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„Hároméves voltam,
mikor észrevettem
magam körül a világot,
de azóta se láttam.
Mint csillogott és tajtékzott!
fújt, toporzékolt!
Emlékszem, virágos kert volt,
zöld és tarka zuhatag,
benn barna kerti pad. Középen én.
Majdnem szétrobbantotta mindenét,
mintha bármi áron is
észre akarná vetetni magát.
A háztetőn macska, vörös nadrágban,
hegedült,
megdobtam kővel,
ekkor elenyészett.
Ez sokkal később történt,
a világot újból azóta se láttam.
Mert hiszen az ember átlát a falon,
de nem lát keresztül a fal hiányán.”
Weöres Sándor

Modus Vivendi Magazin 1

Az illúziók
vége az új élet
kezdete
KORUNK EMBERE HALANDÓ LELKÉNEK ENGEDELMESKEDIK. ILLÚZIÓKBAN ÉL. AZ ILLÚZIÓ SZÓ OLYAN ÉRZÉKCSALÓDÁSRA, ÁLOMKÉPRE VAGY ELKÉPZELÉSRE UTAL,
AMELYET VALAKI SZÍVESEN MEGVALÓSÍTOTT VOLNA. VONATKOZHAT EMELLETT JÖVŐBELI MEGVALÓSÍTHATATLAN VÁGYÁLMOKRA, VAGY TERVEKRE IS.

A

fenti
megállapítások
különösen ráillenek nyughatatlan, modern életünkre. Az embert becsapják az
érzékei. Olyan világot lebegtetnek
meg előtte, amely egyáltalán nem
is létezik. A valótlanság benyomásaival ostromolják, ő pedig
mohón kap utánuk, és ezekben
próbál fogódzóra lelni. Eltöpreng
benyomásain, álmokat sző róluk,
álmai pedig tévútra viszik. Végül
persze kiderül, hogy várakozása
füstbe ment, és a kitűzött célhoz
nem ért közelebb.
Természetesen még módszereket
is kifejlesztettek arra, hogy a
valótlanság benyomásait felerősítsék, és úgy átalakítsák, hogy
jobban passzoljanak mindennapi
életünkhöz. Sok oktatási forma, de
mindenekelőtt a reklámok a tévhit
selyemgubójába szövik be az
embert, aki aztán ebből az
önmagában lezárt világból kiindulva ítéli meg mind magát,
mind a környezetét.
Ha csupán azért tüntetnénk fel
ilyen színben az életet, hogy aztán
leönthessük holmi „gnosztikus
szósszal”, ha tehát vélekedésünk

valódi
hátterét
homályban
hagynánk, akkor ez meglehetősen
olcsó és gyermeteg mutatványként
is hathatna. Ahhoz, hogy az életet,
a bennünk és körülöttünk lévő
világot az illúzió és téveszme
jelzőkkel illethessük, legalább azt
meg kell tudnunk mutatni, hogy
hol húzódik a választóvonal a
téveszme és a valóság között.
Az egyik ember számára a
mindennapi
élet
kőkemény
valóság. Ott áll a közepében,
küzdenie kell a családjáért, az
előmeneteléért vagy az eszményeiért.
Folyton
újabb
módszerekre van utalva, hogy
életben maradjon és megtarthassa
saját valóságát. A szomszéd
szemében azonban ugyanez a
valóság
egészen
valótlannak
tűnhet. Ő így szól a feleségéhez:
„Ezt látnod kellene! Halálra gyötri
magát, és mégsem jut ötről hatra.
Hiszen ez őrület!” Egy harmadik
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pedig eme „bölcs szavakon” is
csak mosolyog. Az ő gondolatvilága tükrében a másodiknak sincs igaza, és ő is illúziókkal
van elfoglalva.
Mi lehet hát az oka ennek a
tömeges méreteket öltő, mind újra
fényesre
csiszolt
érzéki
csalódásnak? Világszerte milliók
hajszolnak egy elgondolt vagy
megálmodott célt. Persze már
maga a világot felépítő anyag is
épp elegendő alkalommal szolgál
az illúziókhoz. Jól ismert természeti jelenség pl. a délibáb:
álomkép a sivatagban. A kimerült
utazót már annyira gyötri a víz és
az eleség utáni vágy, hogy egy
légvárat tart a valóságnak. Vajon
hányan lehetnek, akik számára
még nem vált sivataggá az élet?
Kilátástalan tévúttá, amelyen az
embert az egyik illúzióból a
másikba hajszolják? Olyan képekbe,
gondolatokba,
érzésekbe,

melyeknek
semmilyen
valós
alapjuk sincsen, s amelyek így el is
tűnnek,
mihelyt
közeledünk
hozzájuk. Nem megfoghatók, nem
elérhetők. Értéktelen dolgokkal
foglalják le az embert, és űzik
mindaddig, míg összes erejét fel
nem emésztette. Így kering tovább
az élet a bölcsőtől a ravatalig, és a
ravataltól ismét a bölcsőig. Az
illúziók gyermekkorunktól fogva
hűséges útitársaink.

Így küzdünk egymás ellen a
magunk teremtette illúzióinkkal.
Az ember valami mást ragad meg,
mint amit érzékei mutatnak neki.
Ha öten egy és ugyanazon
tapasztalatot élik át, vagy ugyanazt a tárgyat írják le,
értelmezéseik
teljesen
különbözőek, sőt néha ellentétesek
lesznek, jóllehet ugyanarra a
dologra vonatkoznak. Az érzékszervek azonos benyomásokat
kapnak ugyan, azonban az énnel
állnak kölcsönhatásban. Az én
pedig csak azt engedi keresztül,
amit látni akar. Az információ
maradékát veszni hagyja, nem
fogadja be a személyiségen keresztül. Így már érthető, hogy
mindenki saját, egyéni látszatvilágot épít fel, és ezt életszükségből
fenn
is
tartja.
Illúzióvilága aztán megakadályozza benne, hogy észrevegye, ami
ezen kívül található. Csak a saját
észleletei számítanak – ezek is
megszűrve –, és csak ezek a

fontosak. Ez az ő valósága, az ő
énjéből nézve. Halandó valóság,
amely a halállal véget ér.
Létezik azonban egy halhatatlan
valóság is, amelyre a halálnak
semmilyen hatása sincsen. Ez a
valóság a halhatatlan lélek világa.
Ezért tesz a modern rózsakereszt
olyan éles különbséget a halandó
és a halhatatlan világ, valamint a
halandó és a halhatatlan lélek
között. A határ olyan élesen van
megvonva, hogy a halandó élet
észlelni sem képes a halhatatlant.
Legfeljebb csak akkor sejtheti meg
azt, ha saját valóságán repedések
keletkeznek, ha az illúziók világa –
néha
igen
kíméletlenül
–
összetörik; fájdalom és szenvedés,
betegség, munkahelyi elbocsátás,
rossz társadalmi körülmények
vagy háború miatt. Az ilyesfajta
események kikezdik az illúziókat,
feltörik a tudatot – olykor roppant
hevesen –, és az embert új
tapasztalati útra terelik. Ezután
újfajta érzékelés következik. Ha
pedig a személyiség – az én –
kigyógyult a régi illúziókból,
akkor nyitottá válik az új
benyomások számára. Egy új út
tűnik fel előtte.

NINCSEN TÖBBÉ HELY ILLÚZIÓK
SZÁMÁRA

Annak, hogy vajon az új impulzus
hatása valóban megújító-e, a
gyakorlatban kell megmutatkoznia. Tudnivaló, hogy az ember
szívesen megőrzi azt, amije van.
Az újban egyre az egykori
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bizalmasát keresi, és egy olyan új
világban szeretne bízni, amely
egyáltalán nem is új, hanem
csupán egy újabb illúzió.

Az illúziók sivár körforgásán csak
úgy lehet áttörni, ha az újonnan
megkapott
belátást
belülről
igazságként ismerjük fel, majd egy
új, határozott, „illúzióromboló”
életvitelre cseréljük... Akkor egy új
világ épül fel, amelyben az
illúziók számára nincsen többé
hely.
- Pentagram –

esemény létezik, majd
elmúlik, és egy másik
esemény helyettesíti, amely szintén elmúlik.
Mivel érzékelésünk korlátozott, az időt három
különálló komponensre
bontjuk: múltra, jelenre
és jövőre.
Azt viszont még nem
tudjuk, hogy a nem tér nem időben, vagyis egy
másik dimenzióban, lehetséges-e kívülről figyelni a háromdimenziós téridőben folyó
eseményeit? Vagyis ebben a létsíkban létezik-e
valamiféle
kozmikus
egyidejűség? Tehát egymásba fonódhat a múlt,
a jelen és a jövő, s egy
külső szemlélő számára
egyszerre jelenik meg
minden!

Miként fonódhat
össze egy magasabb
térdimenzióban a
múlt, a jelen és a
jövő?

A

z idő nemlétének koncepciója szerint a múlt,
jelen és jövő nem létezik
elkülönített időblokként. A múlt, a
jelen és a jövő egyszerre történik,
és hatással lehetnek egymásra.
Pusztán az, hogy iskolás korunkban mindig azt tanították,
hogy a múltra úgy gondoljunk,
mint ami már megtörtént, a
jelenre, mint ami éppen történik,
és a jövőre, mint ami majd történni
fog, kevés bizonyítéknak. Einstein
relativitáselmélete és a kvantumfizika egészen más lehetőségeket
mutat be az idővel kapcsolatban.

Ha egy pillanatig feltételezzük,
hogy minden idő egyszerre zajlik,
akkor könnyen elképzelhető, hogy
valaki ugyanolyan egyszerűen tud
olvasni a múltban és a jövőben,
mint a jelenben. Az, hogy valaki
hipnotikus transzba kerül, megszünteti a szokásos időgátakat, és
lehetővé válik egy különös,
komplex megfigyelés végrehajtása.
Az idő-nemlét elv megértésének
legnagyobb akadálya, hogy a
háromdimenziós valóságban létezünk. Sok más dimenzió is
létezik, amit a parapszichológiai
jelenségek bizonyítanak. Az idő
csupán illúzió, amelyet fizikai
érzékszerveink hoznak létre. Öt
érzékszervünk a valóságnak azonban egyszerre csak kis részét
észleli. Ezért úgy tűnik, hogy egy
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Úgy tűnik, egyedül tudatunk
képes behatolni ebbe a - tér és idő
nélküli - dimenzióba, s ott megtalálni a csodálatos ritmust a
világegyetem halhatatlanságával!
Feltárul előttünk a kezdet és a vég,
minden és a semmi: a halhatatlanság és mulandóság örök
harcának kozmikus színtere.
S ekkor értjük meg, hogy halandó
létünk örökké összeötvöződött a
három térdimenzió fogságában
megrekedt materialista valósággal...

Detlef Linke
Az új metafizikája

A

metafizika nem csak tematizálja az identitást,
hanem maga is önazonos kíván maradni. Az új
korszakot, az újkort azonban nem lehetett
feltartóztani. Az újkor magának az újnak az ideje volt.
Az újkorban, az új időszakában az új korszakok
konstruálásának kísérlete az uralkodó. Mivel az újkor
az új korszaka, újra és újra új korszakokat hirdetnek
meg. Ám hogyan is keletkezik az új? A 19. és 20.
században azt állították, hogy az új idők születnek. Ez
egy
fölöttébb
kérdéses
metafóra.
Legfeljebb
klónozásról vagy a kompjutervírusokhoz hasonló
szaporodási kísérletéről lehet szó (manapság
tartózkodóan mémekről beszélnek, azaz olyan
memória-, illetve gondolat- vagy információtartalmakról, amelyek az egyik individuumtól a
másikhoz terjednek). A múlt után következők mindig
lázadoznak (a klón lázadása?). Így aztán a dolog nem
megy minden további nélkül, és erre a társadalomnak
adva van a köldökzsinórról való sikertelen leválás

képe. Ám a nőgyógyászat nem ismer olyan esetet,
hogy a köldökzsinór évtizedeken át megmaradt volna.
Számomra a szülés metaforája egyébként is
alkalmatlannak tűnik kulturális korszakváltásokra. Az
új - ami nemcsak a megelőző megváltozott
termékenysége - nem szülés, hanem öklendezés révén
jön létre. Amit a társadalom nem képes megemészteni,
azt kiokádja magából. Amennyiben a cethal, amely
tintahalakkal táplálkozik, az embert próbálja
megemészteni, kiveti magából; kivet egy új korszakot.
Ehhez a képhez a metafizika nem ér fel.
Ama mondattal, hogy ne töltessen új bor régi tömlőbe,
az újnak hasonlíthatatlan diadalmenete veszi kezdetét.
A kereszténység ezzel a mondattal vált el a zsidóságtól
és ezzel olyan dinamikát hozott mozgásba, melynek
következményei beláthatatlanok. Ha ez a mondat
kibontakozhat, valamiféle szabállyá képes válni, és
nem korrigálják, akkor mindegyre új jön létre, mígnem
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valaki egyszer azt kérdi: Mindig csak új, miért ne
lehetne egyszer valami más is?
Manapság kritikusak vagyunk az egyszer használatos
palackokkal és termékekkel szemben. Egyszerűen túl
sok újat kell előállítani, és túl sok újat a világ nem tud
elviselni. Így aztán visszaváltással és többszöri
felhasználással élünk, és a bort is - legalábbis egy időre
- betétüvegekbe töltjük. Hosszú ideig, például a
középkorban, egy gondolkodó rangját az mutatta,
hogy
mennyire
képes
gondolatait
az
áthagyományozott szövegekhez kötni, és azokkal
összeilleszteni, tehát mindig régi tömlőket kellett
használnia. A régivel való szakítás mélyreható tett,
amely ellenségeskedést hozhat a világba.
Az új többnyire nem is érthető, ha nincs
összefüggésben a régivel. Egy író könyvének
kétharmadrészt ismert elemekből kell állnia, különben
egyáltalán nem lesznek olvasói. Hiszen az új borzasztó
orcával, mint valami másféleség jelenik meg, ezért
aztán rögtön megkíséreljük elhárítani.
Nem kívánom itt a vallás igazságát tematizálni vagy
úgy tenni, mintha volna olyan alapunk, ahonnan
végérvényesen megítélhető lenne. De szeretném
felhívni a figyelmet arra, hogy az Újszövetség az új
melletti védbeszédet tartalmaz, és ezáltal mindama
érzelmek és megújulások forrásává vált, amelyek a
szellemet az utóbbi évszázadok során érintették,
amikor is az újnak az állandóan megújuló kínálata
néhány száz éven keresztül állandósult.

emberi test helyére a biológiai rendszereknél egyre
stabilabb rendszereket állít. Eleinte, a középkori
szkriptóriumokban
mindegyre
a
leírás
megismétlésével próbálkoztak, míg ma - az
írássorozatként értelmezett - újnak a testbe történő
beírásával kísérleteznek, azon fáradozva, hogy az új
kódot a régi részévé textualizálják át. A géntechnológia
mint új írás.
Az új számára, valamint a tárgyak transzcendentális
meghatározására az antikvitásnak és a középkornak
nem volt külön kategóriája. Mindaz, ami a világban
előfordult, aszerint lett meghatározva, hogy tárgy,
dolog és egyáltalán valami, továbbá aszerint, hogy
mennyiben jó és szép. Ennek mindenek előtt feltétele,
hogy valami legyen. Mindezen meghatározásokról
feltételezték, hogy egymásba átalakíthatók, vagyis,
hogy ami jó, az létező is volt, és ami jó volt, az szép is
volt. Leibniz hívta fel a figyelmet arra, hogy a valami
meghatározása mögött az új lehetősége rejlik. A jó és
szép transzcendentáliái ezt többnyire kiszorították.
Ma egyébként fel kell tenni a kérdést: nem kellene-e az
újnak
önálló
transzcendentáliaként,
mint
gondolkodásunk
és
élményeink
alapmeghatározottságának, újonnan vagy egészen előtérbe
kerülnie? A művészetben ez már régóta magától
értetődő. Nem a szépség, az igazság vagy jóság, nem
az esztétikai vonzalom, nem a leképezés hűsége vagy a
morális indíték számít, hanem egyértelműen az
újdonság és az újdonság erejével való hatás áll
előtérben.

Az új megszilárdítása a görög
metafizika eszközeivel történt, amiket
a kereszténység strukturálásához
használtak. Ezek révén lehetővé vált,
hogy az újat a szellem és az emberiség
történetének
egy
meghatározott
fázisában egyúttal le is fagyasszák. A
metafizika tartósságra törekszik. Nem
kedveli a változást. A halhatatlanságot
olyan jövőként éli meg, melyet már
egészen ki is lehet színezni. A
váratlanra hiányzanak az idegei. A
metafizika számára Kairosz, az
Alkalom Istene túl hirtelen volt. Az
alkalom és a nyilván vele járó váratlan
erosz megzavarta. A metafizika
inkább
tervez.
Az
emberiség
történetének meghatározott szakaszát
strukturálta és megkísérli továbbra is
strukturálni. És a belőle kiinduló
tudományos indíttatás a lebomló
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„Frappez les bourgeois!”, felriasztani a polgárt - nos ez
legjobban valami újjal megy és hosszú időn át a
művészet mottója volt. Egyszer természetesen az
ilyesféle alapelveknek is vége, és idővel a „Frappez les
artistes!”,
azaz
maguknak
a
művészeknek
megriasztása is kimerül. A régi egy pillanatra újnak
tűnhet, de el is tűnik azon meghatározó elemek
kombinációiban, amelyek különböző mértékben hol
régiként, hol meg újként merülnek fel a szellem és az
idő tudatában. Úgy vélem, hogy a történelem újabb
fázisában vagyunk, egy újkorban, melyben az „újkor”
nem egyszerűen egy új kor, hanem az újnak a
korszakává vált: a kor újkora - újdonság. Bár a „mi
újság?” mindig is a második leggyakoribb
üdvözlésforma volt, mégiscsak példa nélküli, ahogy
ezidőtájt az új előtérbe nyomul a világ rendjében. Még
az idő is az újnak rendelődik alá, mivel a fiatal
emberek, jobban mondva, „új emberek” félnek attól,
hogy nem tudnak az újról, vagy hogy nem tudnak
jelen lenni valami újdonságnál. Az idő másodrangú, fő
az, hogy valami új történik.
Az embernek az a benyomása, hogy az új olyan
transzcendentáliává
válik,
amely elnyel minden más
transzcendentáliát. Ezért kérdéses, van-e egyáltalán értelme annak, hogy a szellem
alap-meghatározottságairól,
azaz transzcendentáliákról
beszéljünk?
Vajon
nem
nyelte-e el az új már olyannyira a szellem alapvető
meghatározottságait,
hogy
mindennemű a priori, mindennemű előretudás, mindenfajta jövőre vonatkozó
konceptust az új szippant fel, s hogy például már nem
állíthatjuk egykönnyen, hogy a gyógyászat megkísérli
tartósabbá tenni testünket, sokkal inkább azt, hogy
megújítja? Tehát nem hosszabb élet, hanem „új élet”?
Tehát az újban való hallhatatlanságról van-e szó vagy
csak a mindegyre megújuló halandó voltunkról?
Kérdés az, hogy e téren valami olyasféle, mint a
kritikus ész, egyáltalán képes-e tartósan formát ölteni?
Ha belenézünk a színes lapokba, azt látjuk, hogy a
médiumtechnológiában az újtól való félelemmel és a
régi megjavításának, a múlékony test megjavításának
reményével játszanak. Hiszen éppen a félelem az, ami
az új megvalósítását előkészíti, ami figyelmünk
rendszerét mozgásba hozza, s így az új iránti
csillapíthatatlan éhséget a régivel összeköttetésbe lehet
hozni. A kritika szó a krinein, az eldöntés szóból ered,

és tulajdonképpen elválasztást jelent. Ám nekünk
embereknek, két agyféltekénk révén olyan az
adottságunk, hogy gyakran mindkét úton egyidejűleg
megyünk. Így aztán a tagadás gyakran az igenlés
kísérő ostinatójává válik.
Az új gyönyör terebélyesedik - az agykutatás fogalmai
szerint a hippokampusz, a vízilovacska, vagyis az
agynak az a struktúrája, amelyik a környezet
feltárásáért, az újnak a megismeréséért felelős. Az
embernek az a benyomása támad, hogy az új
gyönyörének olykor még ösztönrendszerek is
alárendelődnek. Időszakosan még a szexuális
magatartás is az újdonságkeresés és újdonságmasinéria
diktátuma alá kerülhet.
Most jött el az ideje egy új tézisnek, amellyel mindjárt
elő is állok: Az ember azon van, hogy új agyat
fejlesszen ki. Ez nem egyszerűen úgy történik, hogy
állandóan újjal kerülünk szembe, hanem, hogy a
régivel való kombinációk új módon történnek.
Manapság rendszerint nem egyetlen érzékelőrendszerre, az írásra, vagy a képre összpontosítunk
kizárólag,
hanem
egyidejűleg vagyunk kitéve
a
nyelvnek
és
a
vizualitásnak. Tévézés esetén például az agynak
egyszerre kell képeket és
szavakat feldolgoznia, és
nem irányulhat minden
további nélkül csak az
egyik információs csatornára. Ennek során a kép és
a szó közötti klasszikus
kettősség, ahogy az az
agyféltekék dualizmusában
is feltűnni látszik, egyszerűen kereszteződik.
Agypszichológiai
kutatásaink
eredményeképpen
megállapíthattuk, hogy agyunk nem törekszik az
aktivitási centrumok állandó váltogatására. Ez arra
vezethet, hogy agyunk egy képet éppen az aktuálisan
tevékeny nyelvi központtal értékeljen, anélkül, hogy
ehhez a szokott módon bevonná a képelemző
központokat. Az agy olyan szervvé fejlődik, amely
mindenre felkészült, miközben mélyebb értelemben
talán már egyáltalán nem érheti meglepetés, mivel már
csak meglepetésekre állítódott be. Ezzel a
reklámtextereknek fel van adva a lecke. Már tudjuk,
amennyiben a tévében egy nagyon meglepő képsorral
vagy szöveg-kép-hozzárendeléssel találkozunk, akkor
az csakis reklám lehet. Bár a meglepetés kategóriáját
vagy a meglepetés transzcendetáliáját még mindig az
ajtó előtt lelt virágcsokorral társítjuk, a televíziónak
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köszönhetően jobbára már átsorolódott a „hisz ez
hirdetés, amit kikapcsolhatok” kategóriájába.
Vajon adódik-e valaha bármi más, mint az új?
Kimerülhetnek-e az új látomásai? Vajon létrejön-e az
újnak valamiféle új állapota? Vagy mindenfajta
fundamentalizmus
elutasításával
maga
a
mozgalmasság válik a világszemlélet valamiféle
nyugvópontjává, ahonnan az állandó a legjobban
szemrevételezhető? Ezekben a megfontolásokban az
agykutatás nem pusztán végzetes paradoxonokat lát,
amelyekben a szellemnek - öntükröződésében - be
kellene végződnie. A látásközpontok tagolódása
forma-, szín- és mozgásészlelő központokra, valamint
ezek szofisztikált kötődés-architektúrája egészen
plauzibilissé teszi, hogy a mozgalmasságban elpihenő
szellem paradoxonát ne lehessen formai hibának
tekinteni és félretolni. Végtére is a szellemnek nem kell
a megkettőződés narcisztikus struktúráját mutatnia
abban az értelemben, hogy a nyugvópontnak magának
is nyugalomban kell lennie. A szellem mozgása a
történelem során - a bálványok imádásától a
szoborábrázolatok
tilalmán
át,
a
vászon
megsemmisítésének 'tilalmáig' a modern festészetben eljut a mozgalmasság önábrázolásáig a megmozgatott,
kinetikus művészetben, és azt jelzi, hogy a
megmozgatottság új fázisába értünk - a „metamozgalmasságba”.

ami nem azt jelenti, hogy neki vissza kellene kerülnie a
régi
azonosságba
vagy
az
én
tulajdonom
azonosságába. A jövőnek nem kell a már-jelenvoltnak
lennie; az újra kell felkészülnünk. Mint látják, a régi
moralista diskurzusban beszélek. Kell-e még valami?
Igen, meghiszem: a folyvást új esetében, amely
előadódik és amelyet régi szellemünkkel nem tudunk
kezdettől
fogva
kategoriálisan
vagy
transzcendentálisan eltervezni, megalapozni és
lekötözni, arra kellene ügyelnünk, hogy valamiféle
igazsággal bíró dologról van-e szó; hogy a dolgok
újraelosztása a teremtésben nem megy-e túl az
igazságosság mértékén, és hogy az új nem vonja-e
magához mindazt, amiben egyszer a jónak, az igaznak
vagy a szépnek kellene részesülnie. Ezt mindig csak
esetről-esetre tudjuk latra vetni, azonban mégiscsak
mindig valamiféle újról lesz szó. Ha minden az
újdonságérték és -tartalom szerint lesz meghatározva,
akkor az ez az új dogmatizmusa. Így megeshet, hogy
emberek - mivel nem „újak” - számunkra kiesnének az
újdonság-érdekeltség
mechanizmusából.
Talán
foglalkoznunk kellene a réginek tartott, a már leítélt
dolgokkal, különben elmulaszthatjuk a másfajta valódi
újdonságát.

Azokban a kultúrákban, amelyekben tiltott az ember
ábrázolása, nem okoz gondot a televízió mozgalmas
képeinek fogyasztása. Itt is megmutatkozik, hogy a
szoborábrázolat és a képábrázolás tilalmán túl
feltalálnak egy új teret, a mozgásteret. Vajon lesz-e
valaha mozgástilalom? Ez nyilván túl messzire menő
kérdés. Ám ez idő szerint sok minden szól amellett,
hogy az archetípusok jegyzékét, amint azt C.G. Jung a
lélek ősképeinek gyűjteményében összeállította,
hamarosan
a
mozgalmasság
képeivel
lehet
kiegészíteni. Talán még nem szenteltünk elég
figyelmet annak, hogy szellemi életünket egyre inkább
meghatározzák
bizonyos
jelenetek.
Ezek
meghatározott mozgások jelenetei: a hírolvasó
mimikája, a showműsorvezető léptei, amint a pulthoz
megy, a gyorsítottan mozgó kumuluszfelhők képe a
természetfilmekben. Emlékezzünk: a forrásnál leállva
veszítette életét Nárcisszosz, menet közben nem
fenyegette veszély. Vajon az új médiumok is
visszaesnek megállapodásvágyunk álló helyzetébe?
A mozgás és az új metafizikája nem úgy értelmezendő,
mintha az újat vissza lehetne vagy kellene hozni a
régibe. Az új kezelésének képessége az a képesség,
amivel a másfajtával, a másikkal kapcsolatba lépünk Modus Vivendi Magazin 8
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Egy eltűnt fizikus
rejtélye

E

ttore Majorana olasz fizikus nevét, tudományos
eredményeit nem ismeri a közvélemény, pedig
Enrico Fermi szerint Majorana Galileihez és
Newtonhoz mérhető zseni volt, aki igazából az
eltűnését és halálát övező rejtélyek miatt kerül időről
időre a nyilvánosság elé. Egy ukrán elméleti fizikus
szerint mindenesetre Majorana sikeresen valósított
meg egy kvantumfizikai jelenséget: egyszerre volt élő
és halott.
Fermi felesége a férjéről, életükről írt könyvében
(Laura Fermi: Atom a családban, Tornai József
fordítása) Majoranát is bemutatja: „Majorana géniusz
volt... az éleselméjűség és a gondolkodóképesség nagy
jelensége, a legmélyebb és legkritikusabb szellem a
fizika épületében. ... De Majorana nehéz ember volt;
befelé forduló, mindenkitől félő ember. ... A sötét
szemű, spanyolos külsejű Majorana sohasem volt
megelégedve a matematikai bizonyításokkal, tovább
tanulmányozta az egyes problémákat. Éles elméje
egyre mélyebbre és mélyebbre hatolt, kérdéseket téve
föl, és hibákat mutatva ki. Ettore Majorana volt a
»Nagy Inkvizítor«.”
Majorana egyetemi tanulmányai után Fermi római
kutatócsoportjában dolgozott, a „Panispera utcai fiúk”
egyike volt (ebben az utcában volt Fermi
laboratóriuma). Egyetemista korában írt, 1928-ban
megjelent
első
tudományos
dolgozatában
atomspektroszkópiai problémákat oldott meg. 1931-

ben elsőként írta le az atomok spontán ionizációját,
majd az időben változó mágneses térbe helyezett
atomok spektroszkópiájáról értekezett. Továbbfejlesztette, módosította Werner Heisenberg elméletét
az atommagot összetartó erők jellegéről (Majoranaerő), a Majorana-potenciál magyarázatot adott az
atommagsűrűség és a kötési energia telítettségére.
Majorana egy probléma megoldása után rendszerint
nem sietett eredményeit szakcikkekben közreadni.
„Ettore még a gondolatától is visszariadt a nyomtatott
betűnek; attól a gondolattól, hogy idegen szellem
belessen az ő elméjébe” - írta Laura Fermi. Frédéric és
Iréne Joliot-Curie kísérleteit értelmezve Majorana
felismerte, hogy az atommagban létezik egy semleges,
a protonhoz hasonlóan nehéz részecske. Megelégedett
azzal, hogy ezt elmondta Ferminek, ezért nem őt,
hanem James Chadwicket tartjuk a neutron
felfedezőjének. A neutrínókat leíró egyenletéről azért
értesült a világ, mert Fermi megírta és Majorana neve
alatt megjelentette a cikket. Egy 1932-es Majoranadolgozatban a mai modern fizika legalapvetőbb
kérdései jelennek meg, például a szuperszimmetria és
a spontán szimmetriasértések. Tanítványai megőrizték
jegyzeteit, ezekből kiderül, hogy Majorana az 1930-as
években már felismerte azt, amit majd Richard
Feynman fedez fel 1948-ban és ma gráfoknak
nevezünk.
Megpályázott és elnyert egy egyetemi állást
Nápolyban.
Ismét
Laura
Fermit
idézzük:
„...bármennyire is eltökélte, hogy tanítani fog, képtelen
volt szembenézni a tanteremmel és a hallgatókkal.
Néhány óra múlva pánikszerűen menekült Nápolyból.
Bejelentette öngyilkosságát, és egy hajóval elindult
haza, Palermóba. Meg is érkezett. De attól kezdve
nyoma veszett. Valaki látni vélte, amint egy másik
hajóval visszaindult Nápolyba. Más utasok azonban
nem látták, és Nápolyban nem szállt partra. A családja
sokáig kereste őt Palermo és Nápoly környékén, de
soha többé nem találták meg, se élve, se holtan”. 1938.
március 27-e óta nem látta senki. Fermi a Duce
segítségét is kérte Majorana felkutatásához.
Eltűnéséről
máig sem tudni
semmi biztosat,
a témával foglalkozó tanulmányok, könyvek
általában
három
lehetőséget tárgyalnak: öngyilkos
lett, esetleg el-
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rabolta egy külföldi hatalom, vagy maga választotta az
eltűnést, és valószínűleg elhagyta Olaszországot.
Családja és gyóntatópapja kizártnak tartotta az
öngyilkosságot, Majorana mélyen hívő katolikus volt.
Az öngyilkosság ellen szól az is, hogy eltűnése előtt
kivette a bankból megtakarított pénzét. Jó ismerői
szerint egy kolostorba vonulhatott vissza. Az önkéntes
eltűnés mellett rendszerint azzal érvelnek, hogy
Majorana előre látta az atomenergia pusztító erejét, és
ennek megvalósításában nem akart egy fasiszta
államban részt venni. Ezt a vélekedést elsősorban
Leonardo Sciascia író képviselte szenvedélyes
könyvében. Majorana hajdani fizikus munkatársai nem
tudták megingatni az írót ebben a hitében, a fizikusok
szerint akkor senki sem láthatta előre az
energiafelszabadulással járó atommaghasadást. Az
1950-es években többször látni vélték Majoranát
Argentínában. Olasz lapok írtak egy utcán élő
emberről, aki saját állítása szerint valaha híres fizikus
volt.
Majorana eltűnése óta évtizedek teltek el, ma már
nincs remény a tényleges történések felderítésére.
Igaznak bizonyult Fermi megjegyzése: „Majorana
olyan intelligens volt, hogy akár az eltűnése, akár
testének eltüntetése mellett döntött, azt sikerrel
valósíthatta meg”. A lehetséges magyarázatok sorát
nemrég megdöbbentő feltételezéssel bővítette egy
ukrán elméleti fizikus, a harkovi egyetemen dolgozó
O. B. Zaszlavszkij. Szerinte Majorana eltűnésével,
halálával életre keltette a kvantummechanika
alapelveit.
Zaszlavszkij szerint Majorana gondosan kidolgozott
eltűnésével a kvantum-szuperpozíciót akarta bemutatni, megvalósítani. Egy részecske egyidejűleg két,
egymást kölcsönösen kizáró állapotban létezhet, erre

utal Schrödinger híres gondolatkísérlete. Schrödinger
macskája egyszerre élő és halott. Majorana a saját
életével ugyanezt a kettőséget akarta illusztrálni.
Zaszlavszkij Majorana utolsó, családjának és a nápolyi
egyetem fizikai intézete vezetőjének, Antonio Carelli
profeszszornak
küldött
üzeneteire
alapozza
feltételezését.
Majorana
levélben
írta
meg
öngyilkossági szándékát, a leveleket nem adta postára,
hanem nápolyi szállodájára bízta. Carellinek írta:
„Döntésem elkerülhetetlen volt. Tudom, hogy hirtelen
eltűnésem kényelmetlenséget okoz önnek és
diákjaimnak, kérem, bocsássák ezt meg nekem...”
Családjának írta: „egyetlen kívánságom van, ne
viseljetek feketét... csak három napig gyászoljatok”.
Palermóba érve táviratot küldött, és ebben
visszautasította, hogy öngyilkos szándékai lennének.
Carellinek küldött harmadik levelében azt a reményét
fogalmazza meg, hogy a professzor egy időben kapta
meg a levelet és a táviratot. Erre az egyidejűségre
figyelt fel Zaszlavszkij. Normális esetben a feladó
abban bízik, hogy második üzenete az első előtt ér oda,
így a címzett már nem aggódik a levélíró öngyilkossági
szándéka miatt. Majorana viszont azt akarta, hogy az
egymást kizáró két lehetőség, az öngyilkosság és a
továbbélés egyidejűleg, egymás mellett létezzen, mint
a hamleti kérdés, lenni vagy nem lenni
kvantummechanikai változata.
Zaszlavszkij az eltűnést kísérő további történésekben is
ugyanezt a kettősséget ismerte fel: Majorana
szélhámosokat bérelt fel, hogy játsszák el az ő szerepét
a hajóúton. Zaszlavszkij cikkében részletesen elemezte
az összes elképzelhető variációt a valódi Majorana és
az ál-Majoranák együttes fellépéséről. Majorana a
Carellinek írt levélben említi Ibsent: „én nem egy fiatal
lány vagyok egy Ibsen-darabból”, majd később „ne
gondolja, hogy egy Ibsen-hősnőre hasonlítok, az én
esetem más”. Az Ibsen-darabok nem hasonlítanak
Majorana helyzetére, de nem kétséges, hogy az
eltűnését gondosan megtervező Majorana nem
véletlenül említi Ibsent. Két Ibsen-darabban követ el
nő, fiatal lány vagy asszony öngyilkosságot, ezért nem
lehet azonosítani a személyt, Zaszlavszkij a kétségben,
a személy azonosíthatatlanságában is a kvantummechanikai kettőséget látja.
Majorana tényleges sorsa és motivációi továbbra is
rejtve
maradnak.
G.
Gorelik
bostoni
tudománytörténész szerint egy történész számára
nagyon nehéz egy másik ember gondolatvilágát
megismerni. Zaszlavszkij, egy másik szakmabeli, egy
másik elméleti fizikus azonban képes volt Majorana
agyába látni, mondta Gorelik az olasz fizikus rejtélyét
most felidéző New Scientistnek.
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A születési
emlékezet valósága

A tudományos változás ugrásszerű, azonnali,
villanásszerű, mint amilyenek a sorsdöntő nagy vallási
megtérések, valamint az egyén életében a ráébredés
jellegű sorsdöntő határozatok, az „AHA” pillanatok.
Az új felfedezések sorozata, és azok meggyőző ereje
egy újfajta általános látásmód
kialakítását sürgetik. A régi
helyébe fellépő új látásmódot
paradigmának nevezzük.
Az új tudományos látásmód
általános érvényre jutása azonban nem ilyen egyszerű. Az
uralkodó tudományos körök sok
új
tudományos
gondolatot,
felfedezést, kísérletet, adatot
nyomnak el – sokszor hallatlan
tudományos, anyagi, és személyes károk árán, amelyek az
uralkodó elit szerint ellentmondanak a meglevő paradigmának, és veszélyeztetik a
megrögzött gondolkodásmódot.

A

tudománytörténet azt bizonyítja, hogy a
tudományágak fejlődése nem fokozatos és
egyenletes, és nem is az egymásra épülő
ismeretek ellentmondás nélküli eredménye, hanem
sokszor a véletlenek, vagy egy új, egyéni meglátás
következménye. Szent-Györgyi Albert szerint, „a
felfedezés arra épül, amit mindenki lát, de senki sem
látta másként.”
Nem sokan említik azt sem, hogy Einstein, Bohm,
Heisenberg, Schroedinger, Bohr, Oppenheimer
munkásságában jelen voltak a misztikus világnézet
elemei, sőt tudományos elképzeléseiket gyakran a
misztikus sugallatra, vagy ihletszerű ráérzésre
alapozták. Isaac Newton, (1642-1727), az univerzális
gravitáció, a mozgás, törvényeinek megfogalmazója, és
a fénytan megalapítója több időt töltött alkímiával,
mint a mai értelemben vett racionális tudományos
munkával. A ma is nagyra tartott nyugati
gondolkodók közül pedig Roger Bacon, Saint Thomas
Aquinas, Tycho Brahe is foglalkoztak alkímiával. Több,
ma is használatban lévő felfedezés és találmány is az
alkímiához kötődik: a puskapor, a festékgyártás,
tinták, a fémek és ötvözetek tanulmányozása,
szépítőszerek, cserzési technika, üveggyártás, különböző párlatok és kivonatok, a likőrgyártás alapjai –
mind az élet elixír, az aqua vitae kutatásai nyomán,
legtöbbször véletlenek útján valósultak meg.

Stanislav Grof, a múlt század
ötvenes éveiben, fiatal orvosként az újonnan
felfedezett LSD-vel kezdett kísérletezni a lélektan
terén. Majdnem ötven év távlatából azt mondhatjuk,
hogy Stanislav Grof, a transzperszonális pszichológia
megalapítójának életművét ezek a kísérletek
határozták meg.
Stanislav Grof szerint, az emberi lét egésze
messzemenően túlhaladja az emberi test biológiai
bezártságának korlátait, s az emberi emlékezés időbeli,
és személyes határait. A hivatalos tudományos körök
visszautasító magatartása ellenére ma mindinkább
bebizonyosodik, hogy Grof megállapításai egy új
paradigma határozottan kirajzolódó körvonalait jelzik.
A jelenlegi írás célja Stanislav Grof munkásságának új
paradigmaként való ismertetése az új tudományos
felfedezések tükrében. A kvantumfizika, a fénytan, a
csillagászat új felfedezései és megállapításai mindinkább Stanislav Grofnak az emberi elmére, és a
lélektani változásokra vonatkozó több évtizeddel
ezelőtti megállapításait igazolják.
Mi a paradigma?
A paradigma újkori használata Thomas Kuhn (1922 –
1996) nevéhez fűződik, aki a „Tudományos
forradalmak szerkezete” (The Structure of Scientific
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Revolutuions, 1962. , 1984.) c. könyvében a paradigmát
a következőképen jellemzi:
- mi az, ami a tanulmányozás tárgyát képezi
- milyen kérdéseket, teszünk fel a tanulmányozás
tárgyával kapcsolatban;
- a tárggyal kapcsolatos kérdések természete, és
fontossági sorrendje;
- a vizsgálatok eredményeinek értékelési módja, és a
magyarázatok szempontjai.
A paradigma, az általános értelmezés alapján,
közmegegyezésen alapuló látásmódot, gondolatbeli
beállítottságot, elfogadott példákon alapuló mintázást
jelent. Kuhn szerint a különböző paradigmák
összeegyeztetetlenek, ellentmondanak egymásnak, de
az új paradigma nem feltétlenül jobb, vagy
előrehaladottabb a másiknál, elsősorban azért, mert az
egyik, vagy másik paradigma megítélése szintén az
egyik, vagy a másik szemléletmód következménye.
Kuhn szerint, nem minden tudományos forradalom
sikeres, de a sikeres tudományos forradalom új
paradigmát, új tudományos világszemléletet hoz létre.

- az anyag passzív és változatlan, az anyag tömege,
formája konstans,
- a tér háromdimenziós, az Euklideszi geometria
szerint,
- az idő egyenes vonalú,
-az univerzum abszolút, kiterjedése állandó és mindig
nyugodt állapotban van,
- a tér és idő közötti különbség világos és elhatárolt,
minden az ok és okozat egyenes vonalú, összefüggő
láncolatában történik, megváltozhatatlan törvények
szerint,
-a világmindenség egy mérhetetlen arányú óra
szerkezetére emlékeztet, amely független az emberi
szemlélőtől,
- az élet – organikus élet, merő véletlenek eredménye, a
tudat pedig a magasan szervezett anyagnak, azaz
biokémiai,
valamint
elektronikus
impulzusok
eredménye,
-a világűrben a folyamatok minden alkotó értelem,
vagy tudat nélkül, vak erők és véletlenek összjátéka,
ahogy Descartes fogalmazott minden a RES
COGITANS – az értelem, és REX EXTENS.

A paradigma tehát egy világnézeti közmegegyezés, egy közös nevező, amely
magában foglalja a fogalmak, tételek, jelenségek, megfigyelési és kísérleti módszerek
összehangolását. Példa az Arisztotelészi
világnézet szemben a maival.
A jelen korszak két paradigma közötti
állapotként jellemezhető, tele ellentmondással, káosszal, zavarodottsággal (Koestler.), a newtoni kartéziánusi paradigmából a
kvantumfizika paradigmája felé.
A newtoni kartéziánusi paradigma Isaac
Newton és René Descartes- tól kapta nevét.
Az alkalmazott tudományok vívmányai a
kartéziánusi paradigma mérhetetlen sikerét
bizonyítják. A fenti paradigma jegyében
indult meg az a mérhetetlen fejlődés a
matematika, vegyészet, fizika, biológia és
más tudományok terén, amelyek alkalmazása mai életünk sikerének alapköve.
A kartéziánusi paradigma alaptételei:
- világunk szilárd anyagok univerzuma, az atom
megsemmisíthetetlen,
az
atom
részecskéi
a
világmindenség alapkövei,

Az új paradigma
A tudományos kutatások mindinkább azt bizonyítják,
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hogy a kartéziánusi paradigma elméleti alapját képező
alapfeltevéseinek zöme a részecskék fokán nem állja
meg a helyét. A kvantumfizikára épülő, új paradigmát
előrevetítő tudományos szemlélet a következő
megállapításokra épül:

változás egyidejű, és téren túli. A „non locality” többek
között azt is jelenti, hogy minden, amit a világból
tudunk, átértékelést követel. Többé nem tekinthetünk a
tárgyakra, jelenségekre úgy, hogy azok külön önállóan
létező jelenségek, amelyek bizonyos helyen, bizonyos
időben történnek. Ellenkezőleg, a jelenségek, minden
eddigi elképzelést meghaladó módon kapcsolatban
vannak. Képünk a valóságról, hogy a dolgok
különállóak, alapjában véve téves. K. C. Cole, író és
tudós szerint: „Ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi valós, és
mi nem, újra kell értelmezni a valóság fogalmát.”
- Az űr természete megváltozott, az űr többé nem
halott, steril, meddő semmi, hanem a természet
minden alkotóeleme potenciálisan benne van. Az űrből
(void) a részecskék spontánul megjelenhetnek, és oda
visszahullhatnak.

Bizonyos
atomrészecskék
(fotonok)
kettős
természetűek. A kísérlet megtervezésétől függően a
fényt alkotó részecskék néha úgy viselkednek, mint
részecskék, máskor pedig hullámtermészetűek,
- Az atomrészecskékről nem állítató, hogy „vannak”,
és hogy bizonyos helyen vannak. Csupán
lehetőségekről,
valószínűségekről
beszélhetünk.
Annak a valószerűségéről, hogy vannak, és arról, hogy
hol lehetnek (tendencies to exist, tendencies to occur at
certain places), tehát kvantum fokon a részecskéknek
nincsenek előre meghatározott tulajdonságaik. Az
atomok fokán az események nem előre meghatározott
biztos módon jelennek meg a térben és időben, hanem
hajlandóságot, esetlegességet mutatnak a megjelenésre,
bizonyos időben és bizonyos helyen esetleg jelen
vannak.
- „Quantum non locality” (kvantum helyen túli
azonosság, illetve kötődés). Ez a jelenség abban
nyilvánul meg, hogy két részecske (foton, elektron,
kvark), amelyek egy közös állapotból erednek,
folytatólagos viszonyban maradnak egymással, még
akkor is, ha hatalmas távolság van közöttük. Tehát ha
az egyik részecskére valami külső dolog hatást
gyakorol, az a változás a másik részecskén is végbe
megy, ha az a világmindenség másik felén is van.
(„Non local connection”, vagy “non locality”). Ez a

- Az idő és tér viszonya megváltozott. Az idő nem
egyenes vonalú, a tér nem háromdimenziós, egyikük
sem állhat külön a másiktól, összefonódnak egy
négydimenziós folytonosságban, ami az új tér/idő. Az
idő folyása nem egyenletes, az idő a megfigyelő
pozíciójától, valamint annak sebességétől függ, stb..
- „Force fields” „erőtér” fogalma, pl. a fény egy
gyorsan változó elektromágneses erőmező, amely
hullámként halad a térben.
- „Morfológiai összhang”, morfológiai rezonancia,
(„morphogenetic fields -morphic resonance”), ha egy
bizonyos számú organizmus kialakít egy új viselkedési módot, vagy egy új szervezeti tulajdonságot/adaptációt,
azt
a
faj
többi
tagja
automatikusan átveszi, még akkor is, ha nincs köztük
kapcsolat. Ez a jelenség még a kristályok
kialakulásában is kimutatható.
- Ma már általában elfogadott, hogy a sejteknek,
szöveteknek, szerveknek tudati kvalitása van.
- Az élet fogalma kitágul, az eredeti, szerves, organikus
élet-meghatározáson túl magában foglalja az egész
világmindenséget.
- Ebben az új paradigmában az embernek nincs
kivételes helye, nem több, magasabb, mint a többi élő
szervezet (három csalódás?).
- A kvantumfizikában a hangsúly a struktúrákról,
szilárdságról, tartalomról az alakzatra (form), a
folyamatokra, és mintázásokra (patterns) irányul. A
tudósok bomló struktúrákról (dissipating structures)
beszélnek, ahol a szabályosság a változásokat
meghatározó szabályokban van. (Order through
fluctuation.)
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- Az új paradigma szerint a világmindenség a
jelenségeknek és az eseményeknek egy egységes,
egymásból
eredő,
és
egymásba
visszatérő
elválaszthatatlan hálózata. Ennek a hatalmas
egységnek a részei is mérhetetlenek, s ezek az
egységek különböző módon a központi irányítottságra
utalnak, amely a mi világunkra is vonatkozik.
Összegezés
David Bohm (1917-1994) „rejtett variábilisok elmélete”
(“theory of hidden variables“) alapján a valóság, és
különösen a tudat egy töretlen és koherens egészet
alkotó mozgási (holomovement) folyamat. A világ
teljessége egymásból eredő, és egymásba visszatérő
változás állapotában van (flux). A szilárd struktúrák
nem mások, mint absztrakciók. Minden leírható tárgy,
jelenség vagy esemény egy meghatározhatatlan és egy
összefüggő, de változó totalitás eredménye. Tehát a
világ egy állandóan változásban lévő egységet alkot, és
mindent magába foglal. Amit „tudománynak”
nevezünk, az csak a valóság egy részével foglalkozik,
vagyis a tudomány tárgya csak része a valóságnak, ez
az ú.n. „unfolded vagy explicate order”, „megvalósult,
illetve kifejezett rend.” A teljes valóság, a lét
összessége,
a
létező
ismertanyag
alapján
megismerhetetlen, és tértől és időtől független. Bohm
szerint a jelenségek mögött egy ismeretlen többlet,
illetve hiányzó rész rejtőzködik. Erre épül Bohm rejtett
variabilitások elmélete. (Theory of hidden variables.)

háromdimenziós képet lehet előállítani. A hologram
autentikus látószögbeli eltolódást (parallaxot) mutat.
Abban az esetben, ha holografikus eljárással két vagy
több alakot fényképezünk, külön egy sem látható
egyedül tisztán, de az egész egy meghatározott
egységű kis részből tisztán megjeleníthető.
A
hologramnak óriási tároló képessége van, és ezért
tudományos kutatásban használják.
A hologramban mutatkozik meg az egész és a
részletek közötti viszony. A részben benne van az
egész, a részlet pedig az egésznek a szerves részét
képezi. A hologram azt is bizonyítja, hogy a
részletekből, és a részletek közötti összefüggések
alapján megjeleníthetjük az egészet. (A cseppben
benne van a tenger.)
A holografikus kép kitűnő példája, annak hogy
alapjában megértsük azt a tudományos kutatást,
amelyet Stanislav Grof végzett, amikor LSD-t adott
pácienseinek és másoknak. Az LSD, amint Grof
kutatásaiból kitűnik, nem méreg, vagy egyszerű
látomásokat okozó vegyület, hanem egy vegyi kulcs,
amely meg nyitja az emberi elmét merőben új dolgok
befogadására. Grof kísérleteinek fontossága azonban
abban van, hogy a fenti eljárás lehetővé teszi a főleg
személyes, tudatalatti emlékeken túli, kozmikus
emlékezés hihetetlenül gazdag, és sokrétű tárházába
való bepillantást, ahol az idő és tér megkötöttségei
megszűnnek.

A holográfia
Stanislav Grof, cseh származású pszichiáter, az új
tudományos felfedezések természetét és az új
tudományos elméletek jelentőségét a holografikus
fényképhez hasonlítja.
Grof fenti hasonlatának
zsenialitása abban nyilvánul meg, hogy a holográfia
mint találmány, illetve módszer önmagában is az új
tudományos ismeretek egyidejűségét példázza,
vagyis magának az új paradigmának is a
gyakorlatban megvalósított példája. A holografikus
fénykép pedig az emberi tudat új felfogását is híven
szemlélteti.
A fénykép a fényt mint anyagrészecskét, fotont
használja, s ennek következtében a fénykép egy
pillanatot, egy pozíciót rögzít.
A hologram a fényt hullámként értelmezi, s a
hullámok interferenciájának rezgési szabályainak
tulajdonságait („interference of vibratory patterns“)
használja fel. A holografikus felvételből több száz
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Születés, halál és transzcendencia Stanislav Grof
lélektani kutatásaiban

Dr. Stanislav Grof 1931-ben született, Prágában. Az
LSD-t az 50-es években kezdte el gyógyításként
alkalmazni. A 60-as években az Egyesült Államokba
emigrált, és évekig Baltimorban dolgozott, majd
Kaliforniában telepedett le, az Esalen Intézet
munkatársa lett, ahol feleségével, Christinával ma is
dolgozik. Grof termékeny kapcsolatokat fejlesztett ki
mindazokkal a neves kutatókkal, akik ebben a
tárgykörben
tevékenykedtek,
valamint
neves
sámánokkal, gurukkal, médiumokkal stb.

valósított meg a lelki betegségek gyógyításában. Grof
szerint a jelenlegi gyógymódok felszínesek, és nem
képesek tartós változást – gyógyulást előidézni a
páciensben, mert csak a páciens életrajzával, tehát az
ismert problémákkal foglalkoznak, s így képtelenek a
mélyen fekvő, tényleges problémákat megközelíteni,
ami a valóságos gyógyuláshoz vezethet. Grof szerint a
„nagy régiek”, Carl Gustav Jung megállapításai ma is
figyelmet érdemelnek.
Az LSD hatása alatt az alanyok gazdag és sokrétű
emlék- és élményanyaggal találják magukat szembe.
Grof rendszerezése szerint az egyik ilyen élményanyag
csoport az alany születésének a folyamatához
kapcsolódik. A magzat különböző fizikai kihívásokkal
találja magát szembe, és erre a fizikai reakció mellett
érzelmi élmény formájában is reagál. A születései
élmények és reakciók mély nyomokat hagynak az
egyénben. Ezeket a fázisokat alapvető születéskori
mintázásoknak (Basic Perinatal Matrices–nek vagy
röviden BPM-nek) nevezi. (A WHO – Egészségügyi
Világszervezet - meghatározása szerint a születéskori
időszak (perinatal period) a születés előtti öt hónapra,
és a születést követő egy hónapra vonatkozik.) A
szubjektív érzelmi emlék/élmény anyagon túl az ú.n.
transzperszonális emlékek is jelen lehetnek, amelyeket
később tárgyalunk. A születés és szülés folyamatában
Grof négy fázist állapít meg:
BPM 1 Magzati lét, a folyamatos jól-lét állapota

Az LSD alkalmazása szigorú, előre meghatározott, és a
klienssel megbeszélt protokoll szerint történik. A
protokoll célja az LSD, illetve az eljárás elvárt
eredményeinek megvalósulása, s az alany testi és lelki
épségének biztosítása. Az alanynak két kísérője van,
akik az LSD hatása, illetve a terápia állapotának
időtartama alatt állandóan vele vannak. Egy ilyen ülés
2-3 órától 11-12 óráig is eltarthat. A környezet
egyszerre kellemes és biztonságos. Az esetleges fizikai
rosszullét, hányás, görcsök, fizikai agitáció eseteiben is
megfelelő felkészültséggel rendelkeznek. A fentiekből
látható, hogy ez a folyamat időt és munkaerőt igénylő.
Tekintettel arra, hogy Amerikában az LSD használata
törvényellenes, a kaliforniai Esalen Intézetben más
technikákat alkalmaznak, amelyek ugyanolyan
hatásosak.
Grof
munkásságának
egészét
tekintve
megállapíthatjuk, hogy Grof egy új paradigmát

Az első fázis a magzatot ideális körülmények között
kilenc hónapi fejlődés/növekedés után találja az

Modus Vivendi Magazin 15

anyaméhben, ahol a magzatvízben mozog, esetleg az
ujját szopja, vagy ikrek esetében játszhat is. Kevésbé
ideális lehet a helyzet, ha a magzat megfelelő mozgása
korlátolt, esetleg az anyagcsere az anyával sem ideális.
Az anya betegsége, anya válságos lelki állapota,
esetleges fizikai, lelki bántalmazása, esetleges
magzatelhajtó próbálkozások.
Érzelmi emlék/élmény.- Ebben a fázisban az óceán
érzése dominál, vízinövények, halak, delfinek, bálnák
játéka, súlytalanság, határtalanság, a világűr, galaxisok
tapasztalata, a paradicsomi élet legkülönbözőbb
leírásait kapjuk ebből a fázisból, nyitottság, napsütés,
ragyogás, egzotikus virágok, gyümölcsök, madarak,
állatok, arany, ezüst, drágakövek, a kozmikus
egyesülés tapasztalata, unico mystica.
A tér és idő áthidalása, határtalan extázis, a mindent
magába ölelés érzése, szeretet és tisztelet a teremtés
minden egyede iránt, a jó anya archetípusa.
A negatív szituációra a magzat félelemmel, rémülettel,
világvége érzéssel reagál, ijesztő démonok, biztonságos
helyek összeomlása, pánik.
BPM 2 a veszélyeztetettség, a tehetetlenség állapota
Ebben a fázisban a szülés folyamata megindul, a vér,
oxigén, táplálék, és a magzat testhőmérséklete
csökkenni kezd, a méhnyak nincs kinyílva.
Az alap érzelmi emlék/élmény anyag itt a csapda, a
nincs kiút érzése, egyre erősödő félelemérzés, gyanú,

teljes bekerítettség, halálos félelem, fenyegető víziók,
feneketlen
piszkos
örvény,
támadásra
kész
szörnyetegek, sárkányok, kígyók, krokodilusok, stb.
Elveszettség érzése az alvilágban, labirintusok, pokol,
csapda, bekerítettség, a menekülés lehetetlensége,
mérhetetlen lelki, fizikai fájdalom, elhagyatott
magányos
halál
víziója,
magányos
sivár
hozzáférhetetlen helyeken, sivatagban, jégmezőn,
sziklák között, kilátástalanság, magány, elhagyatottság, reménytelenség, tehetetlenség, kétségbeesés,
pánik, sötétség abszurditás.
Megjelenik az első görcsökkel elsősorban a fejre
összpontosult elviselhetetlen nyomás, amely a
folyamat során csak növekszik.
BPM 3 Küzdelem az életért, a mozgásos szakasz
A görcsök mind sűrűbbek és erősebbek, a méhnyak
kitágulása megindul.
- Ebben a fázisban a magzat szerepe megváltozik, míg
az első fázisban passzív élvezője volt a paradicsomi
létnek, a másodikban tehetetlen áldozat. Ebben a
fázisban a magzat a kialakuló élet-halál harcban aktív
szereplő. Ebben a fázisban az anya és magzat
kölcsönösen mélységes fájdalmat okoznak egymásnak.
- Gigantikus élet-halál harc alakul ki, a görcsök
időtartama alatt a magzat testére, elsősorban fejére 25 50 kilogrammnyi nyomás nehezül, az egyedüli mozgás
a forgolódó előrehaladás, fejjel előre (ha minden
rendben van),
- az oxigénhiány mind nagyobb s nagyobb, a
vérellátás csökken, elkezdődik a fuldoklás, fulladás
érzése, ami csak fokozódik, (egy bonyodalom: a
köldökzsinór a nyak vagy más testrész köré
tekeredhet, és letépheti a placentát – ami teljesen
megszünteti a gyermek és anya közötti kapcsolatot –
az oxigén és vérellátás tejesen megszűnik és a
magzat valódi élet-veszélyben van);
-a magzat ebben a fázisban különböző testi
váladékokkal kerül kapcsolatba, mint vér, vizelet,
ürülék.
Érzések szempontjából ez egy végtelenül gazdag és
összetett fázis. A BPM3. meghatározó alapérzése a
titáni, élet-halál harc, amelynek több alfaja és
megnyilvánulási formája van. Ezek közül igen
fontosak a szado-mazohisztikus elemek, valamint az
erős szexuális izgatottság, a démonikus erők,
valamint a scatológilkus elemek (ürülék, és
különböző testi váladékok) jelenléte, és végül a tűz.
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Az élet-halál motívumok közé sorolható még a
földrengések, a roppant energiák, vulkanikus
kitörések, viharok, bombarobbanások, valamint
veszélyes kalandok, gladiátor harc, vadállatokkal való
küzdelem, csatákban közelharc az ellenféllel, utolsó
ítélet, a fény és a sötétség harca, herkulesi
erőfeszítések, erőfeletti megpróbáltatások stb.
A
szado-mazohcisztikus
elemeket
az
agresszív
felajzottság, fuldoklás, mérhetetlen fájdalom, nyomás
érzése, valamint kegyetlen gyilkosságok, kínzás,
kivégzés, testek felmetélése, öncsonkítás, erőszak
képviseli.
Ennek a fázisnak a szexuális gerjedelemre vonatkozó
komponense orvosilag a mai napig sem tisztázott.
Ismeretes ugyanis az emberi szervezetnek az a
képessége, amely a legkegyetlenebb kínzásokra nemi
gerjedelemmel, teljes szexuális felizgulással reagál. Ez
az izgalom egy eksztatikus
elragadtatásban,
gyönyörben kulminál. A történelem és a mai valóság
számos példáját tartja számon ennek a jelenségnek, a
mártírok, büntető táborok, az inkvizíció kínzásai, és
más kínzások sorozata bizonyítja ezt. Jelenleg ezt a
jelenséget a szexuális ösztön elsőségével és annak
azonnali, meg-nem különböztetett mechanisztikus
kielégítési kényszerével magyarázzák.

Ennek a fázisnak a legkevésbé érthető eleme a tűz
jelenléte és annak szimbolikus jelentése. Feltételezhető,
hogy a magzat túlhevített testhőmérsékletének
tulajdonítható, sokszor a szülő anya is úgy érzi, hogy a
vaginája ég. Ebben a fázisban a magzat a máglyán
elégetett személyekkel azonosul, aminek vallásos,
mitologikus jelentősége van - áldozati rituálék,
önfeláldozás, szintén szexuális és spirituális elemek
keverednek. Ebben a fázisban megjelenhetnek a nagy
vallások fő alakjai, akik szintén áldozatok voltak, mint
Ozirisz, Orfeusz, Káli, Krisztus stb. Ide tartozik többek
között az indiai fallikus imádat, az egyházi prostitúció,
termékenységi rítusok, vallásos szexuális táncok,
rituális szexuális erőszak stb.
BPM 4 Kint lenni, lélegzetet venni, gyökeresen más
helyzethez alkalmazkodni, megnyugodni és pihenni

A deviáns szexualitás, a pornográfia, a szexualitás
árnyoldala is a fenti fázissal kapcsolatos, ami esetleg a
későbbi szexuális elferdülések alapját képezheti. Ebből
a szempontból a születés aktusát a születés
orgazmusának is nevezik.
Az életért való küzdelemnek ebben a szakaszában
(BPM 3) a démonikus elemekhez hasonlóan a
spirituális
elemek
árnyoldala,
eltorzulása
is
kirajzolódik.
A klienseknek ezzel a fázissal a
legnehezebb szembenézni. Ebben a fázisban is az élet
halál harc az alapérzés, valamint az agresszív,
szexuális felajzottság. Ide tartoznak az ú.n. fekete
misék, féktelen női szexualitás, mint sátáni rituálék,
dionüszoszi orgiák, megalázó szexuális szertartások,
amely lényegében a halál és patologikus szexuális
ösztönök kifejezése.
A scatológikus elemek jelenléte, és a démonikus
erőkkel való küzdelemmel való szembesülés
végtelenül lehangoló és kiábrándító oldala ennek a
terápiának. Sokan képtelenek ezzel a fázissal
szembenézni. A fent említett testi váladékok emlékein
túl a víziók vérben, pöcegödörben, rothadó
anyagokban, közte emberi testben való fetrengést, a
rothadás hihetetlen fokon való megtestesítését, és azzal
való azonosulást mutatják.

A végsőkig fokozott fájdalom, nyomás, fuldoklás,
agónia, agresszivitás, szexuális felindultság, amit a
magzat érez, hirtelen megszűnik, fény önt el mindent –
kilenc hónap sötétsége után először lát fényt a
gyermek, a köldökzsinórt elvágják, és az anyától
véglegesen elválasztódik a gyermek.
Ebben a fázisban jelentkezik egy paradoxon: a kliens
az utolsó, a felszabadulást hozó előtti pillanatban
megtorpan - úgy érzi, ha tovább megy, a teljes, és
végső megsemmisülés vár rá. Ezen a ponton jelennek
meg a destruktív istenek és démonok, Káli, Shiva, a
mexikói emberáldozatot szedő istenek, az egyiptomi
halottak könyvéből Ozirisz, az alvilág istene előtt a
halott szíve megmérettetik, és ha nehezebb a toll
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súlyánál, szörnyeteg falja fel, amely a teljes
megsemmisüléssel azonos.
A kliens ebben a
pillanatban jut el a legalacsonyabb és legsebezhetőbb
pontra, tehát a gigászi élet-halál harc után, a teljes és
visszahozhatatlan megsemmisülés valószerűsége, de
egyben itt történik meg a hirtelen változás is, a
természetfeletti arany fény, leírhatatlan szépség, isteni,
szerető, archetípusokkal benépesítve, mély lelki
felszabadulás, megváltás, megtisztulás érzése, a hős
diadalmas megérkezése.

legkülönlegesebb jelenségekkel azonosul, mint pl. az
Istent megtestesítő energiamezőtől, a sejtbeli tudatig.
A. Személyes múlt és közösségi kötelékek
1 - embrionális élmények,
2 – személyes ősök, személyes biológiai és időbeli
regresszió, személyes családfák generációkon át való
követése, végtelenül pontos és sokszor hitelesíthető
részletekkel, mély személyes jelentőséggel a kliensre,
pl. olyan problémák megoldása, amelyek teljesen
érthetetlenek, és megoldhatatlannak bizonyultak e
terápia előtt,
3 – nagyobb csoportokkal való azonosulás, pl. nemzet,
emberiség, vagy azon belül egy kisebb csoport
bizonyos történelmi korszakban, kultúrában; nem
szükséges hogy a kliens saját kultúrája legyen, mély
bepillantást jelent személyesen, példák: ős Egyiptom,
Tibet, indiánok, stb.
4 – volt inkarnációk megélése, más kultúrákból, más
történelmi korokból, ezen esetek legnagyobb része a
kliens korai erőszakos halálának emlékét elevenítik fel,
fájdalmas, ugyanakkor potenciálisan erős gyógyító
hatása van,
5 – állatokkal, élőlényekkel való teljes azonosulás,
egészen az egysejtű élőlényekig,
6 – bolygónk fejlődésének tapasztalata, részletes leírása
a kataklizmikus eseményeknek,

Transzperszonális tapasztalatok
Röviden arról, hogy mit nevez Grof transzperszonális
tapasztalatnak: annak ellenére, hogy ezek a
tapasztalatok az egyén mély lelki feltárása folyamán
jelentkeznek, mégsem lehet őket kizárólagosan lelki
folyamatbeli jelenségeknek tartani. A transzperszonális
tapasztalatok részben tapasztalati folytonosságot
jelentenek az életrajz és a szülés időszakának
(perinatalis) folyamatában, másrészt olyan forrásokból
merítenek, amelyek egyszerűen túl vannak a
konvencionálisan meghatározott egyén képességein.
A születéskori (perinatalis) tapasztalatok ebből a
szempontból egy meghatározó választóvonalat
jelentenek a személyes, és a transzperszonális között –
az élet és halál ténye a születéskori mintázások,
(perinatalis matricák) tárgya - az egyéni lét kezdete és
vége. Míg a transzperszonális tapasztalatok az egyén
és a világmindenség közötti viszonyt mutatja, amely
minden képzeletet felülmúl. Az egyén tudata itt túllépi
a meglevő ego határait, s időt és teret túlszárnyalva a

7 - előérzések, jövőbeli és múlt események megérzése,
utazás az időben.
B. Egyetemes emberi kötődések, és a teljességgel való
azonosulás
1. Spirituális médiumi utazások, elhalt személyekkel
való találkozások, idegen nyelven való írás, beszéd,
automatikus írás, beszédfestés, stb.
2. Állatok szellemével való találkozások, ahol az
állatok szellemei mint vezetők, tanítók jelennek meg.
Sámánok (legősibb vallása a világnak), akik szintén
állatok szellemével vezetnek el a felső, vagy az alsó
régiókba, mély primordiális kapcsolat a pszichével.
3. Vezetők, tanítók, útmutatók megjelenése, akik
segítséget, útmutatást adnak veszélyes, vagy lelkileg
kritikus pillanatokban. Telepatikusan nem szavakban
kommunikálnak, sokszor láthatatlanok, nem nevezik
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meg magukat, jelenlétük érezhető; klasszikus példa:
Vergilius vezeti Dantét az alvilágba.

világmindenség legmagasabb kifejezései, Isten, istenek,
más régiók teremtői, férfi-női kettősség megértése.

4. Más világok látogatása, azok lakóival való
találkozás, akik sokszor ellenségesek, másszor
veszélyesek, mert azok a látogatót észre sem vehetik,
és véletlenül megsemmisíthetik.

14. A kozmikus tudat, a létezés totalitásának
megértése,
minden
kérdés
megválaszolása,
intellektuális, filozófiai bepillantás, minden valóság
mögötti egyedüli Valóság megértése, költők, ami
szavakban alig kifejezhető.

5. Mitologikus és más mesebeli alakokkal való
találkozások, Herkules, Tézeusz, Jászon, tündérek,
törpék, gnómok, stb.
6. Jóságos, valamint a fenyegető istenekkel való
találkozások.
7. Archetípusokkal való találkozások, mint a jó anya, a
gonosz anya, az apa, a bolond, a csaló stb..
8.
Kozmogenetikus
tapasztalatok,
az
egész
világegyetemet végigkísérő tapasztalatok, részletes és
szakembereket meglepő megfigyelések, megállapítások.
9. Energiamezők és az éteri test tapasztalata, aurák, a
Kundalini megtapasztalása.
10. Intuitív megértése és interpretálása az univerzális
szimbólumoknak, Jung szerint ezek a szimbólumok a
legmegfelelőbb reprezentációi olyan felsőtudati
ráébredéseknek, amelyeket nem lehet másképp
kifejezni, komplex transzcendentális valóságok
ábrázolása.
11. Kreatív inspiráció, úgynevezett Prometheusi
impulzus,
amely
különösen
a
tudományos
felfedezésekkel kapcsolatos. A tudósoknál gyakran
előfordul, hogy az évek hosszú során tanulmányozott
tárgykörben holtpontra jutnak. Előfordul azonban,
hogy a tudós hirtelen álmában, vagy magas lázzal járó
betegség esetében megálmodja a megoldást.
12. Hirtelen, minden látszólagos összefüggés nélküli
inspiráció. Minden előző készültség nélkül felötlik a
megoldás, vagy új ötlet, - az egész tudományos, vagy
művészi alkotás készen megjelenik a gondolataiban,
példa erre Tesla, Einstein, Mozart, Wagner.
13. A Nagy Teremtővel, a világmindenség teremtőjével
való találkozás – rendszerint nem emberi formában, a
teremtés folyamata, célja, indítékai, módja, a kreatív
energia
mérhetetlensége,
művészi
feszültség,
kíváncsiság, szenvedélyes tudásvágy, próbálkozás, a
mindent
befogadó
szeretet
megértése.
A

15. A meta-kozmikus űr tapasztalata, és a primordiális
Semmi. Az Űr, a Csend tapasztalata. Ez a végső cél és a
végső bölcsesség tetőfoka, a létezés forrásának
megélése, ami mindenek fölött van, és mindennek az
alapja. A transzperszonális tapasztalatok közül ez a
legnehezebben értelmezhető. Az Űr, idő – tér, forma –
tartalom, fény – sötétség, jó – rossz, agónia – eksztázis,
minden kettősség feletti metafizikus állapot, amely a
kvantumfizikában leírt világűrrel egyenlő, s amely
mindennel terhes, amelyben minden benne foglaltatik,
és szavakban le nem írható. Akik azt megélik, teljesen
természetesnek tartják, hogy minden lehetséges. A
semmiből valami teremthető, és valami minden ok
nélkül a szemünk láttára nyomtalanul és ok nélkül
eltűnhet. Richard Feynman, kvantumfizikus, (1965.)
Nobel díjas tudós szerint, az atomok az agyban egy
éven belül kicserélődnek, és újak foglalják el a
helyüket: „Az atomok megjelennek agyunkban, egy
táncot lejtenek, s eltűnnek, majd újak jönnek a
helyükbe. Mindig új atomok, de mindig ugyanazt a
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táncot járják, mert emlékeznek arra, hogy mi volt ez a
tánc tegnap, vagy tegnapelőtt.”
Stanislav Grof szerint az új tudományos ismeretek
alapján az a felfogás, mely szerint az ember csupán egy
zárt rendszerű biológiai gép, többé nem állja meg a
helyét. Az ember bizonyos esetekben maga is mint egy
széles átfogójú tudatmező működhet, s mint ilyen,
messzemenően túlhaladja az emberi test biológiai
bezártságának korlátait, s az emberi emlékezés időbeli,
és személyes határait.
Kaslik L. Ibolya (Ontario (Kanada) Központi Lélektani
Intézetének Osztályvezetője)

Források:
Stanislav Grof: Beyond the Brain: Birth, Death, and
Transendence in Psychotherapy, State University of
New York Press (January 1986) ISBN-10: 0873958993
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Stanislav Grof: The Adventure of Self-Discovery:
Dimensions of Consciousness and New Perspectives in
Psychotherapy and Inner Exploration
State University of New York Press (February 1988)
ISBN-10: 0887065414
ISBN-13: 978-0887065415
K. C. Cole: Mind over Matter, A Harvest Book,
Harcourt, INC. ISBN 0-15-602956-1
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Az Energetikai
Integrátorok, az
érzelmek és a tudat
részlet Peter H. Fraser – Harry Massey: Decoding the
human body-field című könyvéből

S

okat beszéltünk arról, hogy a NES testmezőmodellje milyen összefüggésben van a fizikai
testtel, de az ember jóval több, mint hús, csont és
vér. Mi a helyzet az érzelmekkel és a tudattal? Ezek
úgyszintén
„benne
vannak”
az
Energetikai
Integrátorokban,
és
most
nagy
vonalakban
megpróbáljuk bemutatni, hogy Peter kutatásai milyen
összefüggéseket tártak fel az Integrátorok terén az
érzelmekkel és a tudattal.
Lényünk minden aspektusát különböző mértékben
lefedi az az információs hálózat, amelyet Energetikai
Integrátoroknak nevezünk; a test biológiailag
összetettebb aspektusai az Integrátorok magasabb
frekvenciaés
fáziseltolódási
tartományában
találhatók. A tizenkét Integrátor mindegyike tartalmaz
információt a testünk minden aspektusáról – beleértve
az elemeket, sejteket, szöveteket, szerveket, érzelmeket
és tudati aspektusokat. Minden Integrátor „legtetején”,

az érzelmek és a tudat után található az, amit mi
önszervező összeomlásnak nevezünk, ami a NES
kifejezése a hullám adaptációs pontjára – a
homeosztázis kritikus pontja, ahol az információ,
amelyre a testnek szüksége van, vagy az egészséghez
segít hozzá, vagy az egészség és jólét összeomlásához.
A testtel és tudattal foglalkozó orvoslás megmutatta
számunkra, hogy az érzelmi hurkok – szokványosan
ismétlődő érzelmek vagy viselkedésmódok nagyrészt
tudattalan érzelmi mintázatok alapján – ugyanúgy
befolyásolni tudják a testmezőt, mint a fizikai
szokások. Úgyszintén megmutatta, hogy a stressz, a
hitrendszerek, a viselkedésmódok és
más érzelmi állapotok közvetlenül
befolyásolni tudják egészségünket és
jólétünket. Például a meditáció és a
relaxációs
gyakorlatok
jótékony
hatással vannak a fizikai állapotunkra,
csökkentve a vérnyomást, enyhítve a
fájdalmat, és további hatásokat kifejtve. Kutatók, mint Candace Pert, Az
érzelmek molekulái című könyv
szerzője és mások kimutatták, hogy a
neuropeptidek
–
az
érzelmek
molekulái, melyekről eddig azt
gondolták, hogy csak az agyban
termelődnek és keringenek (innen
származik a neuropeptid elnevezés) –
valójában a testünkben mindenhol
megtalálhatók. A kutatók kezdik
megérteni, amit az ősi tradícionális
bölcsességek évezredek óta mondanak
– hogy az érzelmek az egész testben
jelen vannak.
A NES létrehozott egy általános infocseppet, melyet
Érzelmi Stresszoldónak nevezünk, amely a stressz
testmezőnkre gyakorolt hatásait veszi célba. Ez az
infocsepp kapcsolódik a nyúltvelőhöz, az utóagyhoz,
az autonóm idegrendszer székhelyéhez (amely olyan
funkciókat irányít, mint a légzés vagy a szív funkciói).
Ezen kívül van a Sztárok között egy infocsepp, az
Energetikai Sztár 8 – Érzelmi Felüdítő, amely mélyebb,
hosszan fennálló, stresszel összefüggő problémákat
céloz meg. Ez bioenergetikailag az agykéreggel áll
kapcsolatban, amely túlterhelődhet érzékszervi
adatokkal és így hozzájárulhat érzékelési –érzelmi
hurkok kialakulásához. Ezekkel az általános
stresszoldó infocseppekkel szemben az Energetikai
Integrátorok specifikus érzelmeket vesznek célba.
Hogyan tudta meg Peter, hogy melyik érzelmek
melyik Integrátorhoz kapcsolódnak bioenergetikailag?
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Eredetileg a TCM-ben (hagyományos kínai gyógyászat) elérhető információkra építkezett matching
kísérletei során, azt vizsgálva, ahol lehetséges volt,
hogy
az
Energetikai
Integrátorok
hogyan
kapcsolódnak az agy részeihez, és abból következtetett, hogy az agy ezen részei ismereteink szerint
hogyan befolyásolják az érzelmeket. Később képes volt
információkat gyűjteni az infocseppek használata
során a saját és paciensei tapasztalataiból. Például
Peter rájött, hogy az Energetikai Integrátor 1
energetikailag kapcsolódik a szervezőképességünkhöz,
a reményhez és a megfontoltsághoz. Mindamellett
fontos megemlíteni, hogy ha egy Integrátorban
torzulás áll fenn, ez nem azt jelenti, hogy egy bizonyos
érzelemre képtelenek vagyunk, vagy az túláradó
lenne. Ez inkább azt jelenti, hogy kevésbé vagyunk
képesek kezelni ezt az érzelmet, vagy kevésbé tudunk
megbirkózni olyan helyzetekkel, amelyekben ez az
érzelem vagy állapot szerepet játszik.
Az EI 1-es példánál maradva, ha a torzulás a
szervezéssel kapcsolatos, ez azt jelentheti, hogy ez az
illető bizonytalanul érezheti magát egy zűrös
környezetben, vagy rendkívüli stressznek élheti meg,
ha a dolgok vagy események az életében
kiszámíthatatlanok és rendszertelenek, vagy jelentheti
azt, hogy olyanokkal kell foglalkoznia, akiknek
problémáik vannak a szervezéssel, és így jelenik ez
meg számára. Más szóval, egy Energetikai Integrátor
torzulása érzelmi szempontból arra vonatkozik, hogy
az illető mennyire jól tolerálja az adott típusú érzelmet
önmagában vagy másokban, és nem azt jelenti, hogy
neki túl sok vagy túl kevés volna az adott érzelemből.
Azt is fontos megjegyeznünk, hogy a NES által az

érzelmek leírására használt némelyik kifejezés nem
pontos, mert az érzelmek kifejezetten árnyaltak. Az
egyes
Integrátorokhoz
kapcsolódó
specifikus
érzelmeket a következő fejezetben tárgyaljuk.
Milyen összefüggésben állnak az Energetikai
Integrátorok a tudattal? Peter lenyűgöző, bár még csak
tapogatódzó következtetésre jutott azzal kapcsolatosan, hogy a tudat hogyan illeszkedik a
testmezőbe. Mégis, mivel annyi mindent nem tudunk
még a testmezőről, és a kutatások olyan sok időbe
telnek, azt választotta, hogy energiáját nagyrészt a
testmező és a fizikai egészség összefüggéseire
koncentrálja. Ezáltal épphogy csak a felszínét
kapargatta meg annak, hogy a NES testmező-modellje
milyen befolyással van a pszichológiára, és mennyiben
járul hozzá általánosságban a tudat kutatásához.
Mondhatni végtelenül izgalmas, amit talált!
Nem Peter lenne az első kutató, aki azt mondja, hogy a
tudat, amikor zavarttá, rendezetlenné válik, elősegíti a
betegség kialakulását, és amikor koherens és rendezett,
az egészséghez járul hozzá. A fizika tudománya
azonban semmit nem tud mondani ilyen feltevésekre.
A tudat nem „található meg” az agyban, bár
különböző
tudati
állapotok
és
a
memória
összefüggésbe hozhatók az agyi aktivitással, sőt, a
hagyományos képalkotó technikákkal összhangban,
speciális agyterületekkel. A tudat általános filozófiáját
metafizikának bélyegezték az allopatikus kutatók,
ezért nem is vonják be vizsgálataik körébe. A
konvencionális orvoslást gyakorlók néhány határozott
kijelentést tesznek a tudat és a betegségek viszonyáról,
és ezt is csak nagyon szűk és speciális paraméterek
között;
állításokat,
amelyeket
nagy
általánosságban így összegezhetünk:
►
Vannak biokémiai hibák által kiváltott
betegségek a testben, melyek az agyat is érintik,
és ezek néha korrigálhatók a biokémia
módosításával, azaz gyógyszerek használatával.
►
Vannak
agyi
betegségek,
melyek
magukban foglalják valamiféle degeneratív
károsodását
agyi
struktúráknak,
melyek
befolyásolhatják
a
tudatot.
Ezek
néha
megcélozhatók mechanikusan, azaz sebészi úton.
►
A tudat kiemelkedően fontos jellemzője az
agynak és bizonytalanul, de kapcsolódik az
egészséghez. Tudati betegségek esetén –
melyeket általánosságban pszichoszomatikus
betegségeknek neveznek – a kezelések nagyrészt
rekondicionálásra, a viselkedés módosítására és
egyéb pszichoterápiás módszerekre korlátozódnak. A gyógyító hatásokra, melyek kizárólag
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tudat-mediáltak, a placebó-hatást hozzák fel
magyarázatként.
►
A tudatot tekintve két külön kategória van –
ébren lévő/éber és alvó/ tudattalan – és egy harmadik,
melyet tudatalattinak, nem tudatosnak neveznek,
amely vagy nagyon halvány, vagy nem létező szerepet
játszik a konvencionális orvoslásban. Általában a
tudatalattit a „nem tudáshoz” vélik kapcsolódni, és a
tudatost a „tudáshoz”. Más szóval a tudat a
szenzoriummal kapcsolódik, azaz az agy érzékelő
apparátusával.
Peter azt állítja, hogy ezen állítások mindegyike hibás!
Mint mondta, „amennyiben elfogadjuk azt az elméletet
– a bizonyítékot! – hogy egy összetett energiamezőrendszer folyik a testen át, és ezzel az elgondolással és bizonyítékkal! – együtt a test képességét ezen mezők
önálló létrehozására, ez valóban forradalmi út ahhoz,
hogy megértsük, hogyan működünk és valójában kik
is vagyunk.”
Peter úgy gondolta, hogy a tizenkét Energetikai
Integrátor szerepet játszhat a tudatban. Kifejtette az
okfejtés menetét és évekig tartó teszteléseinek
eredményét; kijelentette, hogy „az Integrátorokról
kiderült, hogy belső szerkezetük van és egy előnyben
részesített sorrendjük, egy sorrendiség, amelyet a test
„szeret”, mert segíti a homeosztázis elérésében vagy
fenntartásában. Amikor a test bármelyik szövetét
teszteltem, az csak az egyik vagy másik Integrátorral
passzolt össze. Úgyhogy természetesen érdeklődéssel
vártam, hogy az agy részei merre akarnak menni az
Integrátor rendszerben.”
„A
bioenergetika
kialakulásában
hatalmas
érdeklődésre tart számot, hogy az Integrátorok mind a

részek azonos elrendeződését mutatják magukban.
Először, a legalacsonyabb frekvenciatartomány
bizonyos
kémiai
elemeket
tartalmaz,
a
frekvenciatartományok emelkedésével vegyületeket
tartalmaznak, amelyeket a biológia egyszerű anyagai
követnek, mint aminosavak, ezeket a fehérjék követik,
szövetek, szervek, és így tovább. Ezek a dolgok
bizonyos elrendeződésben illeszkednek a térben.”
„ A magasabb frekvenciák tartományában,” – folytatta
- „végül el tudtam helyezni az érzelmeket. Ez
egyáltalán nem volt teljesen új dolog, mivel a kínaiak
minden meridiáncsoporthoz egy uralkodó, jellemző
érzelmet kapcsoltak; ezt szerte a világon tanítják, és az
ilyen témájú ősi irataikban is megtalálható. Azonban
azt találtam, hogy egy olyan nehezen meghatározható
valami, mint egy személyiségjegy, mint mondjuk a
karizma - amire inkább úgy gondolhatunk, mint egy
személyiség jellemzőjére, mintsem egy érzelemre -,
úgyszintén
megjelent
a
magas
frekvenciák
tartományában, az Integrátor végéhez közel!”
„Mi következik az érzelmek után? A tudat! Úgy tűnt,
hogy van egy hely, vagyis tizenkettő, mivel ez minden
Integrátor esetében így történik, ahol van egy rendszer
a tudat megnyilvánulására, sőt, megmérésére. A
mindenit! Ez a dolog még engem is meglepett. Egy
darabig jártattam rajta az agyamat, mielőtt képes
voltam folytatni a tovább kutatást.”
„Ami igazán megzavart, az az volt, ami úgy tűnt,
hogy az Integrátorok között helyezkedik el, vagy
inkább azon a ponton, ahol az egyik Integrátor átvált
egy másikba. Kísérleteim során úgy tűnt, hogy az
Integrátorok
különálló,
de
folytatólagosan
elhelyezkedő részekként viselkednek, és találtam egy
ezoterikus matematikát, amely segítségével az egyik
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szakasz energiája áttranszformálható a másik szakasz
energiájába, valójában az egyik konstansból a másik
konstansba. Amit találtam, az az, hogy ez az a pont,
ahol a tudat a rendszerbe illeszkedik, ezeken a
transzformációs területeken. Ahogy a nagy testhullámnak adaptációs pontja van az Energetikai
Integrátor 12-ben, és bizonyos mértékig az elején, az
Integrátor 1-ben is, hasonlóképpen viselkednek az
Integrátorok. Olyan, minha az átmeneti pont az egyik
Integrátorból a következőbe egy mini-adaptációs pont
lenne, és ezek különösen fontosak a tudat
viszonylatában.”
Ahogy Peter gyűjtötte az adatokat és próbálta
megérteni, rájött, hogy annak, amit az Energetikai
Integrátorokról, az érzelmekről és a tudatról
felfedezett,
mélyreható
vonzatai
lehetnek
a
pszichológia területén. A kutatásai azt vetik fel, hogy
ha az energia- és az információáramlás nem tökéletes
vagy elakad az egyik Energetikai Integrátorból a
másikba, egyfajta pszichés blokk alakul ki. Ez a blokk
lehet az, amit a pszichológusok ellenállásnak, sőt
elfojtásnak neveznek. A pszichoterápiában nem ritka,
hogy a betegek ellenállnak a terapeuta erőfeszítéseinek,
ellenállnak
annak,
hogy
más
nézőpontból tekintsenek a problémáikra, vagy
képtelenek korábbi érzéseikhez vagy akár korábbi
események emlékeihez hozzáférni. Ez a fajta ellenállás
természetesen nem csak terápia során fordul elő.
Mindannyian hajlamosak vagyunk rá. A memória
dinamikus
és hajlékony.
Nem
szeretjük
a
hitrendszereinket érő kihívásokat, és ellenállunk a
világnézetünk gyökeres változásainak. Mint Peter
mondja, amikor a magunkra, vagy a világra vonatkozó
hitrendszerünk kihívás elé van állítva, „a belső fék
működésbe lép”. A NES rendszerében a fékeket az
osztó-, átmeneti vagy adaptációs pontok képviselik a
tizenkét Integrátor mindegyike között. Ha az energia
és az információ nem áramlik át az Energetikai
Integrátor hálózaton, a teljes nagy test-hullámon, akkor
a hullám összeomlik, és nem megfelelően indul újra.
„Így az ellenállás fogalma – mondta Peter – egy új
jelentést kap. A folyamatot így tudjuk elképzelni: az
energia keresztülmegy az Integrátorokon, de az
információ valamilyen ponton elmarad. Hogy hol
akadt el, melyik Integrátornál, sok mindent
megmutathat arról, hogy mi a probléma, mivel minden
egyes Integrátor specifikus érzelmekhez és tudati
aspektusokhoz társul. A testmező egy dinamikus
rendszer, úgyhogy ha valami ezen belül statikussá
válik, annak következményei vannak!”
A NES infocseppek a normális érzelmi működés
támogatására lettek létrehozva – hogy segítsék az

energiát és az információt ismét megfelelően áramlani.
Az infocseppek kezdeti hatásai általában a paciens
problémáinak
vagy
betegségének
funkcionális
aspektusát
érintik, azaz
az érzelmeiket és
percepciójukat: hogyan éreznek az egészségi
állapotukkal vagy annak hiányával kapcsolatosan,
hogyan érzékelik azt, hogyan tudnak vele
megbirkózni, mennyire működnek jól általánosságban
az életükben. Ezen típusú funkcionális változások
gyakran a fizikai testi változások előtt történnek.
Peter azt mondta: „Most már talán képesek vagyunk
elképzelni ennek a bioenergetikai rendszernek a
jelentőségét a tudat viszonylatában. A testmezőben az
Integrátorok közötti kommunikációra való tudatosság
az talán a lényegét tekintve, amit tudatnak nevezünk!
Amikor ennek a kommunikációnak a tudatossága
valamilyen okból gátolt, akkor jön létre valami
olyasmi, amit lehet, hogy hibásan, tudatalattinak
nevezünk; de a tudatalatti lehet, hogy egyszerűen az a
mód, ahogy azt az információt próbáljuk megmagyarázni, ami éppen nem elérhető. Beragadt az
Integrátorok között, és így nem áramlik át a nagy testhullámon. Talán a pszichoterapeutával együtt sikerül
visszaállítani nagy ráfordítások árán, hiszen az adatok
nem vesztek el, csak elrejtőztek.”

„A tudat ezenkívül szükségszerűen kapcsolódik a
memóriával, - folytatta Peter - és az egyik befolyásolja
a másikat. Gátolni tudják egymást. Ebből a
szempontból ez azt jelenti, hogy az információ nem
érhető el szabadon a mezőben. Úgyhogy a memória
nem csak egy mező, hanem bizonyos része az általános
mezőnek, ami tárolja az információt. Információ a test
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minden sejtjében tárolódik, az agyat is beleértve. Tehát
nem volt teljesen hibás az az elgondolás, hogy az agy
„csinálja” a memóriát, de most foglalkoznunk kell
azzal a gondolattal, hogy az egész test tartja fenn a
memóriát, amint sok mai tudós, többek közt Candace
Pert állítja.”

statikus információ az egyik vagy másik Integrátorban.
Természetesen mint embereket segíthet a törekvés a
problémáink tudatosítására, de a fizikai egészségünk
szempontjából a megnevezés és tudás nem
szükségszerű előfeltétele a gyógyulásnak.

Peter emlékeztet minket azonban arra, hogy a tudat
különbözik a memóriától. Az Integrátor mezőkre úgy
gondolhatunk, mint köztük lévő küszöbökre – a
bizonyos adaptációs pontokra – és néha az ajtó szélesre
van tárva, néha részlegesen nyitva, és néha zárva.
Talán az átjáró, az adaptációs pont egy
védőmechanizmus, ami nem engedi, hogy túl korán
túl sok mindent tudjunk. Ez egybevág a
pszichológusok sok hosszútávú megfigyelésével. Ez
úgyszintén megmagyarázhatja, hogy mit is értünk
azon, amikor magasabb tudati szintre lépésről, vagy
megvilágosodásról beszélünk. Ez egy olyan állapot
lehet, amikor minden ajtó tárva van, és minden
információ és energia hozzáférhető számunkra,
tudatosan, teljes tudatosságban. Ámbár, amint Peter
mondta: „Legtöbbünk számára néhány ajtó nyitva van
és néhány félig zárva, egy pár pedig szorosan bezárva,
talán le is lakatolva!”

„Egyszer végeztem egy kísérletet, melynek során egy
infocsepp preparátumot teszteltem, melyet Mező
Stabilizátornak neveztem – ezt azóta átdolgoztuk egy
Energetikai Sztár infocseppé – és minden agyszövet
rendelkezésre állt a vizsgálathoz, valamint a test egyéb
szövetei is. A Mező Stabilizáló a nagy test-hullám, az
általános mező korrigálására való. Így ez tartalmaz
csaknem mindent, beleértve a tizenkét Integrátort és az
érzelmeket is. Az eredmény, mint általában,
döbbenetes volt. Semmilyen egyezés nem volt a Mező
Stabilizáló és az agy részei, vagy a legtöbb sejt
részecskéi között. Az egyetlen találat a szív sejtjeivel és
alkotórészeivel volt. Például nagyon erős kapcsolódás
volt a szívizomszövettel, amely az a szövet, ami a
legfontosabb szerepet játssza a memória imprintelésében egy bizonyos típusú hízósejtbe.”

A NES modell szépsége abban rejlik, hogy a szken meg
tudja mutatni nekünk az Integrátorok állapotát, és a
NES infocseppek korrigálni tudják a problémát
anélkül, hogy tudnunk kellene egyértelműen, hogy mi
is történik az egyes Integrátorokban. Nincs
szükségünk fizikai diagnózisokra, arra, hogy a
problémát elnevezzük pl. lupusnak, asthmának,
hasnyálmirigyráknak vagy bárminek, sem pszichológiai diagnózisokra, mint szorongás vagy
pánikbetegség. Sőt nem kell magunkat hibáztatnunk
azért, amiért valamire képtelennek érezzük magunkat,
mint beragadva lenni egy gyermekkori traumába, vagy
pl. egy veszteséget nem tudunk feldolgozni. A NES
perspektívájából a probléma gyökere a beragadt vagy

Az olvasók számára egy érdeklődésre számot tartó
másik pont az Energetikai Integrátorokról, érzelmekről
és tudatról az, hogy nemcsak az agy, hanem a szív is
az érzelmek székhelye. Peter vizsgálatai feltárták, hogy
az érzelmek, és tágabb értelemben a memória kétséget
kizáróan kapcsolódik a szívhez, annak a szöveteihez és
az azt körülvevő idegekhez. „Elismerésem a TCM felé,
ahogy ezt feltárja, de nekem is tovább kellett haladnom
a folyamatok magyarázatában” – mondta Peter. „A
modern tudomány azt állítja, hogy az agy a tudat
székhelye és ennél fogva az érzelmeinké is, de az
ezoterikus rendszerek mindig is azt állították, hogy a
kapcsolat a szíven át történik. Mi a kapcsolat?
Csodálkozni fognak!”

„Hízósejtek mindenhol vannak a testünkben, ez arra
enged következtetni, hogy a szív mint imprinter
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hatással van az egész testre a vér útján. Úgyhogy mind
memóriánk, mind tudatunk van az egész testünkben.
A testünk egy memória holográf, és amikor ennek a
memóriának egy darabkája hiányzik, ez egyszerűen a
tudatosság számára nem hozzáférhető, mivel nem
halad át az Integrátorokon. Az információt nem lehet
megsemmisíteni, de el lehet csomagolni, inkább
statikusan mint dinamikusan, és ez így nem
hozzáférhető információ. Ezt tovább bonyolítja az a
tény, hogy van tudatos tudatosságunk és tudatalatti
tudatosságunk, de bioenergetikai szempontból ezek
valószínűleg csak címkék arra, hogy az információ
hogyan mozog, vagy nem mozog az Integrátorok
rendszerében. Hogy épelméjűek maradjunk, a
túlélésünk érdekében szolgál minket az, hogy
elcsomagoljunk az életünk bizonyos információit, hogy
inkább statikusan tároljuk a dinamikus helyett, amíg
meg nem tudunk vele birkózni, de a bioenergetikai
tény az, hogy ez az információ – memória – mindig
hozzáférhető, és a NES rendszer segít az embereknek a
hozzáférésben, amikor erre felkészültek.
A NES
elmélete és a kísérletek azt mutatják, hogy nem
kezelhetjük egymástól szétválasztva a testet és a
lelket/tudatot. Nos, ez egy része annak, amire rájöttem
arról, hogy az Energetikai Integrátorok – kollektív
mezőrendszerként mozgatva az információt a nagy
test-hullámon át – mind a fizikai, mind az érzelmi
lényünk alapjainál találhatók.”
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NES-tréning meghívó
Szeretettel meghívjuk az I. fokú NES tréningre!
Tréning időpontja:
2014. Március 28-29-30.
péntek - szombat - vasárnap
Helyszín: HOTEL HOLIDAY BEACH
Caravella terem
1039. Budapest, Piroska u. 3-5
Előadó: Dr. Kulin Sándor
TERVEZETT PROGRAM
Első nap: Márc. 28 péntek
NES I.
9.00 Érkezés, regisztráció
Tréning I.
9.30
Kávészünet
10.45
Tréning II.
11.00
Ebéd
13.00
Tréning III.
14.00
Szünet
16.00
Tréning IV.
16.15
18.00
Összefoglaló

Második nap: Márc. 29
szombat NES I.
9.00 Érkezés, regisztráció
Tréning V.
9.30
Kávészünet
10.45
Tréning VI.
11.00
Ebéd
13.00
Tréning VII.
14.00
Szünet
16.00
Tréning VIII.
16.15
18.00
Tréning zárása

Harmadik nap: Márc. 30
vasárnap: Mihealth tréning
Érkezés
9.00
Tréning IX.
9.30
Kávészünet
10.45
Tréning X.
11.00
Ebéd
13.00
Tréning XI.
14.00
Szünet
16.00
Tréning XII.
16.15
18.00
Tréning zárása

A tréningen a részvétel 18.000,- Ft, mely tartalmazza a svédasztalos
ebédet, kávészüneteket is.
Amennyiben a tréning elvégzése után a terapeuták (orvos,
természetgyógyász, kineziológus, stb) szándékoznak NES-sel dolgozni a gép
bruttó 500 EUR, amely tartalmazza a:
- NES PROVISION sw magyar verziót installálva
Az 500 Euro kizárólag a NES gép átvételekor fizetendő. (Saját laptoppal
bruttó 500 EUR.)
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Amennyiben a tréning elvégzése után a terapeuták nem szándékoznak
NES-sel dolgozni, semmiféle kötelezettség nem terheli Önöket.
A vegetáriánus étrendet legyen szíves előre jelezni.
Parkolás a hotel területén lévő parkolóban ingyenes.
További részletek a www.neshealth.com oldalon találhatók, amennyiben
kérdése lenne, készséggel állunk rendelkezésére.
Kérjük, hogy részvételi szándékát mielőbb e-mailben vagy telefonon
szíveskedjen visszaigazolni.
Tisztelettel:
Kun Viktória
30/849 5290
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Bizonyíték a
húrelmélet
helyességére
?

A

napokban felmerült a húrelmélet, amire azt válaszoltam, hogy ezek csak
elméletek, de nincsenek minden
kétséget
kizáróan
bizonyítva.
Viszont az érdeklődő laikus az
ismeretterjesztésből arra következtet, hogy ez már keményen
megalapozott valóság. Hát nem
az. Íme egy kis nyilvános
spekuláció.
Nemrég számoltak be két újkeletű
csillagászati megfigyelésről, melyek külön-külön nem hoztak
senkit se lázba, azonban a kettő
együtt
meglepő
tudományos
előrelépés lehetőségét sugallja. Az
égbolt egy lehatárolható apró
területén tízegynéhány galaxis
furcsa kettősképek sorozatát mutatja. Ezen kívül megfigyeltek még
egy fényerejét nem várt módon
változtató kvazárt is. A kérdés az,
mi okozhatja ezt a két furcsa
jelenséget? Ez ideig egyetlen magyarázatot tudtak találni mindkét
jelenség párhuzamos magyarázatára, ami nem más, mint egy
kizárólag energiából álló szuperhúr,
aminek
kiterjedése
a
Világmindenséget átölelő sokmillió fényév lehet. Akkor most a
második kérdés, ez lenne a
húrelmélet első tapasztalati bizonyítéka?
A húrelmélet a magfizikusok
egyetlen reménye a Világmindenség mozgatóerejének a megértéséhez, és azt sugallja, hogy az
anyag nem más, mint a koncentrált energia elképesztően vékony
fonalai. Ezeknek a szuperhúroknak az egymástól eltérő, különböző rezgései olyan más és más
anyagi részecskéknek felelnek
meg, mint például a kvarkok. A
jelenlegi elképzelés közel áll a
fizika törvényeit egyesítő „mindenség elméletéhez”, magyarázaModus Vivendi Magazin 29

tot adva az anyag és energia
viselkedésére.
A húrelmélet egyik legfurcsább
tulajdonsága, hogy háromnál több
dimenziót feltételez. Ugyanis a
húroknak a téridőben az összes
részecske létrehozásához szükséges, egymástól megfelelően
eltérő rezgéséhez tíz dimenzióra
van szüksége. Mivel mi egy
négydimenziós világban élünk
(három térbeli dimenzió és az idő)
a húrelmélet feltételezi, hogy az
extra
dimenziók
az
atomi
méreteknél jóval kisebb helyre
vannak „felcsavarodva”. Ezt az
elképzelést azonban mind ez ideig
semmi bizonyíték nem támasztotta alá, ezért a húrelméletet a
fizikusok egy jó része nem tekintette megalapozottnak. Meg
fog-e ezt most változni?
A válasz abban az Ősrobbanásban
van elrejtve, ami létrehozta a
Világmindenséget. A húrelmélet
szerint a Világmindenség egy
olyan három-dimenziós sziget,
más néven „brán”, ami egy tízdimenziós térben halad, és az
Ősrobbanást két ilyen brán
összeütközése indíthatta el. Egy
ilyen ütközés elképesztő méretű
energia felszabadulással járhat,
ami aztán különböző húr-tárgyat
hozhat létre.
A matematika szerint, ha egy
távoli galaxis és köztünk húzódna
egy húr, úgy az a galaxisból
kiáramló fényt kétfelé osztaná,
amit mi két azonos, egymástól
mindössze néhány ív-másodpercre lévő (ennyinek látnák egy
100
forintos
érmét 2 km
távolságból) galaxisként érzékelnénk. 2003-ban egy olasz-orosz
közös kutatócsoport pontosan
ilyet talált 10 milliárd fényév

távolságban, amit CSL-1 elnevezés
alatt vezettek be.
Egymás szomszédságában elhelyezkedő két, azonosnak tűnő
galaxis észlelése nem egy új keletű
dolog. Okozója az úgynevezett
gravitációs-lencsehatás, ami akkor
érzékelhető, amikor egy távoli
galaxis fénye közvetlenül egy
másik galaxis mellett halad el
mielőtt a Földre érkezne. A
közbeeső galaxis tömege eltéríti
útjából a fényt, ami egy kettős
képet produkál. Azonban a
gravitációs
lencsehatás
által
létrehozott képsorozat tagjainak
fényereje egymástól eltér. Ezzel
szemben a megfigyelt kettősképnél interferáló galaxis nincs, és
az összesen két kép fényereje
tökéletesen azonos. Ezért ebben az
esetben a gravitációs lencsehatás
kizárható. Jó esély van rá, hogy a
kutatócsoport egy szuperhúrral
találkozott.
Reményre ad okot, hogy a CSL-1
nem az egyetlen bizonyíték a
szuperhúr létezésére. A Q0957+561A,B elnevezésű kettős-kvazárt
még 1979-ben fedezték fel, aminek
fénye gravitációs lencsehatás miatt
két részletben érkezik a Földre, de
mivel a két fénynyaláb nem
azonos úton halad, az egyik 417
nappal később érkezik meg
hozzánk, mint a másik. Erre
bizonyíték például egy fellángolás,
amit 417 nappal később a másik
fénynyaláb megismétel. Most
azonban újabb megfigyelések
érdekes tényt tártak fel. 1994-ben
tíz hónapon belül a Q0957+561A,B
kettős képe négy esetben mutatott
4 százalékos fényerőváltozást, de
ezen esetekben szimultán, időeltolódás nélkül. A megfigyelők
álláspontja szerint a jelenségért a
szuperhúr lehet a felelős.
Antalffy Tibor
Illusztráció: Dan Mountford
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VILÉM FLUSSER:
PARADIGMAVÁLTÁS

N

oha a nyugat történelmének ókorra,
középkorra és újkorra történő felosztása
kérdéses, mégsem egészen tetszőleges lépés.
Mindkét esetben egy paradigmaváltásról van szó,
melyet nemcsak mi látunk így, a magunk távolából,
hanem az érintettek maguk is meg tudtak állapítani
életükben,
érzéseikben
és
gondolkodásukban.
Ugyanilyen kérdéses és mégsem tetszőleges a
„posztmodern” és/vagy a „történelem után” mai
használata. Mi is megállapíthatjuk az élet- és
gondolkodásmódunkban, valamint érzéseinkben és
kívánságainkban beállott mélyreható változásokat.
Ennek az előadásnak az a szándéka, hogy e
benyomásokat elmélyítse.
E szándék megvalósításához tulajdonképpen elengedhetetlen volna az újkori (modern) paradigmák
számbavétele, hogy aztán jelenlegi átalakulásuk
szemrevételezhetővé válhasson. Ez azonban, már csak
idő hiányában sem valósítható meg. E helyett arra
teszünk kísérletet, hogy a középkorból az újkorba
vezető átmenetet néhány szempontból megragadjuk,
ezeket pedig a továbbiakban a jelenleg zajló eltolódás
kiindulópontjának tekintjük. Egy előzetes megjegyzés:
az „újkori” és a „modern” szavakat szinonimaként
használjuk.
I. Anyag és forma
A kézművesek olyan emberek, akik az anyagokat
formákba rekesztik. Például a fát asztalformába. Ennek
a gesztusnak „munka” a neve, és a középkori
értelmezése így hangzik: a formák a jelenségek mögött
rejlenek, a teoretikus tekintet képes a megpillantásukra

és a hitben megnyilatkoznak. E formák egyike az
asztalforma. A kézműves látja ezt, és megkísérli,
amennyire csak tudja, hogy fába rekessze. Ez teljesen
nem sikerül neki, mivel az anyag ellenáll annak, hogy
informálttá váljon. A püspök teoretikusan iskolázott és
hit megvilágította tekintete átjárja az alkotást (a
faasztalt) és megállapítja, hogy a kézművesnek milyen
mértékben sikerült az anyagot a formába rekesztenie.
Az alkotás értékét ő állapítja meg. A püspöki tekintély
uralja a piacot: praecium iustum.
A reneszánsz polgári forradalmát tekinthetjük a
püspöki autoritás leváltásának és a szabad piac
bevezetésének. Ez a formák kérdésének átalakítását
vonja magával. A forradalmi kézműves tagadja, hogy
az asztalformát teoretikusan látta volna, vagy hogy
megnyilatkozását a hitében megélte volna. Ő azt állítja,
hogy az asztalt kézműves elődei találták fel, és hogy
munkája során tökéletesíteni képes. Ez a modern
vélemény, miszerint a formák nem merev ideák,
hanem plasztikus modellek, modellálhatóak, a haladás
során jobbíthatóak és ezért az alkotások divatok,
„mode”-ok kifejeződései, a „modern” szóban jut
kifejezésre.
Ezzel a „theoria” szó is jelentésváltozáson megy
keresztül. Már nem a merev, változhatatlan ideák
kontemplációja, hanem tevékeny modellálás, mely
dialektikus
ellentmondásban
van
egyrészt
a
megfigyeléssel, másrészt a kísérlettel. Ugyanis meg
kell figyelnem a jelenséget, mielőtt a modelljét
kialakítom, és a modellt ki kell próbálnom, hogy
lássam, mennyire használható. Ezzel pedig a modern
tudományos technika lép színre.
Egyszersmind a hozzáállás az értékekhez is
megváltozik. A munka ennek utána az a gesztus,
melynek révén a modellek kidolgozása és folyamatos
fejlesztése történik. A munka ezért minden érték
forrása. Nincsenek örök értékek, melyek teoretikusan
beláthatóak lennének, és a hitben megnyilatkoznának.
A tökéletes asztal, a tökéletes társadalom, a tökéletes
ember ideája nem létezik. Minden értékért meg kell
dolgozni. Ebből következik a modern munkamorál,
amely utóbb részint mint liberalizmus, részint mint
marxizmus kristályosodott ki.
Már nem vagyunk modernek. Az anyag és a forma
viszonyára vonatkozó kérdést már nem tehetjük fel,
mert osztjuk a munka modern analízisét és a belőle
fakadó modern munkamorált. Az ipari forradalom e
problematika posztmodern szemléletéhez vezetett.
Számunkra ugyanis a munkafolyamat a következőképpen mutatkozik: a dolgot a gépek végzik. Ezek
olyan berendezések, melyek egyik nyílásán (input)
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nyersanyag áramlik be, hogy aztán egy másik nyíláson
(output) termékként áramolhasson ki belőle. A gép
centrumában egy szerszám rejlik. Ez a szerszám a
termelendő termék formáját viseli és ezt a formát
mechanikusan az előáramló nyersanyagra viszi át.
Például: egy olyan gép, melynek inputján műanyag
áramlik be, és amelynek szerszáma töltőtollformájú és
amelynek outputján műanyag töltőtollak kerülnek ki.
E tömegesen előállított töltőtollak
kritikájából kiderül, hogy értékük nem a
nyersanyagnak, sem a gépnek, sem nem
a gépen dolgozó embernek, hanem a
szerszám
formájának
köszönhető;
ugyanis e formának köszönhetően
tudnak a töltőtollak írni. Mindennemű
munka forrása ezért nem a munkásban,
hanem szoftverben keresendő.
Így szemlélve a munka két fázisból áll:
egy puha fázisból, melyben emberi és
mesterséges intelligenciák formákat
fejlesztenek, gyakran numerikus kalkulációkból; és egy kemény fázisból,
melyben ezeket a formákat, gyakran
automatikusan a nyersanyagra viszik át.
A második fázis, vagyis az, amit az
újkorban valójában munkának tekintettek, nem méltó az emberhez, tehát
mechanizálható. Csak a társadalom
egyre kisebbé váló hányada vesz részt
ebben. Az egyre nagyobbá váló hányada
a formák, a legtágabb értelemben vett információk
előállításával foglalkozik az úgynevezett harmadik
szektorban. Ez a minőségi eltolódás már önmagában
elégséges magyarázatul szolgál a marxizmus
alkonyára. A kérdés ugyanis, hogy kié a hatalom és ki
az, aki dönt, ezzel eltolódott: nem a gépek birtokosa,
hanem az információkhoz értő (nem a tőkés, hanem a
rendszerelemző és a programozó) az, aki dönt.
Ennek az eltolódásnak azonban nemcsak minőségi
következményei vannak: a „theoria” szó újabban
jelentésváltozáson ment keresztül. Mindennemű olyan
materializálandó érték numerikusan fejlesztett formája,
mely komputerképernyőn jelenik meg (töltőtollak,
repülőgépek vagy akár eddig el nem képzelt tárgyak
tervei), téren és időn kívüli, bár modellálható. Mivel
numerikusan fejlesztették ki, éppoly téren és időn
kívüli, mint az algoritmusok. Ez azt jelenti, hogy e
formák komputerképernyőkön történő kontemplálása
a klasszikus és a középkori teória felfogással rokon. A
modern utáni tudománynak, mely ennyire tisztán
formális teórián alapul, szükségképpen egy már nem
modern technikához kell elvezetnie. Már nem arról

lesz szó, hogy modelleket dolgozzanak ki az anyagok
számára, hanem inkább arról, hogy anyagokat
fejlesszenek a modellekhez: nem asztalformát a fához,
hanem még nem volt anyagokat a kidolgozott
formákhoz. Ettől a formális teóriából kialakuló
technikától alternatív világok várhatók; olyanok, mint
amilyenekből például a cyberspace kínál ízelítőt.

II. Ég és Föld
Az
előbbiek
belátásának
megkönnyítésére
a
középkorból az újkorba történő átmenetnek egy
további metszetéhez folyamodunk. A klasszikus
középkori világkép hozzávetőlegesen így festett: a
világ egy gömb; ennek közepén helyezkedik el a Föld,
felette a víz, afölött a levegő, legkívül pedig a tűz. A
levegő és a tűz között a holdpálya ontológiai
határvonalat képez. A Hold fölött a szférák örök
harmóniája, az égi rend honol, melybe a
csillagászatnak és hitnek köszönhetően némi
betekintésünk nyílik. A szublunáris világban kavargás
van: kövek (földdarabok) kerülnek a levegőbe, víz
hatol a földbe, levegő kerül a vízbe. Az isteni
igazságosság azonban mégis mindent újra elrendez: az
eldobott kövek visszahullanak a földre, a víz a
forrásokon keresztül feltör a földből, és csapadékként
hull vissza az égből, és mindenfajta tűz lángja az égbe
emelkedik. Emitt a Hold alatt minden mozdulat
igaztalan és ítéletre szorul, és mindaz, amit teszünk,
bűn. Eljön majd egy végső nap és égi rend teremtődik
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a szublunáris világban is. A mennyei birodalom
megteremtésére pedig majd a földön is sor kerül.
Ez a világkép Arisztotelésznél és a Bibliában írásba van
foglalva, érvényessége mindenütt empirikusan
igazolható. Minden tudományos, filozófiai és teológiai
teória bizonyítékul szolgál ehhez. A középkori
politikai és szociális teóriák is ezt a világképet
tükrözik. Az Ég és Föld közti éles elhatárolás az alapja
a szellemi és világi hatalom, pápa és császár
különbözésének. A világkép tehát érinthetetlen;
mindenkor, mindenhol és mindenki által érvényesnek
tekintett. Ebben az értelemben véve katolikus.
Ez a világkép azonban egy számunkra aligha
elképzelhető katasztrófa során összeomlik. Az égen
rendetlenségek válnak láthatóvá (például hegyek a
Holdon), az Ég és a Föld közti határ átszakad. Az égi
és a földi mechanika egyesítésének kísérlete
(Kopernikusz és Galilei) végül Newtonnak sikerül.
Ebben a modern világképben a kopernikuszi
forradalom (a Föld helyett középpontban a Nap,
vagyis tűz) kevésbé forradalmi, mint Galileié. A világ
dolgai (úgy a Földön, mint az Égben) ettől kezdve
mozgató ok nélkül, tehetetlenségüknél fogva
mozognak. Nem követnek el bűnöket és nem is
kerülnek ítélet alá. A világ mozgatója felesleges
hipotézissé vált. A tehetetlenség törvénye elégséges a

mozgás magyarázatául. A világ, úgy az Ég mint a Föld,
egy tehetetlen, élettelen, abszurd képződmény, amit
képesek vagyunk uralni.
Ehhez mindenek előtt meg kell ismerni. A
mindentudás
(tudomány)
elengedhetetlen
a
teljhatalomhoz (technika). Ennek során egy, az újkorra
jellemző ismeretelméleti probléma jelentkezik. A
tehetetlen világ egy kiterjedt valami. Mi, akik vele
szembesülünk,
gondolkodó
valamik
vagyunk.
Megismerni annyi, mint a gondolkodást a
kiterjedéshez illeszteni. A világ geometrikus, mi
magunk pedig világosan és tisztán, azaz aritmetikusan
gondolkodunk. A világ megismerése így azt jelenti,
hogy a világ mindahány pontját számokkal tűzdeljük
tele. Az analitikus geometriának ez a kartéziánus
módja azonban nem elégséges. A számok közti
intervallumokat ki kell tölteni, különben a világ kibújik
a
kezünk
közül.
A
differenciálkalkulusnak
köszönhetően ez sikerült is. De még Leibniz után is
felvetődik a kérdés: Hogyan lehetséges a tudomány?
Ez a kétely jellemzi az egész újkort. A katasztrofálisan
összeomlott középkori világkép romjain ugyan felépül
a newtoni világkép ragyogó építménye, az elveszett
hitet azonban nem képes átmenteni.
Ebben a kételyben ily módon már nem osztozunk:
most már másként kételkedünk. Már nem vagyunk
modernek. Reménytelennek bizonyult
az Égnek és a Földnek egy olyan
univerzális világgá történő egyesítése,
melyben mindenütt ugyanazok a
matematikailag megformázható törvények érvényesek. A newtoni építmény
megint szétesett. De nem a középkori
két részre, hanem háromra. És ez a
három nincs olyannyira szétválasztva,
mint a középkorban az Ég és a Föld volt,
hanem mindenütt mélyen összeérnek.
Ez hozzávetőlegesen így néz ki:
Arra vagyunk kényszerítve, hogy a
világ dolgait és folyamatait három
nagyságrendbe osszuk fel. A középső
nagyságrendben, mely a mi mértékünk
szerint, tehát centiméterekben és
másodpercekben mérhető, továbbra is
Newton érvényes. A nagy nagyságrendben, mely fényévekben mérhető,
az einsteini szabályok érvényesek. A
kicsiny, mikromiszben és nanosecundumban mérhető nagyságrendben a
kvantummechanika szabályai vannak
érvényben. E három világ mind-
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egyikében másként kell gondolkodni, képzelni és
cselekedni. Ennek ellenére a három világ nem
választható el egykönnyen egymástól, hogy valamiféle
szendvics-világképet lehessen belőlük csinálni.
Ugyanis a kicsiny mindenütt átnyúlik a középsőbe, a
középső a nagyba (például az űrhajózásban). A három
világ formális egyesíthetetlensége és egymásba
nyúlása a következő kételyt éleszti fel: nem az történik,
hogy matematikai gondolkodásunkat vetítjük ki, hogy
aztán a három világ képében hulljon vissza ránk?
Nemde az történt, hogy algoritmusok és teorémák
szövevényét, ami a világ vértezete, magunk ötöltük ki
és aztán ennek folyamatát feledve fáradságos kísérletet
teszünk arra, hogy visszavegyük. Nem azt fedezzük
fel, amit mi magunk találtunk fel? Ez a posztmodern,
történelmen túli kétely.

még egyáltalán nem vagyunk képesek felmérni. Én
mégis azért merészeltem erről beszélni, mert ez az első
alkalom, hogy szülővárosomban szólhattam néhány,
engem foglalkozó gondolatról.

E helyen az előbbiekben anyagról és formáról kifejtett
gondolatok találkoznak az imént Égről és a Földről
előadottakkal. Az említett kétely arról szól, hogy a
pluriverzum a maga három világával talán nem más,
mint tulajdon projekciónk. Ebben implicite az is benne
rejlik, hogy a tudomány univerzuma mellé más,
ugyanúgy megismerhető, megélhető és kezelhető
világok állíthatók; hogy nincs sok értelme az adott és a
kialakított, a dátum és a faktum, az igaz és hamis, a
valóságos és a fiktív, a tudomány és a művészet közti
megkülönböztetésnek; hogy, ha már nem szubjektumok vagyunk, hanem csak projekciók, akkor mindeme modern kategóriákat másokra való tekintettel újra
kell gondolnunk; hogy például az „igaz és hamis”
helyébe a „valószínű és valószínűtlen” , a „valóságos
és fiktív” helyébe „konkrét és absztrakt”, a „tudomány
és művészet” helyébe „formulázni és projektálni”
állítandó.
A jelenleg zajló paradigmaváltás két kitüremkedésének
megragadási, majd összecsomózási kísérlete szükségképpen töredékes marad. És tévedésekre vezethet:
például ahhoz, miszerint itt azt állítottuk volna, hogy a
posztmodern szolipszista. Ellenkezőleg: ha feltesszük,
hogy a világ a mi projekciónk, akkor szintúgy
feltesszük, hogy mi magunk sem vagyunk egyebek
mint e projekció. Ez a reverzibilis ontológia (nincs
szubjektum objektum nélkül, ahogy objektum sincsen
szubjektum nélkül) alapvető történelmen túli
ismertetőjegy. Mindez, ahogy már jeleztük, ebben az
előadásban csak töredékesen és vázlatosan jelent meg,
a vázolt paradigmaváltásból keletkező tudat- és
cselekvésformák pedig említésre sem kerültek. Ennek
szükségképpen így kellett történnie, ami csak részben
következik az előadás időbeli korlátozottságából. úgy
vélem, valódi oka abban keresendő, hogy egy olyan
paradigmaváltásban vagyunk, aminek a horderejét
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Tillmann J.A. fordítása

Látás, látvány, illúzió:
a mulandóságra ítélt világ
látása

S

okszor merengtem a csillagos eget figyelve idő,
tér és illúzió viszonyáról. Ladakhban járva
láttam a legtisztább égboltot. Ahogy felnéztem,
csillagok milliárdjai sorakoztak oly sűrűn egymás
mellett, mint a mesefilmekben. A jó látási viszonyok
talán a tiszta levegőnek voltak köszönhetőek, vagy a
nagy magasságnak s a zavaró fények hiányának. Ez a
sokmilliónyi csillag eltérő távolságra van tőlünk.
Némelyik csak pár fényévnyire, de sok közülük akár
több ezer fényévre kering tőlünk. A csillagok távolsága
a fény sebessége alapján határozható meg; egy fényév
az a távolság, amit a fény egy esztendő alatt fut be,
másodpercenként 300.000 kilométeres elképesztő
sebességgel.

A csillagos ég múltbéli állapota
Ha tehát felnézünk az égre, nem a
csillagok mostani állapotát látjuk,
hanem azt, ahogyan a távolabbiak
több ezer, a közelebbiek néhány
száz esztendeje léteztek. Köztem
és a végtelen között minden
méteren
más-más
időzóna
érvényesül. S ahogy igaz ez a
csillagoktól a Föld irányába
haladva, igaz megfordítva is: a
jelen pillanat képe eszeveszett
sebességgel halad a mindenség
felé, hogy ott egyre táguló, ritkuló
képként hagyjon benne örök
lenyomatot. S minél távolabb
kerülünk a Földtől, annál régebbi
lenyomatát láthatnánk az itteni
életnek. Ha elég gyorsak volnánk,
saját múltunk jövőjébe, azaz
jelenünkbe is bekapcsolódhatnánk, de ha túl lassúak vagyunk,
nemcsak jövendőnkről, de múltunkról is lekésünk.
Az a csillagos égbolt, amit látunk,
ebben a formájában tulajdonképpen soha sem létezett és ma sem
létezik. Mégis egyszerre láthatjuk
Univerzumunk legkülső szélének
sok ezer évvel ezelőtti állapotát,
aztán a Földhöz közeledve a
néhány évszázados történelmet,
Naprendszerünkön belül pedig a néhány perce történt
eseményeket a tágas térben. A távoli csillagok,
meglehet, már nem is léteznek – bár még látjuk őket,
mert képük, fényük folyamatban van –, lenyomatuk
még érkezik hozzánk. A fénysebesség korlátai miatt
nem érzékelünk bizonyos változásokat, amik pedig
fontosak volnának: a fényhez kötött érzékelés
korlátozó küszöbértéket is jelent.
Minden észlelésünk első korlátja a fény. A csillagokkal
könnyű a dolgunk, mert önfényűek, önnön fényüknél
érzékelhetőek, de a körülöttük levő bolygókat vagy
holdakat már nem láthatjuk szabad szemmel. Földi
körülmények között is csak azt észleljük, amit
megvilágít a fény. Ha gyönge a megvilágítás – például
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újholdas
éjszakákon
–,
alig-alig látunk.
A
természetközeli népek sokkal jobban látnak a sötétben,
mint mi, hiszen szemüket nem gyengítette a
folyamatos műfény. Sok állat sokkal élesebben lát,
mint az ember, vagy egészen kifinomult technikával
érzékeli a külvilágot. Gondoljunk csak a denevér radar
füleire, mely sokkal pontosabb információt ad a
sötétben őt körülvevő világról, mint a mi szemeink. A
denevér magas hangot ad ki, mely a tárgyakról
visszaverődve jelöli azok helyét, nagyságát és formáját.

sűrűségű, hogy jelenlétüket képtelenek vagyunk
látványként érzékelni. Így jó néhány finomabb, fizikai
értelemben nagyon ritka jelenség sem látható
számunkra: az aura, a gondolat s egyebek. Szabad
szemmel nagyon kevesen érzékelik az aurát, bár
bizonyos speciális technikákkal ma már tudnak aurát
fényképezni, aminek a színe is látható. Akinek jó a
szeme, láthatja, pontosabban érzékelheti a hő jelenlétét,
hiszen a felforrósodott levegő másként engedi át a
fényt, és kicsit torzítja a mögötte levő világot. A levegő
esetében is létezik ilyen fényvisszaverődés, illetve elnyelés, de a levegő oly ritka, hogy nincsen színe.
(Tegyük hozzá, szerencsére, hiszen különben nem
látnánk semmit a környező világból, mert eltakarná a
levegő!)
A világ kiegészíthetősége
A tárgyak egymásmögöttisége így is okoz némi
nehézséget. Agyunk kiegészíti a hiányzó részeket, de
ezt meg kell tanulnunk. Ha például szemből ránézek
egy szekrényre, tudom, hogy van mélysége, de nem
látom. Ha egy fa törzsét eltakarja a ház vagy a kerítés,
tudom, hogy van törzse, bár nem látom.

Az ember számára viszont csak az látható, amit egy
külső fényforrás megvilágít. Ezzel kiszolgáltatottá
váltunk a külső fényforrással szemben, aminek a színe
is fontos, hiszen meghatározásaink a Nap sárgásfehér
fényénél igazak. Az ettől eltérő színű fények más-más
látványt nyújtanak, néha láthatatlanná téve dolgokat.
A filmes szakma gyakran használta ki a kék háttérből
adódó lehetőségeket.
Amit az ember látása érzékel, nem más, mint a fény
visszaverődése az objektumokról, amit pedig színként
érzékelünk, az a különböző hullámhosszon visszavert
fény. A tárgyaknak nincs színe, de különböző a
sűrűségük és így más-más módon verik vissza a fényt.
A szemünk finomságától függ, hogy mi az a legkisebb
módosulás, amit már színváltozásként érzékelünk.
Nyilván ebben sem vagyunk egyformák, hiszen a
kifinomultabb látással rendelkezők számára kisebb
változás is észlelhető.
Az anyagnak létezik olyan ritka formája, amit már nem
látunk. A levegő vagy a gázok többsége olyan csekély

A világ kiegészítésének feladata nagyon gyakran okoz
problémát. Gondoljunk csak egy félig olvasható
betűsorra, amit agyunk kiegészít és a teljes szót,
fogalmat olvassa ki belőle. Az emberek többsége azt
hiszi, az ilyen feladatokat mindannyian egyformán
oldjuk meg, pedig ez messze nem így van. Mivel a
világ kiegészítése nagyrészt tanulási feladat, nagyon
nagy mértékben függ a szociális háttértől, az anya
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gondoskodó magyarázataitól, illetve az iskolától; de
legnagyobb mértékben a rajztanulás szintjétől.
Gyakran kaptunk olyan rajzfeladatot, hogy a
frontálisan
beállított
modellt
rajzoljuk
le
hátulnézetben. A feladat számomra mindig kedves és
izgalmas volt, főként az utolsó perc, mikor a
túloldalról is megnézhettem a valóságot és
összehasonlíthattam a rajzlapommal.
A látvány és a tudat nagyon szorosan kapcsolódik
egymáshoz. Ezért használja a magyar nyelv a „látó”
szót a magas szellemi képességekkel rendelkezők
megnevezésére, hiszen ők a látvány szintetizálására a
tudatosság legmagasabb rétegeit használják fel. Látnak
olyan dolgokat, melyek az egyszerű emberek számára
nem is érzékelhetőek.
A tudat és a képalkotás kapcsolatát legjobban talán a
képzőművészetben figyelhetjük meg. Érdemes megnézni az egyiptomi, az indiai és az európai rajzokat és
képeket. Az egyiptomiaknál, mint ismeretes, nem volt
jelen a perspektíva, képeiken a valóság minden
részletét ábrázolták, még a takarásban levő részleteket
is, kiterítve vagy egymás fölé helyezve. Így
tulajdonképpen sokkal több információhoz juthatunk,
mint a nálunk megszokott perspektivikus képeken. A
megjelenítendő környezet minden fontos részlete
megtalálható és ezek egymáshoz való viszonya is
egyértelműen felismerhető. Ez természetesen nem arra
utal, hogy az egyiptomiak nem láttak perspektívát,
hanem eltérő véleményt alkottak a képi
ábrázolásról. Azt jelenítették meg, ami számukra a
legfontosabb volt. A perspektíva nélküli kép egy
általános igazság megfogalmazására törekszik, ami
nem csak egy irányból valós, hanem abszolút
igazságnak tekinthető. (Ehhez hasonlóak a nálunk
is alkalmazott szerkezeti, nézeti rajzok.) Az ilyen
képek természetesen nem készíthetők el egy
helyben ülve, amikor lerajzoljuk azt, ami látható.
Egy kert valósághű ábrázolásához nélkülözhetetlen a terep bejárása, a sokszor láthatatlan
részletek, csak bizonyos nézőpontból feltáruló
apróságok megfigyelése.

pektíváját helyezi
terábrázolással.

előtérbe,

minimális

karak-

Ugyanez figyelhető meg a régi indiai képeken is.
Nincsenek túlrészletező természeti leírások, nincsenek
árnyékok. Természetesen nem azért, mert nem látták,
vagy nem tudták volna lerajzolni, hanem azért, mert az
emberlét abszolút vonatkozásait igyekeztek megragadni. Ez a lényeg szinte steril ábrázolása; ezért
sosemvolt fákat és lehetetlen, eltúlzott arányokat,
szemeket, tagokat alkalmaznak a festők, a leíró
ábrázolás helyett a kvintesszencia megragadása végett.
Így tudták ábrázolni a magas szintű érzelmeket, a
raszákat, s ez a képesség éppen nem a feleslegesen
túlrészletező technikából adódik, hanem a letisztult, jól
áttekinthető szerkezetből, az arcokból és a
tekintetekből sugárzó emóciókból. Az indiai
képzőművészet esetében is az abszolút igazság
megragadása volt a cél, hogy az alkotás képileg „örök
időkre” fogalmazza meg az általános igazságokat.
Az európai festészet is ezeken az alapokon indult el, de
a reneszánsz végleg megváltoztatta a képi ábrázolás
szemléletét. Az olajfestészet megjelenésével egy időben
alakult ki a perspektíva újszerű használata, ami már
nem az általános igazságot tekintette legfőbbnek,
hanem bevezette az „ahogyan én látom a világot”
alapelvet.

Az egyiptomiak az emberábrázolásnál is a
legjellemzőbb irányokat, nézeteket használták fel:
a fejnél a profilt, a testnél a frontális nézetet, a
lábaknál az oldalnézetet. Ilyen pózban sohasem áll
az ember, teste mégis így képezhető le a
legpontosabban; ráadásul ez a nézet az
emberlétnek egy olyan elegáns és tiszta
megfogalmazását adja, amely mentes szinte
minden evilági anyagi jellemzőtől (tudatlanság,
szenvedély), s a humán létezés isteni persModus Vivendi Magazin 37

Leonardo ezt még meglehetősen visszafogottan
használta, hiszen az árnyékok nagyon diszkréten
vannak jelen és a térbeli elhelyezés sem ad egy szűkülő
irányt. Hasonlítsuk össze az ő képeit a ma divatos, az
abszurditásig fokozott perspektivikus ábrázolásokkal,
ahol az árnyék már jelentősebb, mint a fény, és az
ember anyagi mivolta, szenvedélyessége van jelen,
nem pedig a lelke. A tér szűkülése szinte drámai,
kizárja a távolba látás minden lehetőségét. Csak a
legjobbak képesek a fizikai tér és dimenzió lezárásával
vagy megsemmisítésével feltárni a metafizikai valóság
lehetőségét, feltörve a transzcendens dimenziók
pecsétjét.
A tudat átalakulásával a látásmód is nagymértékben
átalakul, ami talán a művészetben ragadható meg a
legjobban. (Gondoljunk csak a Rorschach-féle teszt
asszociációs képeire!) A realista látásmódot hajlamosak
vagyunk magasabb szintűnek tekinteni, pedig talán ez
van legmesszebb a valóságtól. A művészvilág játékos
kedvében olyan képeket is alkotott, melyek egyszerűen
az emberi szem gyengeségét használják ki, így nyújtják
a látványt. Gyakran éltek a két dimenzió kínálta
trükkök lehetőségével, erre talán az egyik legjobb
példa Vasarely pop-art művészete. Olyan módon
játszott a vonalakkal, hogy szinte valósággá vált a
három dimenzió a papíron, anélkül, hogy bármilyen
árnyékolást alkalmazott volna. Szemünk nem tudja
követni a síkot, hanem a vonalak hatására átlép a térbe.

A huszadik század második felében sokan játszottak
ezzel, és a reklámszakma is gyakran használta. A
pirosnak és a kéknek is van olyan árnyalata, mely
egymás mellé helyezve előtérbe hozza a feliratot. Vagy
nézzük a varázsképeket, ahol létezik egy elsődleges
kép, melyet mindenki lát rögtön, illetve egy
másodlagos kép, ami csak egy idő után tűnik elő, a
fókuszálás gyengülésével. Ilyenek a látásvizsgálatban
alkalmazott színes körök mögé rejtett számok.
A
szem
gyengesége
gyakran
határt
szab
lehetőségeinknek. A szürkületi farkasvakság vagy a túl
erős, vakító fény valósággal bántó benyomás. Nem
tudjuk követni a nagy sebességgel mozgó tárgyakat –
például egy lövedék útját –, de a túl lassan mozgó vagy
változó jelenségeket – például egy hegy sorvadását –
sem.
Érzékelésünk
eme
korlátai
nehezítik
kapcsolatunkat a külvilággal.
Ezért tarthatatlan a közkeletű mondás: hiszem, ha
látom – mert a szemünk gyakran becsap bennünket.
Azt sem látjuk, ami az orrunk előtt van, az empirikus
észlelés sokszor csődöt mond. Egy százforintos
fémpénz elegendő a Nap eltakarásához, holott az
sokszorta nagyobb, mint az érme. A Hold gyakran a
Nappal azonos méretűnek tűnik, pedig jóval kisebb.
Számunkra evidens, hogy ami messzebb van, azt
kisebbnek látjuk. Ez egyre szűkülő perspektívát
feltételez, ahol csak a távolság ismeretében tudunk
viszonyítani. Egy képen ábrázolt látvány
abszolút
nagyságát
nem
tudjuk
meghatározni, csak akkor, ha van
viszonyítási alapunk. A filmes szakma és a
látványtervezők gyakran élnek ezzel a
lehetőséggel is. Látásunk gyöngeségét a
szemfényvesztők is kihasználják mutatványaik során. Eltüntetnek és elővarázsolnak dolgokat, amik a mutatvány
előtt s után is ott voltak, csak mi nem
látjuk őket.
De mennyi minden zajlik előttünk, anélkül
hogy bármit látnánk belőle! Nem látjuk a
meleget vagy a hideget, nem látjuk a
zenét, vagy az érzelmeket, mint önálló
rezgéseket; nem látjuk, ahogy a fény
halad, nem látjuk a levegőben szaladgáló
vírusokat; semmit, ami túl kicsi vagy túl
nagy. Hullámhosszban és méretben egy
igen szűk intervallum az, ami látható
számunkra.
Mégis mi az, amit látunk? Amit
látványként érzékelünk, valójában nem
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látóidegeink és így csak az
igen erős hatást érzékelik?
Vagy létezik a finomabb
látásnak egy másik eszköze?

más,
mint
a
retina
irritációja. Valamely ingerhatás éri az érzékelő
felületet, de ez a hatás
függetlenedhet a minket
körülvevő tárgyi valóságtól. Tehát láthatok egy
asztalt, ha „asztal hatás” éri
a szememet, mint például a
filmnél, pedig valójában
nem asztal van a vásznon,
hanem csak a vetített képe.
Erre a gondolatra épült a
hetvenes években készült
Brainstorm című film. A
történet
szerint
a
látóidegen keresztül a többi
idegvezeték is elérhetővé
vált, így a computer
vezérelte látvány nemcsak mentális hatást keltett,
hanem testileg is átélhetővé vált. A gépi vezérlés másmás forgatókönyvek szerinti élmények gyakorlati
megélését tette lehetővé, sőt, fordítva is működött a
dolog: az emberek tapasztalataihoz kapcsolódó
képeket is rögzíteni tudták. Így tapasztalták meg
mások is, hogy mit lát egy zongorista játék közben,
vagy mit érzékel az ember a halála előtt.
Az anyagi látás alapja egy idegpályán végigfutó
ingerhatás, ami többnyire a fizikai valóság hatására jön
létre, de nem feltétlenül. A látvány tapasztalati úton
válik tudatos valósággá számunkra, ellenben a
tisztánlátás azt feltételezi, hogy nem az anyagi
látványhoz kötjük a tapasztalatot. Megpróbálunk
finom rezdüléseket is észrevenni, túl az anyag
bűvöletén, s egyre közelebb jutva az anyagtalanhoz. A
tisztánlátás azt jelenti, hogy a kevésbé sűrű
halmazokat is érzékeljük, s ezekből minél magasabb
szintű összefüggéseket igyekszünk megérteni, majd
ezeket az eredményeket visszavetítjük a látványra.
Ismertem olyan világtalan embert, aki érzékelte az
aurát és a harmadik szemével látott. Számára az
emberek fényesebb vagy kevésbé fényes fénygombócok voltak, így mindig tudta, ki honnan beszél
hozzá és milyen lelki szinten áll az illető. Melyik látás a
valóságosabb: az övé vagy a mi anyagi szemünk által
megismert világ? Lehetséges-e, hogy az ő általa
megismert dolgok nincsenek a mulandóság táblájára
róva? Olyan ez, mintha a biológiai szem csak azt
láthatná, ami az örök változás keretein belül zajlik, s
bár tudomásunk van a mindenség egy másik
régiójáról, azt mégsem láthatjuk. Talán túl durvák a

A látás, mint érzékelés három
szereplője a fény, a szem és a
tudat. Az első problematikus
elemről, a fényről már
beszéltünk, a második a látás
eszköze, a szem, ami felfogja
a fényvisszaverődést. Ez az
eszköz, a fizikai látás sem
eléggé kifinomult, s bár a
látás,
mint
érzékszervi
működés
fantasztikusan
bonyolult, mégis mondhatjuk, a kifejezetten durva
hatások
észlelésére
van
kalibrálva. Szemünk a Napot
nem bírja, hiszen annak belső fénye túl sok számára.
Meglehetősen szűk intervallumban – 400 nm-687 nm
közötti hullámsávban – érzékeljük látványként a
világot. A fény mellett persze a hallás, hőérzet
formájában egyéb hullámokat is érzékelünk, más
módokon is letapogatjuk a világot.
A túl gyors mozgást nem különálló képként
érzékeljük, mert retinánk nem képes elkülöníteni az
információkat. Az 1/100 illetve 1/250 másodpercnél
rövidebb időegységek alatt végbemenő mozzanatokat
folyamatos mozgásként látjuk. A technika szemünknek
ezt a gyengeségét használja fel az animáció esetében.
Ettől kezdve az érzékszervi korlátozottság szinte
előnynek tűnik, valójában mégis az észlelés csődjéről
van szó.
A harmadik tényező a tudat, ami befolyásolja
látásunkat. Bizonyára mindenkivel megtörtént már,
hogy valamit csak homályosan látott, s ekkor fantáziája
valamely ismert tárgyhoz hasonlította a látványt.
Fantáziánk eme kiegészítő képessége függ a
pillanatnyi lelkiállapotunktól és tudatszintünktől.
Ugyan nem a látással, hanem a hallással kapcsolatos a
példa, mégis szemlélteti tudatunk befolyásoltságát:
egy bérházban késő éjjel nagy zajjal becsapódik egy
ajtó. Többen fölriadnak. A házban lakó zeneprofesszor
azt mondja: Esz! A tűzoltóparancsnok felkiált:
Gázrobbanás!
Egy apró szögletes objektum homályos látványát
kondicionáltsága és szocializáltsága szerint más- és
másféleképpen értékeli az ember. Egy számítógépes
szakember bizonyára valamely alkatrészt fedez fel
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benne, míg egy háziasszony vagy egy busman vadász
egészen mást. Fantáziánkban csak olyan dolgok
születnek, válnak képpé, amit vagy részleteiben, vagy
teljes mértékben ismerünk már. Az ókori földrajzi írók
szövegeiben megjelenő egylábúak, mell-szeműek és
aranyásó hangyák, a középkori festők apokaliptikus
pokol-víziói vagy a fantasztikus filmek szörnyei
elemeikben külön-külön léteznek a természetben, csak
éppen abban a sajátságos összeállításban nem,
ahogyan a fantázia bemutatja őket. Valamely állatfaj
esetében létezik olyan fül, szem vagy száj, mint amiről
a fáma szól, de esetleg nem olyan kombinációban,
elhelyezkedésben vagy méretben. A fantázia eme
korlátja, miszerint az ember nem találhat ki olyasmit,
ami valahol, valamilyen formában ne létezne, egyben a
ráció axiómáját is felállítja: a létező elme csak létezőt
találhat ki, nem létezőt a létező nem tükrözhet vissza.
Fantáziánk nem képes olyan dolgot, tárgyat vagy
személyt megalkotni, amivel, vagy akivel nem
találkozott jelenlegi vagy előző életei során. S ha
elrugaszkodunk a fantasy világától, meg kell
állapítsuk, saját személyes univerzumunkat csak
olyasformán
tudjuk
kiegészíteni,
amilyen
információkkal már rendelkezünk. S a világ ilyetén
kiegészítésének szerves része az emberi feledés és
emlékezés, amikor megfeledkezünk valamiről és
kipótoljuk gondolatainkkal. Hasonló kép láttán – vagy
ha valaki emlékeztet rá – visszatér, felébred a
tudatunkban a forma, a kép és a hozzá tartozó
információ, legyen az tudati vagy érzelmi töltésű.

Csak ránéznénk valamire, s rögtön látnánk a
minőségét is. Ha nem is ennyire egyszerű a segítség,
azért még sincs magára hagyva az ember. Az iskolában
tanultuk az anyagmegmaradás törvényét: „anyag nem
vész el, csak átalakul”. Ez az átalakulás szinte
folyamatos, s bár az anyaglét örök, de megjelenési
formái nagyon változóak és illékonyak. Hétköznapi
körülmények között az átalakulás oka aligha látható,
talán ijesztő is volna, ha mindig mindannyian látnánk
a világ e folyamatos elmúlását, átminősülését.
Többnyire csak azt látjuk, ami változó, aminek
állandósága pusztán a változás. Röviden szólva, amit
látunk, az nem valós, illetve szemünk csupán egy
átmeneti valóságot képes érzékelni. Fizikai szemünk a
világnak az átalakulásra ítélt részét látja csak.
De kialakulhat egy olyan belső látásmód, ami a
folyamatos átalakulás mellett az állandóságot is
érzékeli. Bár a külső burok akkor is látható marad, de
mögötte felsejlik a maradandóság látomása…

Érzékelésünket, s azon belül a látásunkat tehát három
fő tényező befolyásolja: a fény-fényforrás, az
érzékszerv – jelen esetben a szem, mint eszköz, és a
tudatunk. E három adekvát együttműködése eredményezi a képet, amit látunk. Bármelyik gyenge vagy
helytelen működése esetén nem kaphatunk tiszta képet
a valóságról. És ez a negyedik tényező, a valóság.
Melyik szintjét kívánjuk látni a valóságnak? Hiszen a
világ végtelenül sokrétű. Igaz ez a mindenség anyagi,
tárgyi vetületére is, még inkább a morális, erkölcsi és
spirituális vetületeire. Mire kíváncsi az ember, aszerint
látja a világot. Amennyiben a hibákra kíváncsi, akkor
eszerint látja, ha a valós erényekre kíváncsi, akkor úgy.
A világ ugyanaz, jelen van benne ez is, az is. De melyik
szelet fontosabb a számunkra, melyik segít rajtunk?
Látja-e a szemünk a változás minőségét? Látja-e
szemünk az állandó és a változó dolgok különbségét?
Meg tudjuk-e különböztetni a mulandót és a
maradandót? Milyen egyszerű volna, ha minden
maradandó vagy örök dolog kék lenne, minden
átmeneti pedig piros, legalább egy halvány árnyalattal.
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Ubornyák Katalin
Illusztráció: Dariusz Klimczak

„A nyári estéknek más
illata van” - A világ vak
kislányok érzékein
keresztül

M

inden embert foglalkoztat a gondolat, hogy
mit tapasztalnak a világból mindazok, akik
érzékszerveik sérülése miatt kevesebbet
fogadhatnak be, mint amennyit a világ természetszerűleg megmutat magából. Lehet teljes életet élni
úgy, hogy árnyékok mögé bújik a világ? Hogyan
képeznek le maguk számára fogalmakat a soha nem
látott, nem érzékelt dolgokról, tárgyakról, jelenségekről a vak emberek? Hogyan működik a
képzelet? Hogyan tanulnak, játszanak, utaznak?
Hogyan szeretnek a vakon született emberek?
Cikkünkben két vak kislány, Melitta és Debóra
történetén keresztül keressük a válaszokat.
„Szeretem, ahogy a Nap simogat”
Melitta a riport készítésének idején 8 éves, másodikos a
Vakok Általános Iskolájában. Koraszülöttként jött a

világra, a terhesség 25. hetében, alig 67 dekagrammosan. Sérülését a „túladagolt”, de életmentő
oxigénnek köszönheti. Tulajdonképpen így születése
óta vak, semmilyen látásélménye, látásemléke nincs.
Számára valóban árnyékok mögé bújt a világ.

Anyukájával, Zsuzsannával beszélgettünk először: „Az
első pillanattól kezdve próbáltam természetesen
fogadni Melitta sérülését. Azt gondoltam, ez van, ez a
feladat, nem is értem rá szomorkodni rajta. Arra
törekedtem, és most is ez a legfontosabb, hogy ő maga
is képes legyen elfogadni a helyzetet, és minél
önállóbbá váljon. Számunkra nagyon fontos volt a
korai fejlesztés, hiszen e nélkül nehezen tudtam volna
a többi érzékszervet mozgósítani: a fejlesztések viszont
ezt is célozzák: a tapintás, hallás segítségével
megértetni, 'láthatóvá' tenni a világot.
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Ugyanúgy beszélünk Melittával, Melittához, mint
bárkihez. Nincs különleges szóhasználat. Amikor azt
mondom: 'Gyere ide, nézd meg', akkor ő tudja, hogy
neki ott, abban a helyzetben a kezével kell látnia,
hiszen azzal lát. Nincs ebből magyarázkodás, nincs
érzékenykedés. A vak gyerekek a kezükkel, a
bőrükkel, a fülükkel látnak, éreznek.”
De hogyan él egy nyolcéves vak kislány?

Ugyanúgy és teljesen másként, mint a hasonló korú
gyerekek. Nagyon fontos például, hogy szép legyen, és
a mese is fontos szerepet játszik az életében. Ahogy a
mozgás és a hang is: „Reggel a telefonomra ébredek,
én állítom be magamnak: nagyon ügyesen bánok a
számokkal, billentyűkkel” - meséli Melitta. „Ébredés
után átszaladok anyuék szobájába, és én ébresztem
őket, ha még nincsenek ébren. Fel tudnék öltözni
egyedül is, de nekem fontos, hogy csinos legyek, és
mivel nem látom a színeket, így anyukám segít
kiválasztani az összeillő ruhadarabokat. Az sem
mindegy, hogy milyen a hajam. Én érzem, hogy szép
hajam van, és nagyon szeretem, amilyen lesz, ha
megmosom: illatos, puha, száll a szélben. Iskola után mi délutánig vagyunk iskolában - anyukám jön értem,
minden feladatot az iskolában oldunk meg.
Itthon már nincs lecke, csak akkor kell feladatozni, ha
különórám volt, ha például pszichológusnál voltam.
Itthon a legtöbbször játszom. Mivel? A telefonommal
például, vagy hintázom a szobámban. A mozgást
nagyon szeretem, és imádok csúszdázni, olyankor
érzem az arcomon a levegő mozgását. A Napot is ezért
szeretem, mert simogat. A mesék közül a Süsü, a
sárkányt szeretem a legjobban, nem is tudom, miért,
úgy egyben az egészet. A Süsüt nagyon szeretem.
Zenét nem nagyon hallgatok, nincs kedvencem, de a
múltkor felvettem a pszichológusnál zajló beszélgetést
és azt sokszor visszajátszom. Megnyugtat a hangja, és
ahogy beszél hozzám.

Ami nem megy, az az éjszaka elkülönítése a nappaltól.
A nap végén elfáradok és ebből tudom, hogy este van,
illetve nyáron illata van az estének. De a reggel nem
jelenik meg könnyen. A reggelt nem látom, nem
érzem. Még jó, hogy van telefon.”
„Nem illat és hang alapján választunk barátokat”
Debóra a cikk írásának idején 14 éves, ő két részletben
veszítette el a látását egy daganat következtében.
Négyhónaposan műtötték ki az egyik szemgolyóját,
hét évvel később a másikat. Teljes sötétségben él azóta,
de ahogy nagymamája látja, Debóra talpraesett, csupa
élet, gyönyörű nagylány. Persze nagyon fontos volt
Debi fejlesztésénél, hogy nem születése óta teljes a
vakság. Még az a néhány hónap is sokat számított, a
fény érzékelése is a fél szemmel. És sokat számít a
szülő (a nagymama) mentalitása is: ő „keményen”
bánik a kislánnyal, fontos, hogy önállóságra nevelje,
emiatt Debi önállóvá is vált nagyon sok területen. És
sikerei is vannak. Nem is olyan rég sakkversenyen ért
el szép helyezést. Mert attól, hogy valaki vak, még nem
kell mindenről lemondania. Debi sakkozik, úszik és
nyaranta körbekerékpározza a Balatont. Ősztől
Kaposváron, egy gimiben, látó gyerekekkel fog együtt
tanulni. A nagymamája szerint emiatt nem izgul, talán
azért nem, mert oviba is látóoviba járt.

„Fülbevaló-lázban égek”
Debi hét éve semmit sem lát, nincsenek élményei a
látásról. Nem ismeri a színeket, nem is tudja elképzelni
azokat, de neki is nagyon fontos a külső, hogy mások,
a többi ember szépnek lássa őt. Számára is fontosak a
színek. Semmiképp nem venne fel olyan ruhát, ami
színben nem illik össze, csak éppen tükör helyett a
nagymamája a kontroll.
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Az ő segítségével választ ruhákat reggelente, de már
az is gyakran előfordul, hogy megtanulja, melyik
tapintású póló milyen színű, melyik illik egyik vagy
másik farmerhez, nadrághoz. A hajgumikat is bevési
magának, a színeket a gumi méretéhez, tapintásához
rendeli. Rengeteg haja van, szükség is van a sokféle
csatra, hajgumira.
„Fülbevaló-lázban égek - mondja -, eddig csak két
fülbevalóm volt, de most formák szerint cserélgetem
azokat és akarok még több lyukat is a fülemre, és kicsit
később majd köldökpiercinget is. Lassan ideje lenne
önállóbbá válni, például a közlekedésben. Csak az a
baj, hogy nem szeretek segítséget kérni. És nem látom,
hogy melyik busz érkezik be a megállóba. Ezt nem
mondják be, én meg nem akarom megkérdezni. Azzal
valahogy elárulnám, hogy kiszolgáltatott vagyok. Van
egy osztálytársam, ő a buszok frekvenciája alapján
hallja, melyik busz jön. Én nem. Pedig önállóvá kell
válni! Mert mi lesz, ha nem lesznek velem, mellettem
azok, akiktől kérhetek segítséget?

Debi szeret moziba járni, és szereti a jó könyveket.
Nem ujjal olvassa azokat (Braille könyvek), hanem
digitális formában, számítógépről, olvasóprogram
segítségével: „Nem látom a filmet, a képeket, de
hallom azt, és ha a zene elnyomja, mondjuk az autó
hangját, akkor elmondják nekem. Egyébként az
angoltanárom olyan színházi előadásokat rendez, ahol
látó emberek számára idézik meg ezt az élményt.
Teljes sötétségben zajlanak az előadások, és a nézők
csak a fülükre támaszkodhatnak. Talán az ilyen
darabok segítségével megtanulható, milyen érzés
vakon létezni.”
Debit a szerelem még nem találta meg, de ahogy
fogalmaz, a barátság is nehezebben születik: „Mi kicsit
nehezebben nyílunk meg, mint mások, és nem igaz,
hogy illat vagy hang alapján lehet jól választani. A
hangjáról senki nem tehet, az illat meg... attól, hogy
valakinek jó az illata, attól még lehet olyan goromba,
mint egy pokróc.”

A tűz is gondot okoz még. A gyertya lángja például.
Nem látom a fényt: honnan tudjam, mikor lobbant fel a
láng? Pedig előbb-utóbb a gáztűzhely használatát is
meg kell tanulnom. Főleg, hogy szeretek a konyhában
tenni-venni, a mézeskalácsot minden karácsonykor az
öcsémmel közösen gyúrom, szaggatom formákra, de
szoktam tojáskrémet is készíteni.

„Az nem úgy megy, hogy elveszítjük a látásunkat, de cserébe
élesebb hallást kapunk”

Nekünk, vakoknak, nagyon fontos az állandóság és a
rend, hogy a tárgyak mindig oda kerüljenek vissza,
ahonnan elvettük, vagy tették azokat, hiszen ha a
másik oldalra, vagy kicsivel arrébb kerül, már nem
találjuk őket. A hűtőben is fontos, hogy legyen állandó
helye mindennek, különben keresgetnem kell, nem baj,
megtalálom, csak az idő. Persze felkészítenek minket
arra is, hogy - főleg, ha látó iskolában tanulunk tovább
- nem lesz minden a 'helyén', hogy elvándorolhatnak
tárgyak.”
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A közlekedés külön tantárgyként
szerepel az oktatásban, és nem azt
tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy
hogyan jutnak el fix A pontból, fix
B pontba egy adott útvonalon,
hanem azt, hogy bárhonnan,
bárhová képesek legyenek eljutni a
megtanult technikák segítségével.
Egyedül, önállóan, biztonságosan.
Az
önállóságra
nevelés
a
legfontosabb, és ehhez próbáljuk
hozzásegíteni a gyerekeket.

Somorjai Ágnes, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája igazgatónője avat be minket az
iskolában zajló szakmai munkába: „Intézményünk az
egyetlen állami finanszírozású ilyen jellegű intézmény,
és speciális abban is, hogy óvodás kortól egészen a
szakiskoláig, vagy más elnevezéssel egy szakma
megszerzéséig nálunk lehetnek a vak gyerekek.
Nagyon sok tévhit él, élhet az emberekben a vakok
mindennapjaival kapcsolatban, az oktatás mentén is.

Ez az iskola (intézmény) szegregált
intézmény, speciálisan felkészült
szakemberekkel,
eszközökkel,
feltételekkel, de az integráció
elterjedésével nem minden vak
gyermek tanul itt, nem is kell
mindenkinek. És persze mindig nehéz és fontos
kérdés, hogy egy vidéki vak gyermek számára mi lehet
a fontosabb, a nagyon erős fejlesztés lehetősége vagy a
meleg családi háttér mindennapi megtapasztalása.
Minden helyzetben a szülő dönt, és soha nem lehet
általánosítani.”
Kassai Tini

Itt van azonnal a tanrend, a tananyag: kevesen tudják,
hogy
a
vak
gyerekek
is
ugyanazokat
a
követelményeket teljesítik, mint látó társaik, csak
éppen az írás, az olvasás a speciális Braillerendszerben történik. Az első osztály viszont éppen
ezért
hosszabbra
nyúlik,
hiszen
ennek
a
kódrendszernek az elsajátítása sok időt vesz igénybe.
Onnantól kezdve azonban minden ugyanúgy halad a
maga útján, csak éppen a tantárgyak tanítása során
nagyobb hangsúlyt kapnak az egyéb érzékszervek.
Fontos a hallás, a tapintás élesítése, és az nem megy
magától, az nem úgy megy, hogy elveszítjük a
látásunkat, de cserébe élesebb hallást kapunk. Azért
meg kell dolgozni, minden folyamat sokkal tudatosabb
kell legyen. Nem hall jobban a vak ember, de
megtanul, rákényszerül jobban hallani; nem tapint
finomabban, de megtanulja használni ezt az
érzékszervét. A magasság, mélység, távolság
érzékelése is fontos számukra, csak éppen például azt,
hogy milyen hosszú egy utca, a látó emberek a
szemükkel mérnek fel, a vak emberek számára az
utcahossz az lépések számában vagy az eltelt idővel
mérhető.
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Hogyan segítsünk
egy látássérült
embert?
Vannak látássérültek, akik rehabilitációjuk
és élettapasztalatuk miatt biztonságosabbnak érzik az egyedül közlekedést, vagy
ténykedést.

1. Tabu? Nem!
Vak emberekkel folytatott beszélgetések
során sokan nem merik használni az olyan
kifejezéseket, mint pl: Nézze!, Figyeljen ide!.
A fenti és ezekhez hasonló szavak üzenete
(figyelemfelhívás valamire) jelentése a
látássérült emberek számára ugyanaz, csak
más érzékszervre támaszkodva fognak
figyelni.

L

ehet, hogy nincs a családjában vak vagy súlyosan
látássérült ember, de még az ismeretségi körében
sem. Az utcán, hivatalokban azonban találkozhat
a fogyatékos emberek e csoportjának tagjaival, akiket a
fehér botról, esetleg a sárga karszalagról három fekete
ponttal (vagy ez a jelzés kitűzőn) ismerhet fel.

Például: - Láttam egy jó filmet - mondja látássérült
ismerősünk, vagyis a film adta élményt megkapta
egyéb érzékszerveire hagyatkozva. Hallotta a
hangokat, zörejeket. A vizuális élmények közvetítése
egyéb módokon is lehetséges, például tárgyak kézbe
adásával vagy szóbeli információval.
És az, hogy „vak”?

A kulturált magatartás egyik fokmérője, ha a másik
embernek úgy segítünk, hogy e közben tapintatosak
vagyunk, és nem hozzuk megalázó, kellemetlen
helyzetbe.

A vakság a látássérültség egyik, legsúlyosabb foka.
Rajtuk kívül vannak gyengénlátók, aliglátók. Tehát
maga a kifejezés nem bántó, a szövegkörnyezet és
hangsúly teheti azzá.

Bizonyára szívesen segítene így, de nem tudja, hogy
ezt miképpen tegye - ehhez kíván segítséget nyújtani
Önnek a lenti „gyűjtemény”.

Társaságban, vak ember jelenlétében a legnagyobb
tapintatlanság róla sajnálkozva beszélni.

Az írást látássérült és látó kollégák együtt állították
össze – hogy mindkét fél tapasztalatai benne legyenek.

A jóindulatú, de kíváncsi kérdések is tapintatlanok
lehetnek. Csak akkor tegyen fel beszélgető társának
vakságára
vonatkozó
kérdéseket,
ha
emberi
kapcsolatuk erre feljogosítja Önt.

Minden, lentebb felsorolt tanács alapja: Mielőtt
segítünk, kérdezzük meg szükség van-e a
segítségünkre, és csak, ha kérik, akkor tegyük!
Ne essen rosszul, ha nemleges választ kapunk, máskor
is ajánljuk fel segítségünket.

2. Így helyes!
Ha az utcán találkozik kísérő nélkül és láthatóan
bizonytalanul közlekedő látássérült emberrel, ne
habozzon segítségét felkínálni!
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Kérdezze meg egyszerűen: Segíthetek?

nem csak nem lát, de nem is hall?!): Vigyázzon! Jobbra!
Balra!, stb.

Igenlő válasz esetén kínálja fel karját, és hagyja, hogy a
látássérült karoljon Önbe. A vezető egy lépéssel a
látássérült előtt haladjon. Mozgásunkkal (járdaszegély,
lépcső, kanyar) előre jelezzük (éreztetjük) az irányt,
annak változását.

E jó szándékú, de szakszerűtlen segítség többet árt,
mint használ. Zavaró lehet a vak embert számára, hogy
valaki folyamatosan követi őt, függetlenül attól, hogy
segíteni akarják. A segítő szándékú irányjelző szavak
megosztják figyelmét, stresszhelyzetet eredményezhetnek.

Ne lepődjön meg azonban, ha a felajánlott segítséget
elutasítják. Vannak vak emberek, akik szívesebben
hagyatkoznak magukra/kutyájukra/botjukra, mint
mások segítségére.
A látássérültek többsége azonban szívesen fogadja a
felkínált segítséget.

Fontos: Sose húzza a vakot a botjánál vagy a kutya
pórázánál fogva!
(apropó: kutya)
4. Jaj, de aranyos/ okos/ ügyes!
Utcán közlekedve egyesek nehezen állják meg, hogy
ne szólítsanak vagy simogassanak meg egy szép, és
ráadásul fegyelmezetten közlekedő kutyát.
Igen ám! Csakhogy: Ha a kutyát hámmal vezeti egy
látássérült: akkor az a kutya épp dolgozik!
Ilyenkor semmiképp nem szabad megsimogatni,
magunkhoz
hívni.
Megzavarja
a
kutyát
a
koncentrációban, nem tud odafigyelni egy közeledő
akadályra, észrevenni egy veszélyes helyzetet.
Etetni szigorúan tilos. Egy képzett vakvezető kutya
csak a gazdájától fogadhat el ételt. Ez szükséges a
kettejük közötti szoros együttműködés fenntartásához,
és ezt tiszteletben kell tartani! Nem szívtelenség a
gazda részéről, ha nem engedi az etetést.
És persze azt sem tudhatjuk, aznap már hány ember
kedveskedett a kutyának falatkákkal…
5. Le és föl: járdák és lépcsők

3. Fogjam, fogjon, húzzam vagy toljam?

Klasszikus eset: Egy vak ember áll a járdán, valaki
karon ragadja, és szó nélkül átviszi az út túloldalára.
Mire megszólalhatna, hogy nem akart volna átkelni,
addigra már az úttesten kísérik. A kísérő meglepődik,
és egy tétova bocsánatkérést morogva elandalog. A
vak embernek pedig nincs más választása, mint
megpróbál visszajutni a kiindulási pontra. A segítség
ez esetben többet árt, mint használ – ez érthető, ugye?

Gyakran a látó ember nem közvetlenül segít, hanem
úgynevezett „távirányítással”. A látássérült mögött
haladva, anélkül, hogy fogná vagy vezetné, a kritikus
pillanatban hirtelen rászól (sőt gyakran rákiált – hátha

A járdaszegélynél a le- és fellépésnél a kísérő mindig
lassítson. Közvetlenül a le-, illetve fellépésnél figyelmeztessük társunkat: Most lépjen fel/le!
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Lépcsőhöz érve elég annyit mondani: Vigyázat,
lépcső!, de feltétlenül tegye hozzá az irányt is (fel vagy
le)!
Korláttal
kiegészített
lépcsőnél mindig helyezzük a
vak ember szabad (nem a botot
vagy pórázt tartó!) kezét a
korlátra. A lépcsőket nem kell
számolni, de az utolsó lépcsőfoknál szóljon, hogy ez az
utolsó.

helyhez irányítani őt. Amennyiben állni kíván, úgy
tegyük kezét a megfelelő kapaszkodóra.

Ha választani lehet lépcső és
mozgólépcső között, bízza azt a
látássérült emberre. Amennyiben a mozgólépcsőt választja, a
rálépés után hívja fel látássérült
társa figyelmét a gumikorlátra.
Tegye hozzá az irányt is!
6. Közlekedési eszközök használata
Tömegközlekedési eszközökön,
fel- és leszállásnál a látássérült
embert általában segítik. Többnyire csak az baj, hogy egyszerre
többen akarják ezt jó szándékúan
tenni, és a vak ember ilyenkor
nem tudja, melyik segítő kézre figyeljen.
Hasznos, ha felszállás előtt közöljük a vak utastárssal
hogy közvetlenül a padkához vagy attól távolabb állt
meg a jármű – így készülni lehet, kisebb vagy nagyobb
lépésre. Legcélravezetőbb segítség, ha a nyitott ajtóhoz
kíséri, és kezét a kapaszkodóra helyezi. Leszálláskor a
teendő ugyanez, csak még a lépcsőfokok számát is
mondja meg. Kezét ekkor is tegye a kapaszkodóra.

A buszokon általában a sofőr mögötti hely a
fogyatékosoknak van fenntartva, figyeljünk oda a kis
piktogramra és ha tehetjük, hagyjuk a helyet szabadon!
8. Merre? (Irányok)

Autóba beszálláskor a vak embert vezesse a nyitott
kocsiajtó elé, és tegye kezét az ajtó felső peremére, ez
alapján már tud tájékozódni.
7. Ülőhely
Amikor vak embernek ülőhelyet kínál, bízza rá a
döntést, hogy igénybe veszi-e azt vagy sem.
Természetesen a tömegközlekedési eszközökön
biztonságosabb, ha ül, hiszen hirtelen fékezésnél
érthetően nagyobb veszélyben van, mint látó társai.
Abban az esetben, ha le akar ülni, nem elég közölni,
hogy „itt van egy szabad hely”, hanem mondjuk meg
az irányt is, és ha lehet, (tekintettel a szűk helyre,
kivételesen) fogjuk meg a könyökét és vezessük oda az
ülőhelyhez. Igyekezzünk az ajtóhoz legközelebbi

Ha helyesen és hasznosan akar tájékoztatni, akkor
mindig a vak ember helyzetéhez képest adja meg a
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keresett dolog vagy tárgy helyzetét. Például: Lépjen
pár lépést előre, forduljon picit jobbra és ott lesz a fotel.
9. Hol van a kabátom?
Ismeretlen helyen, pl. egy étteremben vagy vonaton
gyakran a következő szavakkal veszik el a vak ember
holmiját (táska, kabát stb.): Hagyja csak, majd én
elviszem/elrakom/felakasztom.
Ha így tesznek, később a tulajdonosnak komoly
problémát jelent, hogy hol keresse, vagy hogyan találja
meg holmiját. Problémát jelenthet a holmi
tulajdonságainak leírása is: A
kabát kék színű (de hogy
sötét vagy világos - ez egy
vak ember számára talán
közömbös, nem is tudja).

Sokszor megtörténik, hogy valaki a vak ember helyett
annak kísérőjéhez fordul, még akkor is, ha a vakot
érintő dologról van szó.
Például: Kisasszony, tud az úr aláírni?
Erre a megfelelő válasz: Kérdezze meg az urat!
Hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a szemébe nézünk
annak, akihez szólunk és zavarba jövünk, ha ez a
kapcsolatteremtési lehetőség hiányzik, és ahhoz
szólunk, akivel fel tudjuk venni a szemkontaktust.
Bántó, amikor tárgyként beszélnek a vak emberről.
Megtörtént eset járművön:
Hozza ide, itt egy hely! –
mondta a jóindulatú utastárs.
Ugye nem kell magyaráznunk…

Ezért inkább azt javasoljuk,
vezesse
oda
társát
a
ruhatárhoz/fogashoz,
és
hagyja, hogy ő maga intézze
holmijának
leadását/elhelyezését. Egyidejűleg tájékoztassa
a
megközelíthetőségéről,
elhelyezkedéséről.

Ha ismeri, ne féljen a vak
embert a nevén szólítani!
Amennyiben nem ismeri,
érintse meg könnyedén a
vállát vagy karját, ezzel
tudatva vele, hogy hozzá
beszél. Beszélgetésnél az
odafordulásról
se
feledkezzen meg, mert a hang
irányát vak embertársa pontosan érzékeli, így azt is,
amikor ön szól hozzá.

10. Nem találós kérdés
Hangról a vak emberek jól
tudják azonosítani a hozzájuk szólót. Jól ismert hangok esetében ez így is van, de
még régi ismeretség esetén is
előfordulhat, hogy vak embertársa elbizonytalanodik,
ki szólt hozzá.
A zajok, melyek bennünket
körülvesznek utcán, járművön és egyéb nyilvános
helyeken, minket csak fárasztanak, a látássérült embert viszont a dolgok vagy
személyek felismerését alapvetően akadályozhatják tehát ne bántódjon meg, ha nem ismerik fel hangját.
Az ilyen és hasonló helyzeteket megelőzendő, célszerű
a köszönéssel egyidejűleg bemutatkozni: Jó napot
kívánok, Máz Géza vagyok
11. A vak nem (feltétlenül) kiskorú és főleg nem
tárgy!

Társaságban, vak ember jelenlétében a legnagyobb tapintatlanság róla sajnálkozva
beszélni, illetve az ő helyzetével kapcsolatos kérdéseket kísérőjével megbeszélni, mintha ő maga döntés- vagy beszédképtelen
volna.

mosoly…

12.

Amikor

kevés

egy

Olyan helyeken, pl. utcán, nagyobb társaságban, ahol
többféle zaj, hang észlelhető egyszerre, a vak ember
nem tudja megállapítani, hogy beszélgetőpartnere ott
van-e még, vagy sem. Ön akár elmegy, akár visszatér,
ezt feltétlenül hozza a vak ember tudomására. Kínos
helyzetbe kerül a látássérült, ha nem szólunk neki
távozásunkról és ő tovább beszél hozzánk, illetve már
senkihez...
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Így külső szemlélő sajnálkozva jegyezheti meg:
Szegény, nem csak vak, kicsit bolond is szegény…
És fordítva: ha Ön visszatér, és nem szól egy szót sem,
a vak ember ott fog ülni szótlanul abban a hiszemben,
hogy Ön még nincs ott.
Tartsa szem előtt, hogy a beszélgetés közben a vak
embernek mindig szóban kell reagálni. Egy mosoly
vagy fejbólintás az ő számára ugye, nem jelent semmit.
13. Vásárlás
Amikor vásárlásnál vak embernek szeretne segíteni, a
megvenni kívánt árut - amennyiben nem élelmiszerről
van szó - nyugodtan adja kezébe vagy tegye lehetővé,
hogy azt megtapinthassa. Ezzel a lehetőséggel élve az
alakjáról, nagyságáról, minőségéről elég jó képet tud
alkotni magának. A színeket és a mintákat viszont el
kell mondani számára, különösen akkor, ha ruházatról
van szó. Nyugodtan mondja meg, ha egy szín vagy
fazon nem áll jól neki.
Fizetéskor abban az esetben, ha segítségét kéri, közölje
a kiadott, illetve visszajáró pénz névértékét tételesen.
Pl.: Papírpénzből egy 2 000-es, két 500-as és 355 Ft
apró, összesen 3 355 Ft a visszajáró.
14. Felolvasás
A technikai fejlődésnek köszönhetően már sok
országban fejlesztettek ki olyan olvasókészüléket,
melyet a vak ember is tud használni. Ma még ezek a
készülékek nem minden vak ember számára
elérhetőek. Míg használatuk mindenki számára
elérhetővé válhat, addig a vak ember a látó ember
felolvasására van utalva.
A hagyományos írást síkírásnak nevezik.
A Braille vagy pontírás - ami domború,
ezáltal a vak ember kezével tudja
kitapintani - és a magnó csak részben
jelent megoldást az írásos információk
közvetítésére.

Mindig érvényes a szabály: nem biztos, hogy az a
fontos, ami Önnek annak tűnik egy írásból, tehát ne
rövidítse, ne a rövid tartalmát olvassa fel, hanem
tényszerűen, komment nélkül az egészet!
15. Rend és pontosság
E két dolog a látássérült emberek életében alapvető
fontosságú - minden holminak, tárgynak kijelölt helye
van a látássérült emberek életében, ahol az mindig
megtalálható.
Fontos még pl. közös használatú helyiségekben:
Az ajtók vagy teljesen nyitva, vagy teljesen zárva
legyenek!
Amerre a vak ember közlekedik, ne hagyjon elől
tárgyakat!
Az éles vagy szúrós evőeszközöket mindig „fejjel”
lefelé tegyük a csurgatóba.
Az, hogy miért fontos pontosnak lennie, ha vak
emberrel találkozik, kiderül a következő példából:
Önnek találkozója van egy vak emberrel, és késik.
Ahogy múlnak a percek - amit a várakozó óráknak vél
-, úgy lesz egyre bizonytalanabb, idegesebb a vak
ember, és kezd el azon gondolkozni, hogy vajon
tényleg jó helyen vár-e Önre?
Apró figyelmesség (és nem csak a látássérültek
esetében…) telefonon szólni – kések pár percet.
16. Étteremben
Kísérő nélküli vak vendégnek a kiszolgáló személyzet
megkülönböztetett figyelmére van szüksége, kezdve a

Kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha olyan
levelet vagy valamilyen hivatalos papírt
kell felolvasnia, ami vak embertársa
személyes ügye. Ez esetben a tapintat és a
titoktartás alapkövetelmény. Javasoljuk,
hogy mielőtt kinyitna például egy levelet,
nézze meg a feladót és mondja meg, ki
az, és csak akkor olvassa fel a levél
tartalmát, ha arra a címzett megkéri.
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kabátja elhelyezésétől ülőhelye kiválasztásáig. De nem
láthatja az étlapot és nem láthatja azt sem, hogy jár-e
épp arra pincér.
A figyelmes felszolgáló apró odafigyeléssel (időnként
megkérdezve, van-e valamire szüksége, felszeletelve
hozzák-e ki a húst?) elkerülheti, hogy látás híján
kiabálva kelljen a pincért hívni a vak vendégnek.
Az étel felszolgálásakor segítség, ha elmondjuk, mit
hol talál az asztalon, illetve a tányérján. Például: 2
óránál, a tányér mellett találja a poharat, tányéron jobb
oldalt a rántott húst, dél és háromnegyednél a párolt
zöldségeket, fél 6 táján pedig a hasábburgonyát.
Összegezve
Ne vegye el a kedvét, ha egyszer egy vak ember
elutasította a felkínált segítségét. Minden ember más és
más, és engedjük, hogy ők maguk döntsék el, milyen
segítségre van szükségük – ezt a látók is így szeretik…
Természetesen ez a rövid tájékoztató nem
törekedhetett a teljességre. Nem is volt célunk, de
annyi igen, hogy kevésbé érezze zavarban vagy
ügyefogyottnak magát, ha legközelebb találkozik
valakivel a „vakok világából”. Na, ez az, ami nincs!!!
Nem külön világban élnek, hanem itt köztünk, a mi
közös világunkban, még akkor is, ha életvitelüket kissé
másképpen kell alakítaniuk, mint látó embertársainak.
Illusztráció: Anastasia Kovaleva
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Távérzékelés - avagy
miként válhatunk
„minden”-tudóvá?

Minden
ember
képes
„érzékszerveken
túli”
érzékelésre. A kisgyerekek még inkább. Azonban a
beszéd és a hétköznapok világa eltereli figyelmünket e
másik oldal által szerzett ismeretektől, elhalványítja
azokat. Legtöbbünknél csak vészhelyzetben éri el
hatásfokuk azt a mértéket, amikor már
kétségtelenül tudatosodnak. Amikor tehát
„természetfeletti” módon érzékelünk, igazából
tudatunk szubtéri része működik.
Az érzékelés a hétköznapokban ritkán, vagy
egyáltalán nem használt csoportjába tartozik a
„megérzés”, a „jövőbe látás”, a „tisztánlátás”, és
hasonlók. A halálközeli élmények e csoport
egészen különleges elemét alkotják. Mivel pedig a
felsorolt módon megszerzett információk olcsók,
veszélytelenek, viszont rendkívüli mértékben
kifizetődőek, nagy energiákat vetettek be a
kutatásukba.
Különféle módszereket dolgoztak ki tudatunk
szubtéri része hangsúlyosabb működésének
kiváltására. Ilyenek pl. az agykontroll, a
transzcendentális meditáció, az asztrálutazás, a
dianetika, stb. Valamennyi módszer közös abban,
hogy egyfajta „megváltozott tudatállapotot”
igyekeznek létrehozni, és ebben a megváltozott
tudatállapotban
törekednek
minél
több
hasznosítható ismeret megszerzésére.

A

z egyes embert, a kutatót még inkább, mindig
foglalkoztatták az „élet nagy kérdései”, az élet
értelme, célja, stb. Ám az ilyen jelentős témák
mellett sokkal hétköznapiabbak is, mint pl. hol vannak
felállítva az ellenfél interkontinentális rakétái…
A lélektudományok fejlődésével többé az sem okozott
különösebb meglepetést, hogy az ember összetett lény,
testből és lélekből áll. Ez pedig azt jelenti, testünk
fizikai érzékszervei mellett - úgymint látás, hallás,
tapintás, ízlés, szaglás -, olyan egyéb, további
érzékszervekkel is rendelkezünk, melyek igazából nem
a testnek a sajátjai, de mégis, tudatunkon, agyunkon
keresztül az így szerzett ismereteink tapasztalatrendszerünket gazdagítják.
A „lélek” nem valami vallási fogalom, nagyon is
tudományos kategória, hiszen fizikai paraméterekkel
rendelkezik. A lélek az agy „magasabb dimenzióban”
működő összetevője, annak szubtéri kiterjedése. A
holografikus agymodellek további ismereteket adnak
róla.

A távérzékelésnek is ugyanez a lényege, bár a módszer
más.
A lehető legteljesebb módon leszűkíteni és kizárni a
hétköznapi élet zajait, zörejeit, zavarait; a kísérletben
részt vevő személy figyelmét elterelni az öt fizikai
érzékszervről, és tudatosságát elmozdítani szubtéri
észlelésének irányába. Ez az állapot abban a
pillanatban elérhetővé válik, amikor az alany
tudatossága nem szögeződik az élet fizika oldalához.
A
megfelelő állapot
előidézéséhez
különféle
meditációs technikák használata javasolt. Ilyen pl. a
transzcendentális meditáció. Más módszerek is
alkalmazhatók, mindenekelőtt a hemisync technika. A
megfelelő tudatállapot elérésének begyakorlását
követően ezek az elősegítő megoldások akár el is
hagyhatók.
Történeti visszatekintés
A 60-as évek elejétől az USA-ban a távérzékelésnek egy
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különleges módját dolgozták ki megfelelő kísérleti
alanyok
kiválasztásával,
majd
kiképzésével.
Felismerték ugyanis, hogy drága, bonyolult és
bizonyos
feladatokhoz
alkalmatlan,
kifinomult
technikai berendezések helyett az emberi agy sokkal
alkalmasabb „felderítő-berendezés”. E technika
segítségével sikerült kikutatni a szovjet atomarzenál
jelentős részét, valamint a mélyen a föld alatt
végrehajtott titkos fejlesztések pontos technikai
paramétereit is. Az utóbbi 15 évben magának a
jelenségnek a megértése is hatalmas léptekben haladt
előre – pl. a nagy idő- és térbeli távolságot áthidaló
adatgyűjtés képessége -, mindemellett sikerült
kiaknázni azokat a páratlan lehetőségeket, melyeket az
új felfedezések nyújtottak.
Az emberi történelem folyamán gyakran előfordul
olyan személyek felbukkanása, akik valamiféle
különleges adottság folytán távoli helyekről, akár a
Föld túlsó oldalán lévő ház pincéjének tartalmáról is
tudnak információt beszerezni, netán több példányban
is képesek magukat kivetíteni. Az utóbbi másfél
évtizedben egyértelművé vált, hogy megfelelő
képzéssel, olykor mikroelektronikai agyimplantátumokkal megsegítve, ezeknek a módszereknek az
elsajátítására bárki képessé tehető.
Az USA katonai köreiben meg voltak győződve, a
szovjetek is kidolgozhattak egyfajta pszichikai
hadviselési programot, ők pedig természetesen nem
akartak lemaradni mögöttük, így kezdetét vette a
pszichikai hidegháború.

A hadsereg felismerte a pszichikai technikák
alkalmazhatóságát a titkosszolgálati adatgyűjtésben.
Ebben a szellemben két program is elindult. Az elsőt a
Princetoni Egyetem professzora, Robert Jahn
irányította, s a PEAR nevet kapta (Princeton-i
Alkalmazott Anomália-kutatások). Ez a program a
különböző titkosszolgálatok figyelmének középpontjában állt, habár a PEAR maga nem kapott
katonai forrásokból támogatást. A hadsereg figyelmét
sokkal inkább a másik kutatási helyszín, a
Távérzékelési Laboratórium vonzotta, a Stanford
Kutatóintézetben (SRI), Dr. Harold Puthoff irányítása
alatt.
Az egyik csoport kódneve G Szakasz volt, s egyetlen
katonai nyilvántartásban sem szerepel. A G Szakasz
legfontosabb feladata különböző pszichikai technikák
használatával bepillantást szerezni az Egyesült
Államok
ellenségeinek
legtitkosabb
katonai
programjaiba. A G szakasz által szerzett információk
csak a legmagasabb katonai- és politikai körök
számára voltak elérhetők – a szokatlan természetű
megbízás miatt.
Hamarosan egyértelművé vált, a program igencsak
hasznos információkat képes szolgáltatni. Az is
kiderült: ha az eljárásokat tökéletesítik, az messze túl
fog mutatni az akkori kereteken. Gondot jelentett
viszont, hogy a project által alkalmazott távérzékelési
technika élettani és fizikai alapjait akkoriban még nem
dolgozta ki a tudomány. A hadseregnek szüksége volt
valamiféle tudományos igazolásra az addig elvégzett
munka
létjogosultságának
alátámasztására,
a
költségvetési források növelése céljából. Ekkor
kezdődtek azok a tudományos kutatások, melyek a
távérzékelési
kísérletek
használhatóságát
alátámasztották.
A kezdetben alkalmazott távérzékelési módszerek
nem azonosak a mai gyakorlatban használatosakkal. Akkoriban az erőfeszítések arra
irányultak, hogy a megváltozott tudat-állapotok
különböző módjait felderítsék - természetes
adottságokkal rendelkező alanyok bevonásával. Ez
a gyakorlatban azt jelentette, hogy az alany feküdt
egy ágyon, telis-tele elektródákkal a fején és a
lábán. Az elektronikai eszközök jelezték, az alany
teste elektromos feszültségének polaritása 180
fokban megváltozott - ez a momentum utalt rá,
elérte a megváltozott tudatállapotot. A helyiségben
tartózkodó másik személy, a segítő ezután
instrukciókat adott neki a megfelelő célterületre
mozgáshoz, s utasította a tapasztalt dolgokról való
beszámolásra.
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Ezek a kísérletek néhány igen fontos információval
szolgáltak, azonban az így szerzett ismeretek olykor
nem voltak egybecsengőek a különböző szekciók,
illetve alanyok vonatkozásában. A hadseregnek a
lehető legmegbízhatóbb adatokra volt szüksége;
semmit sem értek volna a kísérletek, hogyha hatalmas
erőket kellett volna mozgósítani a kapott információk
hitelességének ellenőrzésére.

bizonyítva az elnök politikai feddhetetlenségét. A
nemzet legképzettebb távérzékelői számára ekkoriban
azonban a dolgok rosszabbra fordultak. Hírszerzési
információik egyre kevésbé számítottak Washington
számára, majd később teljesen figyelmen kívül hagyták
őket.
A csoport valamennyi tagja számára egyértelművé
vált:
valami
egészen
különleges
adottsággal
rendelkeznek, képesek látni dolgokat. Ez az adomány
megnövelte felelősségérzetüket, az országhatárok
fontossága elhanyagolhatóvá vált. Felfogták, hogy
együtt dolgozva, és mások bevonásával, sokkal
magasztosabb célt tudnak szolgálni; belső látásukat a
csillagok felé fordították. Amikor mindez az 1980-as
évek közepén bekövetkezett, egyikük fejében sem
fordult meg, hogy erőfeszítésüknek köszönhetően az
egész emberiség sorsa változhat meg.
Pedig pontosan ez történt.
A távérzékelés működése
A távérzékelés a mélytudat teljesen természetes
folyamata. Akkor működik a leghatékonyabban, ha
semmiféle módon nem erőltetjük. A mély tudat
állapotában
akár
a
teljes
Világegyetemből
ismeretekhez juthatunk.

1982-ben Ingo Swann pszichológusnak hatalmas
áttörést sikerült elérnie a távérzékelési eljárások pontos
részleteinek kidolgozásában, így a kapott hírszerzési
információk maximálisan megbízhatókká váltak.
Swann azt követően jutott erre a felfedezésre, miután
hosszú éveken át volt kiterjesztett pszichikai kísérletek
résztvevője a legkülönbözőbb tudományos kutatóintézetekben, beleértve a Stanford Kutatóintézetet is. A
távérzékelésnek földrajzi koordináták használatán
alapuló módszerét fejlesztette ki, a módszer innen is
kapta a nevét, koordinátás távérzékelés.
Később Swann szerződésben vállalta mintegy tucatnyi
személy – katonák és civilek – kiképzését módszere
használatára. Az alapkiképzésük egy éven át tartott. A
megváltozott tudatállapotok megtapasztalására a
csoportot a virginiai Monroe Intézetbe küldték, ahol
részletes kiképzést kaptak főként a testen kívüli
állapotok megismerésére.
Az
Irán-Nicaragua-Oliver
North
kudarc
bekövetkeztekor a Védelmi Minisztérium eljárást
kezdeményezett az egész hírszerzési apparátus
átvizsgálására, a „felelősök” felkutatására, így

A szubtéri tudat az éber tudattól eltérő módon szerez
és dolgoz fel ismereteket. Az eddigi kutatások azt
sejtetik, szubtéri tudatunk tulajdonképpen az egész
világegyetemben jelen van, térben és időben egyaránt,
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mindenhol és egyszerre. A távérzékelés során igazából
semmi más nem történik, mint a kísérletben résztvevő
egyén tudatának egyik helyről a másik helyre történő
áthelyezése. Amikor valaki „távérzékel”, igazából
sehova sem megy, nem hagyja el a testét, nem helyezi
magát valamiféle „megváltozott tudatállapotba”.
mindösszesen arról van szól, hogy egymás utáni
lépések sorát követően az illető a szubtéri érzékelését
egyik pontról a másikra mozgatja.

A távérzékelés során a szubtérből kapott ismereteket
már azelőtt rögzítik, mielőtt a tudatos agy elemző
folyamatai megzavarhatnák a normális érzékelési
folyamatát, vagy a racionalitásával vagy a képzelet
révén. Ha a tudatos agy kísérletet tenne az eljárástól
való eltérésre, vissza kell vezetni a megfelelő útra. Ha
ugyanis a tudatos agy sikeresen átvenné az irányítást,
akkor
innentől
kezdve
a
kapott
adatok
használhatatlanok lennének.

Fizikai lények lévén, a szubtéri tudatunk által
megszerzett ismereteket le kell fordítani a hétköznapi
világunkban megszokott formákra – szavakra,
képekre, szimbólumokra – ily nyílik lehetőség a
megszerzett ismeretek mások számára is érthető
bemutatására. A távérzékelés technikája tartalmazza
ezeket a fordítási eljárásokat.

Cél koordináták

A szubtéri kommunikáció nem annyira könnyű,
amennyire
hangzik.
Egyrészről,
a
szubtéri
ismeretszerzés olyan könnyű dolog, mint pl. a légzés,
másrészről viszont, az ily módon megszerzett
ismeretek valódiságának igazolása, már korántsem
ilyen egyszerű.
A szubtéri ismeretszerzésnek nem kevés érzelmi
összetevője van, ebben jelentős eltérést mutat az öt
fizikai érzékszervhez képest. Sokkal kifinomultabb
és kényesebb. Éppen ezért a távérzékelés során a
megszokott érzékszerveink működését bizonyos
határok közé kell szorítani. Ehhez szükséges
valamiféle meditatív állapot, vagy más módszer, ami
hozzásegíti az illetőt tudata érzékelésének
eltávolításához a fizikai világtól.

A távérzékelés mindig egy adott célra összpontosít. A
cél bármi lehet, amiről ismereteket szeretnének
megtudni. Ilyen cél lehet hely, esemény, vagy adott
személy. A gyakorlott távérzékelők egészen összetett
feladatok megoldására is képesek.
A távérzékelési eljárás előkészítéseként meghatározzák
a cél koordinátáit. Ez két darab négyjegyű számból áll.
A kísérleti alany nem tudja, hogy a számok mire
vonatkoznak. Számos kísérlet igazolja, hogy a szubtéri
tudat pontosan be tudja azonosítani a célt még akkor
is, ha annak csak a koordinátái vannak megadva. A
távérzékelést végző személynek egészen a kísérlet
végéig nem hozzák tudomására a pontos célt.

Az öt érzékszerv nem az egyedüli zavaró tényezőt
jelenti a távérzékelés során. A gondolkodás, a
döntések és a tudat elemző tevékenysége ugyancsak
befolyást gyakorol rá és téves eredményre vezethet.
A célról megszerzett ismeret-tömeget a tudatos agy
elemezni próbálja, ezt az elemző tevékenységet kell
a minimumra szorítani.
A szubtérből származó információt a legjobb szóval
talán „megérzésnek” nevezhetnénk. Egyfajta érzés
olyan dolgokról, melyekről közvetlen információink
nem lehetnek a fizikai érzékelés síkján. Sok anya
meséli el, megérzi, ha gyermeke bajba kerül. „Érzik a
csontjaikban” – hogy úgy mondjam. Olyankor
történik mindez, amikor semmiféle érzékszervek
által felfogható jel nem kapcsolja össze gyermekükkel.

A távérzékelés lépései

A távérzékelés igazából nem más, mint a megérzés, az
intuíció olvasása.

A távérzékelésnek öt jól elkülönülő, egymás után
végrehajtandó lépése van. Minden egyes lépés során az
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alany egyre szorosabb kapcsolatot teremt a céllal. A
távérzékelés rajzos „műfaj”. A tiszta lapon vonalak,
szimbólumok, ábrák jelentik a cél különböző
szempontok szerinti tulajdonságait. A távérzékelést
végző személy azután ezeken az ábrákon keresztül
kapcsolódik mind szorosabban a célhoz. Ceruzájával
megérinti az ábrák különböző pontjait, miközben a
szubtéri tudata egyre újabb és újabb „megérzéseket”
közvetít felé a kívánt szempontok alapján.

4. fázis. Az alany kapcsolata a céllal ebben a fázisban
sokkal szorosabb. A szubéteri tudat lehetővé tesz
bizonyos fokú irányítást az információ-áramlásban a
tudatos
agy
számára
célirányos
ismeretek
megszerzésére.
5. fázis. Ebben a fázisban az alany képes végrehajtani
utasításra bizonyos feladatokat a céllal kapcsolatban.
Bizonyos kiegészítő eljárásokat alkalmazva ebben a
szakaszban a kapott ismeretek milyensége drámai
mértékben feljavulhat. Pl. ebben a fázisban már
konkrét ismereteket lehet szerezni mondjuk az adott
hely pontos földrajzi elhelyezkedéséről.
A távérzékeléssel kapott adatok kategóriái
A távérzékeléssel kapott adatok jellegűkben
jelentősen
különbözhetnek a
megjelölt cél
függvényében. További felosztást jelenthet, hogy az
alany egyedül, vagy egy „felügyelőnek” nevezett
személlyel közösen hajtja végre a kísérletet.
1. típusú adat. Az alany egyedül hajtja végre a
kísérletet. Ő maga választja ki a célt, ezenkívül
előzetes ismeretekkel is rendelkezhet a céllal
kapcsolatban. Azonban célszerű ezt a helyzetet
elkerülni, hiszen az alanynak előítéletei lehetnek a
céllal
kapcsolatban,
ezek
pedig
nagyban
befolyásolhatják a távérzékelés zavartalanságát. Még
az igen gyakorlott távérzékelők is csak a legritkább
esetben használják ezt a megoldást. Az adatok
ütközhetnek a „vakon” végrehajtott kísérletekkel.

A távérzékelés fázisai:
1. fázis. Létrejön a céllal a kezdeti kapcsolat. A későbbi
fázisok során részletezendő adatok gyűjtése is folyik.
Csak ebben a szakaszban használják ténylegesen a
célkoordinátákat. Ha létrejön a kezdeti kapcsolat, a
koordinátákra nincs tovább szükség. Az első fázis
vonalak, illetve „ideogrammok” rajzolását jelenti. Pl.
egy hullámos vonal, jelenthet vizet. Az elvárás a cél
karakterisztikájának nagy léptékű meghatározása.
2. fázis. Ebben a fázisban növekszik az alany
kapcsolódása a célhoz. A célra vonatkozó ismeretek a
kísérlet ezen szakaszán már felölelhetnek hangokat,
látványokat, ízeket, szagokat és tapintás-érzeteket.
Ebben a szakaszban alaposabb ismeretekhez jut az
alany a cél kiterjedéséről.
3. fázis. A cél vázlatszerű ábrázolásából áll.

2. típusú adat. A célt egy előzetesen ismert listáról
választják ki véletlenszerűen. Ekkor általában
számítógép
segítségével,
de
olykor
emberi
közreműködéssel rendelnek véletlenszerűen koordinátákat a lista elemeihez. Az alany csak a
koordinátákat kapja meg, ám esetenként ismerete lehet
a lista összetételéről, ám csak a számítógép tudja,
melyik koordináta melyik célra vonatkozik. A
távérzékelő alany szempontjából a kísérlet tehát vak.
3. típusú adat. A kísérlet ebben az esetben is
„felügyelő” nélkül zajlik, azonban a célkoordinátákat
valaki más adja meg. A kísérlet során az alany kaphat
némi, erősen bekorlátozott ismeretet a célról, pl. annak
helyéről vagy az eseményről. A gyakorlott alanyoknak
semmi másra nincs szükségük a koordinátákon kívül.
(A szóló kísérletek igen hasznosak lehetnek, azonban
felügyelő jelenléte mellett esetenként sokkal mélyebb
ismeretek nyerhetők. A kezdők számára a felügyelő
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mellett végzett
lehetnek.)

kísérletek

rendkívül

érdekesek

4. típusú adat. Ebben az esetben a célt ismerő felügyelő
van jelen, ám az alany számára csak a koordinátákat
adja meg. Általában képzés során használják ezt a
módszert. Kísérleti célokra is alkalmas. A felügyelő a
célra vonatkozó ismeretek teljes birtokában tudja
irányítani az alanyt. Utasíthatja mit tegyen, merre
nézzen, merre menjen. Az alanynak lehetővé teszi,
hogy szinte teljes mértékben kikapcsolja analitikus
tudatát, hiszen a felügyelő végez el mindenféle
elemzést.
Ezzel a típussal az a gond, hogy a gyakorlott alanyok
képesek telepatikus módon érzékelni a felügyelő
gondolatait, ezek pedig befolyásolják megszerzendő
ismeretei pontosságát és hitelességét. E problémák
kiküszöbölésére használják a kettős vak technikát, azaz
az 5. típusú adatot.

Találkozhatunk a Galaktikus Föderáció tagjaival, az
idegenekkel, végigutazhatunk a Nagy Piramisok
belsejében, stb.
Ugyanakkor a távérzékelésnek megvan a maga
varázsa is. Minden alany másképpen, a maga
egyéniségével éli meg a céllal való találkozást. Más
részletre figyel egy orvos, egy építész, egy biológus
vagy egy közlekedési szakember. Sok-sok alany közös
munkája révén juthatunk el egy adott cél teljes és
részletes megismeréséhez. De akkor sem jutunk a
végére, hiszen végtelen számú lehetséges cél van.
„Minden”-tudókká válhatunk tehát, ehhez azonban
végtelen hosszú idő kell. Utódainknak is marad munka
és kutatási terület tehát bőven.

5. típusú adat. Ebben az esetben sem az alany, sem a
felügyelő nem rendelkezik semmiféle előzetes
ismerettel a célról. Vagy kívülről adják meg, vagy
pedig egy számítógépes program választ egy adott
listáról. Az így megszerzett ismeretek rendkívüli
mértékben megbízhatóak. Egyetlen hátrány van, a
felügyelő nem tudja megkülönböztetni a beérkező
hasznos ismereteket a haszontalanoktól. A probléma
kiküszöbölése érdekében, általában néhány szavas
írásos utasításokat adnak a felügyelőnek a kísérlet
során. Ezek az utasítások semmiféle ismeretet nem
tartalmaznak
a
céllal
összefüggésben,
ám
egyértelműen rámutatnak, miféle eljárások és
mozgások végrehajtása szükséges.
6. típusú adat. Ebben az esetben mind az alany, mind a
felügyelő rendelkezik előzetes ismeretekkel a célról.
Akkoriban alkalmazták ezt a módszert, amikor még
nagyon kevés bevethető gyakorlott távérzékelő és
felügyelő volt, a megszerzendő ismeret pedig sürgősen
kellett. Manapság már ritkán, ha egyáltalán, használják
ezt a módszert.
A távérzékelés haszna a mindennapokban
A távérzékelés használatával megismerhető múltunk a
maga igaz és teljes valójában, bepillantást kaphatunk a
lehetséges jövőbe is, de a Világegyetem bármelyik
pontját elemzés alá vehetjük. Jelen lehetünk Jézus
keresztre feszítésénél, megnézhetjük kik élnek a
Marson, hogy mi történt Roswellben, de azt is, miért
hullott darabjaira a Columbia űrrepülőgép. Vagyis,
nem
tudnak
többé
becsapni
bennünket.
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„Álmomban sétálok, futok,
rohanok”

H

ozleiter Fanny, „Mosolyka” 1988-ban született, 5 évesen került kerekes székbe. Az
életéről blogot indított, ami olyan sikeres lett,
hogy 2012-ben Goldenblog-díjat kapott. Nemrég
könyve is megjelent Te döntesz! címmel.

Pár napja posztoltad, hogy megint kicsit közelebb
kerültél a lehetetlenhez, mert ha segítséggel ugyan,
de sikerült lábra állnod. Téged egy álom mozgat, a
járás, vagy ahogy viccesen fogalmaztad, az asztalon
táncolás álma.

HF:

Igen, ez visz előre. Mindig jönnek újabb
lendületeim, de vannak a kitartó álmok, más

szóval a nagy céljaim, amikből nem engedek. Már-már
azt mondhatom, hogy brutálisan álmodozó ember
vagyok.
Az álmodozás egyfajta kapaszkodó? Kiszakadás a
valóságból?

HF:

Már kisgyerekként is olyan voltam, aki a
legapróbb momentumból képes egy egész
történetet kerekíteni. A mai napig könnyedén
belevarázsolom magamat a legkülönfélébb szituációkba. Kicsiként számtalanszor eljátszottam például,
hogy kézilabdaedzésekre járok, édesanyám ugyanis
kézilabdázott, nekem is „ki kellett próbálnom”.
Bepakoltam a kis táskámat, átmentem a másik
szobába, átöltöztem, bevaxoztam a labdát, és
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eljátszottam egy edzést. Az ehhez hasonló játékok
miatt is gondolom azt, hogy minden nehézség ellenére
teljes értékű és örömteli volt a gyerekkorom, nem
maradtam ki semmiből. Én is megéltem mindent, csak
éppen a képzeletemben.
Az erős képzelet a nehéz helyzetekben is segített? A
könyvben elszomorított, amikor arról írtál, kerekes
székkel milyen nehéz egyik helyről eljutni a
másikba, rengeteg óra telik el csak úgy, útközben.

HF:

Igen, segít, ha az agyam egyszerűen
függetlenedik, átáll. Sokszor annak is
örülök, ha süt a nap, az emberek arcát figyelem, rendet
rakok a gondolataimban. Ezek a látszólagos üresjáratok megteltek, mert rájöttem, hogy oké, ha van egy
álmod, azt ki is kell dolgozni, és erre kell idő. Ha nem
tudjuk, mit akarunk, csak megyünk jobbra-balra, de
nem a cél felé, a nagy álom összetörhet apró,
hasznavehetetlen darabokra. Talán ez a gazdag és
vibráló belső világ attól is alakult ki bennem, hogy
nem a tévén, hanem meséken nőttem fel, anyu
rengeteget olvasott nekem. Bele is tudtam magam élni
minden szerepbe.
A kedvenc sorozatom hősei állatok voltak, a szívemhez
legközelebb a többiek által kicsúfolt lila víziló állt. Ő
egy szerencsétlen, „hibás” állat volt, nem fogadták el,
nem szerették, mert annyira más volt. Arra vágyott,
hogy egyszer majd a cirkuszban dolgozhasson, ahol
előny válhat a másságából. Így is történt, a cirkusz
sztárja lett. Ez a mese inspirált, ez ültette el bennem,
hogy igenis lehet a különbözőségünkkel élni és
boldogulni.

A mesék és a felvértező pozitív gondolatok a valódi
álmaidba is átszűrődnek, vagy inkább rémálmodó
vagy?

HF:

Van, hogy rosszul alszom, és vannak
rémálmaim is, de azok általában nem a
betegségemmel és a helyzetemmel kapcsolatosak.
Álmomban mindig kapok levegőt, sosem fuldoklom,
nem fáj a hátam, az álmaimban minden működik.
Inkább
olyan
érzelmi
szituációkban,
illetve
időszakokban lepnek meg rossz álmok, amikor nem
foglalkozom magammal eleget, nem dolgozom fel a
történteket, csak sodródom. A sodródás alatt értem a
pozitív sokkot is, hiszen annyi minden jó történik
velem, hogy eközben is el tudom veszteni szinte a
belső irányítást. Ilyenkor nincs magamra időm, csak
megyek, csinálom, haladok.
Ha egy-egy álmod valóra válik, az milyen érzés?
Például amikor sikerült elérned, hogy meglegyen a
pénzed az őssejtterápiára?

HF:

A mai napig azt mondom, hogy egy
mesében élek. Persze ehhez kellett a kitartás,
hogy nem adtam fel. Emlékszem minden lépcsőfokra,
amit megmásztam, hogy itt legyek, ahol vagyok. Vagy
pontosabban kimondva, ahhoz, hogy egyáltalán még
élek. És nem állok meg, megyek tovább. Fantasztikus
leveleket kapok, legutóbb egy tizenkét éves kislány
olvasta végig a könyvet, de egy hetvenöt éves
nagymamától is érkeztek szép sorok. A legtöbben azt
mondják, segített nekik a könyvem, és ez nagy
boldogság nekem, mert bár a saját életemről írtam, úgy
érzem, sikerült tükröt tartanom mások elé, amiben
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magukat fedezhetik fel. És így talán hozzásegítem őket
ahhoz, hogy a saját álmaikhoz közelebb kerüljenek.
Nekem is fontos lépés volt ez, mindenképpen le
szerettem volna tenni valamit az asztalra. Hiszem,
hogy ha nagyban álmodunk, az másokban is elindít
apró változásokat, és lassan talán megváltozhat a világ.

könnyűzene jöhet, rá tudok hangolódni a dallamokra,
a zene hullámzását követi a lelkem is. Amikor jönnek a
felpörgősebb részek, azokkal pedig egyszerűen
elszállok. Elmerülök a zenében, elemel a földtől,
mintha álmodnék.

Mi lesz a következő lépés?

HF:

Most az egészségem a legfontosabb. Első a
torna, beírom a naptáramba a gyógytornát
és a masszázst, ahhoz igazítom a programokat, semmi
nem billenthet ki.
Álmaidban látod magadat, a testedet? És ha igen,
miképp? A könyvben egy helyütt érinted ezt a témát,
mert egy gimnáziumi előadásod alkalmával
váratlanul megkérdezték már tőled.

HF:

Igen, mert a gyerekek sokkal merészebbek,
mint általában a felnőttek. A kérdés kapcsán
el kellett gondolkodnom, és megállapítottam, hogy
nagyon ritkán látom magam kerekes székben.
Általában sétálok. Rendesen tudok menni, lépni.
Futok, rohanok. Azt mondanám, hogy egyszerűen
mindent meg tudok csinálni, amit amúgy is el tudok
képzelni. Ami különös, hogy gyakran álmodtam azt,
az egyik legtöbbször visszatérő álmom, hogy tudok
járni, de csak és kizárólag úgy, ha egy hegedű van a
kezemben. És ha ezt a hegedűt elejtem, akkor
összeesem.

Ez az elemelkedés milyen érzéseket kelt benned?

HF:

Arra sem tudok rájönni, miért pont hegedű van nálam,
mert közöm nem volt ehhez a hangszerhez. Egyébként
pedig csak fogom, nem játszom rajta. Nem is tudnék,
nem volt hegedűm, nem is vágytam rá soha. Sokáig
zongoráztam, hétéves koromtól tizenegy éves
koromig, és csak azért kellett abbahagynom, mert a bal
kezemen a gyűrűsujjam kicsit „elromlott”, már nem
tudtam játszani. A zene amúgy fontos része az
életemnek, ha nem vagyok jól lelkileg, ha elfáradok, a
zene megnyugtat, feldob. Mind a komoly-, mind a

A szabadság érzését. Ha nem ténylegesen
álmodom, hanem csak álmodozom, akkor is
van bennem egy kép, hogy nem kerekes székben ülök.
Nagyon sokáig azért nem néztem tükörbe, mert ott a
realitást láttam. Sokszor, amikor csak úgy gurulok az
utcán, úgy érzékelem, mintha sétálnék, és ha hosszú,
lenge szoknya van rajtam, tökéletes az illúzió, belül is
úgy érzem, mintha csak könnyedén gyalogolnék.
Kettős dolog ez, mert elfogadtam magamat, ahogyan
vagyok, nincs bennem a harc, ami régen gyötört, mégis
többször járóként képzelem magam. Ha most
megkérdeznéd tőlem, tudom-e, milyen érzés futni,
akkor azt mondanám, nem, mert álmomban a futás
annyira egyszerűen megy, hogy nem érzem a lábamat.
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Nehéz megfogalmazni, de fizikálisan nem tudom
elképzelni a dolgot, mégis visz valami lendület, a
sebességet, a gondtalan helyváltoztatás örömét
érzékelem. Arra pontosan emlékszem, milyen járni, de
például a leguggolás, a fára mászás érzése nincsen meg
a lábamban. Elképzelni bármit el tudok, a fantáziám
szinte végtelen.
Amúgy szeretsz aludni?

HF:

Alvásfüggő vagyok, bár többen azt
mondják, aki sokat alszik, az nem él igazán.
Nos, én ezzel nem értek egyet. Rengeteget tudok
aludni, képes vagyok délután egykor kelni. Nem
tudom szavakba önteni azt a jó érzést, amikor
természetesen, nem órára kelek. Szeretek visszaaludni
is, és tovább álmodni egy olyan álmot, amiből jó
érzéssel keltem fel. Egyszerűen vágyom a folytatásra,
hogy csak még egy kicsit tartson. Nehezen jövök ki az
álmokból, ami a kellemeseknél szuper dolog, mert
sokáig eltölt energiával ébren is, amit az álomban
kaptam.
De a rosszból is ugyanilyen nehezen billenek ki, a
nyomasztó érzés is velem marad, a fájdalom, hiány.
Rányomják a bélyegüket a napomra. A jelmondatom
az, hogy én döntök, és nyilván el is tudom vágni ezt a
nyomasztást egy bizonyos ponton, de vannak dolgok,
érzések, amiket nem szeretek visszafojtani. Az
érzéseimet nem szeretem elfedni, erőszakosan nem
provokálom ki a mosolyt, a jókedvet magamból. Az
érzelmeimre vigyázok, engedem, hagyom, hadd éljem
meg őket.

megyek, csinálok dolgokat, benne vagyok
mókuskerékben, és elhanyagolom magam.

a

Álmomban zihálok, nem kapok levegőt, nem találom a
helyem. A liftzuhanást megnéztem az Álmoskönyben,
és az jött ki, hogy ez arra utal, mást mutatok a férfiak
felé, mint amit valójában szeretnék tőlük. Ez igaz lehet,
azt mondom ugyanis, hogy nem akarok komoly
kapcsolatot, meg nem tervezek, de a tudatalattimban,
hogy így jobban megpiszkáltam, azt találtam, hogy
pereg egy romantikus, lánykérős, esküvős film. Ezt
talán el akarom nyomni, de öntudatlan álomként
előjön és szorongat.
Nem lehet, hogy a hirtelen jött ismertség, a
hatvankétezer – és egyre növekvő számú – követő, és
a mindenfelől jövő figyelem zavar össze és csap
vissza rád?

HF:

A figyelmet élvezem, de valóban sokszor
nehéz érzésekkel is jár. Voltaképpen
belecsöppentem egy másik világba, ahol tudatosan kell
figyelnem, hogy megtartsam önmagam, hogy ne
szálljak el. Nem akarom, hogy természetessé váljon,
ami most van, én értékelni akarom mindezt a
továbbiakban is. Voltak napok, amikor fel sem fogtam,
mi történik velem. Sok érzés csak kavarog még
bennem, a sok valóra vált álom megtorpanásra
kényszerít.
Karafiáth Orsolya

Milyen álom az, amit hagynál, hadd folytatódjon?

HF:

Szeretek például San Fransiscóba „visszatérni”, nemrég megint álmodtam a városról,
ahol egykor kezeltek. Álmomban találkoztam ott
anyuval. Még maradtam volna vele, elmeséltem volna
neki, mi mindent történt velem azóta, hogy
elveszítettem. Éreztem a homokot a talpam alatt, az
illatokat. Visszaaludtam, de valahogy nem ment
tovább.
És milyen egy rossz álmod?

HF:

Mostanában igen gyakran kergetnek, valaki
el akar kapni valaki, menekülök valaki elől,
aki ráadásul az ismerősöm. Futva menekülök, tudom,
hogy a nyomomban vannak, követnek, bántani
akarnak. De sokszor zuhanok egy liftben. Nem találok
minderre magyarázatot, senkitől nem félek, nem
bántanak. Talán ez is ahhoz kapcsolódik, hogy
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Mégsem
svájci bicska
az agy

A

z
idegkutatók
és
a
pszichológusok
sokáig
svájci bicskához hasonlították az agyat, amelyben
minden funkcióhoz, így minden
érzékhez is külön agyterület
tartozik. Sok tankönyvi ábrán még
ma is így ábrázolják, hozzátéve,
ezek az úgynevezett elsődleges
központok. A múlt század vége
felé azonban sok olyan eredmény
született, amelynek alapján az agy
érzőközpontjai nem határolhatók
el ilyen élesen egymástól, sem
fizikailag,
sem
működésüket
tekintve.
Érzékeink
mindig
figyelnek
egymásra, kicsit beleütik az
orrukat egymás munkájába, írja
Lawrence D. Rosenblum, a
riverside-i Kaliforniai Egyetem
pszichológiaprofesszora a Scientific American folyóirat januári
számában. Ha valakinek 90 percre
bekötik a szemét, az egyébként ép
látású személy tapintása fokozottan
érzékennyé
válik
a
látókéreg működése révén. Egy
ehhez
hasonló
példa:
agyi
képalkotó eljárásokkal kimutatták,
a
vak
emberek
látókérge
„újrahuzalozza”
magát,
a
halláshoz igazodik.
Ba-ba-ba vagy da-da-da?
Ennek az úgynevezett multimodális érzékelésnek az egyik
legrégibb
és
leglátványosabb
példája az úgynevezett McGurkeffektus. A hatást 1976-ban írta le

Harry
McGurk
és
John
MacDonald. Ha videón egy olyan
személyt nézünk, aki a „ga”
szótagot mondogatja némán, a
videó
hangsávján
azonban
ugyanezt a személyt halljuk, amint
a „ba” szótagot ismételgeti, akkor
úgy halljuk, mintha a „da”
szótagot mondogatná. A néma
„ga” szótagok megváltoztatják a
hallható „ba” szótagok érzékelését, mert az agy integrálja azt,
amit látunk és hallunk. A
McGurk-hatás minden nyelven
működik, és az sem tudja magát
kivonni alóla, aki jól ismeri, és
régóta tanulmányozza a jelenséget.
A hallott beszédet a tapintással
érzékelt beszéd is befolyásolja.
1991-ben Carol Fowler és a
Dartmouth College-ben dolgozó
munkatársai arra kértek tapasztalatlan önkénteseket, próbálják ki
az úgynevezett Tadoma-módszert.
Ennek az a lényege, hogy az
ujjakat a szájra, az arcra és a
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nyakra téve értelmezzük a másik
beszédét. A cochleáris implantátum bevezetése előtt sok süket és
vak személy használta a módszert.
Az önkéntesek által érzékelt
szótagok befolyásolták a szomszédos
hangszóróból
érkező
szótagok értelmezését.
1997-ben az oxfordi egyetemen
dolgozó
Gemma
Calvert
feltérképezte, hogy az agy mely
területei mutatják a legnagyobb
aktivitást szájról olvasás közben.
A kísérletben részt vevő önkénteseknek - akiknek nem volt
ebben gyakorlatuk - egy olyan
ember ajkáról kellett leolvasniuk a
szavakat, aki lassan, artikulálva
mondta a számokat némán,
nullától kilencig. Calvert és
munkatársai azt tapasztalták, a
szájról olvasás kisüléseket hoz
létre a hallókéregben, valamint a
szomszédos területen, amely a
beszéd hallgatása közben aktív. Ez
a kísérlet egyike volt az első
vizsgálatoknak, amelyek kimutat-

ták más érzék hatását egy olyan
agyterületen, amelyről korábban
azt hitték, hogy egyetlen érzék
számára van fenntartva.
A látás is befolyásolja az ízlelést
A multimodális beszédérzékeléssel kapcsolatos tanulmányok
arra ösztönözték a kutatókat, hogy
mindenféle korábban nem tanulmányozott kölcsönhatást megvizsgáljanak az érzékek között.
Azt például szinte mindenki tudja,
hogy a szaglás jelentős összetevője
az ízlelésnek. A náthás ember
nemcsak a szagokat, de az ízeket is
alig érzi. Azt viszont már jóval
kevesebben gondolják, hogy a
látás és a hallás is befolyásolja az
érzékelt ízeket.
Az egyik különösen meghökkentő
eredmény az volt, hogy ha
narancsízű italt pirosra színeznek,
akkor az önkéntesek cseresznyeízűnek érzik, és fordítva. 2005-ben

Massimiliano Zampini, a trentói
egyetem kutatója munkatársaival
kimutatta, hogy a hangszín is
befolyásolja
az
ízlelést.
Ha
megváltoztatta a burgonyaszirmot
rágcsáló önkénteseknek hangszórón
bejátszott
ropogtatás
hangszínét,
az
részben
befolyásolta,
mennyire
érezték
frissnek a csipszet az alanyok.
A multiszenzoros agy
Annyira
megszaporodtak
az
ehhez hasonló eredmények, hogy
a kutatók jelentős része ma már
úgy véli: az agy veleszületetten
multiszenzoros. Ez a módosított
modell összhangban áll az agy
hihetetlen plaszticitásával. Az agy
érzékmegvonás
esetén
képes
átváltani egy terület elsődleges
funkcióját egy másikra még akkor
is, ha ez a megvonás csak rövid
ideig tart, vagy enyhe. Az elmúlt
négy év képalkotó kutatásai
alátámasztották:
a
látásuktól
csupán másfél órára megfosztott

emberek látókérge válaszol a
tapintási ingerekre. A látókéreg
fokozza a tapintás érzékenységét.
Ehhez hasonló példa, hogy
rövidlátók
esetében
gyakran
javulnak a hallási és térbeli
készségek, akkor is, ha szemüveget viselnek (amely a látási
periféria jó részét homályosan
hagyja). Általánosan elmondható,
hogy az érzékek közötti kompenzáció sokkal gyakoribb, mint
gondolták.
Már a gyakorlatban hasznosítják
Ez a „multiszenzoros forradalom”
lassan kezd hasznot hozni azok
számára, akik elvesztették valamelyik elsődleges érzéküket. A
kutatások kimutatták például,
hogy a cochleáris implantátum
kevésbé hatékony, ha az agynak
volt elég ideje „újrahasznosítani”
az elhanyagolt hallókérget más
érzékek, például a látás és a
tapintás számára. Ezért javallott,
hogy a születetten süket gyerekek
a lehető leghamarabb megkapják a
segédeszközt.
Az arc- és beszédfelismerésen
dolgozó mérnökök is hasznosíthatják
a
multiszenzoros
érzékeléssel kapcsolatos kutatásokat. A beszédfelismerő rendszerek például gyakran rosszul
működnek viszonylag csekély
háttérzaj esetén is. Ha megtanítják
az ilyen rendszereket a szájról
készült felvételek elemzésére, az
jelentősen növeli a pontosságot. Ez
a módszer akár olyan egyszerű
kamerákkal is működik, mint
amilyet a mobiltelefonokba vagy a
laptopokba szerelnek.
A
multiszenzoros
érzékelés
fogalma látszólag ellentmond a
hétköznapi
tapasztalatainknak.
Hajlamosak vagyunk ösztönösen
típusokba rendezni érzékeinket,
mivel látszólag mindegyik a világ
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nagyon eltérő aspektusait közvetíti számunkra. Arra használjuk
a szemünket, hogy másokat
lássunk, a fülünket, hogy meghallgassuk
őket.
Az
alma
keménységét a kezünkkel érezzük,
az ízét a nyelvünkkel. Amikor
azonban az érzékelési információ
eljut az agyba, összeomlik ez a
szigorú osztályozás. Az agy nem
irányítja át a szemből érzékelő
információt az egyik idegi tárolóba, a fülből származó hallási
információt egy másikba. Inkább
megpróbálja olyan sokféle módon
értelmezni a világból származó
ingereket, ahogyan csak tudja, és
ez a különféle érzékelési információk keverésével valósítható
meg a legjobban.
Pesthy Gábor
Illusztráció: Dan Mountford
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Portré:
ARTHUR SCHOPENHAUER
(1788-1860)

Munkásságának jelentősége élete utolsó évtizedében
vált igazán érezhetővé. A szellemtől és az észtől az
intuíció, az alkotás és az irracionalitás felé fordult, s
ezzel (Nietzschével együtt) az egzisztencializmus, a
vitalizmus kialakulását segítette elő. A tudattalan
hatalmáról vallott nézetei vezettek a freudizmushoz,
hatása kimutatható Richard Wagner zeneszerző,
Wilhelm Busch költő, Gerhart Hauptmann író, Frank
Wedekind drámaíró és Thomas Mann író
munkásságában is.
Élete:
Danzig (a mostani Gdańsk) akkor német Hanza-város
volt, tengeri kikötőváros, nagy kereskedelmi központ.
A filozófus apja hollandi származású elnémetesedett
család leszármazottja: okos, művelt, nagy képzeletű,
rendkívül ügyes nagykereskedő. Teméntelen sok pénzt
keresett. Holott zavart idegzetű volt, az anyja
elmegyógyintézetben halt meg, ráadásul híresen szép
felesége nem csak népszerű írónő volt, de igen kacér
asszony. Fiúk, Arthur, a későbbi filozófus, még
kisgyermek volt, amikor a családapa öngyilkos lett.
Talán maga is félt a megőrüléstől. Feleségére és fiára
azonban olyan nagy örökséget hagyott, hogy azok
mindhalálig gondtalanul élhettek akkor is, ha semmi
jövedelmük nincs.

N

émet idealista filozófus, az életfilozófia
megalapozója 1788. február 22-én született
Danzigban, a mai Gdanskban.

Megismerkedett az indiai filozófiával és misztikával,
bevallása szerint filozófiája a Védák kommentárjain, az
Upanisadokon alapult. A Kantra épülő első könyve
szerint a világ az ember képzete, csak az emberi agy
konstrukcióinak segítségével fogható fel, de ezek csak
a látszatot mutatják, a lényeg megismerhetetlen. A
második könyvében arról ír, hogy az ember csak
önmagát ismeri kétféleképpen: külsőleg, megjelenésként, és belsőleg, akaratként. Az akarat
egységes, mérhetetlen, változatlan, téren és időn kívül
létezik, végkövetkeztetése szerint a világ az akarat
tárgyi formában való kivetülése (objektivációja).
Harmadik és negyedik műve az akarat meghaladásával foglalkozik. Pesszimista világképe szerint
az átlagember szenvedő rabja marad kielégítetlen
törekvéseinek – e lét nem ér többet a nemlétnél. Ahogy
ő maga fogalmazta, „Az élet nem arra való, hogy
élvezzük, hanem hogy átessünk rajta és befejezzük.”

Az özvegy anya el is költözött a kereskedővárosból.
Előbb a nagyvilági Hamburgba, majd az irodalmiművészeti élet fővárosába, Goethe Weimarjába. Ott a
vonzó, társaságot és szerelmet hajszoló írónő szalonja
híres emberek találkozóhelye lett. Goethe is szívesen
megfordult körükben, sőt a költőfejedelemnek számító
Goethe is készséggel látta vendégül otthonában
Johanna
Schopenhauer
asszonyt.
A
fiút
gyermekkorában szívesen vitte anyja a nevezetes jó
társaságokba. Goethe az elsők közt volt, aki felismerte
a korán nyíló rendkívüli tehetséget. Ez a fiú kezdettől
fogva játéknak és szenvedélynek élte a tanulást, az
olvasást, a zenehallgatást. Idővel anyja mellett
ellátogathatott Beethovenhez is, aki szívesen
zongorázott nekik. Anyja kezdetben ugyanúgy
büszkélkedett vele, mint saját szépségével. Kitűnő
gimnáziumokba járatta. Ő pedig már kamaszfővel
Platónt görögül, Cicerót latinul, Descartes-ot franciául
olvasta. Kant igazán nehéz stílusát nemcsak
megértette, hanem ismertetni is próbálta a sihederkorú
fiúk körében.
A jó viszony anya és fiú közt azonban elég hamar
megkeseredett. Amikor Arthur már túl látványos
jelenség volt a társaságokban, a hiú szépasszony úgy
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érezte, hogy háttérbe szorítja az ő szereplő kedvtelését.
Igyekezett tehát mérsékelni a már nagyon serdülő ifjú
társasági sikereit. Ennél is jobban fokozta a kölcsönös
ingerültséget, hogy a már kamaszodó fiú észrevette
anyjának szabados életét. Igyekezett elriasztani az
újabb szeretőket, fokozódó erkölcsi igényességével
anyját léha asszonynak tartotta és ezt nem is titkolta.
Most már a népszerű írónő nem vitte magával
modortalannak, sőt pimasznak tartott fiát. Otthon
egymást érték a hangos veszekedések. A fiú azonban
mindenekelőtt tanulni akart.

A gimnázium után előbb orvostanhallgatónak
iratkozott az egyetemre, de két év után átlépett a
filozófiai fakultásra, és 25 éves korában bölcsészdoktor
lett, kitűnő eredménnyel. Egyre ritkábban volt otthon,
inkább utazgatott a világban. Hanem amikor már a
bölcselet doktora volt, és úgy vélte, szakszerűen
kifogásolhatja anyja életmódját, végzetes veszekedés
tört ki közöttük. A kétszintes elegáns otthon belső
lépcsőháza mellett álltak, és egy sértő kifejezésre az
anya olyan indulatosan lökte mellen fiát, hogy az
legurult a lépcsőn. Amikor feltápászkodott, egy szót se
szólt, kiment a házból, nem is jött vissza. Soha többé
nem is találkoztak. A sértegető, majd a vérig sértett fiú
ügyvéd útján követelte apai örökségét. Ezt az anya
ellenkezés nélkül kifizette, hiteles kimutatást is küldve.
Nagy volt a vagyon, nem kellett kicsinyeskedni.

Schopenhauer ekkor Berlinbe költözött. Az ottani
egyetem a tudomány egyik világhíres központja volt.
Úgy akarta elkezdeni tudományos pályafutását, hogy
ott legyen egyetemi magántanár. Nyilván az otthoni
élet élményei készítették elő komor világképét. Annyi
bizonyos, hogy amikor elkezdte megfogalmazni azt a
később világhíres tanulmányát, „A világ mint akarat és
képzelet” címűt, amelynek alapján egyetemi
magántanár lett, és amelyet idővel és mindvégig ő
maga is fő művének nevezett, már kialakultak sajátos
filozófiájának
alapjai.
Komorságához
és
sértődöttségéhez azonban bizonyára hozzájárult
sikertelensége a szerelemben. Egy olyan gazdag
ifjúnál, amilyen ő volt, mindig akadhatott
megvásárolható nő. Ő azonban férfiúi sikereket kívánt,
azt akarta, hogy magamagáért szeressék a nők. Ehhez
azonban nem volt se dalia, se vonzó arcú, még csak jó
modorú se. Az okosság és a műveltség nem elegendő a
vonzalomhoz, vagyis ahhoz, amit ő „nemi szerelem”nek nevezett, és amiről idővel a talán legnépszerűbb,
legtöbbet olvasott tanulmányát írta. Saját vallomása és
ismerősök pletykája nyomán nevezetes lett indulatot
kiváltó csalódása a velencei utcán.
Karonfogva sétált ugyanis egy olasz leánnyal.
Szembejött velük Byron ugyancsak egy leányba
karolva. A filozófus és a költő egykorú volt, itt
Velencében össze is ismerkedtek. Rövid időre meg is
álltak beszélgetni, majd elváltak, ellenkező irányba
tartottak. Byron ugyan születési hibából származó
lábfejtorzulás miatt egy kicsit sántított, olykor még
sántának is gúnyolta magát, de a kor egyik legszebb
férfijának tartották. A Schopenhauerrel sétáló leány
nem győzte bámulni, és amikor elváltak, hátranézett,
és nézte, ameddig láthatta. Ezen az indulatos férfi úgy
megsértődött, hogy összevesztek. Ilyen semmiségek
miatt romlott el minden szerelme. Az elromlott
szerelmek pedig fokozták pesszimizmusát. 30 éves
korában befejezett fő műve már minden jó tagadása
volt. Igen ám, de olyan szép stílusban vált egységes
elméletté, hogy a berlini egyetem elfogadta
magántanári disszertációnak. 31 éves volt, amikor
egyetemi magántanár lett ott, ahol az ünnepelt
filozófus Hegel volt. Schopenhauer - bár félreértette Kantot vallotta a nagy filozófuselődnek, de Kant
folytatóit és mindenekelőtt a népszerű Hegelt
megvetette, a tudomány szélhámosának mondta,
nemegyszer írásban is „csaposképű”-nek nevezte.
Most magántanárként vele akart versenyre kelni.
Előadásait ugyanazokra az órákra tette, amelyeken
Hegel órái voltak. Következett is a legnagyobb
sérelem: Hegel órái mindig zsúfoltak voltak, az ő
óráira alig-alig nézett be valaki, néha hiába várt,
egyetlen érdeklődő se jött.
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Ahogy a nőkkel, úgy veszett
össze az egyetemmel is. Úgyis el
akart már menni, hátat fordítani
Berlinnek, amikor kitört a kolera,
amelynek Hegel is áldozatául
esett. Ő elfutott az országból is,
évekig utazgatott Franciaországban, Angliában, megint Olaszországban. Végül a Berlintől alaposan távoli Frankfurt am
Mainban telepedett le. Egy
csöndes kis szállodában bérelt két
szobát, ott élt magányosan haláláig, harminc éven át. A fogadó
vendéglőjében étkezett, a közeli
utcákon sétálgatott kutyájával. A
kutyának „Atman” nevet adta (ez
szanszkritül „Világlelket” jelent). A szerény otthon
falára három arcképet akasztatott: Descartes-ét, Kantét
és Goethéét. Az ablak előtt nagy íróasztal állt, rajta az
esti munkához többágú gyertyatartó. Ott írta a nap
nagyobb részében további műveit, tekintet nélkül arra,
hogy kell-e az olvasóknak vagy sem. Igaz, kiadót vagy
folyóiratot mindig talált, mert az érdeklődő
keveseknek érdekes volt a szokatlan hangú komor
bölcselet. Előkészítő jegyzeteit, nehogy bárki kileshesse
és eltulajdoníthassa a gondolatait, kezdetben görögül
írta, de ezt sem találta elég titkosnak. Ettől kezdve
szanszkritul jegyzetelt. Komor magányban élt. A
nagyvilág alig tudott róla. Természetes, hogy egyre
keserűbb, egyre ingerlékenyebb lett.
Majd bekövetkezett a hirtelen változás. 1848-49
forradalmai, szabadságküzdelmei, reformtörekvései
kitörtek és vagy vérbe fulladtak, vagy a győztesek
sürgősen kiegyeztek a legyőzöttekkel. A nagy csőd
után
következett
az
általános
elkeseredés,
kiábrándulás. Még akiknek hirtelen jó üzleteket,
meggazdagodást adott a nagy bukás, azok is úgy
érezhették, hogy eszméik, ábrándjaik hamisnak,
hiábavalónak bizonyultak. A kapitalizmus fénykora, a
XIX. század második fele keserű szájízű volt.
Egyszeriben egész Európában úgy tűnt, hogy az észre
sem vett „bús frankfurti bölcs”-nek volt eleve igaza. A
pesszimizmus
egyszeriben
divatos
lett,
és
Schopenhauer
tanulmányai
a
könyvesboltok
legkeresettebb árujává értékelődtek fel. Egymás után
adták ki régi könyveit, összegyűjtötték régi
tanulmányait. Sürgették a szerzőt új könyvekért. 1850ben, 62 évesen elérte, hogy divatos szerző lett. Ekkor
állította
össze
kisebb
tanulmányainak
nagy,
négykötetes gyűjteményét, amelynek „Parerga és
paralipoména” címet adta. Ez a két görög szó azt
jelenti: „Elmellőzöttek és kihagyottak”. - Szinte minden

európai nyelvre többször is lefordították. Ismertebb
lett, mint a „fő mű”, amelynek kiegészítésére készültek
ezek a változatos témájú, néha meghökkentő, de
mindig
olvasmányosan
érdekes
elmélkedések.
Évtizedeken át szinte kötelező volt a magukat
műveltnek tartó emberek számára, hogy olvassák,
tudjanak idézni is belőle. Schopenhauer neve azonossá
vált a pesszimizmussal, és az elkövetkező
emberöltőkben
nagyon
is
indokolt
volt
a
pesszimizmus.
Filozófiája
Schopenhauer volt az első, aki úgy szállt szembe a
klasszikus német idealizmussal, hogy egészen más
filozófiát dolgozott ki. Szobájában fegyvert tart, és egy
varrónőt, mert beszéde idegesíti, élethosszig tartóan
megsebesít; soha nem engedi, hogy borbély borotválja,
mert fél, hogy átvágja a torkát. Nem véletlen, hogy
életrajzírói egybehangzóan egoista, hiú, arrogáns és
cinikus személyként írják le, akinek a nőkről vagy
éppen Hegelről tett megjegyzéseit már saját korában
sem tartotta mindenki „korszerűnek”. Szerinte „a nők
gyerekesek, frivolak és rövidlátóak; egy szóval, egész
életükben nagy gyermekek [...]; a gondolkodás és a
megfontolás kérdéseiben igen gyengék”. Hegel pedig
„miniszterek filozófiai kreatúrája, felülről gyártották,
rosszul kiszámított politikai céllal, lapos, közhelyszerű,
visszataszító, tudatlan, aki példa nélküli önteltséggel,
önhittséggel és abszurditással összeragasztott egy
olyan rendszert, amelyet követői halhatatlan
bölcsességnek tartanak”. Schopenhauernek ezek a
beállítódásai
azután
egész
filozófiáját
is
meghatározzák. Legjelentősebb műve, melyről szerzője
úgy vélte, hogy sikerült megfejtenie az élet értelmét - s
eközben csalódva kellett látnia, hogy a műre
megjelenése után a közönség alig figyel oda.
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Schopenhauer fő műve azzal a kijelentéssel kezdődik,
hogy „a világ az én képzetem”. Komolyan véve Kant
feltételezését, hogy a tudat struktúrái határozzák meg
a megismerést, Schopenhauer azt állítja, hogy a
jelenségvilág léte a róla való tudatunktól függ. Kanttal
szemben azonban szerinte a dolog maga intuitíve
tudható, és azonosítható az akarattal. A világ, ahogyan
van, az én kivetítésem; a jelenségek sokfélesége képzet;
egységesítő alapjuk az akarat. Az akarat nem racionális
erő, hanem vak, jelentésnélküli, miközben létezésre tör.
Az élet valójában az akarat vágyainak teljesítése. A
boldogság és a gyönyör csak időleges, mert az akarat
soha nem kielégíthető, és mindig többre vágyik; az
értelem az akarat eszköze, testünk is akaratunk
tárgyiasulása. Az ember „vad, szörnyű teremtmény.
Úgy ismerjük, mint amit megtört és megszelídített a
civilizációnak nevezett valami, és természetének
esetenkénti kitörései megráznak bennünket. De ahol,
és amikor a törvényes rend zárai, láncai leesnek, és
anarchia alakul ki, megmutatkozik, hogy micsoda
valójában”.
Szemben Hegellel, az emberi történelemnek nincs
semmi célja, a Szellemnek nincs haladó kifejlődése.
Hogyan lehet akkor kitörni abból a szenvedésből és
nyomorból, amibe az akarat visz bennünket? Az akarat
a platóni ideákban közvetlenül tárgyiasul, és ez a
művészetben fejeződik ki. A világ fenomenális
dolgaiban tárgyiasuló akaratot így ideiglenesen
meghaladhatjuk az ideák esztétikai élvezetében. A
formális és szenvedélymentes zenében a „szív
egyetemes, kép-nélküli nyelvével” találkozunk, amely
túllép a platóni ideákon is, és az akaratot mint magát a
dolgot (Ding an sich) nyilvánítja ki. Ekkor
megtapasztalhatjuk „az akarattól szabad tiszta tudást,
[...] amely az egyedüli tiszta boldogság”. Ha azonban a
vágytól tartósan meg kívánunk szabadulni, akkor az
esztétika fölé, az etikához és a valláshoz kell eljutnunk.
Az akarat objektiválódása miatt hajlunk arra, hogy

magunkat önmagunk elégségeként fogjuk föl;
az észlelt személyes azonosság azonban
jelenségi, mert a noumenális (lényegi) szinten
minden egy. Ha egy másik ember szenved, én
szenvedek, ami együttszenvedő szimpátiává
változik. De ez a szeretetnek nevezett
szimpátia is időleges, ezért az erénytől az
aszkézishez kell jutni, ahol az egyén többé
nem érzi szükségét, hogy földi dolgokkal
foglalkozzon, és eljut a „szándékos viszszautasításra, visszavonulásra, igaz közömbösségre és tökéletes akaratnélküliségre”.
Ha elértük „az élet akarása tagadásának”
misztikus állapotát, akkor szabadulunk meg a
telhetetlen akarattól. Ebből a szempontból
tekintve Schopenhauer filozófiája ahhoz a bölcseleti
áramlathoz kapcsolható, amely a szókratészi gyökerű,
de
Descartes
által
megújított
rációközpontú
filozófiával szemben lépett fel. Ezt nevezhetjük
irracionalizmusnak, ám a szó sok esetben félrevezető.
A középkori misztika például nagy hagyománnyal
rendelkező gondolkodásmód volt, amely ugyanakkor
nem az ész teljes félreállításának igényével lépett fel.
Ekképpen
Schopenhauer
is
csak
bizonyos
korlátozásokkal említhető eme irányzat képviselőjeként. Nála ugyanis nem az ész általában vett
tagadásáról van szó - amiként irracionálisnak nevezett
elődeinél sem -, hanem az ész korábban mindenhatóvá
tett, abszolutizált szerepének tagadásáról. Az
irracionalizmus egyfajta ellenhatásként érthető, amely
a túlfeszített racionalizmust ellensúlyozandó jött létre.
Ennek fejében előtérbe kerültek az ember megismerésének olyan rétegei, amelyek nem feltétlenül
magyarázhatók az ész vagy az értelem szerepével.
Az ilyen eredetű, tehát az értelem megismerő
tevékenységére vonatkozó kérdéseket szem előtt tartó
gondolkodás joggal hivatkozhat Kantra. Kant azonban
nem pszichológiai megoldásokat keres, nála az értelem
szemléleteket konstituáló szerepe nem kérdőjeleződik
meg. Schopenhauernél azonban egy nem-értelmi
eredetű emberi képesség válik elsődlegessé. Az akarat,
amely az egyes individuumokban bontakozik ki, nem
tudatos, nem ésszerű, hanem vak; úgy cselekszik, hogy
e cselekedete nem értelmezhető a ráció felől. Az akarat
folytonos
objektivációin
keresztül
állandóan
kapcsolatban áll a képzetvilággal: ez teremti meg a
jelenség és az önmagában való lét közötti
ismeretelméleti közvetítés irracionális lehetőségét.
Schopenhauer az akaratot belevetíti az egész élő és
élettelen világba. Az akarat az élettelen természetben
törvényszerűen érvényesülő erőként, a növényvilágban ingerként, az állat és ember világában a
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viselkedés és a cselekvés motívumaként jelenik meg. A
test nála láthatóvá vált akarat: minden törekvés,
félelem, szeretet, gyűlölet, öröm és bánat az akarat
megnyilvánulása.
Ontológiájának két mozzanata a képzet és az akarat
világa. E két mozzanat egyben hierarchiát is jelöl,
amennyiben a képzet a jelenségek meghatározója, az
akarat pedig alapvetőbb. A világ e kettős struktúrája
könnyen azonosítható annál a két filozófusnál, akit
Schopenhauer csodált, a már említett Kantnál és az
„isteni Platónnál” (ahogyan Schopenhauer nevezte). E
kettős szerkezet főművében, A világ mint akarat és
képzetben fejlik ki. Ezt a művet Schopenhauer négy
részre osztotta, mely négy rész egyben a filozófia
diszciplínáinak is megfeleltethető. Az első könyv az
elégséges alap törvényének alávetett képzetet mint
ismeretelméletet, a második az önmagában vett
akaratot és annak objektivációit mint lételméletet, a
harmadik a determinálatlan képzetet, az ideák világát
mint művészetfilozófiát, a negyedik pedig a
megvalósult önismeret fényében az életakarat igenlését
és tagadását mint etikát tárja az olvasók elé. E könyv
első
megjelenésekor
nem
részesült
jelentős
fogadtatásban. 1843-ban, amikor már Hegel és
szelleme halott, Schopenhauer elkészül könyvének
második részével, amely hasonlóan csekély recepcióval
dicsekedhetett. Az 1851-ben megjelent nem kis szépírói
teljesítményről tanúskodó Parerga und Paralipomena
('Kisebb és kimaradt írások') c. könyve nevét egy
csapásra híressé tette. 1859-ben A világ mint akarat és
képzet harmadik kiadását már ennek a hírnévnek a
fényében kapkodták el. Filozófiája hatással volt az
életfilozófiának nevezett bölcseleti irányra, amelyben
olyan gondolkodók említhetők, mint Nietzsche vagy
Dilthey.

századunkban Juhász Gyula. És írók, költők, tudósok,
újságírók idézték és idézik úgyszólván mindenütt
földkerekségünkön. Még azok is, akik egy pillanatig
sem osztoznak népszerű tanulmányai komor
kicsengésében.
Schopenhauert ugyanis a legtöbb olvasó azért olvassa
újra meg újra, mert az egész filozófiai irodalomnak az
egyik legjobb stilisztája, emelkedései kellemes,
gyakran szellemes olvasmányok. Íróművészete vitathatatlan: a német próza egyik legkitűnőbb mestere.
Meggyőző stílusa azokra is hatással lehet, akiknek
semmi közük sincs világnézetéhez. Filozófusként a
„szubjektív idealizmus” egyik szélsőséges képviselője,
s többek közt azt is hirdeti, hogy a külvilág csak az
ember képzete. Viszont akarat az emberektől
függetlenül is létezik. Az ember még meg se fogamzott
a leendő anyában, de akarata már van. Viszont, ha már
megszületett, amit lát vagy hall, az nincs is, csupán az
ő képzelete. Azt is tanítja, hogy ami van, az vagy
szomorú vagy fájdalmas vagy más egyébért rossz.
Csak az jó, ami nincs. A boldogság, az öröm, a
kellemesség mindig hiányt jelent. A fájdalom vagy a
szenvedés hiánya - ez a boldogság. Az építőművészettel kapcsolatban az épületet tartja a
zenéhez legközelebbi művészetnek, egy szép palotát
vagy székesegyházat megkövült zeneműnek mond. Egy időben, a német bölcs divatja idején, műszaki
egyetemünk építészhallgatói magukat „megfagyott
muzsikusok”-nak nevezték.

„Az a hatalmas harmadik” - ez Gárdonyi Géza egyik talán legszebb - regényének a címe. Csaknem szó
szerinti
idézet
Schopenhauer
egyik
híres
tanulmányából, „A nemi szerelem metafizikájá”-ból.
Ott a különös mondat így hangzik: „A szerelmet nem a
férfi és nem a nő akarja, hanem az a hatalmas
harmadik, aki nincs, de lenni akar.” - Gárdonyi
irodalmi arculatát nem is lehet jellemezni
Schopenhauer hatása nélkül, mint ahogy Reviczky
Gyula és Komjáthy Jenő költészetét is kimutathatóan
befolyásolta a múlt század második felében oly nagy
hatású német filozófus, akárcsak a nagy francia írót,
Maupassant-t, és némiképpen a nagy orosz Csehovot
is. - Schopenhauerről indokoltan szokták mondani,
hogy ő volt a pesszimizmus, a komorság, a reménytelenség legfőbb és legnagyobb hatású filozófusa.
„Elolvastam a bús frankfurti bölcset” - írja már a mi
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A pénz elméletileg az emberi boldogság; mindenki, aki
többé nem képes a valódi boldogságra, a pénz után
vágyakozik.

Idézetek tőle:

Aki azért jött a világra, hogy azt komolyan és fontos
dolgokban felvilágosítsa - szerencsésnek mondhatja
magát ha ép bőrrel megússza.
Többet adok egy hű kutya farkcsóválására, mint száz
barátságnyilvánításra és mímelésre.
„Semmit sem szeretni, sem gyűlölni” magában foglalja
a felét minden életbölcsességnek; a másik fele:
„Semmit sem mondani és semmit sem hinni el”.
Miért látja az ember öregkorában az életet, amely
mögötte van, olyan rövidnek? Mert olyan rövidnek
tartja, amilyen rövid az emléke. Ebből ugyanis minden
jelentéktelen és kellemetlen dolog kiesett, tehát kevés
maradt meg.
A mély gyász, amelyet egy szeretett lény halálakor
érzünk, abból a megérzésből fakad, hogy minden

Az élet nem arra való, hogy élvezzük, hanem hogy
átessünk rajta és befejezzük.
Képzetem a világ... a világ hordozója, minden
megjelenőnek, minden objektumnak előzetes feltétele:
mert bármi létezzék is, csak a szubjektum számára van.
A természetben mindenütt harc, küzdés és győzelem
váltakozik. Az akarat minden foka küzd egymással
anyagért, térért, időért... Az akaratnak önmagából kell
táplálkoznia, mivel kivüle semmi nincsen, és ez egy
éhes akarat. Innét a hajsza, a szorongás és a szenvedés
Régóta az a véleményem, hogy az ember által
problémamentesen elviselt zaj fordított arányosságban
áll az illető értelmi képességeivel.
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egyénben rejlik valami leírhatatlan, valami, ami csak rá
jellemző, és ezért teljességgel pótolhatatlan.
Nincs biztosabb jele a nagyságnak, mint bántó vagy
sértő nyilatkozatokat figyelembe nem venni,
amennyiben, mint számtalan más tévedést is, minden
teketória nélkül a beszélő gyönge megismerésének
tulajdonítjuk őket, s tehát csak észrevesszük, de nem
érezzük.
Az a balga hit, hogy az állatokkal szemben való
viselkedésünknek nincs erkölcsi jelentősége - vagy
hogy ennek az erkölcsi felfogásnak nyelvén szóljunk:
az állatokkal szemben nincsenek kötelességeink -,
felháborító durvaság és barbárság.
Nincs bizonyos igazság, minthogy az egész világ az
alany számára tárgy.
Olyanok vagyunk, mint a bárányok, amelyek a mezőn
játszanak, miközben a mészáros már kiszemelte
egyiket-másikat: hisz nem tudjuk jó napjainkban, mily
csapást határozott el számunkra bármely pillanatban a
végzet - betegséget, üldözést, elszegényedést,

elnyomorodást, vakságot, megőrülést, halált.
Az élet ingaként leng a fájdalom és az unalom között.
A Földön az emberek az ördögök; az állatok pedig a
meggyötört lelkek.
Minden
embert
tisztelni
kell,
akármilyen
sajnálatraméltó vagy nevetséges. Emlékeznünk kell,
hogy minden emberben ugyanaz a lélek van, mint
bennünk. Még akkor is, ha a másik testileg, lelkileg
visszataszító, így kell gondolkoznunk: "Igen, ilyen
szörnyűségnek is kell lennie, és el kell viselni őket." Ha
kimutatjuk nekik ellenszenvünket, először is,
igazságtalanok vagyunk, másodszor, kihívjuk őket
olyan harcra, mely nem a koncért, hanem az ő létükért
folyik. Akármilyen is, képtelen megváltoztatni magát.
Mit tehet? Küzd ellenünk, mint a halálos ellenségével.
Hiszen valójában mi akkor akarunk jók lenni hozzájuk,
ha ők már megváltoztak, és nem olyanok, amilyenek.
De ez számukra lehetetlen. Éppen ezért, jó
szándékúnak kell lennünk minden emberrel,
bármilyen is legyen, és ne várjuk tőle azt, amire
képtelen, hogy más ember legyen.
Hogy a legkitűnőbb adományoknak gyakran
legkevesebb a csodálója, és hogy az emberek legtöbbje
a rosszat tartja jónak, ezt a bajt nap nap után láthatjuk.
E pestis ellen mi a védelem? Kiirtani teljesen erőnkön
túlmegyen. Mégis van egy ritka szer ellene: a bolondok
legyenek bölcsek! De lám, sohasem válnak olyanokká,
soha nem értik meg a dolgok becsét. Szemük lecsukva,
nem az eszük, hitványságot dicsőítnek mindörökké,
mert a jót soha föl nem ismerték.
Az ember tehet, amit akar, de nem akarhat úgy, ahogy
neki tetszik.
Az egészség nem minden, de az egészség nélkül
minden semmi.
Egyéniségünk háromnegyedéről lemondunk, hogy
hasonlíthassunk másokhoz.
Aki azt akarja, hogy ítélete hitelre találjon, mondja ki
azt hidegen és indulat nélkül.
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A jelen soha ki nem elégít; a jövendő pedig
bizonytalan, és a múlt visszahozhatatlan.

ami lényegtelen és zavaró. A jelen, amely híjával van
ennek az előnynek, mindig fogyatékosnak tűnik fel.

Szilárdabb jellem kell ahhoz, hogy visszavonjunk egy
téves nézetet, mint ahhoz, hogy megvédjük.

Egyéni életünk lefolyása és eseményei, igazi
értelmüket és összefüggésüket tekintve, durvább
mozaikművekhez hasonlíthatók. Ameddig közvetlenül
ezek előtt állunk, nem igen ismerjük föl az ábrázolt
tárgyakat, s nem vesszük észre sem jelentőségüket,
sem szépségüket: mind a kettő csak bizonyos
távolságban tűnik szembe.

Egész életünkön keresztül mindig csak a jelent
birtokoljuk és sohasem többet. A különbség csak az,
hogy eleinte hosszú jövőt látunk magunk előtt, a vége
felé pedig hosszú múltat magunk mögött.
Általában tanácsosabb, ha azzal mutatja ki eszét az
ember, amit elhallgat, mint azzal, amit elmond.
Nyerni fogunk rajta, ha élvezeteket áldozunk föl, hogy
fájdalmakat kerülhessünk ki.
Megbocsátani és felejteni annyi,
tapasztalatokat az ablakon kidobni.

mint

becses

Vannak pillanatok az életben, amikor minden külső ok
nélkül, hanem inkább a fogékonyságnak belülről
kiinduló és bizonnyal csak fiziológiailag magyarázható
fokozódása folytán, a környezetnek és a jelennek
érzéki felfogása a világosságnak magasabb és ritka
fokára emelkedik, miáltal ilyen pillanatok utóbb
kitörölhetetlenül bevésődnek emlékezetünkbe, s egész
egyéniségünkben fönnmaradnak, anél-kül, hogy
tudnánk, miért vagy hogy miért éppen ők a hozzájuk
hasonlóknak annyi ezreiből, hanem inkább egészen oly
véletlenül, mint egész kihalt állatfajoknak egyes, a
kőrétegekben fönnmaradt példányai,
vagy mint azok a rovarok, amelyek
valamikor
egy
könyv
becsapása
alkalmával véletlenül összenyomódtak.

Aki rajta akarja magát kapni, hogy milyen érzülettel
viseltetik igazán valaki iránt, arra figyeljen, hogy
milyen benyomást tesz rá egy tőle postán érkezett
váratlan levél, mikor először megpillantja.
A teljesületlen kívánság okozta kín kicsiny ahhoz
képest, amelyet a megbánás okoz: mert amaz a mindig
kérdéses, beláthatatlan jövő előtt áll, emez a
visszavonhatatlanul lezárt múlt előtt.
A jellem ugyan teljességgel következetes és
összefüggő, de valamennyi tulajdonságának gyökere
sokkal mélyebben van, semhogy szórványos adatokból
meg lehetne határozni, hogy melyek azok, amelyek
adott esetben egymással együtt léphetnek fel vagy
sem.
A remény egy esemény óhajtásának összecserélése
ennek az eseménynek a valószínűségével.

A térben a távolság mindent megkicsinyít, mert mindent összehúz, minek
folytán a hibák és fogyatkozások
eltűnnek, miért is kicsinyítő tükörben
vagy a camera obscurában minden
sokkal szebbnek jelentkezik, mint a
valóságban. Éppen így hat az időben a
múlt: a rég elmúlt jelenetek és
folyamatok a szereplő személyekkel
együtt gyönyörűeknek tűnnek fel az
emlékezetben, mert ez mindent elrejt,
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Ösztönszerűleg inkább hajlunk a reményre, mint az
aggodalomra - amint szemeink is maguktól a
világosság felé fordulnak, nem a sötétség felé.

mereven és megkövülve állnak ott, ahol csak az
irodalmi őslény-kutató szemléli őket.
Bármennyire gáncsolják is a büszkeséget és
bármennyire költik is rossz hírét mindenfelé, mégis
úgy sejtem, leginkább olyan emberek teszik ezt, kiknek
nincs semmijük, a mire büszkék lehetnének.
Nem az tesz boldoggá vagy boldogtalanná, a mik a
dolgok objektíve és valóban, hanem az, hogy mi ránk
nézve, a magunk fölfogásában...
Nyissunk [...] kaput a vidámságnak, bármikor köszönt
is be - mert sohasem jön rosszkor - a helyett, hogy mint
gyakran tenni szoktuk, fontolgatnók, bebocsássuk-e,
előbb meg akarván győződni róla, vajon van-e
csakugyan
okunk
minden
tekintetben
megelégedettnek lenni; vagy, mert félünk tőle, hogy
komoly elhatározásunkban és fontos gondjainkban
megzavar; pedig a mit ezekkel javítunk meg, nagyon is
bizonytalan, míg a vidámság mindig közvetlen
nyereség.
Akik buzogva és sietve igyekeznek vitás kérdéseket
tekintélyek idézésével eldönteni, tulajdonképpen
boldogok, ha hiányzó eszük és belátásuk helyett
idegeneket hadakoztathatnak.
Az emberi tudás minden irányban beláthatatlan és
annak, ami egyáltalán tudásra méltó volna, egyetlen
egy se tudhatja még ezredrészét sem.

Az a kívánság, mely mindenkiben él, hogy halála után
emlékezzenek reá, s amely a nagyra törőknél a
dicsőség vágyává fokozódik, úgy tetszik nekem, az
élethez való ragaszkodásból származik, amely, ha a
való létezésnek minden lehetőségétől elvágva látja
magát, most a még egyedül lehetséges, bárha csak
ideális létezés, tehát árnyék után nyúl.
Miként a föld rétegei sorozatosan őrzik meg elmúlt
korszakoknak élőlényeit, úgy a könyvtárak polcai
sorban elraktározzák az elmúlt tévedéseket és azoknak
fejtegetéseit, amelyek, mint amazok, a maguk idejében
igen elevenek voltak és sok zajt csaptak, most azonban

Az összes emberi tudás legnagyobb része mindig csak
papíron,
könyvekben,
az
emberiség
e
papírosemlékezetében létezik.
Életük rövid idejéhez úgy aránylanak a nagy
szellemek, mint nagy épületek a szűk térhez, melyen
állanak. Nem látni ezeket az épületeket teljes
nagyságukban, mert túl közel állunk hozzájuk;
ugyanennél az oknál fogva nem vesszük észre ama
nagyságokat sem; de ha egy évszázad fekszik közben,
akkor megismerjük és visszakívánjuk őket.
A míg valamely veszedelmes dolognak kimenetele
csak kétséges még, a míg megvan még annak
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lehetősége, hogy az szerencsés is lehet, gondolnunk se
szabad csüggedésre, hanem csak ellenállásra; mint a
hogy az időjáráson sem szabad kétségbeesnünk, a míg
csak egy kék folt is van az égen.
Állandóan szemünk előtt kellene tartanunk az idő
hatását és a dolgok változandóságát, és ezért
mindennél, a mi most történik, azonnal annak
ellenkezőjére kellene gondolnunk; tehát élénken
megjelenítenünk szerencsében a szerencsétlenséget,
barátságban az ellenségeskedést, szép idő mellett a
rosszat, szeretetben a gyűlölséget, bizalomban és
őszinteségben az árulást és épp így viszont is. Ez
maradandó forrását nyitná meg az életbölcseségnek,
mert mindig körültekintőek maradnánk és nem
csalódnánk olyan könnyen.

azt
csak
az
visszapillantás.

egésznek

összefüggésére

való

Mint a hogy a munkás, a ki valamely épület
fölépítésében segédkezik, az egésznek tervét vagy nem
ismeri, vagy az legalább nincs mindig szeme előtt, úgy
van az ember is egész élete folyásával és annak
karakterével, miközben életének egyes napjait és óráit
morzsolja.
Képzetem a világ: - olyan igazság ez, amely minden
élő és megismerő lényre érvényesen vonatkozik (...)
Minden, ami valaha csak volt vagy valaha lehet a
világon, kikerülhetetlenül hordozza ezt a szubjektum
általi meghatározottságot, és csak a szubjektum
számára létezik. A világ képzet.

Bármilyen formát öltsön is az emberi élet, elemei
mindig ugyanazok és ezért lényegében mindenütt
ugyanaz, akár a kunyhóban vagy a fejedelmi udvarnál,
akár a kolostorban vagy a hadseregben.
Ha azt gyanítjuk valakiről, hogy hazudik, tegyünk
úgy, mintha elhinnők: akkor vérszemet kap, még
nagyobbat hazudik és leleplezi magát.
Ha valami beszélgetésnek, melynek fültanúi vagyunk,
képtelenségei bosszantani kezdenek, gondoljuk
magunkban, hogy az valami vígjátéki jelenet két
bolond között.
Mint a papírpénz az ezüst helyett, úgy vannak
forgalomban a világban igaz tisztelet és igaz barátság
helyett annak külső nyilvánításai...
A legtöbb ember annyira szubjektív, hogy voltaképpen
semmi más sem érdekli, csakis ő maga.
Szerencsétlenség esetén, ha az már bekövetkezett, tehát
többé meg nem változtatható, még gondolnunk sem
szabad rá, hogy másképp is lehetett volna; még
kevésbé arra, miképp háríthattuk volna el: mert éppen
ez növeli fájdalmunkat a tűrhetetlenségig...
Hogy mi lett belőle, azt csak az eredmény mutatja
meg; és hogy miképpen és minek a segítségével lett,
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A voluntarizmus Schopenhauer és Nietzsche
munkássága

K

épzeljünk el egy olyan világot, ahol bármi
lehetséges. Képzeljük el, hogy a természet
törvényeit, az erkölcs kötöttségeit végtelenül
szubjektíven értelmezzünk. E világban nincsen
determinizmus. Az ember csak önmagát irányítja. Ez a
világ a voluntarizmus világa.
A voluntas latin szó jelentése: akarat, vágy. Ahogy Will
Durant jellemzi a Filozófia története című könyvében,
a voluntarizmus egy olyan doktrína, ahol az akarat a
legalapvetőbb faktor az univerzumban és az emberi
életben. A voluntarizmus szöges ellentétben áll a
determinációval vagy a fatalizmussal. Azt mondja ki,
hogy az akarat a lét alapelve, és nem valami külső
mozgató vagy rajtunk kívülálló faktor. Az első
voluntaristának tartott filozófus Arthur Schopenhauer
volt.

Schopenhauert a pesszimista filozófusnak nevezik
részben tanai miatt, részben életvitele miatt. Ugyan jó
módú családból származott és iskolákat is végzett, de
apja korai halála és anyjával való már-már gyűlöletté
fajult viszonya örökre rányomta bélyegét az életére.
1788-ban született Lengyelországban, Danzig
(Gdańsk) városában. A poroszok elől a
családja Németországba költözött, ahol
kisebb-nagyobb megszakítássokkal élete
végéig élt. Anyjával való viszonyának
köszönhetjük filozófiáját a női nemről. A
kettejük kapcsolata annyira megromlott apja
halála utána, hogy nem is beszéltek.
Schopenhauer szerint a világ képzetként (A
valóság tárgyainak, jelenségeinek érzékileg,
gondolatilag általánosított, szemléletes képe,
emlékképként való felidézése akkor is, ha
azok a felidézés pillanatában nem hatnak
érzékszerveinkre.) hat ránk. A világ dolgai
csak oly módon adottak, ahogy a szubjektum
számára képzetként lecsapódnak. A világ
objektumokra és szubjektumokra szétváló
képzet, ami különböző fokon és módon
ismerhető meg. Az ember kétféle módon
tapasztalhatja meg magát: mint objektumot és
mint akaratot (objektumként a megismerés
által, akaratként az érzések által). Az akaratra
nem hat az ok, független a tértől és az időtől.
Viszont itt jön a csavar, Schopenhauer szerint
az élettelen természet, a növény és állatvilág
és az ember mind az akarat objektivációi,
tehát a világ valójában nincs, csak az létezik amit az
ember „teremt” magának.
Vallási nézetei összhangban álltak filozófiájával.
Ateista volt, nem hitt semmilyen külső, befolyásoló
erőben. Sokkal inkább egy teljes megnyugvásra, egy
nirvánaszerű állapot elérésére ösztönzött.
Pesszimista filozófusnak tartják, mert úgy vélekedett
az életről: „Az élet nem arra való, hogy élvezzük,
hanem hogy átessünk rajta és befejezzük”.
Megnyugvást mindössze a művészetben, a zenében
lehet keresni, ami szerinte csak egy „múló álom”.
Nőkről írott művében (Über die Weiber) kifejezte,
hogy a nő természetnél fogva engedelmességre
teremtett. A férfiaknak való engedelmességre.
Elutasított bárminemű egyenlőséget a két nem között.
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Az alábbi idézetek lehet, hogy ismerősek:
„A szerelem vak, a barátság pedig behunyja a szemét.”
„Minden sorsdöntő dolog a "csakazértis"-ből jön létre.”
„A férfi boldogsága: "Én akarok!", a nő boldogsága: "Ő
akar."”
„Hit: nem akarni tudni, mi az igazság.”
„Ami nem öl meg, az erőt ad.”
„Isten halott! És mi öltük meg őt!”
És még számtalan szólást tulajdonítunk neki, jól
példázva filozófiáját. Friedrich Nietzsche német
filozófus, egyetemi tanár, költő, író és zeneszerző. Az
egzisztencializmus előfutára, műveire Schopenhauer
volt
legnagyobb
hatással.
1844-ben
született
Németországban.
Protestáns
lelkészcsaládból
származott. Korának legnagyobb ateistája, még a
mai napig hat az ateizmusra. Kölyökzseninek
tartották, híres iskolákban tanult. Élete során Németországban és Olaszországban élt. Ám az 1900as évekre megőrült. Szifiliszben szenvedett, ennek
következtében az elméje megroggyan. Utolsó
levelit „megfeszített” néven írja alá. Schopenhauer
filozófiáját továbbgondolva, már akkor sem békélt
meg a schopenhaueri akarat fogalmának statikus
'voltával' - jelesül később azt veti szemére
Schopenhauernek, hogy nem adott magyarázatot
az akarat fogalmára, hiszen az akarat magában már
valami után való akarat, amelyet Schopenhauer
sem tagad. Ő ezt az akaratot hatalom utáni
akaratnak nevezi el. Nietzsche alkotói pályája 3
szakaszra osztható. Az első periódust egy nagyon
frappáns nevű mű indít: A tragédia születése. Erre
a korszakára a Dionüszosz - Apollón ellentét volt a
jellemző. Szerinte a képalkotásban két meghatározó
érték van - az álom (Apollón) és a mámor
(Dionüszosz). Apollón felsőbbrendű volt és
szerinte a sikeres az, ha Dionüszoszt el tudja az
egyén nyomni magában.

követelményt,
törvényt
tagad.
A
cselekvés
hiábavalóságát, a lét teljes értelmetlenségét, az emberi
haladás hiányát hirdeti. Ő a nőt nevezi egy potenciális
nihilistának, azt tartja, hogy nincs szerkezet vagy cél e
világon, csak amit mi adunk meg.
Harmadik periódusában fogalmazza meg az
Übermensch elméletét. Szerinte nekik – emberfeletti
embereknek - kell a csordanépet terelni. Ezt az
elméletet alaposan megcsonkítva vették át a nácik.
Nietzsche azt mondja, hogy az übermenschek szellemi
arisztokráciát élveznek, nem történelmit vagy fajit.
Szerinte nem faj, hanem értelem árán emelkedhet
valaki fel. Ez egy nagy különbség az árja elmélettől.
Azt is mondja, hogy az übermenscheknek nem
szükséges vallás, ők a nélkül is tudnak individuális
életet élni, a vallás csak a csordanép akaratának
egységesítésére szolgál.

Második periódusa ateizmussal foglalkozik. Itt írja
le,
hogy
Isten
halott.
Kiábrándul
a
kereszténységből és azt tartja felelősnek, hogy az
emberek „elpuhultak”. Foglalkozik a nő és a férfi
viszonyával. Azt írja, hogy a férfiak rontják meg a
nőket. Valamint itt megfogalmazza a nihilizmus
tanát. A nihilizmus társadalmi értékeket, és
normákat, minden elvet, szabályt, erkölcsi
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Írta: Rápli András

A tudat legnagyobb
titka: az emlékezet

A

mai alkalommal egy olyan témát járunk körül a
tudat
szempontjából,
ami
az
egyik
legrejtélyesebb dolog, amivel az ember a léte
során találkozhat, s ez pedig az emlékezet. S miért
mondom, hogy ez az egyik legnagyobb titka a
tudatnak, s miért van az, hogy ennek a megfejtésére
egy egész fejezetet kívánok szánni? Erre magatok is
válaszolni tudtok, ha belegondoltok, hogy mi is az
emlékezet. Ugye első megközelítésből erre egy nagyon
egyszerű választ tudtok adni, mondván: „ó, nincs
ebben semmi titok, semmi rejtély, az emlékezet
alapvetően nem más, mint a velem megtörtént
események
felidézésének
képessége.
Úgy
is
mondhatnánk, egy sajátos, bonyolult agyi működés
eredménye, ami eltárolja a már megszerzett
információkat,
amelyek
bármikor
szabadon
előhívhatóak ezekből a tároló fiókokból. Erre
bizonyíték az, hogy akiknek valamilyen módon sérül
az agyuk, azok sokszor elveszítik az emlékezetüket, de
nem is kell ehhez komolyabb betegség, mindenki
megtapasztalhatta már, milyen az, amikor „kiesik” az
emlékezete.” S amikor ezt a választ adod arra a
kérdésre, hogy mi az emlékezet, akkor ez a felszínen
kielégítőnek tűnik, de ez az elmélet pár nagyon fontos
elemet figyelmen kívül hagy, amit ha belekalkulálunk
a válaszba, már nem ennyire egyszerű a képlet. S akkor
nézzük, mik azok az elemek, amik a fenti
magyarázatba nem illeszthetőek bele. Nézzük először
is azt a kijelentést, hogy az emlékezet az általad
megtapasztalt dolgok felidézésének a képessége. Vagy
úgy is fogalmazhatnék, hogy a tanult dolgok
előhívásának a képessége. S akkor vizsgáljuk meg,
hogy mi a helyzet az emlékek azon sorával, amik nem
tartoznak ebbe a kategóriába, akkor hogyan lehetnek
mégis az emlékezet részei? S mik azok, amik nem

általad megtapasztalt vagy tanult dolgok, és te mégis
emlékezel rájuk; nos, van ilyen, tudsz ilyet mondani?
Gondolkozz egy kicsit, kérlek, egy olyan dologról van
szó, ami a nap minden pillanatában segít téged a
létezésedben, és mégsem tanult és megtapasztalt dolog
felidézése, de mindenképpen az emlékezet fogalma alá
sorolható jelenség! Nos, tudod, mire gondolok?
Ha nem, akkor segítek: ez nem más, mint az a fajta
emlékezet, ami alapján te tudod, hogy te ki vagy.
Bármilyen meglepő, ez nem egy tanult vagy
megtapasztalt dolog felidézése; s azt is megmutatom
mindjárt, hogy miért. Amikor reggel felkelsz, és
kinyitod a szemed, azonnal tudod, hogy ki vagy, és hol
vagy – így van? Azaz azonnal emlékezni kezdesz
ezekre a tényezőkre, eszedbe sem jut, hogy úgy
mondjam, kotorászni az emlékeidben az után, hogy jaj
ki is vagyok, és hol is vagyok – pár extrém esetet
leszámítva, ami szintén megmutat valamit ennek az
emlékezettípusnak a jellegéről. Tehát te azonnal tudod,
hogy ki vagy, és hol vagy – és ez nem csak a
hálószobádat és a pillanatnyi éntudatodat tartalmazó
tudás, hanem ennél sokkal, de sokkal összetettebb.
Mert te ekkor, ebben a pillanatban tudod még
mindezeken túl a következőket is: mi az anyanyelved,
mely országban élsz, hol dolgozol, van-e gyermeked,
avagy nincs, van-e párod, testvéred, szüleid; hol
nyaraltál három évvel ezelőtt, milyen autód van, és mit
ebédeltél a hétvégén. S sorolhatnám most még a
példákat attól kezdve, hogy tudod, ki az Amerikai
Egyesült Államok elnöke, valamint azt is, hogy ki írta a
Micimackót. S miért mondom, hogy ez egyrészt az
emlékezet kategóriájába tartozik, s miért mondom
mindeközben azt is, hogy ez nem egy megtapasztalt,
megtanult dolog felidézése benned? Mert csak gondolj
bele: mi a különbség a között, hogy tudod, hogy tél
vagy nyár van éppen; a között, hogy tudod, ki írta a
Karamazov testvéreket; s a között, hogy tudod, mi a
Pitagorasz-tétel? Nos, mi a három elem közti
különbség? Az, hogy tél vagy nyár van, az nem egy
valaha megtanult dolog, amit te most előhívsz a
magad számára ebből a valaha megtanult pontból – ez
látható. Mert az, hogy most tél van, az tulajdonképpen
nem egy tapasztalásra történő emlékezés, hanem az
egy jelen idejű tapasztalás. De miért mondom mégis,
hogy ez egyfajta emlékezés? Mert azt megtapasztalod,
hogy kint hideg van, és valami fehér hullik az égből.
Hisz azt, hogy ez a tél, azt te egy régebbi ponton –
most egyelőre nevezzük így – kapcsoltad ehhez, az
akkor megtapasztalt eseményhez, és akkor „tanultad
meg”, hogy ez a tél.
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„No, de most mondtál magadnak ellent; hiszen akkor,
lám, az hogy én tudom, hogy most tél van, az egy
tanult dolog előhívása, nem?”
Nem, és mindjárt meg is magyarázom, hogy miért,
csak nézzük meg a következő példát. Azt, hogy a
Karamazov testvéreket Dosztojevszkij írta, azt onnan
tudod, hogy ezt valaha megtanultad, így van? S ha
nem olvasod ki magát a regényt, akkor ez lényegében
nem jelent számodra többet, mint két információ
egymás mellé állítását; azaz hogy van egy regénycím
és egy író, és a kettőt te összekapcsolod. S ilyenkor, ha
valaki egy kvízműsorban felteszi a kérdést, ki írta a
fenti művet; akkor te rávágod az író nevét, így van? Ez
az az emlékezet, amit meghatároztunk a fejezet elején,
s amire én azt mondtam: az emlékezet ténylegesen
nem ez. Mert mi a helyzet akkor, ha olvastad ezt a
regényt, mondd? „Hát mi lenne, e két információ, azaz
az író és a regénycím mellé még társul maga a
regény, azaz annak a története, s ez is az
emlékezet részét képezi, immár egy hármas
információban.”

meg hétfő; és erre emlékezel, és ebből kikövetkezteted,
hogy akkor ma csak szerda lehet. Hopp, és itt talán
meg
is
tudtunk
ragadni
valamit,
amibe
belekapaszkodva el tudjuk kezdeni húzni magunkat
fölfele; ugyanis, mit állapítottunk meg? Hogy az, ha
azt mondom, ma szerda van, most tél van; az nem
fakad másból, mint abból, hogy emlékezem arra, hogy
tegnap kedd volt, és tegnap is tél volt, és ebből
következtetek arra, hogy akkor ma szerda van, és
bizonyára – az évszakot tekintve – még mindig tél.
Nagyszerű. Tehát idáig meg tudtuk állapítani, hogy az,
hogy tudod, hogy mi vesz körül téged egy adott
pillanatban, nem más, mint a múltban megtapasztalt
dolgok összességéből fakadó következtetés, így van?
Mert ki most az Amerikai Egyesült Államok elnöke?
Ezt csak onnan tudod, hogy a legutóbbi információd
ezt alátámasztja, azaz nincs egy olyan információd,
ami a legutóbb erről szerzett információdat cáfolná.

Jó, most még ezt nem cáfolom, menjünk csak
tovább! És mi a helyzet a Pitagorasz-tétellel? Az
milyen típusú emlékezet, ha ezt előhívod a
magad számára? Amikor azt mondom,
Pitagorasz-tétel, valami rémleni fog: „igen, van
ilyen és valamilyen háromszöggel kapcsolatos
tétel” – így van? Vagy az is lehet, hogy azonnal
tudod e kifejezés hallatán magát a képletet, és azt
is pontosan tudod, mit mutat meg ez a tétel. S
amikor én azt mondom: ez a három példa
pontosan megmutatja nekünk, hogy miért értitek
félre az emlékezet fogalmát – és miért mondom
azt, hogy az, hogy te tudod azt, hogy vagy, és ezt
el tudod az életed minden pillanatában helyezni a
magad valóságában, az az emlékezetnek egy
olyan módja, ami nem egy tanult dolog
előhívását jelenti –, akkor te most még nem
biztos, hogy átlátod, mire akarok mindezzel
kilyukadni.
Nos, akkor most nézzünk meg valamit, és akkor,
ha ezzel megvagyunk, azonnal át fogod látni
mindazt, amit a fentiekben megmutattam neked. Mert
ugye azt mondom, felkelsz, és azonnal tudod, most tél
van. Ez hogyan lehetséges? „Hát úgy – mondhatod
erre –, hogy tegnap is tél volt, meg tegnapelőtt is, én
erre emlékezem reggel, amikor tudom, hogy ma is tél
van.”
Vagy nézzük azt a példát, hogy felkelsz, és tudod,
hogy ma szerda van. Ez azért lehetséges – mondanád
erre te –, mert tudtad, hogy tegnap kedd volt, az előtt

Nos, és amikor azt keressük, hogy mi az emlékezet, és
én azt a tételt kívánom cáfolni, hogy valaha
megtapasztalt, vagy megtanult dolgok felidézésének a
képessége; akkor miért mondom, hogy ez ügyben egy
lépést előre tudtunk tenni? Azért, mert a tanult dolog
felidézése az egész egyszerűen egy passzív dolog,
nemde? Ha te megtapasztaltál egy élményt, mondjuk
azt, hogy halpucolás közben csúnyán elvágtad a kezed,
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akkor – ha ezt felidézed, és maga az emlékezet nem
más, mint ennek a tanult vagy megtapasztalt dolognak
a felidézése – akkor ezen az élményen a jelenben
semmi nem változtathat, mert ezt te csak „előhívod”.
Azaz egy múltbeli, már megtörtént dolgot, hogy úgy
mondjam, behúzol a jelenbe, így van? Ha te valamikor
megtanultad azt, hogy ki volt Napóleon, akkor azon,
hogy ki volt Napóleon, az, hogy te erre
„visszaemlékezel”, semmit sem változtat, mert a te
definíciód alapján az emlékezet egy általad megélt,
megtanult múltbeli dolog előidézése, felidézése. S ha
ezt nézzük, akkor most nézzük csak meg még egyszer,
hogy akkor mi a helyzet ezzel a „tudom, hogy ma
szerda és tél van” élménnyel? Ez mennyiben tekinthető
egy múltbeli dolog felidézésének?
„Á, értem már, mire akarsz kilyukadni! Azt akarod
most megmutatni, hogy az, hogy én mindig tudom,
hogy ki vagyok, és hol vagyok, az sosem egy állandó
dolog; azaz nem egy olyan fajta emlékezet, mint az,
hogy tudom, ki volt Napóleon, meg tudom, hogy
mennyi 2+2; hanem ez valami dinamikus dolog, ugye?
Mert amikor én tudom, hogy ma szerda van, akkor ez
igazából egy emlékezetből fakadó következtetés –
ahogy te is mondtad –, s ez voltaképpen nem más,
mint az emlékezetemnek köszönhető folytonossági
élmény. Ám ez nem mond ellent annak, hogy tudom,
hogy tegnap kedd volt, az maga az az emlékezés, amit
te cáfolni igyekszel, nem?”
Nem, mert te, amikor reggel kinyitod a szemedet, nem
arra „emlékszel”, hogy tegnap kedd volt, hanem azt
tudod, hogy ma szerda van, nem?
„Igen, de ezt épp azért tudom, mert emlékszem arra,

hogy tegnap kedd volt, nem?”
De, és ezzel el is jutottunk a lényeghez, figyelj. Te ma,
amikor kinyitottad a szemeidet, rögtön tudtál számos
dolgot magadról és a világról, így van? Emlékeztél, hol
van a fürdőszoba, így van? Emlékeztél arra, a tükörbe
nézve, hogy hogyan nézel ki, és nem ugrottál
meglepetten hátra meglátván önmagad tükörképét.
Tudtad, milyen úton kell menned a boltba, vagy
munkába; sőt, azt is tudtad, hogy milyen évszak van –
csak hogy most maradjunk a példánál. S mindez miért
van így? Mert mindaz, amit te tegnap megtapasztaltál,
az most is ugyanúgy van; azaz az emlékezetedet
alátámasztotta a valóság. És most jön a lényeg, figyelj!
Képzeld el, ha mindez fordítva történik: azaz felkelsz
az ágyból, de semmi sincs úgy, ahogy te erre
emlékszel! A fürdőszoba helyén egy dolgozószoba áll,
a bögréid helyén pléhvödrök állnak, az utak teljesen
más felé vezetnek, mint eddig; és tegnap, emlékszel,
sálat, sapkát vettél fel, mert annyira hideg volt, ám ma,
egy nappal később, már kora reggel a hőmérő több
mint húsz fokot mutat! Húha, a mindenit! – mondanád
erre te –, mi történt, valami nagy baj lehet velem,
semmire sem emlékszem! Még egyszer mondom, azt
fogod mondani: nem emlékszem a dolgokra; és nem
fogod azt mondani, hogy az emlékezetemhez képest
megváltozott minden – ezt hidd el. Abba gondolj bele,
hogy te pontosan emlékezel, mert megtanultad, hogy
ki volt Napóleon, így van? Nos, és egyszer egy
társaságban szóba kerül Napóleon. S a társaság
minden tagja lelkesen elemezni kezdi ennek a festőnek
a csodás műveit. S te ekkor megkérdezed: volt egy
Napóleon nevű festő is, mert te a hadvezérre
gondoltál. Milyen hadvezér? – néznek rád csodálkozva
–, mi csak egy Napóleont ismerünk, azt a csodás
szürreális festőt! S ahogy nézel rájuk
zavartan, még meg is kérdezik: biztos jól
vagy, és ne hozzanak-e neked egy pohár
vizet? S ekkor te még egyszer
megkérdezed, már sokkal bizonytalanabbul: ti tényleg nem emlékeztek
arra, hogy volt egy híres hadvezér, akit
Bonaparte
Napóleonnak
hívtak?
Tudjátok a jellegzetes kéztartásával, és a
nagy fekete kalapjában – ugye most csak
vicceltek? S ők tágra nyílt szemmel
néznek rád, és nem értik, miről beszélsz.
Mit fogsz gondolni? Hogy mindegyikükkel komoly baj van? Nem,
hanem azt, hogy vagy ugratnak téged,
vagy valami komoly baj van veled, és
bizony egy pillanatra meg tud egy ilyen
eset miatt fordulni veled az egész világ –
így van?
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S ezt a példát miért hoztam fel? Mert azt mondtuk, az
emlékezet az a megtapasztalt dolgokra való
visszaemlékezés – és erre mondtam én azt, hogy nem.
És akkor most látjuk is, hogy miért nem: mert az
emlékezés csak akkor nevezhető valós emlékezésnek,
ha a jelen pillanatba beilleszthető. Hiába emlékezel te
arra, hogy ki volt Napóleon, ha ezt az emléket a
jelenben nem támasztja semmi alá, akkor az valahogy
elveszíti a súlyát. Tégy egy próbát! Idézz fel az
emlékeid közül valamit, ami ott él elevenen benned, de
senki sem tudja most a jelenben ezt alátámasztani,
hogy valóban megtörtént. Senki és semmi; se fénykép,
se egy naplórészlet; semmi, csak benned él ez az
emlék, mégpedig elevenen ott él. Nagyszerű, és
idézd most fel ezt az emléket, amilyen életszerűen
csak tudod! Lásd magad ott abban a helyzetben;
próbáld meghatározni a tér elemeit, próbáld
felidézni a ruházatodat; keresd meg, hogy milyen
nap történhetett mindez; határozd meg, milyen volt
a frizurád akkor; és még azt is keresd meg az
emlékeid között, hogy milyen illatok, színek
jellemezték magát ezt a helyzetet – gyerünk, egy
picit merülj el ebben!

jelenben minden alátámasztja. Ám ha azt mondom,
hopp, nem is Dosztojevszkij írta, hanem Tolsztoj, és ezt
mindenki váltig állítja, akkor már nem is emlékezel
„jól”. S ha olvastad a regényt, akkor, amikor ezt
„felidézed” magadban, gyakorlatilag ezen emlékezet
révén te nem teszel mást, mint „behúzod” ezt a valaha
olvasott regényélményt a jelenbe, de ez nem lesz
azonos magával a regénnyel, hiszen az emlékezet
révén te nem fogod tudni azt szóról-szóra felidézni! És
amikor azt mondom, Pitagorasz-tétel, akkor akár
tudod, mit takar ez a fogalom, akár nem; az biztos,
hogy amikor te ezt felidézed, ezt csak a mostani
valóságod talaján tudod megtenni, pontosabban azért

Jó, és most, ha ezzel megvagy, én azt mondom:
amit felidéztél, annak a körülbelül 70 %-a nem
történt meg, nem valós, ahogy te mondanád,
egyáltalán nem „volt úgy”. Biztos az a ruha volt
rajtad? Biztos olyan volt a frizurád, és biztos, hogy
hétvége volt és nem épp csütörtök? Nem, nem
biztos, egyáltalán nem biztos, ennek az emléknek
számodra csak pár meghatározott eleme biztos. De
mi van akkor, ha az sem biztos, mi van akkor, ha ez
az egész emlék nem is volt, ezt te most
összekevered egy álommal. „Nem, az nem lehet,
mert ez ott történt a parkban, ami nem álom, hisz
ma is ott áll!” Hopp, megint a jelen, így van? Ha a
jelenben semmi, de semmi nem támasztja alá ezt az
emlékképet, akkor mi a bizonyíték arra, hogy te
erre visszaemlékezel? Megtanultál késsel-villával
enni, és minden egyes alkalommal te „emlékezel”,
amikor ezeket az evőeszközöket előveszed, és
rendeltetésszerűen használod, így van? De ez csak
addig érvényes és igaz, amíg ezt az emlékezést a
jelen alátámasztja, azaz ezen emlékezéshez mérten
más is úgy használja ezeket az evőeszközöket, mint
te. Emlékszel, amikor…? – kezdődik sokszor egy
kellemes beszélgetés, és azért olyan jó ezt játszani,
mert ott van a másik, aki azt mondja: naná, hogy
emlékszem, sőt még arra is, hogy… – és ez így
folytatódik, nemde? Csakhogy ennek az az oka,
hogy most a jelenben ez az emlékezet érvényes. Az,
hogy Dosztojevszkij írta a Karamazov testvéreket,
az addig valós emlékezés számodra, amíg ezt a
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tudod azt mondani, hogy emlékezem: mert most a
jelenben, a most megélt pillanatod szervesen
kapcsolódik ezen élményhez, és nem mond neki ellent.
Amikor azt mondom, az általánosan az emlékezetnek
tartott meghatározás első cáfolata az nem más, mint az
az átfogó valóság és én tudat, amivel te minden
pillanatodban rendelkezel; akkor ez csak akkor lesz
számodra érthető, ha mindezt
az idő szempontjából nézzük.
Ha ezt úgy nézzük, hogy te azt
mondod: az emlékezet az egy
múltbeli dolog felidézése a
jelenben; és én erre azt
mondom: nem, az emlékezet a
jelen kiterjesztése a múltra –
akkor látható, a kettő nem
hogy nem ugyanazt jelenti,
hanem két, egymásnak teljesen
ellentmondó
megközelítés
eredménye. Mert amikor te azt
mondod, az emlékezet az a
múltbeli dolgok felidézése a
jelenben, akkor ezzel tulajdonképpen akarva, akaratlanul, az emlékezetet a jelen
tapasztalásai fölé helyezed,
hiszen azt mondod: itt a
jelenem, amit én most megélek,
és itt van ez a múltbeli tudás
vagy tapasztalat, amit behozok, behúzok a jelenbe az
emlékezet által, és ott is érvényesnek tartok. De ez csak
akkor működhet így – mint azt a fenti levezetés során
megmutattam –, ha ez az emlék nem mond ellent a
jelenbeli tapasztalásaidnak. Tehát ha így nézzük az
emlékezetet, azaz azt mondjuk: egy múltbeli élmény
felidézése a jelenben, akkor azt kell mon-danunk, hogy
maga az emlékezés nem más, mint a múlt és a jelen
egyesítése, így van? Tehát nem létezik az emlékezés,
ha nem a jelenben jelenik meg, ez idáig világos. S
amikor én azt mondom, hogy az emlékezés a jelen
kiterjesztése a múltra, akkor én épp azt mutatom meg
ezzel a meghatározással, hogy a mindenkori jelen az,
ami meghatározza magát az emlékezést, és nem
fordítva. Hiszen amikor te látszólag bármire
visszaemlékezel, azt mindig a jelen talajáról teszed, és
sosem fordítva; azaz nem az emlékezés talajáról
határozod meg a jelened, még ha ez látszólag néha így
is van; de nem. Amikor te tudod ebben a pillanatban,
hogy ki vagy és hol vagy, az végeredményben nem
más, mint egyfajta olyan emlékezés, ami a jelenből
indul, és onnan nyúlik vissza a múltba egyfajta

folytonosságot és egységet létrehozva számodra. Mert
amikor azt mondod: ma szerda van, akkor igazából a
kiindulópont ez a mostani pillanat, és ebből vezeted
vissza a keddet és a hétfőt, és nem fordítva; ezt kell
megértened. Mert ha te annak a talajáról határoznád
meg, hogy ma milyen nap van, hogy visszaemlékezel
arra, hogy tegnap milyen nap volt és tegnapelőtt;
akkor ez azt jelentené, hogy a
jelened nem a jelenben van,
hanem a múltban.
S hogy ez érthetőbb legyen és
még közelebb jussunk így szép
lassan az emlékezet meghatározásához egy más perspektívából; abba gondolj bele,
hogy amikor te bármire
visszaemlékezel, akkor te ezzel
nem teszel mást, mint egy
egységet teremtesz önmagad
számára, azaz létrehozol a
múlt és a jelen között egy
olyan hidat, átjárót, ami ezt a
látszólag két különálló idősíkot
összeköti. S ugye az előző
fejezetben azt állapítottuk meg
közösen az időről, hogy az a
mozgás érzékelése a térben,
pontosabban a térbeli mozgás
révén létrejövő változás érzékelésének a módja. Ha ez
most így nem világos, kérlek,
lapozz
vissza
az
előző
fejezetre, ott ezt részletesen kitárgyaltuk. S amikor azt
mondom, az emlékezés lényegében a jelen kiterjesztése
a múltra, akkor ezzel a következőket mondom. Ugye a
múlt illúziója nem más, mint az általad érzékelt
változás egyik pontja. A jövő ennek egy másik pontja;
és a jelen meg az a pont, ahol ez a változás, hogy úgy
mondjam, ténylegesen megélhető. S ha visszakanyarodunk az előző fejezet példájához, azt is
mondhatnánk, hogy amikor te egy buszon utazol,
akkor számodra a múlt az a tájrészlet, amit magad
mögött hagysz ezen az úton; a jövő, amit magad előtt
tudsz; és a jelen, ahol magát a mozgást érzékeled – épp
e két tájrészlet között mozogva. S amikor én azt
mondom, maga az idő az a változás érzékelése a térben
a mozgás révén, akkor ezzel egy időben azt is
mondom, hogy a változás a létezésed érzékelése az idő
által; magyarán a létezésed – amiről a tudatod tudósít
téged – nem más, mint maga ez a változás,
pontosabban a változás érzékelése. De te igazából soha
sem azt érzékeled, hogy te magad változol – ugye erről
is beszéltünk az előző fejezetben –, hanem lényegében
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azt érzékeled, hogy hozzád képest változnak a dolgok;
hisz önmagad változásait te a jelenben nem vagy képes
meghatározni, csak a múlt és a jövő egyenesen. Mert
azt a jelenben tapasztalod meg, hogy kvázi a dolgok
nem mozdulatlanok körülötted; és ez gyakorlatilag
önmagad mozgásának a megtapasztalása abban a
térben, amiben mozogsz, a térelemek látszólagos
változása révén. Ám az, hogy mindez benned milyen
változásokat eredményez, azt a jelenben te soha sem
tudod megállapítani, csak a múlt és a jövő
tekintetében. Tehát míg azt érzékeled, hogy ahogy
mész az utcán, az látszólag mozog hozzád képest, azaz
„változik” az utcarészlet, amin haladsz (innen
érzékeled magát a mozgást); de azt, hogy te itt voltál,
és aztán ide kerültél és majd oda jutsz, csak a lineáris
időtengely alapján tudod megállapítani, mert a
mindenkori mostban te tulajdonképpen mozdulatlan
vagy.
S hogy jön mindez az emlékezethez? Nagyon
egyszerűen, és most meglátod, hogy minden –
egyelőre szanaszét álló – szálat összesodrunk, figyelj!

Te meghatározod magad a jelenben egy módon, ami
lényegében, hogy úgy mondjam, önmagában statikus,
mert a jelened nem tudósít semmi másról, mint arról,
hogy vagy; de ez így nem dinamikus, ezt neked is
érezned kell. Az teszi dinamikussá ezt a tapasztalást,
az teszi „élővé”, hogy úgy mondjam, hogy
folyamatosan mozogsz; azaz maga ez a jelen pillanat,
sorozatos múltbeli és jövőbeli pillanatok összeadódásának az eredménye. S miért mondom azt, hogy
az összeadódásuk eredménye? Mert gyakorlatilag ez a
múlt - jövő illúzió nem más, mint a te létezésednek,
hogy úgy mondjam, az iránya, a te mozgásodnak a
vektora, ha szabad magam így kifejeznem. Hiszen a
mozgás, ugye, csak valahonnan valahová történhet
valamihez képest. De ez csak egy térbeli meghatározás,
és az idő ennek a tapasztalásnak csak egy módja, és
nem meghatározó tényezője. S azt, hogy a múltad és a
jövőd összeadódása a térben a jelened, azt mit sem
bizonyít más jobban, mint az, hogy ha te mozogsz – és
azt mondtuk, hogy valahonnan valahová tartasz e
mozgás során –, akkor ez a mozgás tulajdonképpen
úgy értelmezhető számodra, hogy a térben az a pont,
amit elhagytál a mozgás során, és az a pont,
amit még nem érintettél, mindeközben
egyszerre egy időben van jelen, mint
számodra érzékelhető térelem; hiszen te ezen
mozogsz. És most a mozgást nem feltétlenül
kell lineárisan értelmezned, egy mozgás lehet
pontszerű is, avagy más módú, mint egyfajta
folyamatos lineáris mozgás, de most a
lényegen ez mit sem változtat. Mégpedig
azon, hogy a mozgásod során – mint azt már
említettem – te mindig valahol vagy, és ez
azért lehetséges, mert ez a „valahol” pont
valamihez képest létezik; s ez a „valamihez
képest” meg nem más, mint ahol épp nem
vagy. És az, hogy még nem vagy, avagy már
nem vagy, az lényegtelen a tekintetből, hogy
most nem vagy ott; tehát e térelem, ahol nem
vagy, határozza meg azt, ahol te vagy. S
amikor te egyfajta linearitás mentén
határozod meg a létezésed, azaz a mozgásod
irányát, magyarán a változást, akkor teljesen
természetes, hogy az, amit te már megéltél, és
még nem éltél meg, együttesen határozza
meg, amit most megélsz. S ha ebből a
szempontból vizsgáljuk, hogy akkor mi is az
emlékezet (de nevezhetjük bátran képzeletnek is, majd arra is kitérek, hogy miért),
akkor megállapíthatjuk – most még kicsit
sántikálva, de már a cél felé tartva –, hogy az
nem más, mint annak a képessége, hogy
abból a pontból, ahol most állsz, belásd
mindazon pontokat, ahol már jártál. Tehát az
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emlékezés e tekintetben nem egyfajta előhívása,
jelenbe húzása mindannak, ahol te már jártál; mert ez
egyrészt képtelenség, másrészt meg igazán nem mutat
meg így semmit; hiszen az emlékezés a jelenben lévő
tudat kiterjesztése a már bejárt, azaz múltbeli
tapasztalatokra. És mi a különbség a jelenbe való
behúzás és a jelen kiterjesztése között? Nagyon nagy.
Hiszen ha te egy múltbeli – azaz a teret alapul véve,
egy már bejárt – pontot be akarsz húzni a most megélt,
azaz a most számodra megtapasztalt pontba, az
egyértelmű, hogy nem lehetséges. Hiszen ha ez
lehetséges lenne, az azt jelentené, hogy nem te
mozogsz a térben, hanem az benned; mert valamit,
amihez képest te mozogsz, nem tudsz önmagadhoz
képest mozgatni – remélem, ez a kijelentés nem okoz
számodra felesleges fejtörést. Ám amikor azt mondom:
te a jelent képes vagy kiterjeszteni a múltra, akkor nem
a teret mozgatod, amiben te ténylegesen mozogsz,
hanem önmagad mozgatod továbbra is e térhez képest,
csak nem, hogy úgy mondjam, horizontálisan, hanem
vertikálisan. Mert az emlékezés révén te nem teszel
mást, mint a te folyamatosan mozgó és változó
tudatodat kiterjeszted egy olyan pontra, aminek révén
ezt a mozgást te most nem a maga linearitásában,
hanem egyidejűleg érzékeled. Amikor azt mondod,
hogy ma szerda van, hogy Dosztojevszkij írta a
Karamazov testvéreket, és hogy van olyan, hogy
Pitagorasz-tétel; akkor te gyakorlatilag egyfajta
egyidejűséget hozol létre a jelen és a többi idősík
között. Mert a szerda csak a kedd tekintetében
érvényes, így van? Dosztojevszkij és az ő csodás
regénye csak a jelenben nyer számodra értelmet, ha
bármilyen formában te most képes vagy ezzel
találkozni, illetve a Pitagorasz-tételt is csak a mostban
tudod megérteni, avagy felidézni, hogy az mit is jelent.
De ezek a dolgok: a kedd, vagy a „tegnap is hideg
volt” tudásod; a Karamazov testvérek, és a Pitagorasztétel, az mind a múltadból fakad egy olyan módon,
hogy számodra a jelenben is értelmezhető. Tehát ezt
megfogalmazom még egyszer, hogy biztos megértsd:
amikor te bármire emlékezel, azt mindig kizárólag a
jelen talajáról teszed. És ez nem jelent mást, mint, hogy
maga az emlékezés az nem egy múltbeli dolog
felidézése, hanem a múlt és jelen egyidejű érzékelési
képessége. S amikor azt mondjuk, a lineáris idő
egyfajta olyan illúzió, ami a te valóságértelmezésedet
most egy módon meghatározza, de ez belőled fakad, és
nem egy rád ható törvényszerűség; akkor ennek a
legláthatóbb jele épp az emlékezetben rejlik: hiszen
épp az emlékezet az, ami számodra ezt a linearitást
képes feloldani. S ha belegondolsz, hogy az, amire azt
mondod: „emlékezet”, az az, ami téged ebben a
lineáris idő illúzióban tart; akkor el kell tényleg
csodálkoznod, hiszen pont az a dolog tartja fenn

számodra ezt az illúziót, ami alapjában véve feloldja
ezt benned – hát nem furcsa? Mint a saját lábát a
kezeivel mozgató ember képe, olyasmi ez; mert ha ezt
a titkot meg tudod fejteni, hogy mindez hogy
lehetséges;
nos,
nagyon
messzire
mutató
következtetéseket tudsz ennek talajáról majd levonni
önmagadra nézve. Ugyanis, ha azt most már kezded
megérteni a közös gondolkodásunk révén, hogy maga
az emlékezet csak a jelenbe ágyazottan értelmezhető,
érzékelhető és meghatározható, akkor azt is meg kell
értened, hogy miután számodra látszólag az emlékezet
a múltra irányul, akkor ezáltal azt is mondhatjuk, hogy
számodra a múlt csak a jelenben érzékelhető,
értelmezhető és meghatározható. S eddig ezzel minden
rendben is lenne, ha nem hinnéd azt, hogy lényegében
az a múlt, amit te a jelenben értelmezel, érzékelsz és
meghatározol, az önmagában, e jelentől függetlenül
képes létezni, azaz akkor is „van”, ha épp nem
érzékeled a jelenben. De ez nincs így, és épp ezt
mutatja meg számunkra az, amire azt mondtam: az
emlékezet most elfogadott és általános meghatározását
cáfoló tény – s ez pedig a te tudatod, ami tudja ki ő, és
hol van. Mert ez csak a jelenben létezik, a te tudatod
arról, hogy ki vagy, és mi az a valóság, ami téged
közrefog, egy olyan változó önreflexió, ami csak a jelenben megélhető számodra. Ám nem alkotja ezt a
jelenbeli tudatot semmi, de semmi más, mint múlt és
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jövő összessége. A te tudatod önmagában a jelenben
nincs, a jelen számodra nem más, mint múlt és jövő
összessége; és ha ezt megérted, akkor már azt is
megérted, hogy az emlékezés az gyakorlatilag a
tudatod tudata önmagáról. Azaz az emlékezés alkotja
azt a tudást magadról, ami a mostani tudatod
tudatosságát képezi; ami nem egyenlő ezzel a tudattal,
ez csupán a tudatnak egy fajta meghatározása. Mert a
tudat nem más, mint az „én vagyok” tudása, ami nem
tartalmaz,
hogy
úgy
mondjam,
semmiféle
részletezettséget erre az „én vagyok”-ra nézve. S a
tudatosságod meg önmagában ennek a tudatnak a
tudata egy olyan módon, ami már részletezi ezt a
tudatot, mégpedig a tudati mozgás révén; ami mindig
a
térelemek
egymáshoz
képest
differenciált
rendszerének a következménye. S amikor azt
mondom, a jelenbeli tudatosságod (amiről már
láthatjuk, hogy nem más, mint a tudatod változásainak
az érzékelési képessége a térben az idő által) az a
jelenben nem létezik – mert ez múlt és jövő összessége
a jelenben –, akkor lassan el is érünk az emlékezet
megfejtéséhez. Már csak ezt a kis sántikálást kell
kiküszöbölnünk, ami abból fakad, hogy jelen
pillanatban számodra az emlékezés nem hordozza
magában a jövőt – így van? Mert emlékezni te a múltra
tudsz; gondolod most te – de ez nincs így. Az
emlékezetet egyidejűleg irányul múltra és jövőre, ez
nem is lehetne másként, hiszen e kettő – a múlt és jövő;
azaz a még be nem járt térelem, és a már bejárt –
együttese alkotja számodra a tudatosságodat a jelenben.
S ha létezik emlékezet a múltra vonatkoztatva, akkor
kell, hogy legyen a jövőbe is; hiszen csak így vagy
képes meghatározni magad a térben, és ezáltal az
időben.

válasz erre egyszerű: úgy, ahogy a múltadra. Hogyan
emlékezel a múltadra? Hogy felidézed, azaz
kiterjeszted a jelened rá, így van? Azaz abból a
pontból, ahol most állsz, rálátsz azokra a pontokra, ahol
már jártál. S ha erre képes vagy – mert ugye erre képes
vagy –, akkor ebből a pontból ugyanígy képes vagy
rálátni azon pontokra is a térben, ahol még nem jártál.
A különbség csupán annyi, hogy míg azokra a
pontokra, ahol már jártál, egyfajta szubjektív módon
tekintesz; míg, ahol még nem jártál, arra meg egyfajta
objektív módon. S ugye azt tudjátok, én a szubjektívet
és objektívet az alapján határozom meg, hogy melyik
számodra a valóságos, és melyik nem; és ennek
kapcsán – talán emlékeztek – azt mondtam: a
szubjektív valóság az, ami számodra a valóság, s az
objektív ehhez képest az illúzió, így van? S amikor azt
mondom: a múlt számodra most egy szubjektív
tapasztalás, míg a jövő objektív, akkor ez így is van; azt
éled meg, hogy a múlt már megtörtént, és valóságos,
míg a jövő meg egyfajta lehetőségek halmaza, és hogy
számodra ebből mi valósul meg, az egy illúzió jelen
pillanatban, mert majd csak akkor válik valósággá, ha
már megélted.

S mi alkotja a jövőbeli emlékezést? Hogy emlékezhetsz
arra, ahol még nem jártál, amit még nem éltél meg? A
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S mit szólnál ahhoz, ha mindezt megfordítanánk a
következőképpen? A múltad az, amit az emlékezet
révén a jelenben meg tudsz élni, ahogy te mondanád,
fel tudsz idézni, ezáltal objektivizálni. Hiszen az, hogy
a múltad az nem ütközik a jeleneddel, nem jelent mást,
mint egy számodra szubjektív valóság objektivizálása,
nemde? Tehát az, hogy te emlékezni tudsz, az egyfajta
objektív valóságteremtési aktus önmagad számára, ami
fenntartja számodra az objektív valóságot. S a jövő – ez
a számodra most csak egy lehetőséghalmaz – nem
élhető meg most a jelenben, mert ezt a jelen semmilyen
módon nem támogatja, nem támasztja alá. De azt
tudnod kell, ez a számodra most fiktívnek tartott jövő
ugyanolyan szerves része a jelenednek, mint a múlt;
hiszen, ha most elvenném a jövődet, hopp! – az azt
jelentené, te nem létezel tovább, így van? És ez a jövő
nem objektív, mert ez csak benned él egy
lehetőségként, amit nem az emlékezeted, hanem a
képzeleted révén tartasz életben. Akárcsak az
emlékezet esetében; te a képzeleted segítségével
folyamatosan kiterjeszted a jelened a jövőbe, különben
nem lennél képes létezni. Tehát, amikor te reggel
kinyitod a szemed és tudod, hogy mennyi 2+2; tudod,
ki volt Shakespeare; milyen nap és milyen évszak van
aznap, és hogy hol a teásbögréd, az csak azért
lehetséges, mert egyrészt ezt a jelen pillanatot
kiterjeszted a múltadba, azaz emlékezel; másrészt meg
azért, mert a jelen pillanatot kiterjeszted a jövőbe és
elképzelsz. Mert ha erre nem lennél képes, akkor nem
mondhatnád a múlt talajáról, hogy ma szerda van; sem
azt, hogy a bögrém ott van a harmadik polcon; se azt,
hogy felszállok a 8. 20-as buszra; erre csak azért vagy
képes, mert a jövőre kiterjeszted a jelened.
(ASG)
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Interjú Hannes
Böhringerrel

H

annes Böhringer (*1947) a kortárs német
filozófia jelentékeny alakja, aki hazájában a
művészetfilozófia élvonalbeli művelőjének
számít, de tanított az Egyesült Államokban, és
Párizsban is. Magyarul megjelent könyvei és számos
esszéje révén a hazai közönség előtt is jól ismert
(rendszeresen jelennek meg írásai a művészeti és
irodalmi, valamint építészeti lapokban is).
Magyarul megjelent könyvei:
-Kísérletek és tévelygések. A filozófiától a művészetig
és vissza. Bp., 1995.
-Mi a filozófia? Bp., 1999. (Kijárat Kiadó, megjelenés
előtt)
-Szinte semmi. Életművészet és más művészetek.
Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám
Budapest, 2006
„Szokás szerint rend van az íróasztalomon, a
szobában, ahol dolgozom, és tulajdonképpen az egész
lakásban is így van. Kezdetben, amikor még fiatal
voltam: kevés helyem, kevés pénzem, kevés dolgom,

kevés könyvem volt, sokkal könnyebben ment minden.
A szűkös körülmények rendre kényszerítenek. De a
rend nem marad meg. Elmúlik, eltűnik. Mindig újra
vissza kell hozni, elő kell állítani, vagy meg kell találni.
A rend a szokásokkal együtt észrevétlenül
megváltozik. Gondozás, rendrakás nélkül a szokások
és rendezettségek formátlanná válnak. Elhanyagoltakká lesznek. Ehhez járul még: mindenkinek
megvan a saját rendje és a rendmegőrzésének sajátos
módja. Ezt akkor venni észre, amikor az ember
másokkal együtt él, együtt dolgozik. Egyes
rendezettségek
olyannyira
öntörvényűek
és
mozdíthatatlanok, hogy nem illeszthetők másokhoz,
vagy ha mégis, akkor csak átmenetileg és nem
tartósan. Vajon nem szükséges-e, hogy a rend
kezdettől fogva közös és általános legyen? És egészen
különböző annak érzése is, hogy mikor válik a
zűrzavar uralkodóvá, és mikor ideje rendet rakni. Az
egyik ember állandóan rendet rak, de mindig csak egy
kicsit itt-ott. Így tartja a rendetlenséget elviselhető
keretek között. A másik hagyja megnövekedni, és
aztán nagy rendrakást és takarítást csinál. Az egyik
rendje a másik számára merő rendetlenségnek tűnik;
nem ismeri fel rendjét. A rendes ember rendje gyakran
pedáns és steril benyomást kelt, kényszernek hat,
amelynek aláveti magát, amelyhez másoknak is
igazodniuk kell. Az élet mérsékelt zűrzavarban áll
fenn, és elillan, ha rigiddé válik a rend. Mindig eljön a
pillanat, amikor az ember szeretne rendet rakni, sőt
kell is. Vége a télnek vagy egy életszakasznak.
Befejeződött egy munka. A maradványok és segédeszközök még szerte hevernek. A régit el kell rakni,
és teret kell engedni valami újnak. Össze kell rámolni.
Ami még mindig nem olyan súlyos, mint egy költözés:
a ki- és berámolás. Mit viszek magammal az új lakásba,
mit hagyok hátra, dobok ki? Az aktuálisan kellő és a
haszontalanná és értéktelenné vált, tehát kidobható
dolgok között vannak azok, amelyekről számos okból
nem akarok lemondani, mert még szükségem lehet
rájuk, és mert szeretem őket, és kedvesek nekem.
Emléktárgyak, öröklött dolgok, ajándékok. Ezeket el
kell rámolni. Mert csak az elrámolás során jutok ahhoz
a térhez, amelyre valóban szükségem van: játéktérhez,
a szabadság teréhez. Csak ez tér. Csak egy szabad
mozgással kitölthető térben tudok valamit kezdeni
összerámolt és elraktározott dolgokkal, és egyúttal
eltekinteni tőlük. De hogyan lehet ilyen teret nyerni,
így összerámolni? Mindent vissza a megszokott
helyére! Ámde hová az időközben hozzájuk
származott dolgokkal? A szerteszét heverő zűrzavar
ládákba rakása a padláson vagy a pincében csak a
rendetlenséget helyezi innen oda. Ha az ember
mindent eldob, ami nem fér bele a meglevő rendbe,
akkor túl sok értékes megy veszendőbe. Egy új
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rendhez hiányzik az idő. Attól is tartani kellene, hogy
semmit sem találnánk meg elég gyorsan, mivel a
megszokott dolgokat az ember a szokott helyükön
keresi. Így aztán a rendrakás többnyire összevisszaságra vezet: van, ami visszakerül régi helyére,
van, amit eldobunk, van, amit dobozolunk, és néha
nekikezdünk darabonként egy új rendnek. De sose
jutunk a végére. Rendszerint mellékesen csinálunk
rendetlenséget, a munka, a gazdálkodás, a lakáshasználat során. Rendszerint mellékesen össze is
rámolunk. De elsősorban is foglalkozhatunk ezzel:
hogy teret nyerjünk, hogy helyhez jussunk, játéktérhez,
a szabadság teréhez. Így ez építészet. Az építészet a jó
konyhaművészethez hasonlítható. A jó konyha nem
ünnepi ebédekből áll, hanem a hétköznapi
maradványkonyhából, az okos újrahasznosításból, az
egyszerű, könnyű ételekből, amelyek minden nap
élvezetesek. Az antik filozófiában diétának vagy
ethosznak, helyes életmódnak, jó szokásnak nevezték.”

HB:

A filozófiának ma számtalan jelentése, egymást
kölcsönösen kizáró értelmezése van, és még a
fogkefegyártók is saját filozófiával szeretnek
előhozakodni. Te mit tartasz filozófiának?

A concept art mellett engem mindenekelőtt a fluxus
fogott meg. A fluxus filozofikus humora miatt volt
fontos. A legmagasabb dolgok mellékes és csaknem
banális emlegetését és megjelenítését, a legmagasabbnak hétköznapivá, triviálissá átfordítását
nevezem filozofikus humornak. Ez magába foglalja a
fenségesnek triviálisba fordulását, majd pedig újra
visszafordulását a fenségesbe. Ezért törekszem magam
is a filozofikus humor stíluskevercsének buzgó
követésére.

HB:

Nem az akadémiai diskurzus zárt
kontextusában ténykedem. Számomra a
Düsseldorfi
Művészeti
Akadémiára
kerülésem
jelentette a fordulópontot: filozófiát nyílt mezőn,
kihívást a nyelvem számára. Már a tanulmányaim
idején
kezdtem
megszabadulni
mindenfajta
terminologikus nyelvtől. Ezt aztán tovább edzettem
a művészeti főiskolán. Abban érzem a magam
erősségét, hogy a filozófiát nyílt mezőn, szabadon
és védtelenül művelem, mindattól érintve, ami
körülvesz. Csak azt próbálom szavakba foglalni,
ami megszólít. Mivel nem rendelkezem egy
filozófiai iskola fogódzójával, sem pedig az
egyetemi társaság támasztékával, a nyelv adja az
egyetlen fogózót azon a senki földjén, ahol
tapogatódzom.
Ezért
aztán
számomra
a
legeslegvégső elkötelezettség a nyelv. Csakhogy a
nyelv, éppen a nyelv nem ad szigorú szabályokat.
Ezért aztán minden a szavak mérlegelésén és
latolgatásán múlik, nemcsak a fogalmakat, hanem a
metaforákat, a szóképeket is latra kell vetni. Ha
másokat hallok beszélni, vagy mások könyveit
olvasom, végső soron ez képezi az érvényesség
kritériumát: hogyan bánnak a nyelvvel. A nyelvben
nemcsak a szavakon múlik a dolog, hanem a
ritmuson is; a zenén.

A concept art volt a legnagyobb
felfedezésem
annak
idején,
amikor
elkezdtem filozófiát tanítani a Düsseldorfi Művészeti
Akadémián.
Ez
a
képzőművészeten
belül
képrombolással ért fel: konceptekre és nyelvi
kijelentésekre történő redukció volt. Természetesen a
művészek nem mondtak le teljesen az ábrázolásról;
például az üres falon géppel írott szövegek lógtak,
melyek a koncepteket írták le; a betű, a lexikon
esztétikája volt ez, mondhatni. És már látni lehetett,
hogy mindez majd száraz akadémizmusban fog
végződni, filozófiai laposságokban, amihez éppenséggel semmi szükség képzőművészetre. Aztán jött
a kurzusváltás: a vad festészet festőláza, az akadémiai
magasművészet átfordulása triviális művészetbe,
popkultúrába. A vad festészet a pop art tradícióját
követte, de nem volt olyan erős. Nem tudott új triviális
mítoszokat találni vagy kitalálni, melyek oly átütők és
nagy horderejűek lettek volna, mint Warhol CocaCola-dobozai.

Milyen művészet hatott rád a leginkább?
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Minek tekinted a magad tevékenységét?

HB:

A magamfajta filozofálást egy olyan
tradíció
részének
tartom,
amely
Németországban inkább elcsökevényesedett, vagy
egyáltalán nem is igazán művelték. Ezt Wilhelm
Dilthey- -Bernard Groethuysennek a tanára, akiről
disszertációmat írtam - legalábbis történetileg
feldolgozta; ez a görög-római életfilozófia tradíciója,
ami a francia filozófiában és pszichológiában elevenen
él tovább. Olyan filozófia ez, mely életfilozófiának
tekinti magát, filozófiának egy szabad mezőben, az
életen való keresztüljutás, az élet nyomorúságával
szembeni belső felvértezettség művészetének. A
filozófia ezt úgy nevezi: boldog élet. Ám boldogságon
az élet elkerülhetetlen boldogtalanságának elviselését,
méghozzá könnyűszerrel történő elviselését érti. Ennek
a filozófiának a magva a rendíthetetlenség és az
önuralom, a szenvedélyek, az affektusok fölötti uralom
képzete. Ennek azonban az az előfeltétele, hogy az
ember képes legyen ura lenni önmagának. A
keresztény gondolkodók az antik, pogány filozófia
elleni
támadásukat
éppen
erre
a
pontra
összpontosították, és kiemelték, hogy az ember
egyáltalán nem ura önmagának. A pszichoanalízis
igazolja ezt a diagnózist. Azok a filozófiai írók pedig,
akikhez én kötődöm, a francia moralisták, a
hősiességnek és a kudarcnak, a helytállásnak és csődöt
mondásnak, az ember, a modern szubjektum
nagyságának és nyomorúságának ezt a ellentétét
tematizálják.

Mi történik ma a filozófiában?
áttekinthető-e a mezőny?

Egyáltalán

HB:

A kortárs filozófia egyre kevésbé érdekel.
Azt olvasom, amit ajánlanak nekem, ami
megszólít, amitől indíttatást várok. Meg sem próbálok
áttekintést szerezni a filozófiáról és e filozófia
magaslatán lenni. Ez egyszerűen túl sok nekem. Túl
sokat kellene kóstolnom ahhoz, hogy kiderüljön, mi a
valóban tápláló belőle. Minél hosszabb ideig tanít az
ember egy művészeti főiskolán, annál inkább
meglazulnak az egyetemi filozófiához fűződő
kötelékek. Néha ettől rosszul érzem magam, és attól
tartok, hogy már teljesen elváltam a filozófiától,
fogódzójától és tartásától. Gyakran a beszélgetőpartner
is hiányzik, akivel megbizonyosodhatnék a filozófia
felől. Valójában inkább a tudományok és a művészetek
felé orientálódom, és megpróbálom filozófiai
dimenziójukat megragadni.
Hogyan helyezkednek el egymáshoz képest ezek a
területek? Mennyire átjárhatóak a határaik?

HB:

A művészet és a tudomány fogalmai
nagyon cseppfolyóssá váltak, és a filozófiát
is sokáig művészetnek tekintették. Ám a tudomány
velejében mindvégig megmaradt művészetnek, és úgy
hiszem, magvát tekintve a tudomány mindig filozófia
is. Csakhogy ehhez a maghoz alig férünk már hozzá,
mivel mindez nagyüzemmé vált. A művészet esetében
ugyanilyen átalakulás fenyeget, jóllehet a művészet
mindig
is
kisebb
üzem
volt,
és
személyesebben
üzemelt.
Nem
volt
olyannyira tömeges a képzés, és ezáltal
mindig vissza lehetett térni a művészet
velejére és egyúttal az absztrakció
magaskultúrájára,
onnan
pedig
a
figurativitásra, és mindenkor megvolt a
lehetőség pontszerű értelmezésére. A
filozófiában az antik filozófia mint
életforma-hagyomány
és
mint
ilyen
képzésforma megszűnt. Ez a forma csak
indirekt módon tanítható. Ugyanúgy, mint
ahogy végső soron a bölcsesség-hagyományt is csak közvetett módon lehet
tanítani. Már Szókratész is indirekt módon
kezdte tanítani; éspedig annak megfordításával, amit a filozófia jelent: éppen
hogy nem tudni azt, ami a jó, ami a
bölcsesség. Azóta, mondhatni, a filozófiának
már közvetett, reflektált a viszonya a
bölcsességhez.
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Számodra mennyiben jelentenek kihívást azok a
nagy átalakulások, amelyek körülöttünk zajlanak?

HB:

Röviden és tömören: az új elektronikus
médiumok filozófiát kívánnak: a distancia
pátoszát, távolságot. Védelmi vonalat kell felállítani.
Ekkor ugyanis kellő távolságot nyer az ember a
határok felismeréséhez. És ez számomra a filozófia
őseredeti feladatának tűnik: hogy felismerje a
határokat, hogy megkülönböztesse a határtalant a
behatárolttól,
valamint
hogy
összetévesztésük
lehetőségét felismerje - ami abban áll, hogy az ember a
behatároltat határtalannak, végtelennek tekintheti, és a
végtelent egy véges, például egy kép formájában
ábrázolja. Azt hiszem, hogy a művészet a filozófiához
hasonlóan - és a technikával, valamint a technológiával
ellentétesen - operál; hogy a művészet egy reflektált
észlelésmód, a reflexió egyik formája, egy olyan
távolságteremtés, ami már eleve távolságot feltételez.
A distancia a várakozás képességét, az ítélettel való
várakozni tudást jelenti; azt, hogy az ember ne hagyja
magát a sebesség szédületétől vezéreltetni.
Te hogyan teremted meg ezt a távolságot?

HB:

Azt hiszem, hogy a túl közelit illetően csak
tévedhetünk. Némi távolságból majd
láthatóvá válik, hogy mi volt a különös ebben a
korszakban; az, ami filozofálásunk formáját más
korokétól megkülönbözteti. A magam tevékenységében a philosophia perennis-re, a filozófia
tradicionális dolgának folytatására törekszem természetesen nem teljes szélességben, hanem azokkal
az instrumentumokkal, amelyeken játszani tudok. És
megpróbálok nem foglalkozni azzal, hogy ezek az
eszközök alkalmasak-e még ma is; hogy ezeknek az
instrumentumoknak van-e még hangjuk. A magam
részéről megkísérlem a legjobbat, és majd meglátjuk...
Ha elkezdik dramatizálni a helyzetet, én az
ellenkezőjére hajlok. Ha pedig ártalmatlan színben
tüntetik fel, akkor dramatizálni kezdem. Így hajlok
arra, hogy a technológiai-elektronikus forradalmat ne
vegyük olyan drámaian. Másfelől azt hiszem, hogy a
szovjet birodalom összeomlása, a Fal ledőlése egészen
jelentős esemény. Az a benyomásom, hogy életemben
először éltem át egy történelmi eseményt, amelynek a
következményeit még egyikünk sem képes a maga
teljességében felmérni. Számunkra, németek számára
sok minden megváltozott, és természetesen alatta
maradtunk azoknak a követelményeknek, melyeknek
meg kellett volna felelnünk.

HB:

Én a szkepszis szabályaihoz tartom magam.
A szkepszis elővigyázatos. Egyszerre két
úton megy: minden marad a régiben, minden változik.
Nincs semmi új a nap alatt, minden új. Egyrészt az
áthagyományozottra támaszkodom és figyelmen kívül
hagyom a változásokat - mint eddig, ezen túl is
ceruzával írok, és nem komputerrel -, és sok olyan
képződményre utalok, melyek minősége és tartóssága
éppen az időszerűtlenségükből fakad. Másfelől mégis
megengedek magamnak egy szabadon mozgó, körbe
forgó radarantennát. Próbálok minden lehetséges
eszközzel, régivel és újjal, zöld ágra vergődni. De az
ember nem képes mindenre; én nem vagyok gyors. Az
én képességem a lassúság. Ezért is méltánylom az
olyan régi erényeket, mint az állhatatosság és a
helytállás, a constantia és perseverantia, valamint a
nyúlról és a sünről szóló mesét, amiben a sün nyeri a
futóversenyt, mert a helyén marad.

A különféle új technológiák nemcsak a környezetet
változtatják meg, hanem az észlelés módját is,
aminek a következményei még fel sem mérhetőek.
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Mire irányul mostanában a radarantennád?

HB:

A
radarantenna
kérdésének,
mint
mindennek, két oldala van. Egyébként is az
a benyomásom, hogy folyvást ambivalenciákban
mozgunk, és a filozófia erőfeszítésének arra kell
irányulnia, hogy némi tisztázást vigyen végbe az
ambivalenciák tengerében. A radarantenna egyfelől
jelenti azt a törekvést, hogy az ember az idő
magaslatán legyen, mindenfajta rezdülést, ami a
levegőben van, regisztrálni tudjon. Másfelől jelenti a
divatosságot, a követését annak, ami éppen történik;
arról írni, ami amúgy is halmokban áll a pénztárnál amit az ember, önnön elszigeteltségénél és akadémikus
világidegenségénél fogva, még nem vett észre.
Hogy most mire irányulnak az antennáim? Az utóbbi
években filmekkel foglalkoztam, nem azért, mintha
egy másik műfajt akartam volna megismerni, hanem
azért, mert a mitológia témája érdekelt. A filozófiának
nemcsak a művészet és a tudomány irányába nyitottak
a határai, hanem a teológia felé is. A teológia
természetesen a tudományhoz tartozik. A keresztény
teológiában a demitologizálásnak, a „mítosztalanításnak”
kulcsszerepe
van.
Az
újramitologizálásnak és demitologizálásnak a váltakozása,
egyiptomi fogság a mítoszban és Izrael gyermekeinek
örökké tartó kivonulása Egyiptomból a pusztaságon, a
kijózanodás és a demitologizálás metaforáján át; nos ez
foglalkoztat engem aktuálisan.

egy gondolatom és egy kapcsolódása az életrajzomhoz,
az ifjúkoromhoz: a cowboy-film, a hős figurájával, az
angolszász lovagi hagyomány lovagias megmentőjével. És ezt a mitológiát egy másik mitológiában
látom demitologizáltan megjelenni: az úgynevezett
film noir gengszterfilmjeiben. A film noirt az
egzisztencializmus amerikai változatának lehet nevezni. Úgy tűnik, a velejében erősen teologikus
indíttatású, ami negatív teológia, egy Isten halála utáni
teológia. Sok mitológia van; a mitológiák burjánzanak ez alkotja lényegüket. A legtöbb mitológia, a science
fiction, a cyberspace, mindez nem érdekel engem
annyira, mint a western és a film noir.
A mitologizálás veszélye abban rejlik, hogy átcsúszhat
egy képvilágba. És e pontban találkozik a filozófia és a
bibliai hagyomány: a kép kritikájában, a kép
leértékelésében. Végső soron így kell értékelni a
művészetek platóni kritikáját is. A képtilalmat a zsidó
tradícióból ismerjük. Állandóan ki vagyunk téve a
mitológia veszélyének; még a tudomány is, sőt maga a
filozófia is. Az ész, az állam, a faj, a társadalom, az
önmegvalósítás stb. mitológiájának. És nem tudunk
megszabadulni a képektől. A nyelv telítve van
képekkel, melyek szuggesztíven hatnak, a reflexió
küszöbe alatt átjutva meggyőzik a tudatot. Tehát a
mitológiával való foglalkozás során tulajdonképpen
mindig is mítosztalanítás történik.

A legkülönbözőbb területeken látni mítoszok
keletkezését és szívós jelenlétét. Mire irányulnak
a te kutatásaid?

HB:

A felvilágosodás óta létezik egy új
mitológia
iránti
igény.
Annak
arányában, ahogy a régi mitológiától, a mítosztól
emancipálódott az ember, úgy kíván új mítoszokat.
Légyen az a fiatal Hegel és Hölderlin rendszervázlata vagy a klasszika-filológiai hagyományban Bachofen, Nietzsche, Walter F. Otto
mítosza, vagy akár Chamberlain-é, „A huszadik
század mítosza” minden borzalmas következményével egyetemben. Felfedeztem, hogy
létezik egy mitológia, amit fiatalon nagyon
kedveltem: a cowboy mitológiája. Az amerikai
mitológia egy új mitológia, és még mindig eleven,
az egész világra kiterjedő, mivel - e pontban megint
egyetemi éveim hegelianizmusa érvényesül Amerika korunk világtörténelmi győztese, és még
ma is az. Bármennyit beszéljenek is Japánról és a
növekedő ázsiai régióról, valamint az Egyesült
Államok hanyatlásáról, Amerika mitológiája még
mindig a világtörténelmi győztesé. Hirtelen támadt
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Korábban írtál olyan populáris műfajról, mint a
blues. Miért keltette fel az érdeklődésedet?

utazást, egyszersmind az otthonmaradást is, akárcsak
a gyerekszoba vesszőparipája: az egész világ bejárását.

HB:

Engem a pop érdekel. Azt hiszem ugyanis,
hogy kulcsfogalom a modern művészet
megértéséhez. A modern művészet egy krisztológiai
fordulatot valósít meg: a fennkölt stílus lentebbre
szállítását. Vagy másként: a lenti stílus magasra
emelését. Számomra ez adja a pop velejét. Ezért nem
szabad a popot lebecsülni. Olyan hagyománya van,
amely végső soron a bibliai irodalomig vezet vissza.
Régtől fogva ismeretes az úgynevezett kópé-regény, a
simplicisszimus, mely a hőst mintegy megfordítva,
mihasznaként, csibészként, csavargóként mutatja be. A
blues az Amerikába - egy új Babilonba - eladott feketék
siraloméneke. A szabadon engedett és ezáltal magukra
hagyott rabszolgák siraloméneke a jazz és a rhythm
and blues révén a világkultúra, a popzene alapvető
daltípusává válik. A fokozódó szekularizálódással
eltűnnek a vallás szigorú formái. Csavarogni kezd.
Művészetté válik. A művészet vallási formák és
funkciók sokaságát veszi át. A művészek ezt sokáig
elutasították, most azonban szeretnek ilyen teológiai
utalásokkal ékeskedni. Ebben a kötetlenség, a szigor
hiánya jelenti a veszélyt.

(1995- TJA)

Minden filozófusnak van vesszőparipája, írtad.
Téged hová visz a vesszőparipád?

HB:

A vesszőparipa számomra annak a pontnak
a megtalálását jelenti, amelyből kiindulva
minden irányban tisztázódást tapasztal az ember. És ez
a pont egyúttal nagyon személyes, gyermeki is. Egyre
inkább rájövök arra, hogy azok a témák, amelyekről az
embernek a legtöbb mondanivalója van, a
gyerekkorától kezdve foglalkoztatják. Azt hiszem,
ezért is ülünk még mindig valamilyen vesszőparipán,
csak nem vesszük észre, vagy szégyelljük, és nem
vesszük igénybe a tudományos, művészeti munkánkhoz. Én mindenesetre cowboyként ülök a
vesszőparipáimon, és meglovaglom őket, mint ahogy
Cézanne nap mint nap megfestette a Mont Sainte
Victoir-t. A vesszőparipa az, amit Ezra Pound, az
amerikai költő, vortexnek nevez: egy örvény, ami
mindent magába szív, mindent felfog, egy
radarantenna, mely nemcsak veszi, hanem értékeli és
átdolgozza, imaginálja és transzformálja a jeleket. Ha
az embernek van egy ilyen vesszőparipája, akkor
mindenhová ellovagolhat, méghozzá úgy, hogy
közben otthon marad; a másik kedvenc gondolatom:
az ember könnyű csomaggal utazzon. A magam
filozófiáját is így űzöm; ez nem olyan filozófia, amihez
tengerészláda kell, hanem olyan, amit még magam is el
tudok vinni, ami elviselhető és lehetővé teszi az
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Illusztráció: James „Dalek” Marshall

Könyvajánló –
Douglas Coupland:
X generáció

sivatagba,
hogy
történeteket
meséljenek,
és
valamirevaló mesévé változtassák az életüket....
***
„A periférián éljük kicsiny kis életünket; ide
szorultunk, és úgy döntöttünk, hogy egy csomó
mindenben nem akarunk részt venni. Csendet
akartunk, és megkaptuk a csendet. Hegekkel és
ragyákkal borítva jöttünk ide, és olyan görcsben volt a
vastagbelünk, hogy azt hittük, soha többé nem lesz
rendes bélmozgásunk. A szervezetünk abbahagyta a
működést, eltömítette a másológépek meg a hibajavító
folyadék meg a bankpostapapír szaga és a morogva
végzett, értelmetlen munkával járó stressz, amiért
vajmi kevés dicséretet kaptunk. Kényszeresen éltünk,
összetévesztve a vásárlást a kreativitással, dilibogyókat
szedtünk, és azt hittük, szombat estére elég annyi,
hogy kikölcsönzünk egy filmet. Most, hogy itt élünk a
sivatagban, minden sokkal, sokkal jobb.
(…)

E

hónapban ismét egy szépirodalmi művet
ajánlunk, egy olyan regényt, ami amellett, hogy
rendkívül jó stílusban íródott, segít az embernek
eligazodni önmagában. Afféle cselekménybe szőtt
aforizmagyűjtemény ez a könyv, de nem közhelyes
megállapításokkal teli, épp ellenkezőleg: az ember
legszívesebben elismerően kezet rázna a fiatal, kortárs
szerzővel, midőn letette a könyvet.

Andy, Dag és Claire Palm Springsben élnek, a sivatag
szélén, miután mindhárman otthagyták állásukat:
elegük lett a fogyasztói társadalomból, az értelmetlen
munkából, a juppikból, a marketingből, az erőszakos
reklámokból, az idióta főnökökből, a nagy cégek és a
politika gőgjéből, a szépség- és fiatalságkultuszból, s
most többnyire azzal töltik napjaikat, hogy történeteket
mesélnek egymásnak Texlahoma nevű mitikus
aszteroidáról, ahol mindig 1974-et írnak....Buckról, az
űrhajósról, aki kényszerleszállást hajtott végre
Texlahomán, és űrmérgezést kapott....Az Edward nevű
fíatalemberről, aki hosszú évekre bezárkózott a
könyvtárába, és nem tudja, mi történik a
világban....Mr. Takamicsiról, akinek a legértékesebb
holmija egy szégyentelen fotó Marilyn Monroeról....Egy hópehelyról, a kolibriszemű fiúról, a
gombafelhőről, a Linda nevű gazdag lányról, aki hét
éven át diétázik és meditál, és még sok minden
másról.... Mert Andy, Dag és Claire azért jöttek a

Na most, Martin, mint a legtöbb megkeseredett
exhippi, valójában egy juppi, és fogalmam sincs, mit
lehet kezdeni az ilyen emberekkel. És mielőtt visítani
kezdesz, hogy juppik nem is léteznek, nézzünk szembe
a tényekkel: igenis léteznek. Seggfejek, mint Martin,
akik verik a palávert, ha nem kapnak ablak melletti,
szövet-szalvétás asztalt az étterem nem dohányzó
részében. Androidok, akik sohasem értik a viccet, és
akiknek van valami rémület és gonoszság a lényük
legmélyén, olyanok, mint egy alultáplált csivava,
amelyik a csöpp szemfogát vicsorítja, és várja, hogy
pofán rúgják, vagy mint egy pohár tej, amit a sülő hús
lila rostjaira löttyintenek: a természeten elkövetett
erőszak. A juppi sohasem játszik szerencsejátékot, ő
kalkulál. Nincs aurája. Voltál valaha juppi partin?
Olyan, mintha egy üres szobában lennél: üres
hologramemberek sétálgatnak fel-alá, lesik magukat a
tükrökben, és titokban Binacra sprayt nyomatnak a
manduláikra, hátha csókolózniuk kell egy magukhoz
hasonló szellemmel. Egyszerűen nincs ott semmi.
(…)
Akkoriban depressziós diétán éltem – dilibogyók és
antidepresszánsok salátabárján. Szükségem volt rájuk,
hogy elűzzék a sötét gondolataimat. Meg voltam
győződve róla, hogy mindenki, akivel csak valaha egy
iskolába jártam, valami nagy dolog felé tart az
életében, én pedig nem. Hogy ők jobban élvezik az
életet, és több értelmet találnak benne. Nem tudtam
felvenni a telefont, úgy éreztem, képtelen vagyok
elérni a tévében látott emberek állati boldogságát, úgy-
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hogy már tévét se tudtam nézni; kiborultam a
tükröktől; elolvastam az összes Agatha Christieregényt; egyszer azt gondoltam, hogy elvesztettem az
árnyékomat. Robotpilóta vezette az életemet.
(…)

kezdenek beszélni az emberek, hogy ládaszám
pakolják be a makarónit meg a hamburgert a
garázsukba, és elhomályosodó szemmel emlegetik az
Utolsó Napokat, akkor azzal a lehető legvilágosabban
azt adják a tudtodra, hogy mennyire el vannak
keseredve, amiért nem úgy alakul az életük, ahogy
elképzelték.
(…)

Indulj tiszta lappal. Találd ki az életedet. Dobd ki a
ballasztot. Gondolj arra, milyen gyógyító hatású
lehetne, és van egy üres bungaló közvetlenül az enyém
mellett. Akár már holnap beköltözhetsz, és rengeteg
viccet tudok. – Lehet, hogy megteszem – mondta. –
Lehet. – Mosolygott, majd megperdült, és a családját
nézte, még mindig ott tetszelegtek és csacsogtak, most
éppen John Dillinger szerszámának a méretéről folyt a
szó, meg arról, hogy mennyire démoni Claire
mostohanővérének, Joanne-nak a telefonszáma – volt
benne három hatos egymás mellett –, és aztán megint
előkerült a Nostradamus nevű halott francia a
jóslataival. – Nézd csak meg őket, oké? És képzeld el,
hogy Disneylandbe kell menned az összes öcsikéddel
és húgoddal huszonhét éves korodban. El se hiszem,
hogy engedtem magam belerángatni ebbe. Ha a szél
nem söpri el ezt a helyet, fel fog robbanni csak attól,
hogy annyira ócska. Neked vannak testvéreid? Három
fiú és három lány, feleltem. – Akkor tudod, milyen az,
amikor mindenki kezdi undorító kis darabokra
vagdosni a jövőt. Istenem, amikor ilyesmikről
kezdenek beszélni – tudod, ezek a szexpletyók meg
világvégés hablatyok –, arra gondolok, vajon valójában
nem arra megy-e ki a játék, hogy szeretnének bevallani
egymásnak valamit. – Mit? – Hogy mennyire meg
vannak rémülve. Úgy értem, amikor komolyan arról

Rápillantottam, és azt mondtam Mr. Takamicsinek, aki
kifejezéstelen arccal várta a reakciómat, hogy „Hát,
hát”, vagy valami hasonlót, de belül közben egészen el
voltam képedve, hogy ez a fénykép, amely lényegében
csak egy vacak lesifotó, és ráadásul közölhetetlen, a
legértékesebb holmija. És aztán ellenállhatatlanul rám
tört valami. A fülemben zubogott a vérem, zakatolt a
szívem, verejték öntött el, és Rilke szavai jutottak
eszembe – az a gondolata, hogy mindannyiunkban van
egy levél születésünktől fogva, és csak akkor
olvashatjuk el a halálunk előtt, ha hűek vagyunk
önmagunkhoz. A fülemben lángoló vér azt súgta, hogy
Mr. Takamicsi valahogy összetévesztette a Monroefényképet a széfben azzal a bensejében lévő levéllel, és
hogy engem is fenyeget a veszély, hogy valami
hasonló hibát követek el. ... Egy nappal később a
repülőgépen megint Rilkére gondoltam. Csak a
magányos ember olyan, mint egy mély törvényeknek
alávetett tárgy, és ha kilép az éppen kezdődő reggelbe,
vagy kinéz az estébe, amely tele van történő dolgokkal,
és ha érzi, hogy mi folyik ott, akkor az egész helyzete
lehullik róla, mint egy halottról, bár az élet kellős
közepén áll.

Modus Vivendi Magazin 94

Két nappal később Oregonban voltam újra, az
Újvilágban, és nem kellett annyira zsúfolt levegőt
beszívnom, de akkor is tudtam, hogy még mindig túl
sok ott nekem a történelem. Hogy kevesebbre van
szükségem az életben. Kevesebb múltra. Úgyhogy
lejöttem ide, hogy szívjam a port, és a kutyákkal
sétáljak – hogy megbámuljak egy sziklát vagy egy
kaktuszt, és tudjam, hogy én vagyok az első ember, aki
látja azt a kaktuszt vagy sziklát. És hogy
megpróbáljam elolvasni azt a levelet magamban.
(…)

nem bántam meg. És két dolgot csinálok a kerítésnek
ezen az oldalán, és mindkettő egy szereplő
foglalatossága két nagyon rövid történetben, amit
gyorsan el is mesélek. Az első történettel éppenséggel
semmi sikerem nem volt, amikor elmeséltem Dagnek
és Claire-nek néhány hónappal ezelőtt: „A fiatalember,
aki szenvedélyesen akarta, hogy villám csapjon bele”.
Ahogy talán a cím is mutatja, egy olyan fiatalemberről
szól a történet, aki egy elkeserítően unalmas állásban
dolgozott egy agyatlan nagyvállalatnál, és egy napon
mindent feladott – fiatal menyasszonyát, aki
elvörösödve, dühösen állt az oltár előtt, a
karrierkilátásait, és minden mást, amiért valaha
dolgozott –, csak hogy utazgasson a prérin át egy
ütött-kopott, öreg Pontiackal, a viharok nyomában,
csüggedten gondolva arra, hogy talán az egész életét
úgy kell leélnie, hogy sohasem csap bele a villám.
Mondom, nem volt sikerem a történettel, mert, hát,
semmi sem történt benne. A végén a fiatalember még
mindig csak ott volt valahol Nebraskában vagy
Kansasban, ott szaladgált, az ég felé tartva egy
zuhanyfüggönyrudat, és imádkozott, hogy történjen
meg a csoda. Dag és Claire majd' bediliztek a
kíváncsiságtól, tudni akarták, mi lett a fiatalemberrel.
De a sorsa épp a legizgalmasabb résznél marad
függőben; jobban alszom éjszaka, azt tudva, hogy ott
barangol a prérin.
Illusztráció: Dariusz Klimczak

Calexicóban a kocsiból izzadó tömegeket látok magam
előtt, amint gyalog mennek át a határon, rákellenes
gyógyszerekkel, tequilával, kétdolláros hegedűkkel és
kukoricapehellyel dugig tömött szalmazsákokat
cipelve. És látom a kerítést a határon, a drótkerítést,
amely bizonyos ausztráliai fényképeket juttat eszembe
– a fényképeket, amelyeken a nyúlkerítés kettéhasítja a
tájat: az egyik oldal buja, ennivalóval teli, zölden
duzzadó; a másik holdbéli, szemcsés, kiszáradt és
reménytelen. Dagre és Claire-re gondolok, amikor
eszembe jut ez a szakadás – és ahogy szabad
akaratukból azt választották, hogy a kerítésnek azon a
holdbéli oldalán fognak élni –, amint beteljesítik nehéz
sorsukat: Dag örökre arra ítéltetett, hogy vágyódva
nézze a Napját; Claire pedig örökké a homokban fog
botorkálni a varázsvesszejével, és imádkozik, hogy
találjon vizet a mélyben. Én pedig… Igen, mi van
énvelem? Én a kerítés holdbéli oldalán vagyok, azt az
egyet biztosan tudom. Nem tudom, hol vagy hogyan,
de határozottan ezt választottam. És bármennyire
magányos és szörnyű bír lenni néha ez a választás,
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Patkós András: A
kvantum-tudatos élet és
az irodalom
Jean-Philippe Toussaint: Monsieur
(Fordította: Bárdos Miklós;
Jelenkor Kiadó, 1997)
„Holnap feleltetés lesz fizikából, mondta Ludovic,
amikor belépett a szobába. Monsieur kis idő
elteltével felült az ágyon, rágyújtott egy
cigarettára és megkérdezte, miből lesz a felelés, és
mit kell megtanulni. A mozgás és viszonylagos
jellege, felelt Ludovic.

I

dőről időre dolgozom azokon a szövegeken,
amelyek megírására néhány, a fizikai törvényekhez
szorosan kapcsolódó irodalmi alkotás (novella,
regény, színdarab) ismertető-értelmező bemutatásának
a szándéka sarkall. Általában magyarul megjelent
(bemutatott) művekről van szó, amelyek élvezetében a
természettudományos (fizikai) felkészültség szerintem
nem kis többletet nyújt. Ezt persze a szokásos irodalmi
elemzés nem használja ki. Részben ezért tartom
érdemesnek gondolataim leírását. Ugyanakkor az
alkotásokban felvillantott, esetleg kissé átlényegített
törvényszerűségek pontosabb, de még mindig
népszerű
megvilágítása
révén
szeretnék
a
hagyományos ismeretterjesztői szerepnek is megfelelni
– írja a szerző. Az itt következő írással épp csak ízelítőt
nyújtunk kezdeményezéséből.

Hát persze, mondta Monsieur. Gyorsan fellapozta
a könyvben jelzett helyet. A mozgás, olvasta, és
viszonylagos jellege. Ez a cím, mondta, annyit
legalább értesz, hogy mit jelent ez a cím? Persze,
érti, tegnap a suliban már volt, a mozgás és
viszonylagos jellege. Amennyiben egy adott
viszonyítási
rendszerben
valamelyik
pont
mozgásban van, nem elég ismernünk a pontos
helyét, tudnunk kell azt is, mikor foglalja el azt a
helyet. Ily módon az idő kétféleképpen játszik
szerepet a fizikában, egyfelől az időtartam révén,
amely egy megfigyelt jelenség kezdete és vége
között eltelt időszakot jelöli, és az időpont révén,
amely az esemény lejátszódásának helyét jelöli az
időben. Ismételd meg. Majd amíg Ludovic ismételni
kezdte, Monsieur zajtalanul kiosont a szobából, majd a
lakásból is. Az utcán aztán lecövekelt a szemközti
járdán, és nézte, ahogy Ludovic befejezi a felmondást.
Monsieur mozdulatlanul, keresztbe font karral állt az
utcán, és már-már mosolygott. Talán, amikor Ludovic
meglátta őt az orra előtt, lent a járdán, miközben a háta
mögött, a szobában kellett volna lennie, megszédülve
egy pillanatra azt gondolta, hogy Monsieur csakis álló
(1) helyzetben képes létezni, és átmenet nélkül mozdul
el egyik helyről a másikra, és hogy energiája, mint
mondjuk a héjakon lévő elektronoké, hopplá, bizonyos
pillanatokban váratlan ugrásokra teszi képessé, e
pillanat meghatározása előre azonban lehetetlen,
minthogy a koppenhágai elmélet (2) szerint semmi
nem indokolja, hogy az idő egy adott pontjában
történjék az ugrás és ne pedig egy tetszőleges másikon.
Ám Monsieur véleménye szerint Ludovic semmit sem
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fogott fel ezekből a dolgokból. Ugyan! (Ebből nem
feleltetnek.)”
Monsieur, aki sajátos pedagógiai kísérletet végez a
tankönyvi időfogalom korlátainak demonstrálására, 29
éves párizsi fiatalember. Pedagógiai ambícióval keresi
a mindennapos élethelyzetek és a mikrovilág
kvantumugrásai között az egymásnak megfeleltethető
szituációt. Reménykedve várja, hogy tanítványa
átvegye az ő gondolati logikáját és rádöbbenjen, hogy a
tapasztalt valóság nem szorítható be a tankönyvi
definíciókba.
Monsieur nehezen megfejthető, furcsa viselkedésének
kulcsa a mindennapjait mélyen átjáró kvantumtudatossága. Ritka tulajdonság, megvallható, hogy a
kvantumfizikában járatos emberek többsége sem így
éli napjait. A mikrovilág folyamatait vizsgáló ember
öntudatlanul is, puszta viselkedésével feltételezi, hogy
létezik egy méretskála messze az emberi méretek
szintje alatt, ahol a kvantumjelenségeket szabályozó
törvényszerűségek átalakulnak az általunk tapasztalt
eltérő szabályszerűségekbe. Jean-Philippe Toussaint
belga származású francia író munkásságát mindmáig
befolyásolja, hogy a nyolcvanas évek közepén ő
„fedezte fel” azt a kvantum-tudatos embertípust, aki a
kvantumvilág
határainak
létezése
tekintetében
legalábbis bizonytalan.
A kvantum-tudatos irodalmi hős jellemét a mások
cselekedeteinek puszta megfigyelésével kiváltott
kiszámíthatatlan
következmények
feltételezése
határozza meg. Az ennek minimalizálására választott
stratégiája
könnyen
összecserélhető
olyan
mindennapos viselkedésmintákkal, mint a közönyös
távolságtartás, a barátkozás szándékával közeledőt
válaszra sem méltató neveletlenség vagy éppenséggel
a kukkolás leküzdhetetlen csábítását titkolni igyekvő,
mindig félrenéző szerepjátszás.

Amint számos továbbbi idézet mutatja, a szemlesütés
Monsieur személyiségének legjellemzőbb sajátsága:
„Monsieur újabban rájött... hogyan tud úgy felmenni
az irodájába, hogy kezét ne kelljen kihúznia a zsebéből.
... zsebre tett kézzel ácsorgott, amíg valaki meg nem
jelent, és le nem hívta a liftet. Ott aztán leszegett fejjel
várta a kérdést, hányadik emeletre megy, és innentől
pofonegyszerű volt minden: halkan válaszolt.
Az irodában Monsieur általában azon mesterkedett,
hogy szemét mindig gondosan lesüsse, sőt néha le is
hunyja, fiat lux, az iroda magányában.” (Kiemelés
tőlem – P. A.)
A szégyenlősen tartózkodónak tűnő fiatalember
lesütött szemű életvitelére a magyarázatot egy
barátjával folytatott beszélgetéséből kapjuk meg,
amelyben Erwin Schrödingernek a kvantumelmélet
paradox
jellegét
szemléltető
gondolatkísérletét
igyekszik számára megvilágítani. A „Schrödinger
macskája” nevet viselő paradox gondolatkísérletben a
Nobel-díjas osztrák fizikus egy zárt térben egy macska
és a vele összezárt radioaktív atom együttes
kvantumállapotának alakulását elemezte. Az atom
hasadása elindít egy ciánt bepermetező szerkezetet,
amely a macska pusztulását okozza. A macska és az
atom állapotának elemzése alapján csak annyit lehet
tudni, hogy „a koppenhágai interpretáció szerint,
folytatta (Monsieur), egy óra elteltével a macska
bizonytalan,
lebegő állapotban
volt... Persze
odakukkanthatnánk, mi van vele, mondhatod erre,
ettől még nem fog jobban elpusztulni, de nem is támad
föl, ha már nem él. Márpedig megint csak a koppenhá-

Az 1986-ban megjelent novella elején Monsieur új
munkahelyen ténykedik, szinte észrevehetetlenül.
Sikeresen beilleszkedik a bürokrácia valamelyik
intézményének mindennapjaiba, ahol a jó munkaerő
arról ismerszik meg, hogy látszólag, de talán a
valóságban sem foglalkozik soha semmilyen konkrét
üggyel. Monsieur „kollégáival aránylag visszafogott
maradt, alkalmanként nem mulasztotta el, hogy maga
is elvegyüljön egy-egy folyosói beszélgetésben,
ilyenkor lesütött szemmel hallgatta, hogy a kollégák
megvitatják ezt vagy azt a kérdést”. (Kiemelés tőlem –
P. A.)
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gai interpretáció értelmében az egyszerű tény, hogy
odanézünk, radikálisan megváltoztatja állapotának
leírhatóságát, a lebegő, bizonytalan állapotból egy
másikba juttatván őt, ahol vagy effektíve életben van,
vagy pedig effektíve megdöglött, attól függ.” Íme, egy
tárgyra vagy élőlényre vetett tekintet radikális hatást
fejthet ki a dolgok alakulására.
1. Intermezzo:
Schrödinger macskája
A kvantumvilágban létező rendszerek jellemzését a
lehetséges állapotaik számbavételével kezdjük. A „fej
vagy írás” játékra lefordítva a kicsit elvont
megfontolásokat, kiindulhatunk abból, hogy a
pénzérmének két lehetséges állapota van: a „fej” és az
„írás”. Ezek „szögesen” ellentétes tulajdonságok, ezért
elég természetes az állapottér egymásra merőleges
vektoraiként gondolni rájuk.
Azonban a kvantum-pénznek nemcsak ez a két
állapota lehetséges, hanem e kettő lineáris kombinációi
is, úgyanúgy, ahogy a két merőleges vektorból
kombinálhatók új vektorok is. A kombinációt két
(komplex) számmal, a határozott „fej”, illetve „írás”
tulajdonságú állapotok súlyával jellemezhetjük. A
mérési axióma szerint e számok négyzetei mondják
meg, hogy milyen gyakorisággal viselkedik ez az
állapot „fejként”, illetve „írásként”.
Egy lépéssel közelebb kerülünk Schrödinger macskatanmeséje jelentőségének megérzéséhez, ha a
mikrovilágban maradva először egy atomból és
egyetlen fotonból álló, üregbe zárt rendszer lehetséges
állapotait
gondoljuk
végig.
Itt
a
méréssel
hozzáférhetően két állapot létezik. Az egyikben az
atom lehető legkisebb
energiájú állapotában
(alapállapotában) van és az üreget állóhullámként
kitölti a foton. Az irányítottság nélküli állóhullám több
határozott impulzusú síkhullám szuperpozíciója. A
másik állapotban az atom elnyelte a fotont, és a
többletenergia révén egy gerjesztett állapotában
található. A kvantumvilág sajátossága az, hogy
nemcsak ez a két állapot létezhet, hanem e kettőnek
tetszőleges lineáris kombinációja is.
Hogyan mutatható ez ki? Vehetünk egy próba-fotont,
amelynek azonos a rezgésszáma (frekvenciája) az
üregben
lévővel
és
belőhetjük
az
üregbe
információszerzés céljából. Ha az alapállapotú
atommal találkozik, akkor esetleg elnyelődik, esetleg
„megússza ép bőrrel”, azaz változás nélkül áthalad az
üregen. Ha a gerjesztett állapotú atom kerül az útjába,

akkor az indukált emisszió jelensége léphet fel. Ennek
során az atom lebomlik legalacsonyabb energiájú
állapotába és kibocsátja a korábban elnyelt fotont.
Azonban nem állóhullámként, hanem a belőtt foton
irányával
tökéletesen
párhuzamos,
azonos
frekvenciájú ikerfotonként. Azaz a külső megfigyelő a
kijövő fényt erősebb intenzitásúnak észleli, mint
amilyen a beküldött hullám volt. Konklúzió: a benti
helyzetről a belőtt foton állapotának megváltozása jól
azonosítható információt hozhat.
Erwin Schrödinger az 1930-as évek közepén hosszasan
levelezett Albert Einsteinnel a kvantumrendszerek
állapotainak ezen furcsa kombinálhatóságáról. A
lineárisan kombinált állapotokból fakadó abszurditást
úgy tette nyilvánvalóvá, hogy a kéttagú rendszer egyik
elemét
makroszkopikus
élőlényre
cserélte.
Képzeletbeli kísérletében egy acéltartályba egy
macskából és egy radioaktív atommagból álló
rendszert helyezett. Az elbomló atommagból kilépő
alfa-részecskét észlelő számláló jele kinyit egy
ciántartályt, amelynek révén a bomlás a macskát
megöli. Ha a kvantumelmélettel kívánjuk leírni a
macska + atom rendszert, akkor a foton + atom
rendszer mintájára kell eljárni, azaz meg kell engedni
az „élő macska + eredeti atommag”, valamint a
„döglött macska + elbomlott atommag” állapotok
mellett e kettő lineáris kombinációját is. A minden
részletében helyes kvantummechanikai leíráshoz be
kell vezetni a két állapot kombinációját is. A
makroszkopikus felnagyítás révén, Schrödinger
szavaival, „röhejes helyzet” alakul ki, ami Schrödinger
és
Einstein
számára
világos
jele
volt
a
kvantummechanikai leírás elégtelenségének.
A fenti helyzetnek van egy további vizsgálható
szempontja is, amely még inkább kiélezi a
kvantummechanikai
leírás
értelmetlenségét
mindennapi szemléletünk számára. A helyzet az, hogy
a macska életben létének vagy halottá nyilvánításának
eldöntéséhez egyáltalán nem kell „mérést” végeznünk
rajta. A vele semmiféle fizikai kapcsolatban nem lévő
atom
állapotának
megmérésével
egyértelmű
információt kapunk a macskáról is. Schrödinger erre az
„állapotok összefonódása” kifejezést használta, amely
ma a kvantummechanikai jelenségkör kutatásának
egyik legfontosabb fogalma. A macska nem érezheti –
mondja Schrödinger Einsteinnek az „objektíven létező
természeti tulajdonság” fogalmát meghatározó
definícióját használva – az atomon elvégzett mérést,
annak eredménye nem befolyásolhatja az ő állapotát.
Ha a radioaktív magot kvantummechanikával tudjuk
csak leírni, akkor az elbomlott és az intakt
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magállapotok lineáris kombinációjával értelmezhető
állapotának az a következménye, hogy a macskának
kell legyen egy „élő-halott” kombinált állapota. Tehát
egyszerre rendelkezhet a szemléletünk szerint egymást
kölcsönösen kizáró tulajdonságokkal.
Az észlelés (a „rápillantás”) momentuma azért válik
döntő fontosságúvá, mert a kvantumfizikai leírás
ennek pillanatáig az állapotot a két határozott
tulajdonságú
állapot
keverékeként
kezeli.
A
tulajdonságot
megmérő
beavatkozás
során
„kvantumugrás” következik be a lehetséges
kimenetek egyikébe, a kombinált állapot közvetlenül
soha nem észlelhető. A macska esetében tehát az atom
észlelése ugrasztja be szerencsétlent az élet vagy a
halál egyértelmű állapotába.

háztetőkre helyezi át, szemlélődését távoli galaxisokra
korlátozza. „Egyik este, vacsora után Monsieur felment
a tetőre – és kezében a székkel békésen távolodni
kezdett mindentől... Sokáig maradt így, a szék mellett
álldogálva, az égen szemlélődve, s ahogy egyre inkább
belemerült, lassan nem látott mást, csak a csillagképek
pontjainak és vonalainak hálózatát: az ég az éjben
világító hatalmas metrótérkép lett a szemében. Ekkor
pedig leült, s a Szíriusztól, amit különösebb nehézség
nélkül meg is talált, tekintetével útnak indult a
Montparnasse-Bienvenüe felé, onnan elzötyögött a
Sevres-Babylonig, s végül kissé elidőzve a Fiastyúkon,
megérkezett az Odéonra, ahová eredetileg el akart
jutni.”
2. Intermezzo:
a Feynman-féle pályaintegrál
Ez a kép a felkészítetlen olvasónak talán éppen
értelmetlenségében lehet költőien szép. Felidézheti
bolyongásainak emlékét az égboltnál ragyogóbb esti
párizsi utcákon, de egyáltalán nem látszik, hogyan
kapcsolódik Monsieur kvantum-tudatos viselkedéséhez. Ha felkészültebbek vagyunk és Richard
Feynman megfogalmazásában is ismerjük a kvantumelméletet, akkor a fenti néhány sor a
kvantummozgás sajátos költői megfogalmazásaként
raktározódhat el emlékezetünkben.

A tekintet ráhatásának beépítését mindennapos
életvitelünkbe hívhatjuk röviden kvantum-tudatos
életmódnak. A Toussaint-regényhős viselkedésének
abszurditása a kvantumfizika hétköznapi szemléletünk
szerinti abszurditásának makroszkopikussá növelt
megnyilvánulása.
Schrödinger
ötletét
az
író
szépirodalmi alkotásában az emberi életvitel egészét
irányítani képes erővé nagyította fel.
A kvantum-tudatossága az, ami Monsieur-t arra
sarkallja, hogy tekintetét rejtegetve kibújjon az
embertársai sorsát végzetesen befolyásolni képes
rápillantás felelőssége alól. Menekülve az emberekkel
való kölcsönhatás beláthatatlan következményeinek
kockázata elől, az embertől alig bejárt távoli
tartományokba sodródik. Sétáit az utcáról a párizsi

A newtoni mechanikát a XVIII–XIX. század
matematikai fizikusai (főleg csillagászai) optimalizálási
feladattá alakították át. Azt a kérdést tették fel (a fenti
történetnél maradva), hogy melyik az a pálya, amelyen
Monsieur a háztetőjéről este 10 órakor elindulva fél 11re megérkezik az Odéon térre. A matematikai fizika
erre megad egy függvényt, amelynek értékét a
különböző utakon Monsieur-t érhető erőhatások
ismeretében tetszőleges pályára ki lehet számolni. A
legkisebb értéket adó útvonal az, amelyet Newton
mozgásegyenleteinek megoldásával is meghatároznánk, azaz a klasszikus mechanika törvényei
egyértelműen kiválasztanak egy trajektóriát Monsieur
számára. Feynman az 1940-es és 1950-es évek
fordulóján, a kvantummechanika elvontságával küszködve, arra jött rá, hogy a kvantummechanikai mozgás
úgy értelmezhető, hogy nem egyetlen, hanem
egyidejűleg végtelen sok pályán valósul meg a két
végpont között. Ha minden elképzelhető pályára
kiszámítjuk a matematikai fizika által ajánlott, előbb
említett függvényt, egyértelműen meghatározzuk az
egyes pályák súlyát a mozgásban. A kvantumvilág
már emlegetett furcsasága abban tükröződik, hogy a
megvalósuló mozgás a lehetséges mozgások
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súlyfaktorral képezett lineáris kombinációja. Tehát
nem arról van szó, hogy a részecske egy-egy pályát
valamilyen valószínűséggel fut be, majd végső állapota
az egyes pályákhoz tartozó végállapotok valamilyen
súlyozott átlaga. A pályák összességét egyszerre
érzékeli a mozgó test. Az egyidejűség nyoma
interferencia formájában tetten érhető, ha megnézzük,
milyen relatív gyakorisággal jelenik meg a test a
mozgással elért helyeken.
Monsieur világa abban különbözik a miénktől,
egyszerű földi halandókétól, hogy az Odéonra vezető
úton nála a csillagokon átvezető trajektória kapja a
legnagyobb súlyt. Aki ezt kvantumfizikai műveltsége
(sznobériája) birtokában ki tudja olvasni a szövegből,
az extra (rejtett paraméterű) műélvezethez jut!

Menekülései sorát, bár valószínűleg csak időlegesen,
megváltást ígérő új szerelem zárja le. A szerelem
élménye villámcsapásszerűen elvezeti Monsieur-t a
kvantumfizika koppenhágai értelmezésének személyes
használatú, katartikus felfogásához: „A Saint-Sulpice
térre érve leültek egy padra, és egy darabig úgy is
maradhattak, példás csöndben. A lélek tükre (3),
mondta Monsieur egy kis idő múlva, a lélek tükre.
Tessék,
kérdezte
a
hirtelen
közlékenységen
meglepődött Anna Bruckhardt. Semmi, semmi,
mondta Monsieur. De, de, mondja csak, erősködött
Anna Bruckhardt. A szem (4). Legalábbis a tudósok
szerint, tette hozzá a becsületesség kedvéért, keze
egyetlen mozdulatával felvázolva a koppenhágai
elméletet (5) és tutti quanta. A kvantumok elmélete
megdönti azt a meggyőződést, miszerint a fizikai leírás
realista (6) lehet, és hogy nyelvezete képes lehet a
megfigyelés körülményeitől függetlenül leírni egy

rendszer tulajdonságait. Hát igen. A padon Monsieur
keze mellett persze ott hevert Anna Bruckhardt keze.”
A kvantumvilágra utaló részekben Toussaint tömören,
a speciális képzettség nélküli olvasónak nehezen
megfejthetően ülteti át a kvantumvilág sajátosságait az
emberméretű (lelki) jelenségek világába. A legutóbbi
idézetre azonban nem is adható igazi megfejtés. Csak
sejthető, hogy az író a tekintet befolyásoló hatását a
megfigyelt esemény kimenetére a lelki képek (a belső
világ) „kisugárzódásával” járó hatásként értelmezi. Itt
Toussaint túllép a kvantumfizikai törvények méretskálájának egyszerű megnövelésén.
Toussaint meg is filmesítette novelláját. A filmben a
Saint-Sulpice előtt üldögélő pár csillagokat keres az
égen, de Monsieur maximális elővigyázatosságra, a
tekintet pillanatnál nem hosszabb alkalmazására kéri
csodálkozó társát: vigyázni kell, nehogy tekintetünk
visszafordíthatatlan változásokat hozzon a sok millió
fényévnyi távolságra fénylő csillagokban.
3. Intermezzo:
makroszkopikusra növelt
összefonódott állapotok
A mikrovilág törvényeinek ekkora léptékű nagyítása
már gyermetegen naivnak tűnhet. Ám a kísérleti
atomfizika a novella megírását követő másfél
évtizedben igencsak megnövelte a kvantumkoherencia
fennmaradását jellemző méreteket.
1982-ben Alain Aspect orsay-i laboratóriumában egy
kalciumatom gerjesztett elektronjának alapállapotba
visszatérésekor kibocsátott és egymással ellentétes
irányba szétrepülő két(!) foton továbbhaladását kísérte
figyelemmel egymástól mért, nagyjából 13 méteres
távolságukig. A kalciumatom kiinduló és végállapota
egyaránt gömbszimmetrikus. Ennek következtében a
perdület (az impulzusmomentum) megmaradása azt
követeli meg, hogy a két foton együttes állapota is
gömbi szimmetriájú legyen (impulzusmomentumuk
eredője zérus legyen).
A két hullámfront kúpjának metszésvonalain
összefonódott állapotok alakulnak ki, amelyeket az (1.
foton: o, 2. foton: e), illetve (1. foton: e, 2. foton: o)
állapotok lineáris kombinációja jellemez
Egyetlen foton azonban vektori jellegű, azaz jellemzi
egy kitüntetett irány. A két fotonnak olyan kölcsönös
irányítottságúnak kell lennie, hogy együttesükben a
kitüntetett irány láthatatlanná váljon. Az irány létéről
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egyetlen foton esetében a fény polarizáltsága
árulkodik. A két foton úgy fonódik össze
gömbszimmetrikussá, hogy egyikük polarizációs
állapota éppen kompenzálja a másikét, másszóval
ellentétesen polarizáltak.
A két foton azonban teljesen megkülönböztethetetlen.
A bomlás során ugyanakkora az esélye annak, hogy a –
mondjuk – „északnak” haladó foton jobbra polározott,
mint annak, hogy balra polározott. A „délre”
kilövődött
másik
fotonra
ugyanez
igaz.
Összefonódottságuk
a
teljes
rendszer
gömbszimmetrikusságának következménye: ha az
egyiken elvégzett mérés – mondjuk – jobbra
polározottságot jelez, akkor teljes bizonyossággal
tudható, hogy a másik balra polározott, és fordítva.
Az eltelt majd’ két évtizedben egyre nagyobb
mértékben sikerült eltávolítani egymástól az
összefonódott kétfotonos rendszer alkotórészeit. Az
ikerfotonok előállítására nemlineáris kristályt használnak, amely a ráeső fény nagyfrekvenciás fotonjait
két azonos frekvenciájú, kissé kitérő irányba mozgó
fotonnyalábba hasítja fel. Legutóbb Anton Zeilinger
bécsi professzor a Kanári-szigetek egyikén, a tenerifei
csillagvizsgálóba kitelepült laboratóriumban hozta
létre e párt. A pár mérőfoton tagján ott, a helyszínen
végezték el a polarizációs állapotmérést. A másik tagot
140 km repülés után egy másik szigetecskén észlelték.
Az utólagosan összevetett adatsorok világosan
mutatták, hogy a mérési eredmények nem függetlenül
keletkeztek a távoli, egymással egyéb kapcsolatban
nem álló detektorokban. A kvantumkoherenciát
sikerült ekkora távolságon is fenntartani. Ez a 2008ban elvégzett rekordjavító kísérlet azt példázza, hogy a
finoman kezelt, a környezeti ráhatások koherenciát
rontó hatásaitól megkímélt kvantumrendszereken még
több száz kilométer távolságon is sérül az az
elképzelés, amely a tulajdonságokról feltételezi, hogy a
szétválási távolság növelésével függetlenné válnak. A
legutóbbi kutatási javaslat az egyik fotont egy
űreszközről visszaverve juttatná el észlelési helyére, s
ily módon több ezer kilométeres távolságon
ellenőrizné a két ikerfoton összefonódottságának
fennmaradását. A kvantumvilág nem lokális!
Létezik az elképzelés az összefonódás több ezer
kilométeres távolságon való fenntarthatóságának
ellenőrzésére, amelynek során az ikerfotonok egyikét
űreszközre továbbítják, majd arról visszatükröződés
után detektálják a földi partner állomáson. Az
összetartozó
fotonpárok
polarizációs
mérési
statisztikáját összehasonlítva dönthető el, hogy
fennmaradt-e az összefonódottság.

Ugye, most már érthetőbb a Monsieur lesütött szeme
pillantásában rejtőző kozmikus rettenet! Képzeljük el,
hogy egy nemlineáris kristályon fotonhasadással
született fotoniker több százmillió évvel ezelőtt indult
kozmikus
útjára
egy
szomszédos
civilizáció
laboratóriumából. A vele összefont párja a laborban,
fényvezető kalitkában jár körbe. Egyszer csak a
távolodó iker egy emberi szem formájúra konstruált
fénydetektorban landol. A szem köztudomásúan
érzékeny a foton polarizációjára, azaz beugrasztja a
mért fotont valamelyik egyértelmű (pl. bal)
polarizációs állapotába. A galaxisméretűvé duzzadt
ikerállapot másik komponense ekkor azonnal beugrik
a komplementer polarizációba (azaz jobbra cirkulál).
Lehet, hogy ez az állapot beteljesíti a helyi Egységes
Balra Polarizációs Párt elnöke macskájának végzetét.
A nagyhatalmú politikus parancsára a lézer hajtotta
csillagközi járművek felszállnak és elindulnak a
szerencsétlenséget okozó távoli detektor ellen,
bosszúálló küldetésükre. Ugye, hogy jobb becsukott
szemmel, működésképtelenné tett fotondetektorral
járni-kelni.
Mindezen sok új tudástól bódultan, illik még
elbúcsúznunk Toussaint hőseitől, akik hosszadalmas
magyarázatunkat türelmesen végigülték a SaintSulpice téren.

Anna kezének óvatos, minél kisebb intenzitású kézbe
fogása után Monsieur belátja, hogy eredménytelenül
igyekszik szerelmének a csillagokkal kvantumosan
összekapcsolt földi létezést megvilágítani: „Sebaj,
mondta Monsieur, lényeg, hogy itt vagyunk, majd
előhúzta öngyújtóját a zsebéből és meggyújtotta az
arcuk között. És néztek egymásra, szemükben
szomorúsággal. Anna Bruckhardt megérintette
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Monsieur arcát, és akkor finoman, ott a sötétben
megcsókolta őt. Hipp-hopp. Ennyi volt az egész.”
Kézenfekvő (és el sem utasítható) olvasat, hogy
Monsieur és Anna csókjukkal a fenébe küldik a
kvantum-tudatos létet, és a fizika plátói törvényein túl
létező hús-vér világba lépnek vissza. Ám az optimista
végkifejletet szintén kedvelő fizikust az író az –
egymásra szomorú eltökéltséggel tekintő – emberpár
már-már hősi elhatározásáról tudósítja: kettejük
sorsának kvantumos és makroszkopikus összefonását
vállalják az egymást folyamatosan, sorsuk individuális
meghatározásának szabadságáról lemondva észlelő
tekintetük erejével.

3. Az eredeti szöveg „vue de l’esprit” kifejezésénél a
fordító itt erősebb érzelmi töltettel rendelkező
magyarítást használt. Miután a kvantummechanika
nem árulja el, milyen mechanizmussal hat a
megfigyelés ténye a jelenségre, itt korrekt szakkifejezés
ajánlásáról nem lehet szó. A lényeg – szerintem –
éppen az, hogy Monsieur saját használatra kitalál egy
mechanizmust: a jelenség képe a lélekben vált ki aktív
reakciót, ami visszahat a jelenségre. Ezért itt a „lélek
tükre” kifejezést sok rágódás után végül is
telitalálatnak érzem.
4. Itt az eredeti „tekintet” („regard”) szó lecserélését
nagyon szerencsétlennek érzem. Megfosztja a szöveget
a befolyásolás aktivitásának sugallatától. Akkor is kár
ezért, ha itt a szerző egy nem tudományos (de azért
költőiségében koherens) elképzelést mutat be a
megfigyelés és a jelenség összekapcsolódására.
5. Lásd a 2. jegyzetet.
6. A „realista” jelzőt a fizikai szakirodalom a túlzottan
ideológiai töltetű „objektív” jelző helyett használja.
Einstein még nem zavartatta magát...

JEGYZETEK
1. Helyesebb lenne az állandósult, stacionárius
kifejezés használata, miután a kvantummechanikában
a határozott energiájú atomi állapotok időben
korlátlanul, „az idők végezetéig” változatlanul
fennmaradnak. (Kissé részletesebb leírását lásd az 1.
Intermezzóban.)
2. Azt, hogy az állapotokban milyen változások
következnek be, a kvantummechanika elmélete szerint,
a tulajdonságok aktuális értékének megmérésekor, az
elméletet
kiegészítő
értelmező
előírásokkal
(posztulátumokkal) lehet rögzíteni. A mérés aktusának
minden
tankönyvben
szereplő
(kanonizált)
szabályrendszere a Niels Bohr szellemi körében
kicsiszolódott „koppenhágai értelmezés”. Tehát a
fordítónak célszerűbb lenne „koppenhágai elmélet”
helyett „koppenhágai értelmezést” használnia.
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„Száz ponton zörget a kezem
s megakad egy kilincsen:
a Van mindig bizonytalan,
csak egy biztos: a Nincsen.
A Van: szivárvány. Színeit
nem tagolják határok.
A Nincs: egynemü, színtelen
és feneketlen árok.
Mi létező: bizonytalan.
Gomolygó füst a kincsem.
Nem biztos, hogy van, ami Van,
de biztos nincs: a Nincsen.
Egyetlen bog a jó s a rossz.
Kecske-bürü a "lenni".
Nem biztos, hogy van valami,
de biztos nincs: a semmi.
Száz ponton zörget a kezem
s megakad egy kilincsen:
a Van mindig bizonytalan,
csak egy biztos: a Nincsen.”

Weöres Sándor
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