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A perszonalizmus és eredete 
Íme annak a filozófiának tömör összefoglalása, amelyet 25 éve igyekszem 
népszerűsíteni. Ez a filozófia (számomra) alapvető fontosságú eszköz az 
úgynevezett «Negatív növekedés Utópiájának (a fogyasztás/termelés 
csökkentésének)» megvalósításához.  

A personnalizmus nagy elődjei 

 
Mit is értünk azonban a perszonalizmus kifejezés alatt ?  

A « perszonalizmus » szót 1903-ban Renouvier1, azóta már elavult filozófiájának 
megnevezésére használta. A kifejezés 1930-ban újra felbukkan Franciaországban, 
ahol egy egészen másfajta (a mai viszonyokhoz egyre inkább hasonlító) légkörben, 
az „Esprit“ című folyóirat és pár közeli csoportosulás, az akkori Európát megrázó 
politikai és szellemi válsághoz kapcsolódó, kezdeti kutatásaira utal.  

A személy és a perszonalizmus:  

                                         
1 Francia filozus 1815/1903 Fő tanait tanítványai vitték tovább, (O. Hamelin, M. Blondel és Bergson), mely a 
modernizmus és a perszonalizmus tudományához vezetett. 
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1. A személy ellentétben az egyénnel, nem a magunkra való túlzott 
összpontosítás. Hanem egy olyan életforma, amely megvalósulásában a másik az 
elsőrendű. A „te” az, ami magammal megismertet és bennem az „ént” kifejezi. Mint 
a szentháromság hitében, ahol Isten három személyben jelenik meg, az emberiség 
sem más, mint egy személyekre épülő társadalom.   

2. Másként kifejezve a perszonalizmus egy olyan közösségi doktrína, amely 
megkísérli megóvni az embert mindenfajta önkényuralommal szemben a kisebb 
közösségekre és a közösségi egyenjogúságra építve. 

Amire napjainkban a perszonalizmus szót használjuk, az egyáltalán nem újdonság. A 
személy világa az ember világát jelenti, azonban meglepő lenne, ha egészen a 
huszadik századig kellett volna várnunk ennek a területnek a felkutatásával, még ha 
más névvel is illették ezt a vállalkozást.  

A perszonalizmus nem kizárólag egyfajta magatartás, vagy életmód. A 
perszonalizmus egy filozófia, nem egy rendszer. Azonban nem állíthatjuk, hogy 
mentes lenne mindenfajta rendszerezéstől, rendszerbe foglalástól, hiszen a 
gondolatok, fogalmak, vagy egyéb logikai rendszerek világában egyfajta rendre van 
szükség. Ennek hiányában a gondolat önkényes és homályos intuíciókká foszlana.  

Mivel központi gondolata, a szabad és alkotó személy jelenléte, a filozófiai 
struktúrák közé ez által egy olyan kiszámíthatatlansági tényezőt illeszt be, amely 
lehetetlenné tesz minden, bármilyen végleges rendszerbe foglalásra irányuló 
esetleges szándékot, ebben lesz alkotó része az expresszionizmusnak. Ami számára 
a legvisszataszítóbb, az a napjainkra igen jellemző, olyan gondolkodási és cselekvési 
mechanizmusok kialakítására irányuló hajlam, amely a további kutatásokat 
akadályozó, egyfajta kész megoldásokat, jelszavakat adagoló automatákat 
eredményez, és biztonságot nyújt az aggodalmakkal, kihívásokkal és a 
kockázatokkal szemben. Ebből kifolyólag, hogy ha pusztán nyelvi könnyebbségből a 
perszonalizmusról egyes számban beszélünk, szerencsésebb lenne, ha inkább 
perszonalizmusokról szólnánk.   

Példának okáért a keresztény perszonalizmus, és az agnosztikus, vagy hitetlen  
perszonalizmus legbelső szerkezetükig különböznek egymástól. Azonban elég, hogy 
bizonyos személyi vagy kollektív jellegű gondolataik, vagy alapvető kijelentéseik, 
gyakorlati megvalósításaik egybeessenek, ahhoz, hogy egy gyűjtőnév 
létjogosultsága helytállóvá váljon.  

A  személy nem tárgy.  

Valójában arra számíthatnánk, hogy a perszonalizmus legelőször is a személyt 
definiálja. Azonban kizárólag az emberen kívül álló, fizikai dolgokat vagyunk 
képesek definiálni, azokat, amelyeket szemlélhetünk, és amelyek vizsgálódásunk 
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tárgyát képezhetik. Márpedig a személy nem egy tárgy. Sőt a személy éppen az, 
amit egy emberen belül nem kezelhetünk tárgyként.  

Vegyük példának a szomszédomat. Saját testét olyan egyénien érzékeli, ahogyan én 
nem érzékelhetem, azonban testét, hangulatait, öröklött vonásait, formáját, 
betegségeit megvizsgálhatom kívülről, egyszóval, fiziológiai, orvosi vizsgálódás 
tárgyává válhat, stb. Foglalkozását tekintve munkás, munkásokra jellemző 
mentalitással, amelyet az ő esetére vonatkoztatva megvizsgálhatok, bár a kapott 
eredmény nem ő lesz, saját, teljes megérthető valójában. Ő ugyanakkor, ezen kívül, 
még EGY magyar, EGY polgári származású, EGY mániákus, EGY anarchista, EGY 
keresztény ember is egyben. Azonban ő nem Egy Nagy Imre, hanem Ő NAGY IMRE.  

Az a számtalan mód, variáció, amely alapján én őt, egy bizonyos csoport 
példányaként meghatározhatom, hozzásegít engem lényének minél alaposabb 
megértéséhez, és főként ahhoz, hogy használni tudjam őt, gyakorlati szempontból 
megítélve. Azonban ezek mindig csak léte egy adott aspektusának szeleteit jelentik 
majd. Ezer felhalmozott fényképből azonban sosem lesz akarattal rendelkező, járó, 
gondolkodó ember. Nem úgy áll a dolog, hogy vannak a kavicsok, a fák, az állatok… és 
az emberek, akik olyanok lennének, mint holmi mozgó fák, vagy leleményesebb 
állatok. A személy nem a világ legcsodálatosabb tárgya, olyan tárgy, amelyet a 
többihez hasonló módon, kívülről megismerhetünk. A személy az egyetlen olyan 
valóság, amely egyszerre megismerésünk tárgyát is képezheti, és amelynek 
ugyanakkor részét is képezzük.  

Mindenütt jelen van, és sehol sem … . De azért nem soroljuk a kimondhatatlan, 
megfogalmazhatatlan kategóriájába…. Mivel a személy lényege, forrása 
meghatározhatatlan, az őt feltételekhez kötő dolgok nem kötik meg, az őt kifejező 
dolgok nem merítik ki lényegét.  Nem több mind egy látható és mérhető tárgy, de 
nem is csak lélek, a viselkedéseink mögött meglapuló szubsztancia, konkrét 
gesztusaink, mozdulataink absztrakt elve: ez ugyanúgy egyfajta tárgyias létnek, 
vagy egy fantom tárgynak tekinthető. A személy egy megélt önmegvalósítási, 
kommunikációs és csatlakozási tevékenység, amely tetteiben, egyfajta 
személyesedési folyamatként képes önmagát megragadni és megismerni. 

Egy ilyen jellegű tapasztalatra senkit sem lehet kondicionálni, sem kényszeríteni.  
Azok, akik ezt magukban legfelsőbb síkra viszik, megszólítják, felébresztik 
körülöttük a mélyen alvókat, és így, hívó szóról hívó szóra az emberiség felébred 
kábult, mély vegetatív álmából. Az, aki nem hajlandó a hívó szót meghallani, és 
elutasítja, hogy önmagát a személyes lét megtapasztalásának elkötelezze, az 
ugyanúgy nem érti ennek értelmét, mint ahogy egy nem működő szervünk 
érzéketlenné válik.  Ebben az esetben ez erőltetett gondolati csavarnak, vagy 
szektás jellegű rögeszmének tűnhet.  
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A perszonalizmus legfőbb gondolatát kétféle példával illusztrálhatjuk. 

Tehetünk úgy, mint egyes rovarok, akik faágnak álcázzák magukat, hogy egyfajta, a 
növényvilágra jellemző helyhez kötöttségben, mozdulatlanságban, öntudatlanságban 
éljenek. E magatartás emberi megfelelője az, aki azért, hogy ne kelljen önmagáért 
felelősséget vállalnia, konformizmusba temetkezik, aki általánosságokat szajkóz, 
vagy érzelmi ömlengésekben vész el, azért, hogy ne kelljen szembenéznie a 
tényekkel és az emberekkel.  

Vagy élhetünk úgy is, hogy nyilvánosan éljük a személyi élet élményét, annak 
reményében, hogy nagy számban „téríthetünk” meg, ma még faként, állatként, vagy 
gépezetként élőket. Bergson2 a „hős és a szent hívó szavát” említi meg. Azonban 
ezek a szavak ne tévesszenek meg minket. A személyes vonzás a legalázatosabb 
életből születik meg. Azonban életünket állandóan uralnunk kell; mivel tudatunk 
csak lassan szabadul ki a bennünk is létező ásványi, növényi és állati tudat 
fogságából.  

A személy története tehát párhuzamos a perszonalizmuséval. Nem kizárólag a 
tudat vertikális tengelyén játszódik le, hanem az emberiség humanizálására 
irányuló emberi erőfeszítésének vízszintes síkján is.  

Mivel a személy nem egy olyan tárgy, amelyet leválaszthatunk magunkról, és 
megfigyelhetünk, hanem az objektív univerzumnak, világnak egy új orientációs 
központja, nincs más dolgunk, mint hogy az elemzést az általa felépített, 
megalkotott univerzumra irányítsuk, azért, hogy számos területen rávilágíthassunk 
részleteire, amelyekről sosem szabad elfelejtenünk, hogy ezek ugyanannak a 
valóságnak különböző szegmenseit képezik. Mivel mindannyiunk saját személyes 
igazsága másokénak függvénye.  

Az teszi néhányunk számára megfoghatatlanná a perszonalizmust, hogy egyfajta 
rendszert keresnek benne, míg az inkább egyfajta perspektíva, módszer, elvárás. A 
perszonalisták meggyőződése, hogy egy nem kapitalista alapokon nyugvó 
társadalomnak a következő öt alapelvből kell kifejlődnie :  

I – A szabadság, intézmények általi lehatárolások mentén történő, megteremtése. 

A liberalizmus egy, manapság ráadásul igen rosszul értelmezett utópia. A realitás 
inkább a szabadság olyan intézmények általi, keretek közé szorítását jelentené, 
amelyek megelőzhetnék, hogy szabadságunkat egy másik személy hátrányára 
gyakoroljuk. Az anyagi jólétet, olyan megfelelő intézmények képeznék, amelyek 

                                         
2 Henri Louis Bergson 1859/1941 Filozófiáját híres könyveiben fejtette ki: Idő és szabadság (1889), Teremtő 
fejlődés (1907). A nevetés esztétikai oldalát bontja ki A nevetés (1900) című tanulmánya, mely a dráma- és 
prózairodalomra egyaránt nagy hatással volt. 
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képesek mindenki számára senki és semmi által nem veszélyeztetett, anyagi 
szabadságot biztosítani.  

II – A gazdaságot az ember szolgálatába kell állítani.  

A fogyasztásra és élvezetek hajszolására irányuló igényeket egyfajta egyszerű 
élet ideáljának kéne behatárolnia, amely egyáltalán nem összeegyeztethetetlen a 
jóléttel, és az építő jellegű pénzforgalommal. Az ember kiteljesedését nem az 
anyagi biztonságban, hanem a spirituális életben leli meg. Azonban még mielőtt a 
spirituális út megvalósításáról beszélnénk, a gazdaságnak nagy erőfeszítések árán, 
gyökeres újraszerveződésen kell átmennie,- amelyet nevezhetnénk egyfajta 
„növekedés csökkentési politikának” is,- annak érdekében, hogy biztosítsa 
mindannyiunk számára azt a szükséges jóléti minimumot és létbiztonságot, amely 
többségünknél elengedhetetlen előfeltétele annak, hogy spirituális utunkat 
járhassuk. Nem úgy tartja a francia mondás, hogy „éhes gyomor süket füleket 
eredményez” ? Azonban azt se felejtsük el, hogy a teli has úgyszintén.  

III – Érvényesítsük a munka előnyét a tőkével szemben.. 

A tőkének csak abban az esetben lehet létjogosultsága egy államszervezetben ha 
az munkából származik és annak megfeleltethető. Minden esetben csakis a munka 
alapján kerül kifizetésre, csakis munkának alárendelve lesz emberi hatékonysága. 
Ami meglehetősen távol áll a mai viszonyoktól, amelyben világszerte spekuláció és a 
részvénykereskedelem diktálják törvényeiket. 
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IV –Politikailag érvényesítsük a szociális szolgáltatás elsőbbségét a profittal, az 
egyéni nyereséggel szemben. 

A jogos nyereség, amely pontosan megfeleltethető a munkának, nem száműzhető 
egy hús-vér embereket tápláló társadalomból. Azonban a nyereség túlzott 
hajszolását a nevelés és bizonyos intézmények szabályozásának segítségével egyéb, 
sokkal értékesebb, gazdagabb emberi érdekeknek, és ezen túlmenően a társadalmi 
érzékenységnek kell alárendelni, egy újra virágzó közösségen belül.  

V –Megvalósítani az organikus közösségekben kiteljesedő személy elsőbbségét. 

A decentralizált közösségek egyensúlya fogja őket megvédeni a (negatív 
értelemben vett) anarchiától és mindemellett megőrzi a legfőbb értéket, a 
személyt, egy túlságosan centralizált, központosított társadalmi apparátus 
elnyomásával szemben.  

Igencsak ideje visszaadni az emberiség méltóságát, segíteni az embernek abban, 
hogy újra visszanyerje bizalmát saját magában, képességeiben, visszaadni a kétkezi 
munka kiváltságlevelét, például úgy, hogy a kézműves munkáját anyagilag is 
rehabilitáljuk.   

Újra el kell sajátítanunk életünk irányításának képességét, azért, hogy jobban 
irányíthassuk magát az Életet: azért, hogy a minket kizsákmányoló társadalom 
helyett egy minket szolgáló társadalmat hozhassunk létre. 

Úgy vélem, a perszonalizmus képes megfelelni az új évezred kihívásainak, és magam 
is készen állok arra, hogy önmagamat ennek teljes mértékben elkötelezzem, 
mindazokkal karöltve, akik ugyanezt szeretnék, mivel véleményem szerint ez az 
egyedüli esélyünk a megváltásra.   

Miért kéne, hogy sikerüljön számunkra mindaz, amelyben már oly sokan elbuktak?  

Azért, mert mi nem a világot akarjuk megmenteni, és nem másokat akarunk 
megváltoztatni, hanem kizárólag saját értékrendszerünk és szellemi 
kibontakozásunk, megvalósításán munkálkodunk, és az a vágyunk, hogy ez 
megfelelően sikerüljön is nekünk, azért, hogy másokat arra ösztönözhessünk, hogy 
ők szintén ugyanezt akarják tenni.  

Sose feledjük, hogy csak azokat a dolgokat vagyunk képesek megfelelően 
átalakítani, amelyeket jól ismerünk, mi is átélünk, és amiért elköteleztük magunkat. 
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És az utódok : 

 
Irodalom : 

Platon Apologie de Socrate Edition Flamarion Paris 1965 

Emmanuel Mounier Introduction aux existentialismes Edition de Noel 1946 

Emmanuel Mounier L'espoir des désespèrès  Edition duSeuil 1953 

Denis de Rougemont Le Personnalisme Revue Espris 1932 

Karl Jaspers Introduction à la philosophie Union Générale d’Edition Paris réédition 
1965 
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Le personnalisme et ses origines. 
Le mot « personnalisme » fut utilisé par Renouvier en 1903, pour qualifier sa 
philosophie tombée depuis en désuétude. Il réapparût en France vers 1930 pour 
désigner, dans un tout autre climat, les premières recherches de la revue Esprit et 
de quelques groupes voisins, autour de la crise politique et spirituelle qui éclatait en 
Europe. 

Le personnalisme n’est pas uniquement une attitude ou une façon de vivre. C’est une 
philosophie ; pas un système. Mais il ne fuit pas la systématisation car il faut de 
l’ordre dans les pensées, les concepts et autres logiques. Sans cela, la pensée se 
dissoudrait en intuitions opaques et solitaires. 

Son affirmation centrale étant l’existence de personnes libres et créatrices, il 
introduit au cœur de ces structures un principe d’imprévisibilité qui disloque toute 
volonté de systématisation définitive. Ce qui lui répugne le plus, c’est ce goût, si 
commun aujourd’hui, pour un appareil de pensée et d’action fonctionnant comme un 
distributeur automatique de solutions et de consignes, devenu barrage devant la 
recherche, assurance contre l’inquiétude, l’épreuve et le risque. 

 

 

 


