' .' el€ierzes egyfajlta 'k6roif
megny.iJlvanulas~ !ormajan8l.sok..,.
kal iSzelesebb jelens'egkort OleO.fa!.

Aimennyiben kozgazdaJsagila,g a
penz fetisizalasat, a 'take hatalmat
ken ertenunkelidegenedesen,
amely aruv;iszonyolk formajaban
keresZJtm...kasul a-thatja az embed
elet szfer.ajM, pszicho16.giai vo-
natkozasat tekintve ez a tairsadal-
mi helyzet azt lelenti szamunkra,
bogy az emberek szemelytelenu1,
mint aruviszonyok hordoz6i, ke-
rUlnelk egyma:s.sal ka,pcso1atba. S
mint aruvLszonyok hordoz6i. a
pooz feti-seben elo tal1Sadawmak-
ban, 1.enyegi jegyeiket feladva egy-
mas kolos6nOs ikizsaJkmanyo1a~a-
nak t3.ir.gyaiva valnalk: az emberi
egyiivetartozas f~lismerese es ige-
nye helyett eszkoznek teld.ntik
egymast az aruvd:szonyok logtkaj4..,
nak . engedelmeSked5 ce1jai!k meg-'
va16sLtasaban. .

. Az a,rutermeloore epiilo tarsa-
daami formaoi6kba,n a cserevlszo-
nyolk sztiJkse~z.eril kovetkezme-.
nyekentaz eIl:lber C5a'kmdJntpenz-
ertek1k€ll merheto munkakepesseg
hordoz6ja j'ooet szamLt3.isba.A ta.r;'
sadal!mi erintkezesiformak alap-
jaul szolga16' cserekaposol.a,tokiban
kalkulilci6 targya ugyanis csak az
ember V'a-1ami,lyen mu.nJkalkepesse-
ge lehet: a szemelyiseg minden
mas aspekitusa ezen a piaoon er-
dek1te1en. Am mivel az el'intkezes-i
forma'k j6forman csak a cserekap-
csolatdkra korlatoz6dna:k, az em-
bed Het menthetetleni.il dehuma-
nlizaI6d~k. Ezzel a dehumaniz.a'16-
da.ssa:l kapcsolat05 az elidegenedes
pszicho16giai jelen;tkse. Ami mas
megfogalmazasban az ember tar-
sadalmi jelenlete.nek szem.elY'telen-
seg'et je1enlti, s a pszioholl6gia en-
nek a szemklytelen 1etnelk az e.r-
zelmi-tudati Ikovetkezmenyeit, ve-
:tilleteit e1ernzi.

A szU:kre sz<JJboI:tszeme1yd moz-
gaster. a coorekapcl')o1atok eseteire
es I8iktusaira' korlatoz6d6 kontak-
tUlSidkkovebkezM~ben szU:kseg(kep-
pen idegenne v3.i1nakegymas sza-
mara az emberek. Samblyen .mer-
tlik1ben idegenne v41na:k egymas
szem~ben, olyan meI11kkben vMik
szamukra idegenne maga az a' VIi-
rag dJs,a;melyben e1nek. Olya.n mer-
tekben vaa~k ann&. 1knyUik es
e1eti1k dJskiismerheteb1enne.

De mi~el az ember len.yegi meg-
hatarorottsaga.iJj; tekintve, tail'Sa-
da'lmi looy - ami tuilajdonkeppen
azt jelenti, bogy nemcsalk egzisz-
:tencialLs sziXksegleteinek kiele-

(Kovetkez5 hetf5i szamunkban
folytatjuk) .
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Mit tehet a~ ember a~ e1idege-
Jiedessel szembim? Kina1ikozik-e
szamara v.a:I:am:IJlyenm6d vagy le';'
het6seg az e1lidegenedies lekiizde-
~? '

MWel tarsadaftmi -gazdasagi
dkolkn3ll fugva az embereat k3z0tti
ura1lkod6 Vliszonyqrent a I'iaci vi-
szonyOk: meg mindeD bizonnyal
sokaJig megmaradnak, az ellidege-
nedes tomegmeretu aekilzd~senek
legfeljebb tortenelmi tavlatair6l
beszeIhetUnJk. Ez azonban nem je-
lent! azt, bogy az ember maxima-
li8 tehetet-Iensegre es ilciszo!lgalta-
tottl9agra volnoa karhoztatva, ezen a
teren.

Az elidegenede.s egyeni vetiHe-
teinek lekiizdesevel ikapcso!latban
mindenekelott az:t kell szem elOtt
toar:tanun:k, bogy mive aolacsonyod-
hatunlk a'z egyebk(mt megkeri.iJlhe-
tethen piaci viszonydkban. Ezt a

I

lea1acsonyoda.s.t vagy emberi er-
tekveszte.st !legkonnyebben a mun-
kankhoz es mas emberelk:hez va16

1

vlszonyuI14ton tud',Uk lemern.!. Mi-
neI 'Qdi.z:ar6la.gosab~szerephez jwt-
n8k: ugya1ils mun'katevekenyse-
giinkben 6s szemelyi J\1aposolaJtfor-
mainlkban az anyagi je1:legil erdek-
vi67Jonydk, an,na1 elidegenedettebb
!1esz ezemely1!segi1nJk~anncH sze-
rnely!telenebb lesz eletiink.,:es for-
ditva: minel tObb az olyoan mozza-
nat szemeQyi eletilnk szervezOd~-
seben. amelyekben az anyaglJ, er-
dekv:l:szony' mascxmagos szerepett
bp':'" es, errevan aehetooeg, gon- ~.

,'datj11mkcm a ~relemre, l:W-Msag- .

ra, a'Lkot6munkara,-. annal ko-
zelebb vagyunOt az eUd'egenedes
le'kUzdesehez, annaJl teljesebb s
gzdagabb lesz szemMyisegiinik.

, Persze egyaltailan nem konnyil
fe].u1llrerekedni a'z ura.lkod6 pi:\ci
Viiszonyokon. Nehez kiizdelem ez,
mar csak az.el"t is, mart hiszen a
tAtsadalmi csereviszonyokban be-
tO11ott funlkci6nk8lt. illletve a ter-
melotevekenysegben betOl1Ott sze-
repkoriinket nem val'aJSztha:tjuk
meg .te't'S~ szel"mt. Marpedig ep-
pen ezeat azOlk:a viszonylatok, ame-
lye!k alapvetoen meghaiarozzak
mo:z.gas.teri.in:ket,szemeIyi lehet5se-
geiniket. De nehez az eIidegenedes
~l:len kilzdeniink azert iJS,mer.t azt
nem mindeD formajaban ismerjiilk
tel. nem mind en formajaban eIjii'k
meg egyaraI1lt terhesnek. Az anya-

dukMja muveben. De s6llcltal Ln-
ikabb vonatkO2JjJk ez a hf.valtalno-
ikokra. Btirokratilkus mag8ltartli-
su'knM fogva rendszeriDlt; epp 114-
vatSsuk lhagaslaltan lUlva jelen.t,ik
a tarsada'1mi Vliszonyok humanld-
lasaban a ~egnagyobb fEJkezo erot.
, Mivel a tarsada;lom a megtlevo
aruviszonyok sajatos dntezmeny-
rend:szere. kiiIro as idegen ha,ta-
'lomnalk tunik a szemely(\9 eletek
szemsz(igebOl. Hogy lkisvel, milker;
hogyan lkerUliink kol1lta'kJtusba~
merev szabMyokhoz ikOtOtt. Sm-
balyokhoz, melye!ket mar gyer-
mekfovel in1:erioriz;8lunlk:magunk-"
ba, bogy Ikesobb termeszetes viool-
ikedesi semak.en;t hasznMj'Ulk Oket.
Az eilidegenedes szemelyi vetIDe-
teinek lekilzdese teren sdkat te-
hetiln'k aIkIkent is, bogy osereV'i-' ,

szony j eLlegil kapcsolatformainrk
!keretein tul m6dot es lehet6seget
keresilnk olyan emberi kontaiktu-
sdkra, amelyekben fi.gyelmiinik tar- I
gya a m8siIk ember. Ha eIetszerve- :
zesQnlk MnylSZerd' Ikeretein tUil. c
meguuiu1ul1'k..egyroam-a~saja,:, :

t05 erzesek es".."¥ondo18ltok'megtes- ;
tes1t6ire, megfogalmaz6:ira;figye1- ,<
ni.l
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gl erdekviszonyokt61 val6 fiiggo-
Beg peldaul nemosak kapzs.isl1g
vagy hadcsolas fonnajaban ' je-
ilentlkezhet. Eppe.n az ember ter-
mel6teY'EJkenysegben beWlitOtIt 8Ze-
reP'kore, s tarsadalmi funkci6ja
reven a piacl viszonydktt61 , val6"

- 'meghatarozottsag gondo1lkoda9ifor-
makent va.gy magatart.as~n:t is je-
lentlkezhet. Egy IrQ vagy muve~
att61 meg, bogy munkajana'k nem
felteUenill aru je1lleget taI'tja sz.em

. I el6tt,' az elidegenedes leItiizdese
teren 'egy U~pest sem fog Itenn:t, ha
~ U1"aIiIkod6vd:szonydkra je1llemz5
eBZIDei~6gJaisemaamt repro-


